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Περίληψη 
Tα Aσύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων(Wireless Sensor Networks-WSNs) είναι κατενεµηµένα 
συστήµατα των οποίων κύριος σκοπός είναι να συλλέγουν και να παρέχουν δεδοµένα σε 
εφαρµογές. Καθώς η ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων έχει ξεκινήσει να ευδοκιµεί, αναδύεται 
µία αυξανόµενη ανάγκη να ξεπεραστούν τα εµπόδια της σύνδεσης και καταµερισµού 
ετερογενών  αισθητήριων πόρων . Οι υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού(web services) 
υπόσχονται να διευκολύνουν την ενοποίηση αυτών των ετερόκλητων και κατανεµηµένων 
στοιχείων, προσφέροντας διαλειτουργικές και ανεξάρτητες πλατφόρµας λύσεις βασισµένες 
σε Service Oriented  αρχιτεκτονική (SOA). Ο σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας 
είναι η ανάπτυξη ενδιάµεσου λογισµικού (middleware) που θα αποτελέσει τη βάση για τη 
δηµιουργία  υπηρεσίας συλλογής δεδοµένων από αισθητήρες (Sensor Collection Service-
SCS). Για το σκοπό αυτό µελετήθηκε συγκεκριµένος τύπος ασύρµατου αισθητήρα ο οποίος 
συµµετείχε σε ασύρµατο δίκτυο . Σε αυτή τη διπλωµατική στόχοι όπως εξαγωγή των 
δεδοµένων , µελέτη της δοµής του πακέτου δεδοµένων, µετατροπή των δεδοµένων 
ανίχνευσης σε φυσικές µονάδες και τελικά η µόνιµη αποθήκευσή τους στη βάση δεδοµένων 
(data repository) επιτεύχθηκαν µε επιτυχία. Επιπλέον µελετήθηκαν περιπτώσεις Ad-hoc και 
Multihop δικτύου αισθητήρων και η προτυποποίηση των δικτυακών υπηρεσιών που 
αφορούν σε ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων.  
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Abstract 

Wireless Sensor Networks (WSNs) are distributed systems whose main goal is to collect 
and deliver data to applications. As sensor network deployments begin to grow there 
emerges an increasing need to overcome the obstacles of connecting and sharing 
heterogeneous sensor resources. Web services promise to ease the integration of these 
disparate and distributed elements providing an interoperable and platform independent 
solution to these needs based on Service Oriented Architecture (SOA).The aim of this thesis 
is the development of intermediary software (middleware) that will constitute the base for 
the creation of service of collection of data from sensors (Sensor Collection Service-SCS). 
For this aim was studied concrete type of wireless sensor which participated in wireless 
network. In this thesis objectives as export of data, study of structure of packet of data, 
transformation of data of detection in natural units and their permanent storage in the 
database (data repository) were finally achieved with success. Moreover were studied Ad-
hoc and Multihop networks of sensors cases and the standardization of network services that 
concerns in wireless sensor networks. 
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1   Εισαγωγή 

1.1  Η συµβολή της  χρήσης ενδιάµεσου λογισµικού  

στον χειρισµό ολοκληρωµένων πηγών 

κατανεµηµένης πληροφορίας  

Η ραγδαία εξέλιξη των ασύρµατων τεχνολογιών και η σηµαντική αύξηση των 
ασυρµάτων υπηρεσιών έχουν κάνει τις ασύρµατες επικοινωνίες ένα ευρέως 
διαδεδοµένο µέσο για µεταφορά πληροφορίας σε πολλούς τοµείς .Μέσα στο πλαίσιο 
των Ασύρµατων ∆ικτύων Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks-WSNs), υπάρχουν 
πολλές πιθανές δυνατότητες όπου ένα Ασύρµατο ∆ίκτυο Αισθητήρων µπορεί να 
παραταχθεί για να υποστηρίξει µεγάλο αριθµό εφαρµογών. Ωστόσο, οι τρέχουσες 
εφαρµογές στην πραγµατική ζωή είναι περιορισµένες .Ο κύριος λόγος για την 
καθυστέρηση στην υιοθέτηση είναι η έλλειψη προσέγγισης σε επίπεδο συστήµατος. 
Η χρήση συστηµάτων ενδιάµεσου λογισµικού (middleware systems) σε παραδοσιακά 
υπολογιστικά περιβάλλοντα διευκολύνει τη δουλειά του τοµέα ανάπτυξης εφαρµογών 
αφαιρώντας το φορτίο που αφορά στην πολυπλοκότητα των κατανεµηµένων 
συστηµάτων. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση τα WSNs µπορούν  να 
χρησιµοποιούν ένα στρώµα ενδιάµεσου λογισµικού για να υλοποιήσουν 
συγκεκριµένες λειτουργίες όπως διαχείρηση του κόµβου-αισθητήρα, επιλογή 
κατάλληλου πρωτοκόλλου δικτύου και  τη βασικότερη εφαρµογή που αφορά στην 
παράδοση των δεδοµένων που ανιχνεύονται από τον αισθητήρα[1]. 

1.2 Αντικείµενο διπλωµατικής 

Το αντικείµενο της διπλωµατικής είναι η µελέτη του επιπέδου ανταλλαγής 
πληροφορίας και πράξεων ελέγχου πάνω σε αισθητήρες και  η ανάπτυξη ενδιάµεσου 
λογισµικού  µε απώτερο σκοπό τη διασύνδεση στο µέλλον διαφόρων τύπων 
αισθητήρων �που θα ακολουθούν κοινό πρότυπο αναπαράστασης 
πληροφορίας(common data represenation)- µε το επίπεδο ανακάλυψης 
υπηρεσιών(service discovery). 
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1.2.1 Συνεισφορά της διπλωµατικής 
  
 Η συνεισφορά της διπλωµατικής συνοψίζεται ως εξής: 
 
1.Απεικόνιση των µη επεξεργασµένων µετρήσεων των αισθητήρων στην οθόνη του 
υπολογιστή. 
2.Μελέτη της οργάνωσης κάθε πακέτου δεδοµένων που στέλνεται από τον αισθητήρα.  
3.∆ιαχωρισµός ωφέλιµου φορτίου(data payload), µετατροπή των τιµών των 
µετρήσεων σε φυσικές µονάδες, απεικόνισή τους στην κονσόλα του λειτουργικού και 
εξαγωγή τους σε αρχείο τύπου txt. 
4.Σχεδιασµός µοντέλου δεδοµένων για την υπηρεσία συλλογής δεδοµένων(Sensor-
Colletion Service-SCS) 
5.Σχεδιασµός µοντέλου για την υπηρεσία έκτακτου συµβάντος για αισθητήρες(Sensor 
Alerting Service-SAS) 
6.Αποθήκευση των µετρήσεων στη βάση δεδοµένων. 
7.Ενασχόληση µε   δροµολόγηση πολλαπλών κόµβων(Μulti-Hop Routing). 
 

1.3 Οργάνωση κειµένου 

Εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο της διπλωµατικής παρουσιάζονται στο 
Κεφάλαιο 2 . Το Κεφάλαιο 3  παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο για την 
κατανόηση του έργου αυτής της διπλωµατική εργασίας. Αφορά σε γενικές 
πληροφορίες γύρω από δίκτυα αισθητήρων και διαδικτυακών υπηρεσιών που 
βασίζονται σε αυτά . Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ένα γενικό αρχιτεκτονικό 
µοντέλο για το Sensor Collection Service για το οποίο υλοποιήσαµε ενδιάµεσο 
λογισµικό, τη βάση για περαιτέρω προεκτάσεις. Παρουσιάζονται επίσης τα 
σχεσιακά µοντέλα της βάσης για το Sensor Collection Service και το Sensor 
Alerting Service. Tο Κεφάλαιο 5 µελετά τα συστατικά που απαρτίζουν το 
σύστηµα που υλοποιήθηκε και επεξηγείται ο τρόπος υλοποίησής του. Στο 
Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται µε παραδείγµατα αυτό που παράγεται τελικά από την  
υλοποίηση και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα . Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στα 
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήµατος και σε 
κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες. Στο κεφάλαιο 8 συνοψίζονται τα προβλήµατα που 
επίλυσε η διπλωµατική αυτή και γίνεται αναφορά σε µελλοντικές επεκτάσεις. 
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2  Σχετικές εργασίες 

Μεγάλη προσπάθεια έχει επενδυθεί στον να χτιστεί ενδιάµεσο λογισµικό για να γίνει 
η ανάπτυξη εφαρµογών αισθητήρων απλούστερη και γρηγορότερη. To Impala (Liu 
και Martonosi,2003) που σχεδιάστηκε κατά το ερευνητικό έργο ZebraNet, υιοθετεί 
κινητές τεχνικές κώδικα για να αναβαθµίσει λειτουργίες των αποµακρυσµένων 
αισθητήρων .Το κλειδί στην επάρκεια ενέργειας για το Impala είναι, να είναι όσο το 
δυνατό πιο συναρµολογίσιµες οι εφαρµογές του αισθητήρα και να επιτρέπουν µικρές 
ενηµερώσεις µε µικρή ενέργεια µετάδοσης. Το MiLAN(Heinzelman et al.,2004) είναι 
µία αρχιτεκτονική που  επεκτείνει τη στοίβα πρωτοκόλλου του δικτύου και επιτρέπει 
την υιοθέτηση plug-ins δικτύου για να µετατρέπονται οι εντολές του MiLAN σε 
εντολές σύµφωνα µε το πρωτόκολλο. Το 2000 ,υλοποιήθηκε το Cougar, το οποίο 
περιγράφεται σαν µία διεπαφή (interface) βάσης δεδοµένων ,που µπορεί να εκτελεί 
ερωτήµατα ώστε να συλλέγει πληροφορίες από ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Οι 
περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες προσανατολίζονται στη δηµιουργία 
πρωτοκόλλων που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική χρήση των δικτύων 
αισθητήρων. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έρχεται το Mires, ένα  
προσανατολισµένο σε µηνύµατα(message-oriented) ενδιάµεσο λογισµικό  
τοποθετηµένο στην κορυφή του λειτουργικού συστήµατος, το οποίο ενθυλακώνει τις 
διεπαφές του και παρέχει υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου στην εφαρµογή του 
αισθητήρα-κόµβου(Node Application).Επιπρόσθετα, πολλές εφαρµογές δικτύων 
αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί και παραταχθεί µε επιτυχία. Για την εφαρµογή Great 
Duck Island 2002, στην οποία συµµετείχαν ερευνητές από το πανεπιστήµιο 
Berkeley,California/Ερευνητικό 
Εργαστήριο Intel τοποθετήθηκαν 32 συσκευές Mica , σε οµάδες ,που περιελάµβαναν 
αισθητήρες θερµοκρασίας, υγρασίας, βαροµέτρου, θερµοστήλης. Οι οµάδες αυτές 
αναµετέδιδαν τα δεδοµένα σε µία πύλη (gateway) η οποία τα προωθούσε σε ένα 
αποµακρυσµένο σταθµό-βάση. Αυτός µε τη σειρά του παρέδιδε πληροφορίες logging 
καθώς και τα ίδια τα δεδοµένα κάθε 15 λεπτά σε µία Postgress βάση δεδοµένων στο 
Berkeley µέσω δορυφορικής ζεύξης. Το Cane-toad Monitoring από τη Σχολή 
Επιστήµης Υπολογιστών και Μηχανικών του Πανεπιστήµιο Νέας Νότιας 
Ουαλίας ,είναι µία εφαρµογή µε σκοπό την παρακολούθηση βατράχων και της 
αναπαραγωγή πληθυσµών πουλιών προς εξαφάνιση. Για το σκοπό αυτό 
αναπτύχθηκαν δύο πρωτότυπα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων συσκευών Mica της 
οικογένειας Crossbow, τα οποία µπορούν να αναγνωρίζουν ήχους 9 διαφορετικών 
ειδών βατράχων της Βόρειας Αυστραλίας. Η εφαρµογή ελέγχου της υγρασίας 
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εδάφους(Soil Moisture Monitoring) 2004, παρουσιάζει ένα πρωτότυπο ασύρµατο 
δίκτυο όπου τα δεδοµένα συγκεντρώνονται από το δίκτυο και στέλνονται σε 
πραγµατικό χρόνο σε µία βάση δεδοµένων µε τη χρήση web services [2]. 
Παρά τις προσπάθειες, σε καµία από αυτές τις εφαρµογές δεν παρέχεται η ευκολία 
στους χρήστες να ενσωµατώσουν την πληροφορία στις δικές τους εφαρµογές( η 
εφαρµογή ελέγχου της υγρασίας εδάφους υλοποιεί web services µόνο για 
αποµακρυσµένες λειτουργίες της βάσης δεδοµένων). Επιπρόσθετα η εσωτερική 
πληροφορία είναι άρρηκτα δεµένη µε τη συγκεκριµένη κάθε φορά εφαρµογή ενώ δε 
χρησιµοποιούνται πρότυπες αναπαραστάσεις δεδοµένων, οι οποίες µπορεί να 
περιορίζουν την ικανότητα εξόρυξης και ανάλυσης των χρήσιµων πληροφοριών. 
Λαµβάνοντας υπόψη εφαρµογές που παρέχουν µετρήσεις πραγµατικού χρόνου για 
περιβαλλοντικές συνθήκες και όχι µόνο, διαπιστώνεται ότι χρειάζεται µια συλλογή 
διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να  διατηρηθεί καταγραφή των αισθητήρων και των 
χαρακτηριστικών τους. Η ίδια διαδικτυακή τεχνολογική προτυποποίηση χρειάζεται 
για την περιγραφή των αισθητήρων, των αποτελεσµάτων της εκάστοτε πλατφόρµας, 
των τοποθεσιών και των παραµέτρων ελέγχου. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη  να γίνει το 
όραµα για υλοποίηση ανοιχτών πρότυπων web υπηρεσιών για αισθητήρες (open 
sensor web) µία πραγµατικότητα. Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο το οποίο τείνει να 
καθιερωθεί  όσο αφορά τους αισθητήρες που είναι συνδεδεµένοι στον Παγκόσµιο 
Ιστό(Sensor Web) είναι το Sensor Web Enablement(SWE) από τη Συνεργασία Γεω-
χωρικών ∆εδοµένων(Open Geospatial Concortium-OGC). 
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3  Θεωρητικό υπόβαθρο 

3.1 Τι είναι τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων 

 
 

 
 
 
 
Τα Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων είναι ad-hoc δίκτυα, που αποτελούνται από 
συσκευές που στον πυρήνα τους έχουν ένα µικρό υπολογιστή (motes)  κατανεµηµένες 
στο χώρο. Οι συσκευές αυτές χρησιµοποιούν αισθητήρες οι οποίοι όπως αναφέρεται 
στο [3], αποτελούν ενσωµατωµένους εξυπηρετητές «φυσικής» πληροφορίας 
(embedded physical information servers) που συνεργατικά παρακολουθούν και 
ελέγχουν φυσικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερµοκρασία, η  φωτεινότητα, 
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η υγρασία και άλλες σε διάφορες τοποθεσίες. Συνήθως αυτές οι συσκευές είναι 
µικρές και χαµηλές σε κόστος , έτσι ώστε να µπορούν να παραχθούν και να 
παραταχθούν σε µεγάλο αριθµό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι πόροι τους όσο αφορά 
την ενέργεια ,τη µνήµη, την υπολογιστική τους ταχύτητα και το εύρος ζώνης 
επικοινωνίας να είναι εξαιρετικά περιορισµένοι. Κάθε συσκευή είναι εξοπλισµένη µε 
κεραία αναµετάδοσης, ένα µικρό µικροεπεξεργαστή, και µία πηγή ενέργειας, 
συνήθως µπαταρία. Οι συσκευές χρησιµοποιούν η µία την άλλη για να µεταφέρουν 
δεδοµένα στον υπολογιστή. Όσο τα δίκτυα αισθητήρων αναπτύσσονται και 
βελτιώνουν την ικανότητά τους να µετρούν πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο, µία 
νέα ερευνητική πρόκληση παρουσιάζεται, σχετική µε τον τρόπο συλλογής και 
ανάλυσης όλης αυτής της συγκεντρωµένης πληροφορίας [4]. 
 

  3.1.1     Εφαρµογές των ασύρµατων δικτύων αισθητήρων  

α)Εφαρµογές ασφαλείας(Security Applications) 
Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ασφάλεια 
υποδοµής και εφαρµογές αντιτροµοκρατίας. Κτίρια και υπηρεσίες όπως εργοστάσια 
παραγωγής ισχύος και κέντρα επικοινωνιών πρέπει να προστατεύονται από πιθανούς 
τροµοκράτες. Ολοκληρωµένα δίκτυα οπτικοακουστικών και άλλων αισθητήρων 
µπορούν να παραταχθούν γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις. Αυτοί οι αισθητήρες 
εγγυώνται έγκαιρη ανίχνευση επερχόµενου προβλήµατος. Συγχωνεύοντας τα 
δεδοµένα πολλαπλών αισθητήρων µπορεί να επιτευχθεί βελτιωµένη κάλυψη 
ανίχνευση, καθώς και µειωµένο σφάλµα ρυθµού ειδοποίησης. Τα ασύρµατα  δίκτυα 
αισθητήρων µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να ανιχνευτούν βιολογικές, 
χηµικές και πυρηνικές επιθέσεις. 
 
β) Βιοµηχανικός έλεγχος(Industrial Control) 
H βιοµηχανία έχει επιδείξει ενδιαφέρον στην ανίχνευση σαν µέσο µείωσης κόστους 
βελτίωσης  µηχανηµάτων, απόδοσης χρήστη και συντηρησιµότητας. Σήµερα, είναι 
δυνατό να ελεγχθεί η κατάσταση µιας µηχανής µέσα από προσδιορισµό της δόνησης 
ή τα επίπεδα λίπανσης. Οι αισθητήρες µπορούν να εισαχθούν σε περιοχές µη 
ευπρόσιτες από άνθρωπο. Οι αποµακρυσµένοι ασύρµατοι αισθητήρες µπορεί να 
επιτρέψουν σε ένα εργοστάσιο να εξοπλιστεί , αφού εγγυώνται ότι τηρούνται οι νόµοι 
και οδηγίες  ασφαλείας  ενώ το κόστος της εγκατάστασης διατηρείται χαµηλό. Σε ένα 
βιοµηχανικό περιβάλλον χρησιµοποιούνται συχνά αισθητήρες φάσµατος. Οπτικοί 
αισθητήρες µπορούν να αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα όργανα  και να 
επιτελέσουν µετρήσεις στην υλική ιδιοκτησία. Η οπτική ανίχνευση διευκολύνεται και 
µε τη σµίκρυνση. Ο σκοπός αυτής και άλλων βιοµηχανικών εφαρµογών είναι να 
καταστήσουν εφικτή την πολυ-σηµειακή ή  ανίχνευση σε πλέγµα:  δεδοµένα από 
χιλιάδες αισθητήρες τροφοδοτούν βάσεις δεδοµένων που µπορούν να ερωτηθούν µε 
οποιοδήποτε τρόπο ώστε να δείξουν εµφανίσουν πληροφορία πραγµατικού χρόνου σε 
µικρή ή µεγάλη κλίµακα. 
 

 
γ)Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών(Environmental Monitoring) 
Οι αισθητήρες περιβάλλοντος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να  µελετηθεί η 
απόκριση βλάστησης στις κλιµατικές  τάσεις και ασθένειες, και οι οπτικοακουστικοί 
αισθητήρες µπορούν να προσδιορίσουν, να αποτυπώσουν και να µετρήσουν τον 
πληθυσµό ζώων, για παράδειγµα πουλιών ή ειδών υπό εξαφάνιση.  
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δ)Έλεγχος οδικής κυκλοφορίας(Traffic Control) 
Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων  χρησιµοποιούνται σήµερα και για  παρακολούθηση 
και έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας των οχηµάτων. Οι αισθητήρες αναλαµβάνουν να 
εντοπίσουν τα οχήµατα και να ελέγξουν τα φανάρια. Βιντεοκάµερες 
χρησιµοποιούνται συχνά για την παρακολούθηση τµηµάτων δρόµων µε έντονη 
σύγχυση, και τα βίντεο αποστέλλονται σε κεντρικές τοποθεσίες. Ωστόσο, αυτοί οι 
αισθητήρες και  το δίκτυο που τους συνδέει είναι δαπανηρά, έτσι ο έλεγχος της 
κυκλοφοριακής κίνησης περιορίζεται σε µερικά κρίσιµα σηµεία. Ολιγοδάπανα 
ασύρµατα ad-hoc δίκτυα θα αλλάξουν ριζικά το σενάριο στον έλεγχο της οδικής 
κυκλοφορίας. Οικονοµικοί αισθητήρες µε ενσωµατωµένη δικτυακή ικανότητα 
µπορούν να παραταχθούν σε οποιαδήποτε διασταύρωση για να ανιχνεύσουν  και να 
µετρήσουν την σύγχυση και να υπολογίσουν την ταχύτητα των οχηµάτων. Οι 
αισθητήρες θα συνεργάζονται µε γειτονικούς ώστε να σχηµατίσουν µία καθολική 
εικόνα κυκλοφορίας των οχηµάτων . Μία διαφορετική και πιο δραστική επανάσταση 
είναι οι αισθητήρες οι οποίοι προσαρµόζονται πάνω στα ίδια τα οχήµατα. Καθώς τα 
οχήµατα περνάει το ένα το άλλο ανταλλάσσουν περιληπτικές πληροφορίες σχετικές 
µε την τοποθεσία και την ταχύτητα και την πυκνότητα της κίνησης ,πληροφορίες που 
µπορεί να δηµιουργούνται από αισθητήρες εδάφους. Αυτή η πληροφορία διαδίδεται 
από όχηµα σε όχηµα και χρησιµοποιείται από τους οδηγούς για να αποφεύγουν 
κυκλοφοριακή σύγχυση και να οργανώνουν εναλλακτικές διαδροµές. 
 
