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Περίληψη 

 
Σο OpenRSM (Open Remote System Management) είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα 

για την απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων και δικτυακών συσκευών. Πρόκειται για 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει και σε ορισμένες περιπτώσεις επεκτείνει έναν 

αριθμό εργαλείων ανοιχτού κώδικα παρέχοντας ένα κοινό περιβάλλον εργασίας με σκοπό 

την αποτελεσματική εκτέλεση λειτουργιών όπως: 

 Ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων  (Inventory) 

 Εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού (Deployment) 

 Απομακρυσμένος έλεγχος σταθμών εργασίας (Remote Control)  

 Εκτέλεση εντολών κελύφους (Command Execution). 

Σο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να υλοποιήσει οποιαδήποτε διαδικασία 
διαχείρισης συστημάτων και δικτύου. Έχει διερευνηθεί η χρήση του στα έξης: 

 Διαχείριση ασύρματων access points 

 Ολοκλήρωση με συστήματα Grid και διαμοιρασμού υπολογιστικών πόρων 

Σο OpenRSM αποτελείται από μια κεντρική κονσόλα ελέγχου και διαχείρισης (Manager), 

έναν εξυπηρετητή διαχείρισης (Server) ο οποίος υλοποιεί την λογική εξυπηρετητή που 

ολοκληρώνει, προγραμματίζει, αποθηκεύει και εκτελεί τις διαχειριστικές λειτουργίες και 

τους πράκτορες (agents) οι οποίοι εγκαθίσταται στους διαχειριζόμενους σταθμούς και 

τους καθιστούν διαχειρίσιμους. Κατά την αρχική ανάπτυξη του OpenRSM επιλέχθηκε ως 

τεχνολογία υλοποίησης η γλώσσα προγραμματισμού Borland Delphi. Σο αποτέλεσμα της 

συγκεκριμένης σχεδιαστικής επιλογής ήταν τα λειτουργικά τμήματα (Agent, Manager, 

Server) του OpenRSM να μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε υπολογιστές που διαθέτουν 

λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Ο συγκεκριμένος περιορισμός σε συνδυασμό 

με την αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια χρήση λειτουργικών συστημάτων που βασίζονται 

στον πυρήνα Linux από όλο και μεγαλύτερες ομάδες χρηστών οδήγησε στην ανάγκη 

επανασχεδιασμού του OpenRSM και στην εκ νέου υλοποίηση του. 

 Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί ο επανασχεδιασμός του 

OpenRSM ώστε να παρέχει επιπλέον λειτουργίες και κυρίως η εκ νέου υλοποίηση του 

χρησιμοποιώντας ως τεχνολογία το Qt framework. Σελικός στόχος είναι η δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση απομακρυσμένων 

συστημάτων που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα. 

Για τον σκοπό αυτό θα μελετηθεί η υπάρχουσα αρχιτεκτονική και θα προταθούν μια 

σειρά από βελτιώσεις/επεκτάσεις οι οποίες θα προσφέρουν στο σύστημα ένα σημαντικό 

αριθμό από νέες λειτουργίες. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η ολοκλήρωση του 

λειτουργικού συστήματος TinyOS με το OpenRSM για την παρακολούθηση των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων (WSN) που βασίζονται σε αυτό, η δυνατότητα 

εγκατάστασης ενημερώσεων των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στους 

διαχειριζόμενους σταθμούς και η ολοκλήρωση του λογισμικού BOINC με το OpenRSM. 

Επιπλέον, εξετάζουμε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας 

στην επικοινωνία των λειτουργικών τμημάτων του OpenRSM, καθώς και την ανάπτυξη 

λειτουργιών για το χρονοπρογραμματισμό των διαφόρων εργασιών και την ενεργειακή 

απόδοση των υπό-διαχείριση μηχανημάτων. 
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Abstract 
OpenRSM is a tool for remote management of workstations. It extends and 

integrates high-value open source projects in order to provide an integrated 

management platform. The goal has been to build a remote systems and network 

management platform capable to facilitate daily tasks. The system is designed to be 

fully functional yet simple, unlike most commercial management systems. OpenRSM 

is designed to offer: 

 Inventory and assets management: information retrieval about installed assets   

 Software delivery: management of installed software. Supports user-interactive 

and silent installations/uninstallation among other 

 Remote procedure call: sending executable commands to stations 

 Remote Control 

 Wireless access points management 

 Integration with EGEE Grid technologies 

The main components of OpenRSM are the server, the agent and the user console. The 

console accepts input from users and conveys it to the server in the form of task 

objects. The server is responsible for the coordination of the subsystems and task 

dispatch. The agent is a passive component on managed stations that accepts 

commands from the server and executes them. Borland Delphi programming language 

was initially used for the development of the OpenRSM system. The result of this 

design choice was the operating components (Agent, Manager, Server) of OpenRSM to 

be installed only on