έ)∆οµικά συστήµατα παρακολούθησης υγείας (Structural Health Monitoring)  
Τα δοµικά συστήµατα παρακολούθησης υγείας επιδιώκουν να ανιχνεύσουν και να 
εντοπίσουν τη ζηµία στα κτίρια, τις γέφυρες, τα σκάφη, και τα αεροσκάφη. Το σχέδιο 
τέτοιων συστηµάτων είναι ένας ενεργός και καθιερωµένος τοµέας της έρευνας. Όταν 
χτίστηκαν, τέτοια συστήµατα θα συµπέραιναν την ύπαρξη και τη θέση της ζηµίας µε 
τη µέτρηση της δοµικής απάντησης στην περιβαλλοντική ή αναγκασµένη διέγερση. 
Tα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων είναι φυσικός υποψήφιος για τα δοµικά συστήµατα 
παρακολούθησης υγείας, δεδοµένου ότι επιτρέπουν πυκνή ανίχνευση και απλοποιούν 
την ανάπτυξη εγκατάστασης οργάνων. Τα ασύρµατα δίκτυα διαδραµατίζουν ένα 
αµεσότερο ρόλο στο δοµικό έλεγχο. Οι πρόοδοι στη δοµική εφαρµοσµένη µηχανική 
εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα πολλών λεπτοµερών συνόλων στοιχείων που 
καταγράφουν την απάντηση των διαφορετικών δοµών στην περιβαλλοντική δόνηση. 
 

 

3.2 Τι είναι οι Υπηρεσίες του Παγκόσµιου  Ιστού (Web 

Services) 

Τα web services είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρµογές να επικοινωνούν 
µεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρµας και γλώσσας προγραµµατισµού. Ένα web 
service είναι µια διεπαφή λογισµικού (software interface) που περιγράφει µια 
συλλογή από λειτουργίες οι οποίες µπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω 
πρότυπων µηνυµάτων XML (eXtensible Markup Language). Χρησιµοποιεί πρότυπα 
βασισµένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει µία λειτουργία (operation) προς 
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εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή µε κάποια άλλη εφαρµογή. Μια οµάδα 
από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθορίζει µια εφαρµογή web 
services. 
Όλα τα web services έχουν τρία (3) κοινά χαρακτηριστικά:  
 
� Τα web services εκθέτουν χρήσιµη λειτουργικότητα σε χρήστες του διαδικτύου 
µέσα από ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το 
πρωτόκολλο είναι το SOAP (Simple Object Access Protocol).  
 
� Τα web services παρέχουν ένα τρόπο να περιγράψουν τις διεπαφές τους µε αρκετή 
λεπτοµέρεια ώστε να επιτρέψουν στο χρήστη τους να χτίσει µια εφαρµογή πελάτη η 
οποία να επικοινωνήσει µαζί τους. Η περιγραφή συνήθως παρέχεται σε ένα έγγραφο 
XML το οποίο ονοµάζεται έγγραφο WSDL (Web Services Description Language).  
 
� Τα web services καταχωρούνται ώστε οι δυνητικοί χρήστες να µπορούν να τα βρουν 
εύκολα. Αυτό γίνεται µε το UDDI (Universal Discovery Description and Integration).  
 
Με την XML σαν το µόνο πρότυπο στα web services, συστήµατα φτιαγµένα από 
διαφορετικές τεχνολογίες όπως το .Net και η Java µπορούν να επικοινωνήσουν 
µεταξύ τους. Επιπλέον λόγω της απλότητας της XML είναι πολύ πιο εύκολο να 
γραφτούν νέες εφαρµογές σε µικρό χρονικό διάστηµα.  
 

3.2.1 Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού βασισµένες σε αισθητήρες (Sensor Web     

Services) 

 

Αυτό το κεφάλαιο υπογραµµίζει το Sensor Web Enablement (SWE), πρότυπα που 
καθορίζονται από την κοινοπραξία OpenGIS (OGC) για την επίτευξη του οράµατος 
Sensor Web όπως απεικονίζεται στο σχήµα 3.1.Το SWE  αποτελείται από ένα 
σύνολο προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων: SensorML, Observation and 
Measurement(O&M), TransducerML, Sensor Collection Service(SCS), Sensor 
Planning Service(SPS), Sensor Alerting Service(SAS),Web Notification 
Service(WNS). 
To ανοιχτό πρότυπο αρχιτεκτονικής ιστού (Open Source Web Architecture-OSWA)  
 είναι µια υποχωρητική υποδοµή SWE για την παροχή της- προσανατολισµένων στις 
υπηρεσίες- πρόσβασης και της διαχείρισης των αισθητήρων. Είναι µια πλατφόρµα για 
την ενσωµάτωση των δικτύων αισθητήρων και των κατανεµηµένων πλατφορµών 
υπολογισµού όπως το SOA. Στο σχήµα 3.2 παρουσιάζεται η δοµή του OSWA. 
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Σχ.3.1 Το όραµα  Sensor Web 

 

• Η υπηρεσία προειδοποίησης-συναγερµού(Sensor Alerting Service) καθώς 
και το TransducerML είναι νέες υπηρεσίες-προδιαγραφές.  

∆ύο από τις προδιαγραφές OpenGIS για SWE είναι πρότυπα και σχήµατα 
πληροφοριών: 

• Η πρότυπη γλώσσα αισθητήρων (SensorML) σύµφωνα µε το [5] είναι µία 
XML κωδικοποίηση που παρέχει ένα πρότυπο και τις κωδικοποιήσεις 
πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν την ανακάλυψη και ανάθεση εργασιών σε 
αισθητήρες που εδρεύουν στο διαδίκτυο, και την εκµετάλλευση των 
παρατηρήσεων αισθητήρων. 
 

• Observations & Measurements (O&M): Το πρότυπο Ο&Μ όπως αναφέρεται 
στο [6] ορίζει ένα αφηρηµένο µοντέλο και ένα XML σχήµα όπου 
κωδικοποιούνται οι παρατηρήσεις και µετρήσεις των αισθητήρων. 
Κωδικοποιώντας τις µετρήσεις σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο , οι επιστήµονες 
τα δηµοσιοποιούν σε καταλόγους παρέχοντας την εύκολη πρόσβαση σε αυτά. 

 
• Το TransducerML (TML) [7]είναι ένα σχήµα µεθόδων και µηνυµάτων για την 
περιγραφή των πληροφοριών για τους µετατροπείς και τα συστήµατα 
µετατροπέων και τη σύλληψη, ανταλλαγή των ζωντανών, ιστορικών και 
µελλοντικών στοιχείων αρχειοθέτησης που παραλαµβάνονται και που 
παράγονται από τους αισθητήρες. 

Pollution Detection
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Instrument

Weather Forecast
Tsunami Detection
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Software, Model, Workflow

Sensor Nets

Historical Data
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Παρακάτω επεξηγούνται οι βασικές υπηρεσίες (sensor web services ): 
 

APPLICATION LAYER
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Third Party Tools
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SERVICE LAYER

Sensor Planning
Service Web Notification Service
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Sensor Operating System
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Application

Sensor
Application
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PHYSICAL LAYER

Sensors

Sensor Simulator

Sensor Alerting Service
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Σχ.3.2 Ένα  πρότυπο στιγµιότυπο βάσει του Aνοιχτού Προτύπου Αρχιτεκτονικής 
Web για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων (Open Source Web Architecture-OSWΑ)  
 
 
α) Sensor Collection Service 
 Το SCS είναι ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά που εδρεύουν στο στρώµα 
υπηρεσιών. Είναι το µόνο συστατικό που πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τα 
δίκτυα αισθητήρων. Είναι αρµόδιο για τη συλλογή των ανιχνευόµενων στοιχείων και 
τη µετάφραση των ακατέργαστων πληροφοριών στο XML κωδικοποιώντας έτσι ώστε 
άλλες υπηρεσίες να µπορούν να το χρησιµοποιήσουν. Το σχέδιο SCS παρέχει µια 
διεπαφή στα δεδοµένα που ρέουν(streaming data) -που χτίζονται πάνω από το 
TinyOS (Κεφάλαιο 5.1)- και  σε query-based εφαρµογές αισθητήρων [8],[9].Στο 
Σχήµα 3.3 περιγράφεται αυτή η λογική. 
 

SENSOR
COLLECTION

SERVICE

WSDL

W
SD

L

Sensor 
Registry 
Service

PROXY

DB CONNECTOR

DATABASE

SENSOR 
CONNECTOR

TINYOS

 
Σχ. 3.3 Επικοινωνιακό διάγραµµα των συστατικών ενός Sensor Collection Service(SCS) 
 
 
 

 
β) Sensor Planning Service 
Μια υπηρεσία που αναγνωρίζει το χρήστη και που διαχειρίζεται τους αισθητήρες ή 
τις πλατφόρµες αισθητήρων. Όπως περιγράφεται στο σχήµα 3.4, η υπηρεσία αυτή 
δέχεται το αίτηµα συλλογής των πελατών ως σχέδιο. Ενεργεί ως συντονιστής για να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ενός σχεδίου και να διαχειριστεί την 
υποβολή του. Το SPS χρησιµοποιεί µια µηχανή κανόνων η οποία  διαβάζει ένα 
σύνολο από αυτούς και οι οποίοι στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για να αποφασίσουν 
τη δυνατότητα πραγµατοποίησης του σχεδίου που κατατίθεται από το χρήστη. Οι 
κανόνες µπορούν να είναι σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Το σηµαντικότερο 
συστατικό είναι ο χρονοπρογραµµατιστής (scheduler): συνθέτει αρχικά το αίτηµα 
συλλογής και επικαλείται το SCS για να πάρει την παρατήρηση. Ζητά από το 
DataCollector  να αποθηκεύσει τα στοιχεία παρατήρησης για την πιο πρόσφατη 
χρήση από άλλους πελάτες. Στη συνέχεια στέλνει την ανακοίνωση στο WNS που 
δείχνει την έκβαση του αιτήµατος συλλογής [8],[10]. 
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Το ακόλουθο σχήµα επεξηγεί την αρχιτεκτονική: 
 

 
 
Σχ.3.4 Επικοινωνιακό διάγραµµα ενός Sensor Planning System 

 

 

γ) Web Notification Service(WNS) 

Είναι µια υπηρεσία που παρέχει ασύγχρονο µηχανισµό µηνύµατος. Η αποστολή και η 
λήψη των ανακοινώσεων είναι η σηµαντικότερη ευθύνη του συστήµατος. 
Χρησιµοποιεί διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας:HTTP,Email,SMS,Instant Message, 
Phone Call, letter or fax. Παρέχει επίσης λειτουργία διαχείρισης χρήστη όπως η 
εγγραφή χρήστη. Το WNS παρέχει δύο βασικές υποµονάδες: την AccountManager 
και Notification.Ο διαχειριστής λογαριασµού αποθηκεύει τα στοιχεία που 
αντιστοιχούν στους χρήστες που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία. Η υποµονάδα 
ειδοποίησης(Notification component) δηµιουργεί και στέλνει τα µηνύµατα, -
χρησιµοποιώντας τα διάφορα πρωτόκολλα- στους χρήστες που έχουν εγγραφεί [8],[9]. 
Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του WNS όπως περιγράφεται 
προηγουµένως. 
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Σχ. 3.5  Web Notification Service 

 

 

δ) Sensor Alerting  Service 
H υπηρεσία έκτακτου συµβάντος για αισθητήρες( Sensor Alerting Service-SAS) του 
OGC [Ρ] καθορίζει µια επιφυλακή και έναν µηχανισµό ανακοίνωσης που διευκρινίζει 
πώς οι όροι επιφυλακών ή συναγερµών καθορίζονται, ανιχνεύονται, και τίθενται στην 
διάθεση των ενδιαφερόµενων χρηστών. Η υπηρεσία  χρησιµοποιεί το έκτακτο 
πρωτόκολλο µηνύµατος και παρουσίας (Extensible Messaging and Presence 
Protocol -XMPP) για να παρέχει λειτουργία ανακοίνωσης. Το SAS εστιάζει στις 
προειδοποιήσεις από τους αισθητήρες, µία στενότερη σκοπιά από ότι µια απλή 
υπηρεσία προειδοποίησης του Παγκόσµιου Ιστού. 
Η υπηρεσία προειδοποίησης-συναγερµού(Sensor Alerting Service) βρίσκεται ακόµα 
υπό µελέτη γι�αυτό δεν υπάρχουν επίσηµες προδιαγραφές και αρχιτεκτονικά µοντέλα 
[11],[12]. 
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η συνεργασία SAS και WNS είναι άµεση καθώς όταν 
εντοπιστεί κατάσταση συναγερµού ,αποστέλλεται η αντίστοιχη ειδοποίηση µέσω του 
WNS. Στο σχήµα 3.6 περιγράφεται αυτή η συνεργασία. 
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Σχ3.6 Συνεργασία WNS και  SAS 
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4 Σχεδίαση Συστήµατος 

 

 

4.1 Αρχιτεκτονική συστήµατος  

 

Στο σχήµα 4.1 περιγράφεται η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας συλλογής 
δεδοµένων(SCS).Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκε το κοµµάτι µέχρι και την 
αποθήκευση των δεδοµένων των αισθητήρων στη βάση δεδοµένων. Όπως θα δούµε 
και αργότερα στο κεφάλαιο της υλοποίησης, ως: 
 
-Sensor Dispatcher  :θα συµπεριφερθεί η κλάση CreateXml που  παίρνει τα 
δεδοµένα από ένα txt αρχείο και δηµιουργεί ένα δυναµικό xml. 
 
-Data Loader :θα συµπεριφερθούν συνεργατικά οι κλάσεις XmlToDb1, 
DbUpdate,DbUpdate2. Οι κλάσεις αυτές εκτελούν πράξεις εισαγωγών(insert)  και 
ενηµερώσεων (update)στη βάση δεδοµένων για τη µόνιµη αποθήκευση των 
µετρήσεων . 
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4.2  Σχεσιακό Μοντέλο για το 

                                 SENSOR COLLECTION SERVICE 
 

Το µοντέλο που ακολουθεί αποτελεί την υλοποίηση του σχεσιακού µοντέλου για την 

υπηρεσία συλλογής δεδοµένων από τους αισθητήρες, δηλαδή, το sensor collection 

service. 

 

T_SENSOR_DETAILS

PK SENSOR_DETAILS-ID
PK,FK1 SENSOR_TYPE-ID
PK,FK1 SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

INDICATION
TMP
SAMPLE 
SEQ_NO
PARENT-ID

T_SENSOR_TYPE

PK SENSOR_TYPE-ID
PK,FK1 SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

SENSOR_TYPE-NAME
CHANNEL
DESCRIPTION
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
ACCURACY
RESOLUTION
UNITS

T_CUSTOMER

PK CUSTOMER-ID

COMPANY-NAME
COUNTRY
LOCATION

T_USERS

PK CUSTOMER-ID
PK USER-ID

USER-NAME
JOB-ID
JOB-NAME

FK1 CUSTOMER-ID

T_GROUPS

PK GROUP-ID

LOCATION

T_GROUP_OWNER

CUSTOMER-ID
FK2 GROUP-ID
FK1 CUSTOMER-ID

T_SENSOR

PK SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

DESCRIPTION
MANUFACTURER

T_USER_OF_GROUP

PK CUSTOMER-ID
PK,FK1 USER-ID
PK,FK2 GROUP-ID
PK,FK1 CUSTOMER-ID

 

Σχ 4.2 Σχεσιακό Μοντέλο του SCS 
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Ακολουθεί η επεξήγηση των πινάκων-οντοτήτων που συναποτελούν το µοντέλο: 
 
� Τ_CUSTOMER  : Χρησιµοποιείται για την  αποθήκευση των στοιχείων εταιριών-
πελάτες. 
 
ο CUSTOMER-ID: Ο µοναδικός αριθµός κλειδί που ορίζει τον πελάτη 
 
o COMPANY_NAME : το όνοµα της εταιρίας-πελάτη 
o COUNTRY : η χώρα που βρίσκεται η εταιρία  
o LOCATION : η τοποθεσία που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις  
 
 
 
 
 

� Τ_USERS : Χρησιµοποιείται για  την αποθήκευση των στοιχείων των υπαλλήλων-
χρηστών που εργάζονται στην κάθε εταιρεία-πελάτη. 
 
ο CUSTOMER-ID: αριθµός κλειδί που ορίζει τον πελάτη-εταιρεία, ίδιος µε τη σχέση 
Τ_CUSTOMER. 
o USER-ID : ένας µοναδικός αριθµός- κλειδί που ορίζει τον χρήστη-υπάλληλο της 
εταιρίας  
 
o USER_NAME :το όνοµα µε το οποίο εγγράφονται στο σύστηµα οι υπάλληλοι κάθε 
εταιρίας 
o JOB-ID: ένας µοναδικός αριθµός-κλειδί που ορίζει µοναδικά το επάγγελµα κάθε 
υπαλλήλου 
 
o JOB-NAME: η ειδικότητα κάθε υπαλλήλου 
 

• Τα CUSTOMER-ID και USER-ID προσδιορίζουν µοναδικά κάθε χρήστη µιας 
εταιρείας. 

 
 
 
 
 

 USER_OF_GROUP: Χρησιµοποιείται  για την επιλογή των υπαλλήλων-χρηστών που 
έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα των οµάδων(groups) των αισθητήρων και σε ποια από 
αυτά. 
 
ο CUSTOMER-ID: αριθµός κλειδί που ορίζει τον πελάτη-εταιρεία, ίδιος µε τη σχέση 
Τ_CUSTOMER. 
o USER-ID : αριθµός- κλειδί που ορίζει τον χρήστη-υπάλληλο της εταιρίας, ίδιος µε 
τη σχέση T_USERS.  
o GROUP-ID: αριθµός κλειδί που ορίζει το group αισθητήρων , ίδιος µε τη σχέση 
T_GROUPS 
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� T_GROUP_OWNER :Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των πελατών-εταιρειών 
που έχουν στην ιδιοκτησία τους συγκεκριµένα groups αισθητήρων. 
 
ο CUSTOMER-ID: αριθµός κλειδί που ορίζει τον πελάτη-εταιρεία, ίδιος µε τη σχέση 
Τ_CUSTOMER. 
o GROUP-ID: αριθµός κλειδί που ορίζει το group αισθητήρων , ίδιος µε τη σχέση 
T_GROUPS 
 
 
 
� T_GROUPS: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των groups των αισθητήρων. 
 
o GROUP-ID:Ο µοναδικός αριθµός κλειδί που ορίζει το group αισθητήρων και το 
προσδιορίζει µοναδικά µέσα στο ασύρµατο δίκτυο. 
 
o LOCATION :ορίζει την τοποθεσία του group. 

 
 
 
� Τ_SENSOR: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν στις 
συσκευές στις οποίες είναι τοποθετηµένοι οι αισθητήρες(motes) ως hardware και στο 
µοναδικό καθορισµό τους µέσα στο δίκτυο. 
 
 
ο GROUP-ID : αριθµός κλειδί ,ίδιος µε τη σχέση T_GROUPS. 
ο SENSOR-ID: µοναδικός αριθµός κλειδί που προσδιορίζει µοναδικά τον αισθητήρα-
mote που ανήκει σε µία οµάδα από motes. 
ο DESCRIPTION: Περιγραφή που αφορά στο υλικό του αισθητήρα. 
ο MANUFACTURER: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται πληροφορία σχετική µε τον 
κατασκευαστή. 
 

• Τα SENSOR-ID και GROUP-ID προσδιορίζουν µοναδικά τη συσκευή-mote 
µέσα στο δίκτυο. 

 
 
� Τ_SENSOR_TYPE: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν 
στον αισθητήρα ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε συγκεκριµένη συσκευή(mote). 
 
ο SENSOR_ TYPE-ID : αριθµός κλειδί που προσδιορίζει τον τύπο του αισθητήρα. 
ο SENSOR-ID: αριθµός κλειδί, ίδιος µε τη σχέση T_SENSOR 
ο GROUP-ID : αριθµός κλειδί ,ίδιος µε τη σχέση T_GROUPS. 
ο SENSOR_TYPE_NAME: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η το όνοµα του µεγέθους 
που παρακολουθείται από το συγκεκριµένο τύπο αισθητήρα. 
ο CHANNEL: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται ο αριθµός του καναλιού µέσω του 
οποίου διαβιβάζεται η τιµή που διαβάζει ο αισθητήρας. Για τη µέτρηση 
συγκεκριµένου µεγέθους χρησιµοποιείται και ένα συγκεκριµένο κανάλι. 
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ο DESCRIPTION: πεδίο στο οποίο αποθηκεύουµε πληροφορία σχετικά µε το 
κατασκευαστικό µέρος του αισθητήρα(µάρκα κλπ.). 
ο MINIMUM : πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει το 
µέγεθος το οποίο µετράει ο αισθητήρας. 
ο MAXIMUM: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει το 
µέγεθος το οποίο µετράει ο αισθητήρας. 
ο RANGE: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται η περιοχή επιτρεπτών τιµών για το 
µετρούµενο µέγεθος. 
ο ACCURACY: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται ακρίβεια µε την οποία συλλέγονται οι 
τιµές από τον αισθητήρα. 
ο RESOLUTION: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται η ανάλυση των τιµών των 
µετρήσεων. 
ο UNITS: οι µονάδες στο SI στις οποίες αποθηκεύεται η µέτρηση. 
 

• Τα SENSOR_TYPE-ID,SENSOR-ID και GROUP-ID προσδιορίζουν 
µοναδικά τον αισθητήρα κάθε συσκευής στο δίκτυο. 

 
 
� Τ_SENSOR_DETAILS: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των µετρήσεων από 
κάθε αισθητήρα. 
 
ο SENSOR_ DETAILS-ID: αριθµός κλειδί που προσδιορίζει µία οµάδα µετρήσεων 
ο SENSOR_ TYPE-ID : αριθµός κλειδί που προσδιορίζει τον τύπο του αισθητήρα. 
ο SENSOR-ID: αριθµός κλειδί, ίδιος µε τη σχέση T_SENSOR. 
ο GROUP-ID : αριθµός κλειδί, ίδιος µε τη σχέση T_GROUPS 
ο INDICATION: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται η µετρούµενη τιµή 
ο SAMPLE : πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται ο αριθµός ενός δείγµατος µετρήσεων. Για 
παράδειγµα στην περίπτωση που µελετήθηκε και θα παρουσιαστεί παρακάτω ένα 
δείγµα µετρήσεων περιλαµβάνει µία µέτρηση για κάθε ένα από 6 διαφορετικά µεγέθη. 
ο SEQ_NO: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται ο αριθµός του πακέτου. Σε κάθε πακέτο 
µεταφέρεται και µία διαφορετική µέτρηση. 
ο TMP: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται η χρονική στιγµή που το πακέτο ελήφθη στο 
σταθµό-βάση. 
 
ο PARENT-ID: πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται το sensor-id του ενδιάµεσου 
αισθητήρα που δροµολογεί το πακέτο στο σταθµό βάσης όταν έχουµε Multihop-
Routing. 
 

• Τα SENSOR_DETAILS-ID, SENSOR_TYPE-ID,SENSOR-ID και GROUP-
ID προσδιορίζουν µοναδικά κάθε οµάδα µετρήσεων που αφορούν ένα 
αισθητήρα που ανήκει σε µια συγκεκριµένη συσκευή(mote) µε συγκεκριµένη 
ταυτότητα στο δίκτυο(SENSOR-ID). 
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4.3  Σχεσιακό Μοντέλο για το 

  SENSOR ALERTING SERVICE 

 
 
Για το Sensor Alerting Service χρειάστηκε να προσθέσουµε µόνο τέσσερις πίνακες οι 
οποίοι συµπληρώθηκαν στο ήδη υπάρχον σχεσιακό µοντέλο του sensor collection 
service. To µοντέλο περιγράφεται από την εικόνα και τα σχόλια των πινάκων που 
ακολουθούν. 
 
 
 
 
 

T_ALERTCONF_SETTINGS

PK CONF_SET-ID
PK,FK2 SENSOR_TYPE-ID
PK,FK2 SENSOR-ID
PK,FK2 GROUP-ID

MIN_VALUE
MAX_VALUE

T_ALERT_DETAILS

PK ALERT_DETAILS-ID
PK,FK1 ALERT_EVENT-ID
PK,FK1 SENSOR_TYPE-ID
PK,FK1 SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

ALERT_TYPE
ALERT_INDICATION

T_CUSTOMER

PK CUSTOMER-ID

COMPANY-NAME
COUNTRY
LOCATION

T_USERS

PK,FK1 CUSTOMER-ID
PK USER-ID

USER-NAME
JOB-ID
JOB-NAME

CUSTOMER-ID
GROUP-ID

T_USER_OF_GROUP

PK,FK2 CUSTOMER-ID
PK,FK2 USER-ID
PK,FK1 GROUP-ID
PK CUSTOMER-ID

T_SENSOR_TYPE

PK SENSOR_TYPE-ID
PK,FK1 SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

SENSOR_TYPE-NAME
CHANNEL
DESCRIPTION
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
ACCURACY
RESOLUTION
UNITS

T_GROUPS

PK GROUP-ID

LOCATION

T_GROUP_OWNER

FK1 CUSTOMER-ID
FK2 GROUP-ID

CUSTOMER-ID

T_SENSOR_DETAILS

PK,FK1 GROUP-ID
PK,FK1 SENSOR-ID
PK SENSOR_DETAILS-ID
PK,FK1 SENSOR_TYPE-ID

INDICATION
TMP
SAMPLE 
SEQ_NO
PARENT-ID

T_SENSOR

PK SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

DESCRIPTION
MANUFACTURER

T_ALERT_EVENT

PK ALERT_EVENT-ID
PK,FK1 SENSOR_TYPE-ID
PK,FK1 SENSOR-ID
PK,FK1 GROUP-ID

ALERT_DATE
ALERT_TIME

T_CONF_ACTION

FK2,FK2 CUSTOMER-ID
FK2 USER-ID
FK1,FK2,FK3GROUP-ID
FK1,FK3 SENSOR-ID

CONF_DATE
CONF_TIME

FK3 SENSOR_TYPE-ID

 
 
Σχ.4.3 To Σχεσιακό Μοντέλο SAS.Σηµειώνεται ότι µε άσπρο χρώµα εχουµε τους πίνακες 
που προσθέσαµε για το SAS στο ήδη υπάρχον µοντέλο του SCS. 
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� Τ_ALERT_ENENT : Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση γενικών πληροφοριών 
έκτακτων συµβάντων. Όταν το σύστηµα διαχείρισης έκτακτων συµβάντων(alert 
management) διαπιστώσει κατάσταση προειδοποίησης-συναγερµού(alarm state) τότε 
αποθηκεύονται σε αυτό τον πίνακα τα στοιχεία του αισθητήρα στον οποίο 
ανιχνεύθηκε µια επείγουσα κατάσταση καθώς και η ηµεροµηνία του συµβάντος. 
 
 
ο ΑLERT_EVENT-ID: αριθµός ο οποίος προσδιορίζει το έκτακτο γεγονός. 
 
ο SENSOR_TYPE-ID: αριθµός που προσδιορίζει τον αισθητήρα στον οποίο 
παρατηρήθηκε το έκτακτο συµβάν. 
ο SENSOR-ID : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει το mote στο 
οποίο συνέβη το γεγονός στο δίκτυο. 
ο GROUP-ID: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει στο δίκτυο η 
οµάδα(group)των συσκευών στην οποία ανήκει και το mote σε αισθητήρα του οποίου 
παρατηρήθηκε το συµβάν. 
ο ΑLERT_DATE: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ηµεροµηνία που ανιχνεύθηκε το 
συµβάν. 
ο ΑLERT_TIME: : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ώρα που ανιχνεύθηκε το συµβάν. 
 

• Τα ALERT_EVENT-ID, SENSOR_TYPE-ID, SENSOR-ID και GROUP-ID 
προσδιορίζουν µοναδικά τον αισθητήρα στον οποίο παρατηρήθηκε η ανάγκη 
έκτακτης προειδοποίησης. 

 
 
 
� Τ_ALERT_DETAILS: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση λεπτοµερειών που 
αφορούν σε κάποιο  έκτακτο γεγονός που παρατηρήθηκε στον αισθητήρα. 
 
ο ΑLERT_DETAILS-ID: αριθµός ο οποίος προσδιορίζει µία συλλογή πληροφοριών 
σχετικά µε ένα συγκεκριµένο έκτακτο συµβάν. 
ο ΑLERT_EVENT-ID: αριθµός ο οποίος προσδιορίζει το έκτακτο γεγονός. 
ο SENSOR_TYPE-ID: αριθµός που προσδιορίζει τον αισθητήρα στον οποίο 
παρατηρήθηκε το έκτακτο συµβάν, ίδιος µε τη σχέση T_ALERT_EVENT. 
ο SENSOR-ID : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει το mote στο 
οποίο συνέβη το γεγονός στο δίκτυο, , ίδιος µε τη σχέση T_ALERT_EVENT. 
ο GROUP-ID: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει στο δίκτυο η 
οµάδα(group)των συσκευών στην οποία ανήκει και το mote σε αισθητήρα του οποίου 
παρατηρήθηκε το συµβάν, , ίδιος µε τη σχέση T_ALERT_EVENT. 
ο ALERT_TYPE: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο τύπος του έκτακτου γεγονότος 
ο ALERT_INDICATION: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η τιµή που παρατηρήθηκε και 
η οποία θα είναι εκτός επιτρεπόµενων ορίων αφού προκαλεί ανάγκη προειδοποίησης. 
 

• Τα ALERT_DETAILS-ID, ALERT_EVENT-ID, SENSOR_TYPE-ID, 
SENSOR-ID και GROUP-ID προσδιορίζουν µοναδικά το εκάστοτε έκτακτο 
γεγονός. 
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� Τ_CONF_ACTION: Χρησιµοποιείται για την καταγραφή των πράξεων αλλαγών στα 
configuration settings για το sensor alerting service. 
 
ο CUSTOMER-ID: αριθµός κλειδί που ορίζει τον πελάτη-εταιρεία, ίδιος µε τη σχέση 
USER_OF_GROUPS. 
o USER_ID : ένας µοναδικός αριθµός- κλειδί που ορίζει τον χρήστη-υπάλληλο της 
εταιρίας ,ίδιος µε τη σχέση USER_OF_GROUPS. 
ο SENSOR_TYPE-ID: αριθµός που προσδιορίζει τον αισθητήρα του οποίου 
αλλάζουµε τις ρυθµίσεις σχετικά µε το πότε θα εντοπίζει το σύστηµα διαχείρισης 
κάποιο έκτακτο συµβάν. 
ο SENSOR-ID : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει το mote στο 
οποίο ανήκει ο αισθητήρας του οποίου αλλάζουµε τις ρυθµίσεις σχετικά για την 
έκτακτη προειδοποίηση.  
ο GROUP-ID: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει στο δίκτυο η 
οµάδα(group)των συσκευών στην οποία ανήκει και το mote στο οποίο αλλάζουµε τις 
ρυθµίσεις.  
o CONF_SET-ID : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο αριθµός ταυτότητας κάθε σετ 
αλλαγών στα configuration settings της υπηρεσίας έκτακτων γεγονότων στους 
αισθητήρες. 
ο CONF_DATE: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ηµεροµηνία των αλλαγής των 
ρυθµίσεων. 
ο CONF_TIME: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ώρα αλλαγής των ρυθµίσεων. 
 
 
� Τ_ALERT-CONF_SETTINGS: Χρησιµοποιείται για την καταγραφή των αλλαγών στα 
configuration settings για το sensor alerting service. 
 
ο SENSOR_TYPE-ID: αριθµός που προσδιορίζει τον αισθητήρα του οποίου 
αλλάζουµε τις ρυθµίσεις σχετικά µε το πότε θα εντοπίζει το σύστηµα διαχείρισης 
κάποιο έκτακτο συµβάν. 
ο SENSOR-ID : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει το mote στο 
οποίο ανήκει ο αισθητήρας του οποίου αλλάζουµε τις ρυθµίσεις σχετικά για την 
έκτακτη προειδοποίηση.  
ο GROUP-ID: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ταυτότητα που έχει στο δίκτυο η 
οµάδα(group)των συσκευών στην οποία ανήκει και το mote στο οποίο αλλάζουµε τις 
ρυθµίσεις.  
o CONF_SET-ID : στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται ο αριθµός ταυτότητας κάθε σετ 
αλλαγών στα configuration settings της υπηρεσίας έκτακτων γεγονότων στους 
αισθητήρες. 
ο MIN_VALUE: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η ελάχιστη τιµή της µέτρησης κάτω 
από την οποία αν πέσει η τιµή του µετρούµενου µεγέθους εντοπίζεται έκτακτο 
γεγονός. 
ο MAX_VALUE: στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η µέγιστη τιµή της µέτρησης η οποία 
συγκρίνεται µε την τιµή του µεγέθους που µετρά ο αισθητήρας και αν 
ξεπεραστεί ,τότε προκύπτει επείγον συµβάν. 
 

• Τα SENSOR_TYPE-ID, SENSOR-ID  GROUP-ID και CONF_SET-ID 
προσδιορίζουν µοναδικά τις ρυθµίσεις-προειδοποίησης για έναν αισθητήρα. 
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5 Υλοποίηση  

 

  

5.1    Συστατικά του Ασύρµατου ∆ικτύου Αισθητήρων που   

 µελετήθηκε 

 
 
 
A)Υλικό  
Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων είναι δίκτυα µικροσκοπικών ενσωµατωµένων 
υπολογιστικών µονάδων τα οποία ονοµάζονται motes.Ανιχνεύουν και αναµεταδίδουν 
πληροφορία µέσω ασύρµατης κεραίας σε ένα δέκτη πληροφορίας. Κατά τη διάρκεια 
µελέτης των ασυρµάτων δικτύων αισθητήρων χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 
ολοκληρωµένου  TIP700CM της εταιρείας MAXFOR που είναι ένα mote 
πλατφόρµας TelosB.  Το ΤelosB mote  είναι το τελευταίο από µια σειρά πλατφορµών 
που έχουν αναπτυχθεί από το πανεπιστήµιο του Berkeley για το ερευνητικό έργο 
NEST, για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Χρησιµοποιεί κεραία που ακολουθεί το 
πρωτόκολλο IEEE 802.15.4 για ασύρµατα δίκτυα και πηγή ενέργειας είναι οι δύο 
µπαταρίες του. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένους  αισθητήρες υγρασίας, θερµοκρασίας, 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας , και αισθητήρες ολικής ηλιακής ακτινοβολίας. 
Επίσης χρησιµοποιεί ένα USB για εύκολη εκσφαλµάτωση (debugging) υλικού, 
λογισµικού. 
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Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου µοντέλου 
υπολογιστή(mote) 
-Εξαιρετικά χαµηλής ισχύος 16-bit microcontroller MSP430(MSP430F1611). 
-Εξωτερική µνήµη: 10KB RAM, 48KB Flash 
-Εσωτερική µνήµη: 1MB 
-Ασύρµατο δίκτυο συµβατό µε το πρωτόκολλο IEEE 802.15.4 . 
-Ισχυρή Multichannel Ολοκληρωµένη Κεραµική κεραία 2.4 GHz 
-Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων 250kbps 
-Αισθητήρες θερµοκρασίας, υγρασίας, φωτός 
-Πρωτόκολλα δικτύου Multi-hop ad hoc. 
-Αλγόριθµος διαχείρισης ισχύος για ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας.. 
-Εξωτερική σύνδεση αισθητήρων Ε/Ε (Ι/Ο 7 γραµµές ADC ) 
-Προσπέλαση δεδοµένων αισθητήρων και Προγραµµατισµός του υπολογιστή(mote)  
µέσω διεπαφής USB. 
-3 λυχνίες για παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του mote. 
-Ολοκληρωµένοι ADC, DAC, σύστηµα επιτήρησης τροφοδοσίας, Ελεγκτή DMA . 
-Αποκρυπτογράφηση και  Πιστοποίηση σε επίπεδου δικτύου 
-Μέγεθος: 73×29mm 
-Παρεχόµενη ισχύς : 3.0~3.3V 
-Βεληνεκές : 0-70 m (συνθήκες εργαστηρίου) 
      
 
 
Σχετικά µε τους ενσωµατωµένους αισθητήρες 
ΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ(Temperature) Sensirion SHT11 
ΥΓΡΑΣΙΑ(Humidity) Sensirion SHT11 
ΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ(TSR) Hamamatsu TSR Light Sensor 

(S-1087) 
ΕΝΕΡΓΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ(PAR) 

Hamamatsu PAR Light 
Sensor(S1087-01) 

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ TI MSP430 Internal 
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Temperature Sensor 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TI MSP430 Internal 
Temperature Sensor 
 

 
 
 
 
Β)Cygwin  
Το Cygwin είναι µια συλλογή των εργαλείων ελεύθερου λογισµικού που 
αναπτύχθηκε αρχικά από τις Cygwin Solutions για να επιτρέψει στις διάφορες 
εκδόσεις του Microsoft Windows για να ενεργήσει  όπως ένα σύστηµα της Unix. Τα 
προγράµµατα που υποστηρίζονται από Cygwin λειτουργούν καλά στα WINDOWS 
NT, τα Windows 2000, τα Windows XP και Vista, παραθύρων, και µερικά 
οργανώνονται κατά αποδεκτό τρόπο στα Windows 9x  και στα WINDOWS 95. Το 
Cygwin αποτελείται από µια βιβλιοθήκη που εφαρµόζει την κλήση API συστηµάτων 
POSIX από την άποψη των κλήσεων συστηµάτων Win32. 
Πολλά προγράµµατα της Unix έχουν αναχθεί σε Cygwin, συµπεριλαµβανοµένου του 
συστήµατος παραθύρων Χ, KDE, Apache, και TeX. Το Cygwin επιτρέπει την 
εγκατάσταση inetd, syslogd, sshd, Apache, και άλλων daemons ως τυποποιηµένες 
υπηρεσίες παραθύρων, επιτρέποντας στα συστήµατα του Microsoft Windows  να 
εργαστούν όπως οι Unix και Linux εξυπηρετητές. Όλα αυτά τα προγράµµατα 
εγκαθίστανται «τρέχοντας» πρόγραµµα εγκατάστασης Cygwin, το οποίο 
µεταφορτώνει τα απαραίτητα αρχεία από το ∆ιαδίκτυο. Το πρόγραµµα εγκατάστασης 
µπορεί να εγκαταστήσει, να ενηµερώσει, και να αφαιρέσει τα προγράµµατα και να 
µεταφορτώσει το τον πηγαίο κώδικα για αυτά. 

Γ)TinyOS 

ο TinyOS είναι ένα ελεύθερo και ανοικτό , βασισµένo σε υποµονάδες (component-
based) λειτουργικό σύστηµα και µια πλατφόρµα  απευθυνόµενη στα ασύρµατα δίκτυα 
αισθητήρων (WSNs). Το TinyOS είναι ένα ενσωµατωµένο λειτουργικό σύστηµα που 
γράφεται στη γλώσσα προγραµµατισµού nesC ως σύνολο στόχων και συνεργατικών 
διαδικασιών. 

Η nesC είναι µια διάλεκτος της γλώσσας προγραµµατισµού C βελτιστοποιηµένη για 
τους περιορισµούς µνήµης των δικτύων αισθητήρων. Τα συµπληρωµατικά εργαλεία 
του έρχονται κυρίως υπό µορφή front-ends χειρογράφων. Οι σχετικές βιβλιοθήκες και 
τα εργαλεία, όπως ο µεταγλωττιστής NesC και το Atmel AVR binutils toolchains, 
γράφονται συνήθως σε C. Ο κώδικας TinyOS είναι στατικά συνδεµένος µε τον 
κώδικα προγράµµατος, και µεταγλωττισµένος σε ένα µικρό δυαδικό, που 
χρησιµοποιεί ένα συνηθισµένο GNU  toolchain. Οι σχετικές χρησιµότητες παρέχονται 
για να ολοκληρώσουν µια πλατφόρµα ανάπτυξης για την εργασία µε TinyOS. 

Το TinyOS καθορίζει διάφορες σηµαντικές έννοιες που εκφράζονται στο nesC. Κατ' 
αρχάς, οι nesC εφαρµογές χτίζονται από τα συστατικά (components)µε τις 
καθορισµένες µε σαφήνεια, αµφίδροµες διεπαφές (interfaces). ∆εύτερον, η nesC 
καθορίζει ένα πρότυπο συνεργασίας, βασισµένο σε tasks και  event handlers  υλικού, 
και ανιχνεύει δηµιουργία δεδοµένων (data  races) στο χρόνο µεταγλώττισης. 
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Components  
 
Περιγραφή  
Μία εφαρµογή nesC αποτελείται από ένα ή περισσότερα components συνδεδεµένα 
για να σχηµατίσουν ένα εκτελέσιµο αρχείο. Ένα component παρέχει και χρησιµοποιεί 
interfaces. Tα interfaces είναι το µόνο σηµείο σύνδεσης των components και είναι 
αµφίδροµα. Ένα interface δηλώνει ένα σετ λειτουργιών τις commands τις οποίες 
υλοποιεί ο πάροχος του interface και ένα σετ από events τα οποία υλοποιεί ο χρήστης 
της διαπροσωπείας (interface). Για να καλέσει ένα component τις commands ενός 
interface πρέπει να υλοποιήσει τα events του συγκεκριµένου interface.  

Υλοποίηση 
Υπάρχουν δύο τύποι συστατικών στο nesC: ενότητες(modules) και 
διαµορφώσεις(configurations). Οι modules παρέχουν τον κώδικα της εφαρµογής, 
εφαρµόζοντας ένα ή περισσότερα interfaces. Tα αρχεία configuration  
χρησιµοποιούνται για να συνδυάσουν άλλα components µαζί, συνδέοντας τα 
interfaces που χρησιµοποιούνται από components µε  interfaces που παρέχονται από 
άλλα components. Αυτό ονοµάζεται wiring. Κάθε εφαρµογή nesC περιγράφεται από 
ένα configuration στο ανώτατο επίπεδο(top-level configuration ) που συνδέει(wires) 
τα εσωτερικά της συστατικά. 

 

 

 

5.2 Περίπτωση Χρήσης: Ad-hoc δίκτυο  

 

Στην περίπτωση ad-hoc δικτύου , όπου δεν έχει υλοποιηθεί η δροµολόγηση 
πολλαπλών κόµβων (Μultihop Routing) oι πληροφορίες από τους αισθητήρες 
συλλέγονται σε ένα κεντρικό σταθµό-βάση. Oι αισθητήρες που παίρνουν µετρήσεις 
πρέπει να βρίσκονται σε µια απόσταση από το σταθµό-βάση εντός των ορίων 
εµβέλειας της κεραίας.   
 

 



 

  28

 

Σχ.5.1 Απεικόνιση ενός ad-hoc δικτύου αισθητήρων µέσω GUI εφαρµογής του TinyOS. 

 

 

5.2.1   Απεικόνιση των µετρήσεων των αισθητήρων στην οθόνη του υπολογιστή 

Ο πρώτος στόχος µας είναι να συνδέσουµε το δίκτυο αισθητήρων µε ένα PC, που 
επιτρέπει την εµφάνιση των µετρήσεων των αισθητήρων στο PC . Κατ' αρχάς, θα 
εισαγάγουµε τα βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για να διαβάσουν τα 
δεδοµένα δικτύων αισθητήρων σε ένα υπολογιστή µέσω της σειριακής θύρας. 
 
-Το πρώτο βήµα είναι να αρχικοποιήσουµε το λειτουργικό TinyOS.  
 
-Σε δεύτερο επίπεδο βρίσκουµε την εφαρµογή η οποία θα εγκατασταθεί στο mote 
ώστε να ανιχνεύονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες από τους αισθητήρες του. Η 
εφαρµογή αυτή είναι το Oscilloscope το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο opt/tinyos-
1.x/contrib/moteiv/apps/Oscilloscope του λειτουργικού .Η συγκεκριµένη εφαρµογή 
αποτελείται από το αρχείο της module OscilloscopeM.nc και το configuration αρχείο 
Oscilloscope.nc που συνδέει τα διάφορα components. Χρησιµοποιεί και τη 
βιβλιοθήκη Oscope η οποία βρίσκεται στον κατάλογο: /opt/tinyos-
1.x/contrib/ucb/tos/lib/Oscope. 
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Η εφαρµογή αυτή διαβάζει µετρήσεις θερµοκρασίας(Temperature), 
υγρασίας(Humidity), ολικής ηλιακής ακτινοβολίας(Total Solar Radiation-TSR), 
ενεργής φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας(Photosynthetically Active Radiation-PAR), 
εσωτερικής θερµοκρασίας(Internal Temperature) και εσωτερικής τάσης (Internal 
Voltage) χρησιµοποιώντας 6 κανάλια . Για να χρησιµοποιήσουµε την εφαρµογή 
χρειάζεται να φορτώσουµε σε κάποιο άλλο mote την εφαρµογή TOSBase. Τότε το 
συγκεκριµένο mote θα λειτουργήσει σαν gateway , σαν ένας σταθµός-βάση δηλαδή, ο 
οποίος θα λαµβάνει τα πακέτα που εκπέµπει ασύρµατα το mote µε την εφαρµογή 
Oscilloscope, και αυτός µε τη σειρά του θα τα διαβιβάζει µέσω σειριακής θύρας στον 
υπολογιστή µας. 
 
-Αφού µπούµε στον κατάλογο cd /opt/tinyos-1.x/contrib/apps/TOSBase, 

Εκτελουµε την εντολή: 

make   install.0   telosb  

Mε την εντολή αυτή µεταγλωττίζουµε και φορτώνουµε στο ένα mote την εφαρµογή 
TOSBase ενώ ταυτόχρονα δίνουµε στο mote την ταυτότητά του στο δίκτυο. Ο 
αριθµός 0 στην παραπάνω εντολή αυτό δηλώνει, ότι το Mote-id=0( ή sensor-id=0 
όπως θα αποθηκέυεται στη βάση µας) .Πάντα ο σταθµός-βάση θα ταυτοποιείται από 
τον αριθµό 0 σε µια οµάδα αισθητήρων. 
 

-Στη συνέχεια µπαίνουµε στον κατάλογο cd /opt/tinyos-

1.x/contrib/moteiv/apps/Oscilloscope 

και εκτελούµε την εντολή: 

make    install.1  telosb 

 

Mε την εντολή αυτή µεταγλωττίζουµε και φορτώνουµε στο mote την εφαρµογή 
Oscilloscope και δίνουµε στον αισθητήρα (mote) τον αριθµό ταυτότητας 1. 
 

 



 

  30

 
Σχ.5.2 Ασύρµατη  µετάδοση µηνυµάτων από τους αισθητήρες σε ένα σταθµό βάση 

 

-Το επόµενο βήµα για να εγκαθιδρύσουµε  επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή και 

του είναι να συνδέσουµε το σταθµό-βάσης στον pc µας. 

-Έπειτα µπαίνουµε στον κατάλογο  opt/tinyos-1.x/tools/java  και εκτελούµε 

$ export  MOTECOM=serial@COMx:telos 

 

Όπου : 

MOTECOM: η µεταβλητή περιβάλλοντος του TinyOS που καθορίζει  ποια πακέτα 

θα ακούσει το εργαλείο Java. 

COMx :η σειριακή θύρα όπου είναι συνδεδεµένος ο σταθµός-βάση και   

telos: ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων για πλατφόρµα telos ο οποίος αντιστοιχεί σε 

57600.Τοποθετούµε τον αισθητήρα που θα πάρει τις µετρήσεις σε κοντινή απόσταση 

από το σταθµό, εντός της εµβέλειας της κεραίας. 

-Στη συνέχεια  παραµένοντας στον ίδιο κατάλογο εκτελούµε την εντολή: 

$ java  net.tinyos.tools.Listen 
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Η κλάση Listen βρίσκεται στον κατάλογο cd /opt/tinyos-
1.x/tools/java/net/tinyos/tools όπου βρίσκονται διάφορα εργαλεία σε java τα οποία 
συνοδεύουν το TinyOS . Είναι η κλάση η οποία όταν εκτελείται εµφανίζει τα 
«ακατέργαστα» πακέτα δεδοµένων των αισθητήρων στον υπολογιστή.  
Έτσι εκτελώντας την εµφανίζονται δεδοµένα όπως τα παρακάτω. 
 
serial@COM5:57600: resynchronising 
1A 01 08 07 FF FF FF FF 0A 7D 01 00 14 00 00 00 C8 03 C8 03 C7 03 C6 03 
C6 03 C6 03 C4 03 C1 03 BF 03 BE 03 
1A 01 08 08 FF FF FF FF 0A 7D 01 00 14 00 01 00 1D 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 
1C 1C 1B 1C 1C 1C 1B 1C 1A 1C 19 1C 
 

 
Κάθε  πακέτο που προέρχεται από ένα mote περιέχει αρκετά πεδία δεδοµένων και 
έχει συγκεκριµένη οργάνωση. Κάποια από αυτά είναι γενικής χρήσης Active Message 
πεδία του λειτουργικού TinyOS. 
 
Στο αρχείο AM.h του καταλόγου /opt/tinyos-1.x/tos/types  του λειτουργικού 
ορίζονται generic Active Message fields .Ανάµεσα σε αυτά ορίζεται και η δοµή: 
 
typedef struct TOS_Msg 
{ 
  /* Tα ακόλουθα πεδία µεταδίδονται και λαµβάνονται ασύρµατα. 
*/ 
 

  uint16_t addr; 
  uint8_t type; 
  uint8_t group; 
  uint8_t length; 
  int8_t data[TOSH_DATA_LENGTH]; 
  uint16_t crc;;   
��������.. 
 
} TOS_Msg; 
 

 
 
Το κύριο µέρος του πακέτου δηλαδή, εκείνο που ορίζεται στην εφαρµογή που 
εκτελούµε περιγράφεται στο αρχείο 
 /opt/tinyos-1.x/contrib/ucb/tos/lib/Oscope/Οscope.h: 
 
typedef struct OscopeMsg 
{ 
  uint16_t sourceMoteID; 
  uint16_t lastSampleNumber; 
  uint16_t channel; 
  uint16_t data[OSCOPE_BUFFER_SIZE]; 
} OscopeMsg_t; 
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Τελικά, η οργάνωση του πακέτου ερµηνεύεται ως εξής µε τη σειρά που εµφανίζονται 
τα bytes στο µήνυµα: 
 
HEADER DESCRIPTION 
- Μήκος συνολικού µηνύµατος(Message length) =>1 byte 

-Πεδίο ελέγχου frame(IEEE 802.15.4 Frame control field)=>2 bytes 

-Aριθµός πακέτου(Packet sequence number)=>1 byte 

- IEEE 802.15.4 Destination personal area network=>2 bytes 

-TinyOS διεύθυνση προορισµού(IEEE 802.15.4 destination address) => 2 bytes 

-Tυπος: TinyOs active message handler=>1 byte 

-Group_id=>1 byte 

DATA PAYLOAD 

-Ταυτότητα Mote στο δίκτυο (SourcemoteID)=>2 bytes 

-Αριθµός δείγµατος µετρήσεων (lastSampleNumber)=>2 bytes 

-Κανάλι του Oscilloscope µέσα από το οποίο διαβιβάστηκε η µέτρηση 

(Channel)=>2 bytes 

-10 διαφορετικές µετρησεις για το ίδιο µέγεθος(Data) =>2 bytes για καθεµία 

 

 

•  Για τη διεύθυνση του προορισµού(receiver) έχουµε τρεις επιλογές:  

1. Να βάλουµε στη διαδικασία που εκτελεί την αποστολή του µηνύµατος ως 
διεύθυνση το moteID ενός συγκεκριµένου κόµβου στον οποίο θέλουµε να 
µεταδώσουµε το µήνυµα. Το moteID προγραµµατίζεται σε έναν κόµβο κατά 
τον προγραµµατισµό της flash του. 

2. Να βάλουµε ως διεύθυνση την TOS_BCAST_ADDR, που σηµαίνει broadcast 
στο δίκτυο οπότε το µήνυµα απευθύνεται σε όλους τους κόµβους.  

3. Να βάλουµε τη διεύθυνση TOS_UART_ADDR, µε άλλα λόγια µετάδοση 
από τη σειραϊκή θύρα.  

 

• To Group_id επιτρέπει σε επιλεγµένους κόµβους να ακούν το ίδιο µήνυµα, 
ουσιαστικά ένα broadcast σε περιορισµένο σύνολο κόµβων. Το groupID ενός 
κόµβου προγραµµατίζεται θέτοντας την επιθυµητή τιµή στο Makefile της 
εφαρµογής. Π.χ αν θέλουµε να δώσουµε σε ένα mote groupID 13, εισάγουµε 
στο Makefile τη γραµµή DEFAULT_LOCAL_GROUP = 0x0D. Η default 
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τιµή είναι 0x7D (δηλαδή 125) και αυτή χρησιµοποιήσαµε κι εµείς στο δίκτυο 
µας. 

 

Τροποποίηση της εφαρµογής Oscilloscope 

Για την απλή περίπτωση που εξετάζουµε προσθέτουµε ένα επίπλεον πεδίο στο 
µήνυµα που στέλνει το Oscilloscope προκειµένου να έχουµε στα αποτελέσµατά µας 
ένα Parent_id.Tο Parent_id όπως θα δουµε αργότερα είναι µία έννοια που τη 
συναντάµε στο Ασύρµατα ∆ίκτυα Πολλαπλών κόµβων(Multihop Networks).Είναι το 
mote-id ενός ενδιάµεσου κόµβου που προωθεί το µήνυµα στο σταθµό βάσης. Στα ad 
�hoc δίκτυα  δηλαδή στην περίπτωσή µας  πάντα ως Parent-id  θα θεωρούµε του 
Mote-id του σταθµού-βάση µε την έννοια ότι είναι ο ενδιάµεσος σταθµός που 
προωθεί το µήνυµα µέσω της σειριακής θύρας. 
 
Στο  module ΟscopeM.nc στον κατάλογο /opt/tinyos-1.x/contrib/ucb/tos/lib/Oscope/    

και στη βιβλιοθήκη tinyos-1.x/contrib/ucb/tos/lib/Oscope/Οscope.h προσθέτουµε 

µερικές γραµµές κώδικα : 

Oscope.h 

typedef struct OscopeMsg 
{ 
  uint16_t sourceMoteID; 
 
/*Προσθέτω το πεδίο parentaddr(2 bytes) για το parent-id στο µήνυµα που 
στέλνει το Oscilloscope */  
 
  uint16_t parentaddr ; 
 
  uint16_t lastSampleNumber; 
  uint16_t channel; 
  uint16_t data[OSCOPE_BUFFER_SIZE]; 
} OscopeMsg_t; 
 

 

 

 

OscopeM.nc 

task void send() 
  { 
    if( m_is_sending == FALSE ) 
    { 
      int i; 
      OscopeData_t* chbegin = m_data + 0; 
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      OscopeData_t* chend = m_data + MAX_CHANNELS; 
      OscopeData_t* ch = m_data + m_send_next; 
 
      for( i=0; i<MAX_CHANNELS; i++ ) 
      { 
 if( ch->send_data_ready == TRUE ) 
 
 { 
 
/* Εδώ προστίθεται στην επικεφαλίδα το υπόλοιπο τµήµα του µηνύµατος που 
διαβάζει το Oscilloscope*/ 
 
   OscopeMsg_t* body = (OscopeMsg_t*)m_msg.data; 
   int n = channel_inc( i, m_send_next ); 
   body->sourceMoteID = TOS_LOCAL_ADDRESS; 
 
/* Εδώ θέτω το parent-id ίσο µε το 0*/ 
 
              body->parentaddr=0; 
 
   body->lastSampleNumber = ch->lastCount; 
   body->channel = n; 
   memcpy( body->data, ch->send_data, sizeof(uint16_t)*BUFFER_SIZE ); 
   ch->send_data_ready = FALSE; 
 
   m_is_sending = TRUE; 
   m_send_next = channel_inc( n, 1 ); 
   sendHelper(); 
   return; // a channel has been queued for send, get out of here 
 } 
 if( ++ch == chend ) 
   ch = chbegin; 
      } 
    } 
  } 
 

 

Μπαίνω στον κατάλογο cd   /opt/tinyos-1.x/contrib/moteiv/apps/Oscilloscope 

Και επαναµεταγλωττίζω τον κώδικα της εφαρµογής για την πλατφόρµα telos 
εκτελώντας την εντολή: 
make    telos 

 

Στη συνέχεια φορτώνω στα motes το τροποποιηµένο Oscilloscope και τα 
αποτελέσµατα έχουν αυτή τη µορφή: 
serial@COM5:57600: resynchronising 
1C 01 08 19 FF FF FF FF 0A 7D 01 00 00 00 32 00 00 00 06 05 05 05 06 05 06 05 
06 
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 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 
1C 01 08 1A FF FF FF FF 0A 7D 01 00 00 00 32 00 01 00 13 1B 12 1B 12 1B 11 
1B 10 1B 11 1B 10 1B 10 1B 10 1B 10 1B 
 

 
Το επιπλέον πεδίο που προστέθηκε είναι το parent_id που επειδή πρόκειται για ad-
hoc network είναι πάντα το mote-id(sensor-id) του αισθητήρα στον οποίο έχουµε 
φορτώσει την εφαρµογή TOSBase, δηλαδή το 0. 
 
 

5.2.2 Απεικόνιση του αρχικού δεκαεξαδικής µορφής µηνύµατος σε ευανάγνωστη 

µορφή  

Για το σκοπό αυτό της παρουσίασης των µηνυµάτων των αισθητήρων σε µορφή 
ευανάγνωστη, υλοποιήθηκε η κλάση XListen αντίστοιχη της Listen.java µε όλες τις 
µεθόδους µετατροπής των ακατέργαστων µετρήσεων σε µορφή ευανάγνωστη.H 
XListen βρίσκεται και αυτή στον κατάλογο /opt/tinyos-
1.x/tools/java/net/tinyos/tools. Η διαφορά της ΧListen.java µε την Listen.java είναι 
µόνο στο ότι όπου η Listen  καλεί  την µέθοδο printPacket της κλάσης Dump ,η  
XListen καλεί την µέθοδο printPacket της κλάσης XDump.H XDump προκύπτει από 
την Dump µε την προσθήκη των µεθόδων :  
 

-storeHex() 
- printHex() 
-hex2decimal() 
- LittleEndianToDecimal() 
- checkMeasurement() 
- printMeasurement() 
- avg() 
Οι κλάσεις XDump και Dump βρίσκονται στον κατάλογο  /opt/tinyos-
1.x/tools/java/net/tinyos/message. 
 
Τµήµα της XListen.java 

............................................................ 

try 
  { 
   reader.open(PrintStreamMessenger.err); 
    
   // Για κάθε πακέτο που έρχεται καλείται η 
                   XDump.printPacket // 
 
   for (; ; ) 
   { 
    byte[] packet = reader.readPacket();    
    XDump.printPacket(System.out, packet); 
    System.out.println(); 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Μέθοδοι που τροποποιήσαµε ή προσθέσαµε στην ΧDump.java: 

-Μέθοδος printPacket():προσθέσαµε την κλήση των µεθόδων storeHex και printHex 

  public  static void printPacket(PrintStream p, byte[] packet, int from, int count) { 
  String[] a = new String[39]; 
  for (int i = from; i < count; i++) 
  {           String w = printResults(p, packet[i]); 
 
//Ενώ στην Dump.java η printResults() τυπώνει στην οθόνη το πακέτο byte 
//προς byte σε δεκαεξαδικό, στην XDump καλούµε την printResults() για να 
//µας επιστρέψει σε string αλλά σε µορφή δεκαεξαδική ένα προς ένα τα bytes 
//που διαβάζονται και στη συνέχεια να αποθηκευθούν σε ένα πίνακα όλα τα 
//bytes ενός πακέτου 
 
   a[i] = storeHex(w, i); 
    
  } 
//Αφού αποθηκευούν όλα τα bytes καλείται η printHex() για να τυπωθούν 
 
   printHex(a); 
  
  
    } 

 

-storeHex():Για την αποθήκευση των  bytes σε String πίνακα  
public static String  storeHex( String hex, int howmany) 
 { 
 
  String[] buf = new String[38]; 
  buf[howmany]= hex; 
  return buf[howmany]; 
  
 } 

 

-printHex(): τυπώνει τα αποτελέσµατα αφού καλέσει τη  µέθοδο hex2decimal() όταν 
πρόκειται για πεδίο  µε ένα Byte δεδοµένων και  την    LittleEndianToDecimal() όταν 
πρόκειται για πεδίο µε 2 bytes δεδοµένων.Επίσης καλεί την checkMeasurement() µε 
τη οποία ελέγχει το είδος της µέτρησης και τέλος σφραγίζει χρονικά το κάθε πακέτο. 
public  static void printHex (String[] buffer) 
 { 
//∆ηµιουργείται ένα στιγµιότυπο ρολογιού και αποθηκεύονται ηµεροµηνία και  
//ώρα µε ακρίβεια ms στη µεταβλητή  clock για να σφραγίσουµε χρονικά το 
//πακέτο 
  Date clock = new Date();  
  System.out.println("");   
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  System.out.println("Group_id=" + hex2decimal(buffer[9])); 
  System.out.println("SourcemoteID=" + LittleEndianToDecimal(10, 
buffer)); 
   
  System.out.println("Parent_id=" + LittleEndianToDecimal(12, 
buffer)); 
   
  System.out.println("Sequence Number=" + hex2decimal(buffer[3])); 
  System.out.println("lastSampleNumber=" + 
LittleEndianToDecimal(14, buffer)); 
 
//Καλείται η µέθοδος checkMeasurement() ώστε να ελέγξουµε σε ποιο µέγεθος 
//ανήκουν οι µετρήσεις του πακέτου.   
  
  checkMeasurement(buffer); 
 
//Τυπώνεται στην οθόνη το timestamp 
  System.out.print("Timestamp=" + clock.toGMTString()); 
 
  for (int j = 0; j <= 38; j++) 
   buffer[j] = ""; 
 } 
 

 
-hec2decimal():Για τη µετατροπή string µορφής 16-αδικής σε δεκαδικό αριθµό 

public static int hex2decimal(String s) 
{ 
 String digits = "0123456789ABCDEF"; 
  s = s.toUpperCase(); 
  int val = 0; 
  for (int i = 0; i < s.length(); i++) 
  { 
   char c = s.charAt(i); 
   int d = digits.indexOf(c); 
   val = 16 * val + d; 
  } 
  return val; 
} 

 

-LittleEndianToDecimal():Για την µετατροπή των πεδίων µε 2 bytes που 
ακολουθουν το Little Endian Format  
public static int LittleEndianToDecimal(int cnt, String[] buffer3) 
 {   
//Σχηµατίζουµε το sting που θα δώσουµε ως παράµετρο στην hex2decimal() µε 
//την ένωση των 2 Bytes του πεδίου αλλά αντίστροφα γιατί στο  Little Endian 
//Format το LSB προηγείται του MSB. 
  int metavliti = hex2decimal((buffer3[cnt+1]) + (buffer3[cnt]));  
      return metavliti;  
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 } 
 

 
 
-checkMeasurement():Έλεγχος του καναλιού του Oscilloscope που 
χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά της µέτρησης,ώστε να διαπιστωθεί ποιανού 
µεγέθους µέτρηση θα τυπώσουµε στην οθόνη 
 
public static void checkMeasurement(String[] buffer1) 
 { 
   
  if (hex2decimal(buffer1[16]) == 0) 
  { System.out.println("Humidity: "  ); 
 
// 
  printMeasurement(buffer1);} 
 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 1) 
  {System.out.println("Temperature: " ); 
  printMeasurement(buffer1); 
      } 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 2) 
  ............................................................. 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 3) 
  ΄��������������.. 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 4) 
  ���������������. 
 

 
 
-printMeasurement() (και βοηθητική της avg()):Παίρνει ως παράµετρο τον πίνακα 
µε τα 20 τελευταία bytes (10 µετρήσεις) και µε τη βοήθεια της 
LittleEndianToDecimal() αποθηκεύει τις µετρήσεις σε ένα νέο πίνακα σε δεκαδικό 
σύστηµα πλέον. Στη συνέχεια µε την κλήση της avg παίρνουµε το µέσο όρο των 10 
µετρήσεων. 
public static int avg(int[] array3) 
 { 
  int average = 0; 
  int sum = 0; 
 
  for (int cnt = 0; cnt <= 9; cnt++) 
  { 
   sum += array3[cnt]; 
  } 
  average = sum / 10; 
 return average; 
 } 
 
 public static void printMeasurement(String[] buffer2) 
 { 
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                   ���������������������.. 
                   ���������������������.. 
                   ���������������������..   
     for (int l = 0, k = 18; k <= 37; k += 2, l++) 
     {     
      array2[l] = LittleEndianToDecimal(k,buffer2); 
    
     } 
    mesosoros = avg(array2); 
    System.out.println(mesosoros);  
 } 

 

! Για τη µεταγλώττιση νέων κλάσεων µεταφερόµαστε στον αντίστοιχο 

κατάλογο και δίνουµε την εντολή: make 

Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης της XListen είναι η απεικόνιση του πακέτου 
πληροφορίας µε την τιµή κάθε πεδίου ξεχωριστά ,όχι πλέον σε 16-αδική µορφή αλλά 
µετασχηµατισµένη στο δεκαδικό σύστηµα. 
Π.χ. 
 
serial@COM5:57600: resynchronising 
 
Group_id=125 
SourcemoteID=2 
Parent_id=0 
Sequence Number=7 
lastSampleNumber=20 
Humidity: 
1209 
Timestamp=22 Jul 2008 09:58:24 GMT 

 
 
5.2.3 Φόρµουλες για τη µετατροπή των µετρήσεων σε φυσικές 

µονάδες(engineering units) 

 

Είναι ευνόητο ότι το να απεικονίζουµε τις µετρήσεις όπως έρχονται από τις εξόδους 
του ADC είναι απλά ένα ενδιάµεσο βήµα για την απόκτηση χρήσιµης  πληροφορίας  
σχετικής µε δεδοµένα αισθητήρων. Συνεπώς είναι αναγκαία η µετατροπή των τιµών 
αυτών σε µορφή αναγνωρίσιµη στις γνωστές σε όλους SI µονάδες. 
Στην ενότητα 5.1 αναφέραµε ποιοι τύποι αισθητήρων  είναι ενσωµατωµένοι στο mote 
που εξετάζουµε. Εδώ θα παραθέσουµε τους αισθητήρες και τις µονάδες µέτρησης 
στις οποίες θα µετατρέψουµε τις µετρήσεις τους 
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ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΟ SI

Sensirion SHT11(υγρασίας) %RH 

Sensirion SHT11(θερµοκρασίας) οC 

Hamamatsu S1087(TSR) lux 

Hamamatsu S1087-01(PAR) lux 

TI MSP430(εσωτερική τάση) Volts 

TI MSP430(εσωτερική 

θερµογρασία) 

οC 

 

Από µελέτη των [19],[20],[22],[26]  προκύπτουν τα παρακάτω: 

Internal Voltage  

Ο αισθητήρας εσωτερικής τάσης  χρησιµοποιεί τον12-bit ADC του µικροελεγκτή του 
Mote.Στη θύρα τάσης του ADC απεικονίζεται  το αποτέλεσµα από ένα διαιρέτη 
τάσης  .Άρα για τη µετατροπή σε φυσικές µονάδες χρησιµοποιούµε τον ακόλουθο 
τύπο: 

2* *
4096

RawValue RVcc Vref
R

= (1) 

όπου Vref = 1.5V  η τάση των µπαταριών που χρησιµοποιεί το mote,RawValue η 
τιµή τάσης του ADC και ο αριθµός 4096 =212 όπου γιατί έχουµε 12-bit ADC. 

Internal Temperature  

Παρόµοια µε την εσωτερική τάση ,ο αισθητήρας εσωτερικής θερµοκρασίας είναι µη-
βαθµονοµηµένος και  δειγµατοληπτείται µε τη χρήση του  12-bit   ADC που 
βρίσκεται στον 16-bit microcontroller. Αν και µη βαθµονοµηµένος  ο ακόλουθος 
τύπος λειτουργεί σωστά για αρκετές εφαρµογές, ωστόσο όµως κάποιες φορές το το 
σφάλµα µπορεί να είναι αρκετά µεγάλο. 

0.986
0.0035

VtempT −= (2) 

 
όπου Vtemp είναι η τιµή που προέρχεται από τον τύπο (1) διαιρεµένη µε το 2.Αυτό 
γιατί υπολογίζουµε την εσωτερική θερµοκρασία συναρτήσει της τιµής τάσης που 
εµφανίζεται στη γραµµή τάσης του ADC(το αποτέλεσµα που προέρχεται από το 
διαιρέτη τάσης που εξηγήσαµε προηγουµένως). 
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Αισθητήρες θερµοκρασίας και υγρασίας  

Οι αισθητήρες θερµοκρασίας και υγρασίας είναι τοποθετηµένοι στο εξωτερικό του 
αισθητήρα Sensirion.Ακολουθούν οι φόρµουλες µετατροπής των τιµών σε µονάδες SI.  

-Για τη θερµοκρασία, το Oscilloscope επιστρέφει µία 14-bit τιµή που µετατρέπεται σε 
βαθµούς Κελσίου από τον ακόλουθο τύπο:  

39.60 0.01*T SOt= − + (3) 
 

όπου SΟt είναι η µη επεξεργασµένη τιµή της θερµοκρασίας 

-Η υγρασία είναι µία 14-bit τιµή και υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους  

4 0.405* ( 2.8*10 ^ 6)*( ^ 2)linearHumidity SOrh SOrh= − + + − − (4) 

όπου SΟrh η µη επεξεργασµένη τιµή του αισθητήρα υγρασίας ο οποίος εξαρτάται 
από τη θερµοκρασία  

Χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα της (4) και την τιµή της θερµοκρασίας από την  
εξίσωση (3) και µε βάση τον ακόλουθο τύπο παίρνουµε την πραγµατική τιµή της 
υγρασίας 

( 25)*(0.01 0.00008* )trueHumidity Tc SOrh humidity= − + +  (5) 

όπου Τc η θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου έτσι όπως υπολογίστηκε από την 
εξίσωση  (3).  

 

PAR/TSR ∆ίοδοι Φωτός  

Οι TSR και PAR αισθητήρες µετρώνται µε τον 12-bit ADC µε Vref=1.5V.Οι 
φωτοδίοδοι δηµιουργούν ρεύµα κατά µήκος µιας αντίστασης 
100KOhm.Χρησιµοποιώντας την τιµή που προκύπτει από την (6)   

*
4096

sensor
RawValueV Vref= (6) 

µετατρέπουµε αυτή την τάση σε ρέυµα µέσω των (7),(8) 

 

Vsensor=I*R  (7) ,  άρα:  
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100,000
sensorVI =  (8) ,οπότε 

To ρεύµα της φωτοδιόδου του αισθητήρα  TSR  σε lux προκύπτει από τον τύπο 

-S1087    lx = 0.625 * 1e6 * I * 1000 (9) 

Και της φωτοδιόδου του  PAR από τον τύπο: 

- S1087-01  lx = 0.769 * 1e5 * I * 1000 (10) 

 

• Στην επόµενη ενότητα µέσα στην υλοποίηση της κλάσης ModListen.java 
γίνονται και οι µετατροπές της θερµοκρασίας , εσωτερικής τάσης,ολικής 
ηλιακής ακτινοβολίας και φωτοσυνθετικής ενεργής ακτινοβολίας  σε SI µονάδες. 
Οι υπόλοιπες µετατροπές γίνονται στην ενότητα 5.2.5 εκτελώντας update στη 
βάση δεδοµένων. Ο λόγος της καθυστερηµένης µετατροπής είναι ότι τα 
υπόλοιπα µεγέθη πλην τάσης , θερµοκρασίας, PAR και TSR είναι εξαρτώµενα 
είτε από την τάση είτε από τη θερµοκρασία και οπότε εκτελώντας ένα απλό 
select στη βάση παίρνουµε τα ζεύγη των µεγεθών που ανήκουν στο ίδιο δείγµα 
για να κάνουµε τους υπολογισµούς. Θα µπορούσαµε να κάνουµε αντίστοιχους 
if-ελέγχους µέσα στην    ModListen, ωστόσο προηγουµένως θα έπρεπε να 
αλλάξουµε τη σειρά µε την οποία διαβάζει το Osciloscope τα κανάλια τουADC 
στο OscilloscopeM.nc και να αντιγράφουµε κάθε µέτρηση που έρχεται σε έναν 
πίνακα και σε αυτόν να εκτελούµε αναζήτηση των ζευγαριών. Αποφύγαµε αυτή 
την υλοποίηση και για λόγους επιθυµίας εξοικίωσης µε την πλατφόρµα 
του .NET και Microsoft Sql Server 2005. 

 
 

5.2.4 Απεικόνιση των δεδοµένων του πακέτου µε κατάλληλη µορφή για τη 

δηµιουργία ενός �Comma Delimited File� 

 

Yλοποιήσαµε την κλάση ΜodListen.java στον κατάλογο /opt/tinyos-
1.x/tools/java/net/tinyos/tools. 
Η κλάση αυτή είναι ακριβώς ίδια µε την Xlisten µε τη µόνη διαφορά ότι αντί της 
XDump καλεί την ΧDump1 η οποία προκύπτει από την XDump µε την προσθήκη 
των µεθόδων: 
 
-temperature() 
-voltage() 
-par() 
-tsr() 
και την τροποποίηση των: 
-checkMeasurement() 
-printHex() 
 



 

  43

 
-printHex(): όπως στην XDump µόνο που αλλάζει η µορφή της απεικόνισης στην 
κονσόλα του TinyOS 
public  static void printHex (String[] buffer) 
 { 
          �������������������� 
                     �������������������� 
 
  /*Μικρές αλλαγές σε σχέση µε την XDump  για την εµφάνιση των 
αποτελεσµάτων σε τέτοια µορφή ώστε να πάρουµε comma delimited file*/ 
     System.out.print(hex2decimal(buffer[9])); 
     System.out.print("," +   
LittleEndianToDecimal(10, buffer)); 
     System.out.print("," + 
LittleEndianToDecimal(12, buffer)); 
     
    checkMeasurement(buffer, buffer7); 
 
    System.out.print("," + hex2decimal(buffer[3])); 
    System.out.print("," + LittleEndianToDecimal(14, 
buffer)); 
    System.out.print("," + clock.toGMTString()); 
  ������������������.. 
   }   
 } 
 

 
 
- checkMeasurement():όπως στην XDump µε τη διαφορά ότι όταν έχουµε µέτρηση 
θερµοκρασίας, ολικής ηλικής ακτινοβολίας, ενεργής φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας, 
και εσωτερικής τάσης καλούνται οι µέθοδοι temperature(), tsr(), par() και voltage(), 
αντίστοιχα οι οποίες µετατρέπουν τις τιµές που έχουµε πλέον σε 10-δικό σε φυσικές 
µονάδες( οC ,lux,lux, Volts) 
 
public static void checkMeasurement(String[] buffer1, String[] 
buffer8) 
 { 
   
  if (hex2decimal(buffer1[16]) == 0) 
  { System.out.print(",Humidity"  ); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int hum = printMeasurement(buffer1); 
  System.out.print("," + hum); 
     
  } 
  if (hex2decimal(buffer1[16]) == 1) 
  {   System.out.print(",Temperature" ); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int tmp=printMeasurement(buffer1); 
  temperature(tmp,buffer8); 
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  } 
   
                       else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 2) 
  { 
                         System.out.print(",TSR" ); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
   int tsr = printMeasurement(buffer1); 
   tsr(tsr); 
  } 
 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 3) 
                       { 
                          System.out.print(",PAR"); 
    System.out.print("," + buffer1[16]); 
    int par = printMeasurement(buffer1); 
    par(par); 
       } 
  ............................................................. 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 4) 
  ���������������...  
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 5) 
  { System.out.print(",Int.Voltage"); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int volt = printMeasurement(buffer1); 
  voltage(volt);  
  } 
 } 
 

 
- temperature(), voltage(), par(), tsr()οι τιµές θερµοκρασίας και τάσης που είναι στο 
δεκαδικό σύστηµα σε φυσικές µονάδες µε βάση τις ειδικές φόρµουλες  που 
παρουσιάτηκαν στην υποενότητα 5.2.3 
 
public static void temperature(int d_value,String[] buf9) 
 { 
  double temp = 0.0; 
             //Temperature = d1 +d2 ·SOT 
  //VDD=3V , ADC=14 bits,d1=-39.60(C),d2=0.01: resolution              
//(C) 
  final double d1 = -39.60; 
  final double d2 = 0.01; 
  temp = d1 + d2 * d_value; 
  System.out.print("," + temp);       
 } 
 
public static void voltage(int decvalue) 
 {   
  // DVcc = (ADCCounts/4096) * Vref * (2R)/R 
  // R = 1175 ohms 
  // Vref = 1.5 V 
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   final double vref = 1.5; 
   final int adc = 4096; 
   double dvcc1 = decvalue * vref * 2; 
   double dvcc = dvcc1 / adc; 
   System.out.print("," + dvcc); 
 } 
 
public static void par(int rawvalue) 
 { 
  // Vsensor = (ADCCounts/4096) * Vref  
  //I=Vsensor/R 
  //(lux)=0.769 * 1e5 * I * 1000  
  // R = 100ΚΩ 
  // Vref = 1.5 V 
   
                        final double vref = 1.5; 
  final int adc = 4096; 
  double Vsen= rawvalue * vref ; 
  double Vsensor = Vsen / adc; 
  double I_lux = Vsensor * 0.769 * 1000; 
  System.out.print("," + I_lux); 
 
 
 } 
 
 public static void tsr(int rawvalue) 
 { 
     
  // Vsensor = (ADCCounts/4096) * Vref  
  //I=Vsensor/R 
  //(lux)=0.625 * 1e6 * I * 10000  
  // R = 100ΚΩ 
  // Vref = 1.5 V 
 
  final double vref = 1.5; 
  final int adc = 4096; 
  double Vsen = rawvalue * vref; 
  double Vsensor = Vsen / adc; 
  double I_lux = Vsensor * 0.625 * 10000; 
  System.out.print("," + I_lux); 
 
 } 
 
 
 
 
Tα αποτελέσµατα της εκτέλεσης της ModListen.java: 
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serial@COM5:57600: resynchronising 

125,2,0,Humidity,0,1244,13,30,22 Jul 2008 09:54:12 GMT 

125,2,0,Temperature,1,26.630000000000003,14,30,22 Jul 2008 09:54:13 GMT 

125,2,0,TSR,2, 3018.951416015625,15,30,22 Jul 2008 09:54:13 GMT 

125,2,0,PAR,3, 352.30187988281256,16,30,22 Jul 2008 09:54:13 GMT 

125,2,0,Internal Temperature,4,2765,29,1330, 22 Jul 2008 09:54:14 GMT 

125,2,0,Int.Voltage,5,2.999267578125,30,1330, 22 Jul 2008 09:54:14 GMT 

 

Κάθε γραµµή απεικονίζει διαχωριµένα µε κόµµα µε τη σειρά τα παρακάτω πεδία : 

Group_id,SourcemoteID,Parent_id,µετρούµενο µέγεθος,τιµή κανονικοποιηµένη για 
θερµοκρασία ,PAR.TSR και τάση-τιµή ADC για υπόλοιπα µεγέθη,Sequence 
Number,lastSampleNumber,Timestamp . 

Τελικά, έχουµε τα αποτελέσµατα στη µορφή που θέλουµε,δηλαδή σε comma 
delimited file1.Τώρα µπορούµε να αρχίσουµε την υλοποίηση µόνιµης αποθήκευσης 
των δεδοµένων σε µια βάση δεδοµένων της οποίας το µοντέλο έχει δοθεί  στο 
κεφάλαιο 4. Πριν να προχωρήσουµε στο επόµενο στάδιο αποµένει η εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων που µέχρι στιγµής βλέπουµε µόνο στην κονσόλα , σε ένα txt αρχείο. 
Για να πάρουµε το αποτελέσµατα σε txt,  

εκτελούµε την εντολή   
$ java net.tinyos.tools.<class name>   >>   <txt filename>.txt

 
 
Είµαστε έτοιµοι για να προχωρήσουµε στο σύστηµα αποθήκευσης της πληροφορίας. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                   
1 Το comma delimited file είναι ένας τύπος txt αρχείου που χρησιµοποιεί το κόµµα για να διαχωρίσει 
τιµές.Είναι ένας διαδεδοµένος τρόπος για τη µεταφορά δεδοµέων από εφαρµογή σε εφαρµογή,επειδή 
τα περισσότερα συστήµατα βάσεων δεδοµένων είναι «ικανά» να εισάγουν δεδοµένα σε τέτοιου είδους 
αρχεία ή να εξάγουν δεδοµένα από αυτά. 
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5.2.5 Υλοποίηση συστήµατος µόνιµης αποθήκευσης δεδοµένων 

 

Υλοποιήσαµε ένα Project για την ανάπτυξη του συστήµατος αποθήκευσης των 

µετρήσεων των αισθητήρων στην πλατφόρµα ανάπτυξης MICROSOFT VISUAL 

STUDIO µε τη χρήση της γλώσσας C#, το namespace FinalProject .Για την 

δηµιουργία της βάσης χρησιµοποιήσαµε τον SQL SERVER 2005. Κάναµε εισαγωγή 

(insert) των δεδοµένων από τους αισθητήρες σε ένα πίνακα, T_interface. O πίνακας 

αυτός περιέχει τα πεδία :  

details_id, group_id, sensor_id, parent_id,condition, channel, indication, seq_no, 

sample, tmp. 

Tα τελευταία 9 πεδία προέρχονται από το comma delimited file ,ενώ το πρώτο πεδίο 

λειτουργεί σαν ένα κλειδί που απλά µετράει τις εγγραφές στον πίνακα..Το πεδίο αυτό 

το δηµιουργούµε στην κλάση XmlToDb1() όπως θα δούµε παρακάτω. 

 Συνεπώς αυτός είναι και ο πίνακας στον οποίο εκτελέσαµε τα updates. Από αυτόν 

τον πίνακα στη συνέχεια µε τη βοήθεια triggers  τα δεδοµένα µπορούν να εισαχθούν 

και στους υπόλοιπους πίνακες του SCS. Το project αποτελείται από τις παρακάτω 

κλάσεις: 

 

- CreateXml.cs :Είναι η κλάση στην οποία δηµιουργούµε δυναµικά ένα 

αρχείο xml από το txt αρχείο µε τα δεδοµένα των αισθητήρων και των 

µετρήσεών του. Στο τέλος ,η κλάση καλεί τη µέθοδο loadXmlData() 

της κλάσης ΧmlToDb1.cs. 

- ΧmlToDb1.cs:Η κλάση στην οποία υλοποιούµε τη µέθοδο  

loadXmlData() η οποία εισάγει τα δεδοµένα από το xml στη βάση 

SENSOR. Στο τέλος καλεί τη µέθοδο upDate() της κλάσης 

DbUpdate1.cs . 

- DbUpdate1.cs.: Η κλάση αυτή υλοποιεί τη µέθοδο upDate(),  η οποία 

αφού ανακτήσει από τη βάση τις τιµές του µεγέθους 

Humidity(υγρασία) και Temperature(θερµοκρασία) ενηµερώνει τη 

βάση  µε την ανανεωµένη τιµή της Humidity που προκύπτει από τις 

φόρµουλες που επεξηγήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Στο τέλος 

καλεί την updateIntTemp() της κλάσης DbUpdate2.cs 
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- DbUpdate2.cs: Η κλάση αυτή υλοποιεί τη µέθοδο updateIntTemp(),  

η οποία αφού ανακτήσει από τη βάση τις τιµές του µεγέθους 

Int.Voltage(εσωτερική τάση τροφοδοσίας) και Internal 

Temperature(εσωτερική θερµοκρασία) ενηµερώνει τη βάση  µε την 

ανανεωµένη τιµή της Internal Temperature που προκύπτει από τις 

φόρµουλες που επεξηγήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα 

Παραθέτουµε αποσπασµατικά τον κώδικα µε τον απαραίτητο σχολιασµό: 

-Κλάση CreateXml.cs 

namespace FinalProject 
{ 
    class CreateXml 

{ 

//Eδώ δίνουµε τη διαδροµή δίσκου  όπου βρίσκεται το txt αρχείο µε τα 

//δεδοµένα 

string strText = "C:/Program Files/UCB/cygwin/opt/tinyos-1.x/tools/java/mylog.txt"; 

               ....................................... 

if (File.Exists(strFilename)) 
            { 
                xmlDoc.Load(strFilename); 

              ....................................... 

// ∆ηµιουργούµε τον αρχικό κόµβο που είναι ο αισθητήρας(sensor) 

//Το xml θα έχει διάφορες εγγραφές sensor µε εσωτερικούς κόµβους τις  

//λεπτοµέρειες των µετρήσεων και άλων στοιχείων ταυτότητας του αισθητήρα 

XmlElement elmNew = xmlDoc.CreateElement("sensor"); 

              ....................................... 

//∆ιαβάζουµε το comma delimited text file 

foreach (string strItem in Regex.Split(line, ",")) 

              ....................................... 

//Καλούµε τη loadXmlData της κλάσης XmlToDb1 του   project 

XmlToDb1.loadXmlData(strFilename); 

              ....................................... 
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-Kλάση XmlToDb1.cs 

namespace FinalProject 
{ 
    public class XmlToDb1 

 { 
        public static void loadXmlData(string fname) 
        { 
            xmldoc.Load(fname); 
 
//Aνοίγω τη σύνδεση µε τη βάση 
           
            SqlConnection con = new SqlConnection(); 
            con.ConnectionString = @"Data Source=ACER-
F4FA2332E3\SQLEXPRESS;" + 
             "Initial Catalog=SENSOR;" + "Integrated Security=SSPI"; 
 
            con.Open();          
              ....................................... 
//Σχηµατίζουµε την εντολή η οποία εισάγει τις µετρήσεις στον πίνακα 
//Τ_interface της βάσης µας από το xml. 
 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO T_interface 
(details_id,group_id,sensor_id,parent_id,condition,channel,indication,seq_no,sample,
tmp) " + 
       "VALUES (@details_id, @group_id, @sensor_id, @parent_id, 
@condition,@channel, @indication, @seq_no, @sample, @tmp ) ", con); 
            
            dataadapter.InsertCommand = cmd; 
 
            ....................................... 
             
//Oρίζουµε έναν πίνακα Sql παραµέτρων µέσω του οποίου θα περάσουµε τις 
//τιµές 
//group_id,sensor_id,parent_id,condition,channel,indication,seq_no,sample,tmp 
  
            SqlParameter[] newMsg = new SqlParameter[9]; 
             ....................................... 
 
//∆ιατρέχει το xml και εκχωρούµε στα στοιχεία του πίνακα newMsg[] τις τιµές 
//από το xml µε εξαίρεση την πρώτη παράµετρο η οποία αποτελεί ένα είδος 
//µετρητή εγγραφών και κλειδί του πίνακα Τ_interface 
 
for (int i = 0; i < root1.ChildNodes.Count; i++) 
            ....................................... 
   newMsg[0].Value = i; //details_id 
   newMsg[1].Value = root.ChildNodes[0].InnerText; //group_id 
   newMsg[2].Value = root.ChildNodes[1].InnerText; //sensor_id                    
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             ....................................... 
//Καθορίζω το format εµφάνισης των αριθµητικών τιµών από το xml 
 
   System.Globalization.CultureInfo culture = 
                        new System.Globalization.CultureInfo(string.Empty); 
                    culture.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 5; 
 
   newMsg[6].Value =           
System.Convert.ToDouble(root.ChildNodes[5].InnerText,culture);//indication 
              ....................................... 
   newMsg[9].Value = 
Convert.ToDateTime(root.ChildNodes[8].InnerText);//timestamp2  
             ....................................... 
 
//Κλείνουµε τη σύνδεση µε τη βάση 
 
            con.Close(); 
//Καλούµε την upDate() της κλάσης DbUpdate που βρίσκεται µέσα στο 
//namespace  
//FinalProject για να εκτελέσουµε update στη βάση µε τις πραγµατικές //τιµές 
υγρασίας 
           
            DbUpdate1.upDate();                

 

 

 

 

 

-Κλάση DbUpdate1.cs 

 
namespace FinalProject 
{ 
    public class DbUpdate 
    { 
 
        public static void upDate() 
        { 
//Aνοίγουµε τη σύνδεση µε τη βάση 
 
            SqlConnection con = new SqlConnection(); 
            con.ConnectionString = @"Data Source=ACER-
F4FA2332E3\SQLEXPRESS;" + 
             "Initial Catalog=SENSOR;" + "Integrated Security=SSPI"; 

                                                   
2 Η συνάρτηση Convert.ToDateTime µετατρέπει την ηµεροµηνία από GMT στην τοπική ώρα. 
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              con.Open(); 
               ����������������............... 
               �������������������� 
//Φτιάχνουµε  έναν πίνακα όπου ανακτούµε  τις τιµές θερµορασίας 
//(Temperature) οι οποίες είναι ήδη υπολογισµένες σε ευανάγνωστη  µορφή 
//και έναν πίνακα όπου ανακτούµε τις µη επεξεργασµένες τιµές Humidity.      
            
SqlDataAdapter dataadapter1 = new SqlDataAdapter("SELECT *  FROM 
T_interface  WHERE condition='Τemperature'", con); 
            SqlDataAdapter dataadapter2 = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM 
T_interface WHERE condition='Humidity'", con); 
 
          SqlCommandBuilder cmdBuilder = new    
SqlCommandBuilder(dataadapter2);   
 
            dataadapter1.Fill(ds2, "T_Temperature"); 
            DataTable dt1 = ds2.Tables["T_Temperature "]; 
 
            dataadapter2.Fill(ds3, "T_Humidity"); 
            DataTable dt2 = ds3.Tables["T_ Humidity "]; 
 
//Φτιάχνουµε την εντολή που θα εκτελέσει το update          
                    
            SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("UPDATE T_interface SET 
indication=@indication1 WHERE condition='Humidity'", con); 
                   ......................................................................... 
                   ������������������.. 
//Έλεγχος για να επιλεγούν η θερµοκρασία και η ADC τιµή της υγρασίας που 
//ανήκουν στον ίδιο αισθητήρα και στο ίδιο δείγµα µετρήσεων και να γίνει η 
//µετατροπή για τον υπολογισµό της τιµής της υγρασίας σε φυσιές µονάδες. 
for (int p=0;p<dt1.Rows.Count;p++) 
            { 
                for(int l=0;l<dt2.Rows.Count;l++) 
                { 
                    DataRow datarow = dt1.Rows[p]; 
                    DataRow datarow1 = dt2.Rows[l];              
                  
                     
                    if(    datarow[1].Equals(datarow1[1]) 
                        && datarow[2].Equals(datarow1[2]) 
                        && datarow[3].Equals(datarow1[3]) 

                        && datarow[8].Equals(datarow1[8]))             
                       { 
//Yπολογισµός της υγρασίας(Humidity) µε βάση τη θερµοκρασία 
//(Temperature) και ενηµέρωση του πεδίου indication µε τη νέα τιµή  
//της σε %RH. 
                        double temp = Convert.ToDouble(datarow[6]); 
                        
                        double RhRaw = Convert.ToDouble(datarow1[6]); 
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                        double SquareRhraw = RhRaw * RhRaw; 
                        
                        double factor1 = RhRaw * 0.0405; 
                        double factor2 = -2.8 /1000000; 
                        double factor3 = factor2 * SquareRhraw; 
                        double RhLinear =  factor1 + factor3 - 4; 
                       
                      
                                            
                        double RHtrue = ((temp - 25) * (0.01 + 0.00008 * RhRaw) +  
RhLinear); 
 
                        datarow1[6] = RHtrue; 
                        dataadapter2.Update(ds3,"T_Humidity");     
     ���������������������                       
                    }                     
                } 
            } 
// Καλείται η µέθοδος updateIntTemp() για ενηµέρωση της τιµής Internal 
//Temperature  
            DbUpdate2.updateIntTemp(); 
            con.Close(); 
        } 
    } 
} 
 

 

Με τον ίδιο τρόπο έχει υλοποιηθεί και η κλάση DbUpdate2.cs και για το λόγο αυτό δεν 

θα σχολιαστεί εδώ. Ωστόσο, ο κώδικας της βρίσκεται στο Παράρτηµα Α όπως και ο 

κώδικας όλων των υπόλοιπων κλάσεων.  

 

 

5.3 Περίπτωση Χρήσης: Μulti-Hop δίκτυο  

Στην περίπτωση Multi-Hop δικτύου oι πληροφορίες από τους αισθητήρες 
συλλέγονται σε ένα κεντρικό σταθµό-βάση.Ωστόσο όταν ένας κόµβος εκπέµπει ένα 
µήνυµα ,ενδιάµεσοι κόµβοι παίζουν το ρόλο gateway που αναλαµβάνουν να 
προωθήσουν το µήνυµα στο σταθµό-βάση. Η δροµολόγηση πολλαπλών κόµβων 
υλοποιείται βασισµένη σε πρωτοκόλλα τα οποία επιδιώκουν τη βέλτιστη 
δροµολόγηση µε κριτήρια όπως η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των κόµβων. Στο 
σχήµα 5.3 απεικονίζεται µία τοπολογία multi-hop δικτύου. 
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Σχ.5.3 Απεικόνιση ενός multi-hop ad-hoc δικτύου αισθητήρων µέσω GUI εφαρµογής 

του TinyOS. 

 

 

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθεί η πολλαπλή δροµολόγηση µέσω του πρωτοκόλλου 
MultiHopLQI. Όπως αναφέρεται στο [25] (όπου βεβαια µελετάται το Route 
πρωτόκολλο και όχι το MultiHopLQI )η multi-hop εφαρµογή αποτελείται από δύο 
βασικά modules, MultiHopEngineM και MultiHopLQI, συνδεδεµένα  σε µία ενιαία 
διαµόρφωση, LQIMultiHopRouter. Ακολουθεί µία σύντιµη περιγραφή των 
συστατικών της multi-hop εφαρµογής: 

MultiHopEngineM - Παρέχει το  πακέτο λογικής κίνησης για τη multi-hop 
λειτουργικότητα. Χρησιµοποιεί τα RouteControl και RouteSelect interfaces από το 
αλγοριθµικό κοµµάτι. 

MultiHopLQI-Παρέχει το µηχανισµό επιλογής parent υπολογίζοντας τον 
κοντινότερο διαθέσοµο «γείτονα»(neighbor). 

LQIMultiHopRouter-Συνδέει ΜultiHopEnineM και MultiHopLQI µε τα υπόλοιπα 
απαραίτητα components. Παρέχει στις εφαρµογές που το χρησιµοποιούν, διασύνδεση 
µε Receive, Send , Intercept  interfaces. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια προσπάθεια να επεκτείνουµε την εφαρµογή 
Oscilloscope που µελετήσαµε στην προηγούµενη ενότητα ώστε να υποστηρίζει 
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δροµολόγηση πολλαπλών κόµβων, χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο MultiHopLQI 
το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο  

C:\......\opt\tinyos-1.x\contrib\ucb\tos\lib\MultiHopLQI του λειτουργικού. 

 

5.3.1 Τροποποιήσεις στον κώδικα του Οscillosope 

Παρακάτω µε έντονη γραφή παρατίθενται τα σχόλια που επεξηγούν κάποια τµήµατα 
του κώδικα, και τις οποιεσδήποτε αλλαγές.. 
 
Στον κατάλογο C:\.....\opt\tinyos-1.x\contrib\moteiv\apps\Oscilloscope κάνουµε 

τροποποιήσεις στα παρακάτω αρχεία: 

Makefile: 

PLATFORM := $(filter telos telosa telosb, $(MAKECMDGOALS)) 
 
ifeq ($(PLATFORM),telos) 
 COMPONENT=Oscilloscope 
endif 
ifeq ($(PLATFORM),telosa) 
 COMPONENT=Oscilloscope 
endif 
ifeq ($(PLATFORM),telosb) 
 COMPONENT=Oscilloscope 
endif 
 
CFLAGS += -DOSCOPE_MAX_CHANNELS=6 
 
//Προσθήκη PFLAGS για τη χρήση των βιβλιοθηκών MultiHopLQI και Queue 
//Aκόµα προσδιορίζεται το µέγεθος των επιτρεπόµενων µηνυµάτων στην ουρά 
PFLAGS += -I$(TOSDIR)/../contrib/ucb/tos/lib/Oscope -
I$(TOSDIR)/../lib/MultiHopLQI -I$(TOSDIR)/../tos/lib/Queue -
DSEND_QUEUE_SIZE=8 -DMHOP_LEDS 
 
 
include $(MAKERULES) 

 
 

 

Oscilloscope.nc: 

includes MultiHop; 
 ............................................................ 
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implementation 
{ 
 
  components Main 
 ���������������. 
//Προσθήκες απαραίτητων components. 
          , RandomLFSR   //µειώνει τις πιθανότητες σύγκρουσης παρέχοντας  
                                     //τυχαία διαστήµατα διακοπών ανάµεσα  
                                    //σε δύο εντολές read 
 
          , LQIMultiHopRouter as multihopM 
 
          , CC2420RadioC//component για τον έλεγχο    
                                    // της κεραίας(συχνότητα,ισχύς) 
 
          , DelugeC        //παρέχει συνατότητα ασύρµατου προγραµµατισµού των 
                                 //κόµβων σε ένα multi-hop δίκτυο 
 
          ,QueuedSend// για την τοποθέτηση των εξερχόµενων µηνυµάτων σε µία η 
                               //ουρά και για την αποστολή Active Messages � 
                              //η παραλαβή Active Messages επιτυγχάνεται µε 
                             // το component GenericComm    
  
���������������� 
//∆ιασύνδεση των components 
Main.StdControl -> DelugeC; 
Main.StdControl -> OscilloscopeM.StdControl; 
Main.StdControl -> multihopM.StdControl; 
Main.StdControl -> QueuedSend.StdControl; 
 
OscilloscopeM.Random -> RandomLFSR; 
OscilloscopeM.CC2420Control -> CC2420RadioC.CC2420Control; 
OscilloscopeM.MacControl -> CC2420RadioC.MacControl; 
OscilloscopeM.RouteControl -> multihopM; 
 

 
 

 

 

OscilloscopeM.nc: 

 ...................................................................................... 
 command result_t StdControl.start() {     
    call SensorControl.start(); 
    uint16_t  randomtimer; 
if( TOS_LOCAL_ADDRESS != 0 )  
{ 
  randomtimer = (call Random.rand() & 0xfff) + 1; 
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    return call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, randomtimer); 
 } 
    call HumidityControl.start(); 
    call CC2420Control.SetRFPower(15);//Ρυθµίζω την ισχύ της κεραίας 
     
    return SUCCESS; 
  } 
���������������������� 
 

 

 

Στο φάκελο C:\....\opt\tinyos-1.x\contrib\ucb\tos\lib\Oscope: 

Οscope.h: 

typedef struct OscopeMsg 
{ 
//Αφαιρούµε τη γραµµή  
//uint16_t sourceMoteID; 
 
  uint16_t parentaddr; 
  uint16_t lastSampleNumber; 
  uint16_t channel; 
  uint16_t data[OSCOPE_BUFFER_SIZE]; 
} OscopeMsg_t; 
 

 

 

OscopeM.nc: 

 

........................................................... 
//Προσθήκη interfaces για Multi-Hop 
uses { �������� 
       interface RouteControl; 
       interface Send;  //Xρησιµοποιεί το interface Send και όχι SendMsg 
       interface Random; 
       interface CC2420Control; 
       interface MacControl; 
     } 
���������������. 

 

task void send() 
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��������������� 

//Μεταβλητή-όρισµα για το µέγεθος του πακέτου 
uint16_t Len; 
 

��������������� 
if( ch->send_data_ready == TRUE ) 
 { 
//Aντικαθιστούµε τη γραµµή   
//OscopeMsg_t* body=(OscopeMsg_t*)m_msg.data; 
// µε: 
 
if ((body=(OscopeMsg_t* ) call Send.getBuffer(&m_msg,&Len))!=NULL) 
//Για multihop routing χρησιµοποιείται Send interface.Τo getBuffer() 
//επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων των οποίων είναι  
//άγνωστη η δοµή τους. 
{ 
  
........................................................... 
//Αφαιρώ τη γραµµή  
 
//body->sourceMoteID = TOS_LOCAL_ADDRESS; 
 
//αφού το id του κόµβου στον οποίο ανήκει η πληροφορία επιστέφεται µέσω 
//του multi-hop message όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα 
 
//Προσθέτω τη γραµµή για να πάρω το «γονιό» 
 
body->parentaddr = call RouteControl.getParent(); 
........................................................... 
 
 

 

OscopeC.nc: 

includes MultiHop; 
��������� 

implementation 
{ 
  components OscopeM 
    , GenericComm as Comm 
 
 
//Προσθήκη components και διασύνδεση των components µεταξύ τους 
 
         , CC2420RadioC 
         ,LQIMultiHopRouter as multihopM      
         , RandomLFSR 
         ,LedsC 
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         ,DelugeC; 
 
//∆ιασύνδεση των components  
 

OscopeM.Random -> RandomLFSR; 
OscopeM.CC2420Control -> CC2420RadioC.CC2420Control; 
OscopeM.MacControl -> CC2420RadioC.MacControl; 
OscopeM.RouteControl -> multihopM; 
OscopeM.Send -> multihopM.Send[AM_OSCOPEMSG]; 
�������������������. 
OscopeM.Leds -> LedsC; 
 

 

 

 

 

5.3.2 ∆οµή Multi-Hop Oscilloscope πακέτου 

Αυτή είναι η δοµή του πακέτου που θα εµφανίζεται στην κονσόλα του 
λειτουργικού,δηλαδή ,η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα bytes και τα πεδία 
πληροφορίας κατ�επέκταση. 

HEADER DESCRIPTION 
- Μήκος συνολικού µηνύµατος(Message length) =>1 byte 

-Πεδίο ελέγχου frame(IEEE 802.15.4 Frame control field)=>2 bytes 

-Aριθµός πακέτου(Packet sequence number)=>1 byte 

- IEEE 802.15.4 Destination personal area network=>2 bytes 

-TinyOS διεύθυνση προορισµού(IEEE 802.15.4 destination address) => 2 bytes 

-Tυπος: TinyOs active message handler=>1 byte 

-Group_id=>1 byte 

MULTI-HOP_MSG 

-Ταυτότητα Mote στο οποίο ανήκει το πακέτο πληροφορίας(sourceaddress)=>2 

bytes 

-Tαυτότητα Mote από όπου προέρχεται το πακέτο (ενδιάµεσος κόµβος που το 

προωθεί)originaddress =>2 bytes 

-Αριθµός πακέτου(seq_no)=>2 bytes 
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-Αριθµός βηµάτων από τον κόµβο- πηγή (hopcount)=>2 bytes 

 

DATA PAYLOAD-OSCOPE_MSG 

-Αριθµός δείγµατος µετρήσεων (lastSampleNumber)=>2 bytes 

-Κανάλι του Oscilloscope µέσα από το οποίο διαβιβάστηκε η µέτρηση (Channel)=>2 

bytes 

-10 διαφορετικές µετρησεις για το ίδιο µέγεθος(Data) =>2 bytes για καθεµία 

 

 

 

5.3.3 Αποτελέσµατα 

∆εν έχουµε αποτελέσµατα γι�αυτό δεν προχωράµε σε τροποποίηση της 
ΜodListen.java και σε υλοποίηση σε Visual Studio.Η πορεία κατασκευής του 
συστήµατος θα είναι ίδια µε αυτή της ενότητας 5.1 µε ελάχιστες τροποποιήσεις που 
εξαρτώνται από τα πεδία που θα θελήσουµε να έχουµε ως πληροφορία στη βάση 
δεδοµένων µας. 
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6 Πειράµατα -Σχολιασµός 

των αποτελεσµάτων 

 

 

6.1    Συλλογή µετρήσεων από δύο συσκευές µε αισθητήρες και 

αποθήκευσης τους στη βάση δεδοµένων. 

Α) Σε συνθήκες δωµατίου τοποθετήσαµε δύο motes σε ακτίνα τέτοια ώστε να 
επικοινωνούν µε το σταθµό-βάση.Στα motes έχει φορτωθεί το Οscilloscope και αφού 
εκτελέσουµε την Listen.java στο TinyOS, παίρνουµε τα απαρακάτω αποτελέσµατα: 
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Tα αποτελέσµατα αυτά είναι σε µορφή Bytes ,όµως πρέπει να επεξεργαστούν για να 
µας είναι χρήσιµα και να τα καταννοήσουµε. 

Β) Για το λόγο αυτό σε δεύτερο στάδιο έχουµε δηµιουργήσει την κλάση Xlisten.java 
η οποία απεικονίζει  πληροφορίες για κάθε πακέτο σε µορφή που οποιοσδήποτε 
µπορεί να κατανοήσει.Επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο πείραµα εκτελώντας την 
Xlisten.java. 

 

 

Για παράδειγµα το πρώτο πακέτο φέρει τις εξής πληροφορίες: 

Το Mote ανήκει στην οµάδα αισθητήρων µε Group-ID=125, η ταυτότητα του Mote 
που στέλνει αυτό το πακέτο, µέσα στο δίκτυο είναι SourcemoteID=2(ταυτίζεται µε το 
sensor_id), Parent_id=0(είναι ο σταθµός βάση). Το Sequence Number=1 είναι ο 
αριθµός πακέτου, και το lastSampleNumber=10 δείχνει σε ποιο δείγµα/σύνολο 
µετρήσεων ανήκει το πακέτο αυτό. Στην επόµενη γραµµή απεικονίζεται ποιου 
µεγέθους την µέτρηση φέρει το πακέτο που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η 
θερµοκρασία , Temperature.Στην επόµενη γραµµή επιστρέφεται η τιµή της 
θερµοκρασίας σε ADC και όχι σε Κελσίου κατί το οποίο θα δούµε αργότερα.Επόµενο 
πεδίο το Timestamp που σφραγίζει το πακέτο µας µε ώρα και ηµεροµηνία. 

Γ) Στο στάδιο αυτό θα κάνουµε το ίδιο πείραµα άλλη µία φορά εκτελώντας αντί της 
Xlisten, την ModListen. 
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- Κάθε γραµµή ,για παράδειγµα η πρώτη,όπως αναφέρθηκε στο 5.2.4,απεικονίζει 
διαχωριµένα µε κόµµα µε τη σειρά τα παρακάτω πεδία : 

Group_id=125, SourcemoteID=1, Parent_id=0, µετρούµενο µέγεθος=Humidity, τιµή  
ADC =1142, Sequence Number=49, lastSampleNumber=90,Timestamp=1 Sep 2008 
17:20:00 GMT.  

∆) Το πείραµα επαναλαµβάνεται εκτελώντας  τη ModListen.java.Tώρα θελουµε να 
δούµε τις τελικές µετρήσεις στη βάση δεδοµένων.Για  να προχωρήσουµε στη  µόνιµη 
αποθήκευση των δεδοµένων στη βάση δεδοµένων µας SENSOR, εξάγουµε πρώτα τις 
µετρήσεις  στο αρχείο  mylog.txt , όπως περιγράψαµε στο 5.2.4 : 
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 -Στη συνέχεια τρέχουµε το project µας ,που έχουµε υλοποιήσει στο Visual Studio και  
αφού κάνει τα απαραίτητα updates στη βάση δεδοµένων κανονικοποιεί τις τιµές των 
µεγεθών βάσει των τύπων της ενότητας 5.2.3.Οπότε, εκτελώντας στη βάση το query: 

SELECT* 

 FROM  T_interface; 

 έχουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα: 
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6.2 Σχολιασµός αποτελέσµάτων 

 

6.2.1    Τιµή εσωτερικής θερµοκρασίας του mote 

Παρατηρούµε  στην ενότητα 6.1 ότι τα αποτελέσµατα για την εσωτερική 
θερµοκρασία είναι αρκετά υψηλά, µεγαλύτερα από 100 ο C  και κάποιες φορές πάνω 
από 200 οC. Κάτι τέτοιο δεν είναι φυσιολογικό να ισχύει . Όπως αναφέρεται στο [22] 
για κάποιες περιπτώσεις η τυπική συνάρτηση απόκρισης του αισθητήρα µπορεί να 
µπορεί να παρουσιάσει µεγάλα σφάλµατα Συµπεραίνουµε ότι  ο τύπος (2) της 
ενότητας 5.2.3 στη δική µας περίπτωση δεν ισχύει και ο αισθητήρας εσωτερικής 
θερµοκρασίας θα πρέπει να βαθµονοµηθεί. 
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7 Τεχνικές Λεπτοµέρειες  

 

 

7.1 Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία  

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας είναι τα 

ακόλουθα: 

A)Cygwin, TinyOS-1.1.15, JDK 1.4.1_02:  

Τα TinyOS και Cygwin  περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.1 σαν απαραίτητα συστατικά 
του ασύρµατου δικτύου αισθητήρων.Κατά την εγκατάσταση του TinyOS και Cygwin 
εγκαταστάθηκε και το Java Development Kit (JDK1.4.1_02) Επίσης, κατά τη 
διάρκεια της µελέτης και τροποποίησης του ΤinyOS  χρησιµοποιήθηκαν οι γλώσσες 
JAVA και nesC. 

 

B) Microsoft Visual Studio 2005: 

Eίναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον για µεµονωµένους προγραµµατιστές  που 
αναπτύσσουν σε Microsoft Windows λύσεις για το Web ή το κινητό.To Microsoft  
Visual Studio  2005  περιλαµβάνει:  

1) γλώσσες προγραµµατισµού :Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C#, 
Microsoft Visual C++, and Microsoft Visual J #.Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής 
εργασίας επιλέχθηκε η C# για την ανάπτυξη της εφαρµογής, 2)Εργαλεία για την 
οικοδόµηση των Windows και λύσεις Web,  3)Smartphone και Pocket PC ανάπτυξη 
εργαλείων για την οικοδόµηση Windows CE εφαρµογών, 4)XSD και XSLT 
επεξεργασία και debugging  , 5)Προχωρηµένα εργαλεία εντοπισµού σφαλµάτων, 
περιλαµβανοµένου cross-mascine debugging , 6) Visual Basic και Visual C # 
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ανάπτυξη  αποθηκευµένων διαδικασιών, λειτουργιών, και triggers όταν συνδυάζεται 
µε τον SQL ServerTM 2005 , 7)Εργαλεία για την κατασκευή server-based λύσεων ,8) 
Εργαλεία Visual Database. 

 

 

Γ) Sql Server 2005 

Για την κατασκευή και διαχείριση της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήσαµε το 
Μicrosoft SQL Server 2005 Εnterprise Edition.Ο Μicrosoft SQL Server 2005 είναι το 
δηµοφιλέστερο σύστηµα βάσεων δεδοµένων. Ο SQL Server παρέχει µεγάλη συλλογή 
από γραφικά εργαλεία και wizards που καθοδηγούν τους διαχειριστές των βάσεων 
δεδοµένων. Παρέχει ακόµα ένα σύνολο από εργαλεία για διαχείριση όλων των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης ερωτηµάτων, βελτίωσης ελέγχου και διαχείρισης του όλου 
συστήµατος. Ένα από αυτά είναι και το  SQL Server Enterprise Management Studio. 
To Visual Studio .ΝΕΤ 2005 υποστηρίζει τον SQL Server. 

 
 
 
 

7.2 Σταθµός εργασίας - Workstation  

 

Για την εγκατάσταση του Visual Studio 2005 απαιτούνται:  

●Υπολογιστής µε 600 MHz ή ταχύτερο επεξεργαστή  

●Το Visual Studio 2005 µπορεί να εγκατασταθεί στα εξής λειτουργικά συστήµατα:  

Microsoft  Windows  ° 2000 µε Service Pack 4  
Microsoft  Windows  ° XP µε Service Pack 2  
Microsoft  Windows  XP °  Professional x64 Edition ° (WOW)  
Microsoft Windows Server � °  2003 µε Service Pack 1  
Microsoft  Windows Server � °  2003, ° x64 °  Editions (WOW)  
Microsoft  Windows Server � °  2003 ° R2  
Microsoft ® Windows Server � °  2003 ° R2, x64 °  Editions (WOW)  
Microsoft  Windows Vista � °  

● 192 MB µνήµης RAM ή περισσότερα  

● 2 GB διαθέσιµου χώρου στον σκληρό δίσκο  

●DVD-ROM drive DVD-ROM  
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● 1024x768 ή υψηλότερης ανάλυσης οθόνη µε 256 χρώµατα  

 

Για την εγκατάσταση του Sql Server 2005 απαιτούνται:  

 

●Υπολογιστής µε Pentium III- στα 600 MHz (συνίσταται ταχύτητα >1GHz) 

●Μνήµη RAM : 512 MB(συνίσταται 1GB ή περισσότερο) 

●670 ΜΒ ελέυθερου χώρου στο δίσκο 

 

Για την εγκατάσταση των ΤinyOS,Cygwin και JDK απαιτούνται: 

●900 ΜΒ  ελέυθερου χωρου στο δίσκο 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιήσαµε για την 
εκπόνηση της διπλωµατικής:  

�Ιntel Pentium M 710 processor  

� 1GB DDR 

� 6,3 GΒ  χώρου στο σκληρό δίσκο  

 

 

 

 

 
 

. 
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8 Επίλογος 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου συνοψίζεται το θέµα της διπλωµατικής εργασίας 
και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την διαδικασία ανάλυσης, 
σχεδίασης και υλοποίησης του συστήµατος. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά 
σε προτεινόµενους τρόπους επέκτασης της εφαρµογής. 

 

8.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής επιτεύχθηκε η ανάπτυξη ενδιάµεσου λογισµικού 
για τη βασικότερη εφαρµογή που άπτεται στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων και 
αφορά στην παράδοση και αποθήκευση των δεδοµένων που ανιχνεύονται από τον 
αισθητήρα, σε ευανάγνωστη µορφή. Η συγκεκριµένη υλοποίηση αποτελεί τη βάση 
στην οποία θα στηριχτεί ένας αριθµός δικτυακών υπηρεσιών (web services) τα οποία 
απαιτούν άµεση προσβαση στα δεδοµένα από τους αισθητήρες. O τρόπος κατασκευής 
του συστήµατος οδήγησε σε µια σειρά πλεονεκτηµάτων, όπως η ανεξαρτησία από τον 
τύπο του αισθητήρα και τις πλατφόρµες υλοποίησης, η ευελιξία, η επεκτασιµότητα 
και η εύκολη αποδόµηση του συστήµατος σε επιµέρους υποσυστήµατα. Ισχυρό 
εργαλείο στην προαναφερθείσα κατεύθυνση αποτελεί η γλώσσα XML, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα για περιγραφή της πληροφορίας µε τέτοιο τρόπο που να συµβαδίζει µε 
τα ανωτέρω στοιχεία του συστήµατος. Η µεθοδολογία που ακολουθεί η παρούσα 
διπλωµατική εργασία µπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για την επίλυση παρόµοιων 
προβληµάτων. 

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Ως συνέχεια της διπλωµατικής αυτής θα µπορούσε να θεωρηθεί η διεξοδικότερη 
µελέτη του TinyOS σε επίπεδο πρωτοκόλλου δικτύου. Ενδείκνυται η µελέτη των 
διαφόρων πρωτοκόλλων δροµολόγησης που διαθέτει το TinyOS: MintRoute, 
MultiHopLQI, MultiHopRSSI και η υλοποίηση δροµολόγησης σε δίκτυο αισθητήρων. 
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Επιπρόσθετα σε επίπεδο λειτουργικού, πιθανότατη επέκταση είναι η αποστολή 
µηνύµατος µέσω λειτουργικού σε όλους τους αισθητήρες του δικτύου(broadcasting). 
Σηµεία που απασχόλησαν και θα µπορούσαν να µελετηθούν είναι οι βαθµονόµηση 
του αισθητήρα εσωτερικής θερµοκρασίας  για την πλατφόρµα  TelosB. Θα 
µπορούσαν, επιπλέον,να µελετηθούν ζητήµατα ελαχιστοποίησης καταναλισκόµενης 
ενέργειας. Μία άλλη εκδοχή είναι η δηµιουργία γραφικής διαπροσωπείας για την 
εµφάνιση των δεδοµένων µε τη χρήση του SerialForwarer server και των 
συναρτήσεων µετατροπής των µη κανονικοποιηµένων δεδοµένων σε φυσικές 
µονάδες.  Επέκταση της διπλωµατικής θα αποτελούσε και η σχεδίαση και υλοποίηση 
ενδιάµεσου λογισµικού για όλα τα υπόλοιπα sensor web services, notification, 
alerting, planning. Άµεση συνέχεια της υλοποίησης του ενδιάµεσου λογισµικού για 
όλα αυτά τα services είναι η υλοποίηση των ίδιων των services και της 
διαπροσωπείας τους ώστε  να είναι  η διαχείριση των δικτύων αισθητήρων και τη 
πληροφορίας που µεταφέρουν εφικτή και online µέσω διαφόρων φορµών �profiles.   

. 

 



 

  70

9  Βιβλιογραφία 

[1] Flávia C. Delicato, Paulo F. Pires, Luiz Rust, Luci Pirmez , José Ferreira de Rezende : 
Reflective Middleware for Wireless Sensor Networks 
 
[2] Xingchen Chu and Rajkumar Buyya, Service Oriented Sensor Web, May 2007 
 
[3] David E.Culler, PhD, Arch Rock Corp., Gilman Tolle, Arch Rock Corp., Embedded Web 
Services  Making Sense out of Diverse Sensors, May 2007 
. .  
[4] S Xingchen Chu, Tom Kobialka, Bohdan Durnota, and Rajkumar Buyya: Open Sensor 
Web Architecture: Core Services 
 
[5] http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/827 
 
[6] http://www.opengeospatial.org/standards/sensorml 
 
[7] http://www.opengeospatial.org/standards/tml 
 
[8] Tom Kobialka , Rajkumar Buyya , Christopher Leckie : Open Sensor Web Architecture: 
Stateful Web Services 
 
[9] http://www.opengeospatial.org/standards/ 
 
[10] http://www.opengeospatial.org/standards/sps 
 
 [11]Johnny Tolliver,Oak Ridge National Laboratory,SensorNet Program:Sensor Alert 
Service 
 
[12] http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/795 
 
[13]Xingchen Chu and Rajkumar Buyya :Service Oriented Sensor Web,presented by : 
Geraldo I.Simari 
 
[14] htttp://www.tinyos.net 
 
[15] http://www.ece.osu.edu/~bibyk/ee582/telosMote.pdf 
 
[16] http://www.hamamatsu.com 



 

  71

 
[17] http://www.ece.osu.edu/~bibyk/ee582/telosMote.pdf 
 
[18] http://maxfor.co.kr 
 
[19] http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/02_humidity_sensor_sht11.htm 
 
[20] http://jp.hamamatsu.com/resources/products/ssd/pdf/s1087_etc_kspd1039e01.pdf 
 
[21] http://webs.cs.berkeley.edu 
 
[22] Telos (Rev B) Datasheet,� http://www.moteiv.com,Moteiv Corporation, Dec. 
2004 
 
[23] http://www.maxfor.co.kr/eng/Sensor%20Board.pdf 
 
[24] http://www.maxfor.co.kr/eng/en_sub5_2_1.html 
 
[25] http://www.tinyos.net/tinyos-1.x/doc/multihop/multihop_routing.html 
 
[26]http://www.moteiv.com/community/Getting_Data_from_Tmote_Sky%27s_Senso   
rs 
 
 
 
 

� ice Oriented Wented 
sor Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 
 
 
/* XListen.java*/ 
 
package net.tinyos.tools; 
 
import java.io.*; 
import net.tinyos.packet.*; 
import net.tinyos.util.*; 
import net.tinyos.message.*; 
import net.tinyos.omnisound.*; 
import javax.swing.Timer; 
import java.util.Date; 
 
public class XListen 
{ 
 public static void main(String args[]) throws IOException 
 { 
  if (args.length > 0) 
  { 
   System.err.println("usage: java net.tinyos.tools.Listen"); 
   System.exit(2); 
  } 
 
  PacketSource reader = BuildSource.makePacketSource(); 
  if (reader == null) 
  { 
   System.err.println("Invalid packet source (check your MOTECOM 
environment variable)"); 
   System.exit(2); 
  } 
 
  try 
  { 
   reader.open(PrintStreamMessenger.err); 
    
   for (; ; ) 
   { 
    byte[] packet = reader.readPacket();    
    XDump.printPacket(System.out, packet);   
    System.out.println(); 
    System.out.flush(); 
   } 
  } 
  catch (IOException e) 
  { 
   System.err.println("Error on " + reader.getName() + ": " + e); 
  } 
 } 
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} 
 
 
/*XDump.java*/ 
 
package net.tinyos.message; 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.lang.*; 
import java.lang.String; 
import java.lang.Object; 
import net.tinyos.omnisound.*; 
 
 
 
public class XDump {  
 
    public  static String printResults(PrintStream p, int b)  
    { 
 
  String bs = Integer.toHexString(b & 0xff).toUpperCase(); 
 // if (b >=0 && b < 16) 
   //   p.print("0"); 
  //p.print(bs + " "); 
     return bs; 
 
   } 
 
 public static int hex2decimal(String s) 
 { 
  String digits = "0123456789ABCDEF"; 
  s = s.toUpperCase(); 
  int val = 0; 
  for (int i = 0; i < s.length(); i++) 
  { 
   char c = s.charAt(i); 
   int d = digits.indexOf(c); 
   val = 16 * val + d; 
  } 
  return val; 
 } 
 
 
 public static String  storeHex( String hex, int howmany) 
 { 
 
  String[] buf = new String[38]; 
  buf[howmany]= hex; 
  return buf[howmany];  
 } 
 
 
 public static int avg(int[] array3) 
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 { 
  int average = 0; 
  int sum = 0; 
 
  for (int cnt = 0; cnt <= 9; cnt++) 
  { 
   sum += array3[cnt]; 
  } 
  average = sum / 10; 
 return average; 
 } 
 
 
 public static void printMeasurement(String[] buffer2) 
 { 
  int mesosoros; 
  String array1[] = new String[20]; 
              int array2[] = new int[20]; 
 
    for (int m = 0; m <= 12; m++) 
     array1[m] = ""; 
 
    for (int n = 0; n <= 12; n++) 
     array2[n] = 0; 
 
     for (int l = 0, k = 18; k <= 37; k += 2, l++) 
     {     
      array2[l] = LittleEndianToDecimal(k,buffer2); 
    
     } 
    mesosoros = avg(array2); 
    System.out.println(mesosoros);  
 } 
 
 
 public static int LittleEndianToDecimal(int cnt, String[] buffer3) 
 { 
  int metavliti = hex2decimal((buffer3[cnt+1]) + (buffer3[cnt]));  
             return metavliti;  
 } 
 
 
 public static void checkMeasurement(String[] buffer1) 
 { 
   
  if (hex2decimal(buffer1[16]) == 0) 
  {  

                 System.out.println("Humidity: "  ); 
       printMeasurement(buffer1);} 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 1) 
  {System.out.println("Temperature: " ); 
  printMeasurement(buffer1); 
          } 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 2) 
  { 
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                            System.out.println("Total Solar Radiation: " ); 
    printMeasurement(buffer1);} 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 3) 
  { System.out.println("Photosynthetically Active Radiation: "); 
  printMeasurement(buffer1); 
     } 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 4) 
  {System.out.println("Internal Temperature: " ); 
  printMeasurement(buffer1); } 
  
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 5) 
  { System.out.println("Internal Voltage: "); 
   printMeasurement(buffer1); } 
 
 } 
 
 public  static void printHex (String[] buffer) 
 { 
  Date clock = new Date(); 
  
  System.out.println(""); 
   
  System.out.println("Group_id=" + hex2decimal(buffer[9]));   
  System.out.println("SourcemoteID=" + LittleEndianToDecimal(10, buffer)); 
  System.out.println("Parent_id=" + LittleEndianToDecimal(12, buffer));  
  System.out.println("Sequence Number=" + hex2decimal(buffer[3])); 

System.out.println("lastSampleNumber=" +  LittleEndianToDecimal(14, 
buffer)); 

   
  checkMeasurement(buffer); 
 
  System.out.print("Timestamp=" + clock.toGMTString()); 
 
  for (int j = 0; j <= 38; j++) 
   buffer[j] = ""; 
 } 
 
    public  static void printPacket(PrintStream p, byte[] packet, int from, int count) { 
  String[] a = new String[39]; 
  for (int i = from; i < count; i++) 
  { 
   String w = printResults(p, packet[i]);    
   a[i] = storeHex(w, i);       
  } 
   printHex(a);  
  
    } 
 
    public static void printPacket(PrintStream p, byte[] packet) { 
 printPacket(p, packet, 0, packet.length); 
    } 
 
    public static void dump(PrintStream to, String prefix, byte[] data) { 
 to.print(prefix); 
 to.print(":"); 
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 printPacket(to, data); 
 to.println(); 
    } 
 
    public  static void dump(String prefix, byte[] packet) { 
 dump(System.err, prefix, packet); 
    } 
} 
 
 
 
 
 
 
/* ModListen.java*/ 
 
package net.tinyos.tools; 
 
import java.io.*; 
import net.tinyos.packet.*; 
import net.tinyos.util.*; 
import net.tinyos.message.*; 
import javax.swing.Timer; 
import java.util.Date; 
 
public class ModListen 
{ 
 public static void main(String args[]) throws IOException 
 { 
  if (args.length > 0) 
  { 
   System.err.println("usage: java net.tinyos.tools.Listen"); 
   System.exit(2); 
  } 
 
  PacketSource reader = BuildSource.makePacketSource(); 
  if (reader == null) 
  { 
   System.err.println("Invalid packet source (check your MOTECOM 
environment variable)"); 
   System.exit(2); 
  } 
 
  try 
  { 
   reader.open(PrintStreamMessenger.err);    
   for (; ; ) 
   { 
    byte[] packet = reader.readPacket();   
    XDump1.printPacket(System.out, packet);  
       
    System.out.flush();     
   } 
  } 
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  catch (IOException e) 
  { 
   System.err.println("Error on " + reader.getName() + ": " + e); 
  } 
 } 
} 
 
 
 
 

/* XDump1.java */ 
 
package net.tinyos.message; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.lang.*; 
import java.lang.String; 
import java.lang.Object; 
import net.tinyos.omnisound.*; 
import java.util.Date; 
 
public class XDump1 { 
  
 
    public  static String printResults(PrintStream p, int b)  
    { 
 
  String bs = Integer.toHexString(b & 0xff).toUpperCase(); 
 
 // if (b >=0 && b < 16) 
   //   p.print("0"); 
  //p.print(bs + " "); 
     return bs; 
 
   } 
 
 public static int hex2decimal(String s) 
 { 
  String digits = "0123456789ABCDEF"; 
  s = s.toUpperCase(); 
  int val = 0; 
  for (int i = 0; i < s.length(); i++) 
  { 
   char c = s.charAt(i); 
   int d = digits.indexOf(c); 
   val = 16 * val + d; 
  } 
  return val; 
 } 
 
 
 public static String  storeHex( String hex, int howmany) 
 { 
  String[] buf = new String[38]; 
  buf[howmany]= hex; 
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  return buf[howmany];  
 } 
 
 public static int avg(int[] array3) 
 { 
  int average = 0; 
  int sum = 0; 
 
  for (int cnt = 0; cnt <= 9; cnt++) 
  { 
   sum += array3[cnt]; 
  } 
  average = sum / 10; 
 return average; 
 } 
 
 
 public static int printMeasurement(String[] buffer2) 
 { 
 
    int mesosoros; 
    String array1[] = new String[20]; 
    int array2[] = new int[20]; 
 
    for (int m = 0; m <= 12; m++) 
     array1[m] = ""; 
 
    for (int n = 0; n <= 12; n++) 
     array2[n] = 0; 
 
     for (int l = 0, k = 18; k <= 37; k += 2, l++) 
     {     
      array2[l] = LittleEndianToDecimal(k,buffer2);   
     } 
    mesosoros = avg(array2); 
 
         return mesosoros; 
  
 } 
 
 public static int LittleEndianToDecimal(int cnt, String[] buffer3) 
 { 
  int metavliti = hex2decimal((buffer3[cnt+1]) + (buffer3[cnt]));  
  
     return metavliti; 
  
 } 
  
  
 public static void voltage(int decvalue) 
 {   
  //For motes with serial numbers including and subsequent to M4BR6CR6 
  // DVcc = (ADCCounts/4096) * Vref * (2R)/R 
  // R = 1175 ohms 
  // Vref = 1.5 V 
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   final double vref = 1.5; 
   final int adc = 4096; 
   double dvcc1 = decvalue * vref * 2; 
   double dvcc = dvcc1 / adc; 
   System.out.print("," + dvcc);  
 } 
 
  public static void par(int rawvalue) 
 { 
  //double dvcc = 0.0; 
  //For motes with serial numbers including and subsequent to M4BR6CR6 
  // Vsensor = (ADCCounts/4096) * Vref  
  //I=Vsensor/R 
  //(lux)=0.769 * 1e5 * I * 1000  
  // R = 100ΚΩ 
  // Vref = 1.5 V 
  final double vref = 1.5; 
  final int adc = 4096; 
  double Vsen= rawvalue * vref ; 
  double Vsensor = Vsen / adc; 
  double I_lux = Vsensor * 0.769 * 1000; 
  System.out.print("," + I_lux); 
 
 
 } 
 
 public static void tsr(int rawvalue) 
 { 
     
  // Vsensor = (ADCCounts/4096) * Vref  
  //I=Vsensor/R 
  //(lux)=0.625 * 1e6 * I * 10000  
  // R = 100ΚΩ 
  // Vref = 1.5 V 
  final double vref = 1.5; 
  final int adc = 4096; 
  double Vsen = rawvalue * vref; 
  double Vsensor = Vsen / adc; 
  double I_lux = Vsensor * 0.625 * 10000; 
  System.out.print("," + I_lux); 
 
 
 } 
 
 
 public static void temperature(int d_value,String[] buf9) 
 {           

     //Temperature = d1 +d2 ·SOT 
     //VDD=3V , ADC=14 bits,d1=-39.60(C),d2=0.01: resolution //(C) 
  double temp = 0.0;  
  final double d1 = -39.60; 
  final double d2 = 0.01; 
  temp = d1 + d2 * d_value; 
  System.out.print("," + temp);      
 } 
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 public static void checkMeasurement(String[] buffer1, String[] buffer8) 
 {   
  if (hex2decimal(buffer1[16]) == 0) 
  { System.out.print(",Humidity"  ); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int hum = printMeasurement(buffer1); 
  System.out.print("," + hum); 
     
  } 
  if (hex2decimal(buffer1[16]) == 1) 
  {   System.out.print(",Temperature" ); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int tmp=printMeasurement(buffer1); 
  temperature(tmp,buffer8); 
  } 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 2) 
  {System.out.print(",TSR" ); 
  System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int tsr = printMeasurement(buffer1); 
  tsr(tsr); 
  } 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 3) 
  { System.out.print(",PAR"); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
  int par = printMeasurement(buffer1); 
  par(par); 
     } 
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 4) 
  {System.out.print(",Internal Temperature" ); 
   System.out.print("," + buffer1[16]); 
   int tmp1 = printMeasurement(buffer1); 
   System.out.print("," + tmp1);  
  } 
  
  else if (hex2decimal(buffer1[16]) == 5) 
  { System.out.print(",Int.Voltage"); 
    System.out.print("," + buffer1[16]); 
    int volt = printMeasurement(buffer1); 
    voltage(volt);  
  } 
 } 
 
 public  static void printHex (String[] buffer) 
 { 
  Date clock = new Date(); 
  String[] buffer7 = new String[20]; 
   
  if (LittleEndianToDecimal(10, buffer) == LittleEndianToDecimal(12, buffer)) 
  { return; } 
 
  else 
  {     
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      System.out.println("");    
 System.out.print(hex2decimal(buffer[9])); 
     System.out.print("," + LittleEndianToDecimal(10, 
buffer)); 
     System.out.print("," + LittleEndianToDecimal(6, 
buffer)); 
     
    checkMeasurement(buffer, buffer7); 
 
    System.out.print("," + hex2decimal(buffer[3])); 
    System.out.print("," + LittleEndianToDecimal(14, buffer)); 
    System.out.print("," + clock.toGMTString()); 
 
 
    for (int j = 0; j <= 38; j++) 
     buffer[j] = ""; 
   }   
 } 
 
    public  static void printPacket(PrintStream p, byte[] packet, int from, int count) { 
  String[] a = new String[39]; 
  for (int i = from; i < count; i++) 
  { 
   String w = printResults(p, packet[i]);    
 a[i] = storeHex(w, i);       } 
   printHex(a); } 
  
   
    public static void printPacket(PrintStream p, byte[] packet) { 
 
 printPacket(p, packet, 0, packet.length); 
    } 
 
    public static void dump(PrintStream to, String prefix, byte[] data) { 
 to.print(prefix); 
 to.print(":"); 
 printPacket(to, data); 
 to.println(); 
    } 
 
    public  static void dump(String prefix, byte[] packet) { 
 dump(System.err, prefix, packet); 
    } 
} 
 

 
 
/*CreateXml.cs*/ 
 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
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using System.IO; 
using System.Xml; 
 
namespace FinalProject 
{ 
    class CreateXml 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            string strText = "C:/Program Files/UCB/cygwin/opt/tinyos-1.x/tools/java/mylog.txt"; 
            string line; 
 
            System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(strText); 
            string strFilename = @"D:/diplwmatikh/FP_programming/T_Sensors.xml"; 
 
            XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); 
 
            if (File.Exists(strFilename)) 
            { 
                xmlDoc.Load(strFilename); 
                XmlElement elmRoot = xmlDoc.DocumentElement; 
                elmRoot.RemoveAll(); 
 
                while ((line = reader.ReadLine()) != null)  
                {                    
                    XmlElement elmNew = xmlDoc.CreateElement("sensor"); 
                    elmRoot.AppendChild(elmNew); 
                    elmRoot = xmlDoc.DocumentElement; 
 
                    int cnt = 0; 
                    foreach (string strItem in Regex.Split(line, ",")) 
                    { 
                        cnt++; 
                        if (cnt == 1) 
                        { 
 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("group_id"); 
                            XmlText txtgroup = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtgroup); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
                        else if (cnt == 2) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("sensor_id"); 
                            XmlText txtsensorid = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtsensorid); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
                        else if (cnt == 3) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("parent_id"); 
                            XmlText txtparent = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
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                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtparent); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
                        else if (cnt == 4) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("condition"); 
                            XmlText txtcondition = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtcondition); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
 
                        else if (cnt == 5) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("channel"); 
                            XmlText txtchannel = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtchannel); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
 
                        else if (cnt == 6) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("indication"); 
                            XmlText txtindication = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtindication); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
 
                        } 
                        else if (cnt == 7) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("seq_no"); 
                            XmlText txtseq = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtseq); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
                        else if (cnt == 8) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("sample"); 
                            XmlText txtsample = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txtsample); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
                        else if (cnt == 9) 
                        { 
                            elmNew = xmlDoc.CreateElement("timestamp"); 
                            XmlText txttmp = xmlDoc.CreateTextNode(strItem); 
                            elmRoot.LastChild.AppendChild(elmNew); 
                            elmRoot.LastChild.LastChild.AppendChild(txttmp); 
                            Console.WriteLine(strItem); 
                        } 
                    } 
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                } 
            } 
            xmlDoc.Save(strFilename); 
            XmlToDb1.loadXmlData(strFilename); 
        } 
    } 
} 
 
 
 
 
 
/* XmlToDb1.cs */ 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Xml; 
using System.IO; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
 
namespace FinalProject 
{ 
    public class XmlToDb1 
    { 
        public static void loadXmlData(string fname) 
        { 
            XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); 
            xmldoc.Load(fname); 
 
           
            SqlConnection con = new SqlConnection(); 
            con.ConnectionString = @"Data Source=ACER-F4FA2332E3\SQLEXPRESS;" + 
             "Initial Catalog=SENSOR;" + "Integrated Security=SSPI"; 
 
            con.Open(); 
            SqlDataAdapter dataadapter = new SqlDataAdapter("SELECT* FROM T_interface", 
con); 
 
            DataSet ds1 = new DataSet();       
 
            dataadapter.Fill(ds1, "T_interface"); 
            DataTable dt = ds1.Tables[0]; 
            
 
            // Set up the INSERT/UPDATE/DELETE queries 
 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO T_interface 
(details_id,group_id,sensor_id,parent_id,condition,channel,indication,seq_no,sample,tmp) " + 
       "VALUES ( @details_id, @group_id, @sensor_id, @parent_id, @condition,@channel, 
@indication, @seq_no, @sample, @tmp ) ", con); 
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            dataadapter.InsertCommand = cmd;                    
           
 
            SqlParameter[] newMsg = new SqlParameter[10]; 
 
 
            newMsg[0] = cmd.Parameters.Add("@details_id", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[1] = cmd.Parameters.Add("@group_id", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[2] = cmd.Parameters.Add("@sensor_id", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[3] = cmd.Parameters.Add("@parent_id", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[4] = cmd.Parameters.Add("@condition", SqlDbType.Char); 
 
            newMsg[5] = cmd.Parameters.Add("@channel", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[6] = cmd.Parameters.Add("@indication", SqlDbType.Float); 
 
            newMsg[7] = cmd.Parameters.Add("@seq_no", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[8] = cmd.Parameters.Add("@sample", SqlDbType.Int); 
 
            newMsg[9] = cmd.Parameters.Add("@tmp", SqlDbType.Char); 
 
 
            
            XmlNode elemList = xmldoc.FirstChild; 
            XmlNode root1 = elemList.NextSibling; 
           
            XmlNode root = root1.FirstChild; 
          
 
                  for (int i = 0; i < root1.ChildNodes.Count; i++) 
             { 
 
                if (root.ChildNodes.Count < 9) 
                 { 
                    root = root1.ChildNodes[i].NextSibling;  
                 } 
                else 
                {    
                    newMsg[0].Value = i; 
                    newMsg[1].Value = root.ChildNodes[0].InnerText; 
                    newMsg[2].Value = root.ChildNodes[1].InnerText; 
                    newMsg[3].Value = root.ChildNodes[2].InnerText; 
                    newMsg[4].Value = root.ChildNodes[3].InnerText; 
                    newMsg[5].Value = root.ChildNodes[4].InnerText; 
 
                    System.Globalization.CultureInfo culture = 
                        new System.Globalization.CultureInfo(string.Empty); 
                    culture.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 5; 
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newMsg[6].Value =         
System.Convert.ToDouble(root.ChildNodes[5].InnerText,culture); 

                 
                    newMsg[7].Value = root.ChildNodes[6].InnerText; 
                    newMsg[8].Value = root.ChildNodes[7].InnerText;                     
                    newMsg[9].Value = Convert.ToDateTime(root.ChildNodes[8].InnerText); 
 
                    cmd.ExecuteNonQuery(); 
                    root = root1.ChildNodes[i].NextSibling; 
 
                }  
               
            } 
            ds1.AcceptChanges(); 
            con.Close(); 
           
            DbUpdate.upDate(); 
             
 
        } 
    } 
} 
 
 
 
 
/*DbUpdate1.cs*/ 
 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Xml; 
using System.IO; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
 
namespace FinalProject 
{ 
    public class DbUpdate1 
    { 
 
        public static void upDate() 
        { 
            SqlConnection con = new SqlConnection(); 
 

con.ConnectionString = @"Data Source=ACER-
F4FA2332E3\SQLEXPRESS;" +  "Initial Catalog=SENSOR;" + "Integrated 
Security=SSPI";         
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            DataSet ds2 = new DataSet(); 
            DataSet ds3 = new DataSet(); 
 
            con.Open(); 

 SqlDataAdapter dataadapter1 = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM 
T_interface WHERE condition='Temperature'", con); 
SqlDataAdapter dataadapter2 = new SqlDataAdapter("SELECT *  FROM 
T_interface  WHERE condition='Humidity'", con); 

            SqlCommandBuilder cmdBuilder = new SqlCommandBuilder(dataadapter2); 
            dataadapter5.Fill(ds2, "T_Temperature"); 
            dataadapter6.Fill(ds3, "T_Humidity"); 
            DataTable dt1 = ds2.Tables["T_Temperature"]; 
            DataTable dt2 = ds3.Tables["T_Humidity"]; 
 

SqlCommand cmd3 = new SqlCommand("UPDATE T_interface SET 
indication=@indication3 WHERE condition='Humidity'", con); 

 
 
            for (int p = 0; p < dt1.Rows.Count; p++) 
            { 
                for (int l = 0; l < dt2.Rows.Count; l++) 
                { 
                    DataRow datarow1 = dt1.Rows[p]; 
                    DataRow datarow2 = dt2.Rows[l]; 
                    if (datarow1[1].Equals(datarow2[1]) 
                        && datarow1[2].Equals(datarow2[2]) 
                        && datarow1[3].Equals(datarow2[3]) 
                        && datarow1[8].Equals(datarow2[8])) 
                    {                         
                        double temp = Convert.ToDouble(datarow1[6]);                        
                        double RhRaw = Convert.ToDouble(datarow2[6]);                       
                        double SquareRhraw = RhRaw * RhRaw;                        
                        double factor1 = RhRaw * 0.0405; 
                        double factor2 = -2.8 /1000000; 
                        double factor3 = factor2 * SquareRhraw; 
 
                        double RhLinear =  factor1 + factor3 - 4;                      
                      
                         

 double RHtrue = ((temp - 25) * (0.01 + 0.00008 * RhRaw) + 
RhLinear); 

 
                        datarow2[6] = RHtrue; 
                        dataadapter6.Update(ds3, "T_Humidity");   
                        
                    } 
 
                } 
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            } 
             
            con.Close(); 
            DbUpdate2.updateIntTemp(); 
 
        }       
      
    } 
} 
 
 
 
 
 
/*DbUpdate2.cs*/ 
  
 
 
 
 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Xml; 
using System.IO; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
 
namespace FinalProject 
{ 
    class DbUpdate2 
    { 
 
        public static void updateIntTemp() 
        { 
            SqlConnection con = new SqlConnection(); 
 

con.ConnectionString = @"Data Source=ACER-
F4FA2332E3\SQLEXPRESS;" + "Initial Catalog=SENSOR;" + "Integrated 
Security=SSPI"; 

            DataSet ds4 = new DataSet(); 
            DataSet ds5 = new DataSet(); 
 
            
            con.Open(); 

 SqlDataAdapter dataadapter3 = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM 
T_interface WHERE condition='Int.Voltage' ", con); 
SqlDataAdapter dataadapter4 = new SqlDataAdapter("SELECT *  FROM 
T_interface  WHERE condition='Internal Temperature' ", con); 
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            SqlCommandBuilder cmdBuilder = new SqlCommandBuilder(dataadapter8);         
            Dataadapter3.Fill(ds4, "T_Volt"); 
            Dataadapter4.Fill(ds5, "T_IntTmp"); 
            DataTable dt3 = ds4.Tables["T_Volt"]; 
            DataTable dt4 = ds5.Tables["T_IntTmp"]; 
 

SqlCommand cmd4 = new SqlCommand("UPDATE T_interface SET 
indication=@indication4 WHERE condition='Internal Temperature'", con);                            

 
                         
            for (int p=0;p<dt3.Rows.Count;p++) 
            { 
                for(int l=0;l<dt4.Rows.Count;l++) 
                { 
                    DataRow datarow3 = dt3.Rows[p]; 
                    DataRow datarow4 = dt4.Rows[l]; 
                     
                    if (((datarow3[1].Equals(datarow4[1])) 
                        && (datarow3[2].Equals(datarow4[2])) 
                        && (datarow3[3].Equals(datarow4[3])) 
                        && (datarow3[8].Equals(datarow4[8]))  
                        )) 
                     { 
                        double Vtemp = Convert.ToDouble(datarow3[6])/ 2;                        
                        double factor_1 = (Vtemp - 0.986) * 10000;                         
                        double factor_2 = 0.00355 * 10000; 

 double int_temp = Convert.ToDouble(factor_1) / 
Convert.ToDouble(factor_2); 

                        datarow4[6] = int_temp; 
                       
                        dataadapter4.Update(ds5, "T_IntTmp");      
                      } 
                } 
            } 
            con.Close(); 
        } 
 
    } 
} 
 
 

 

 


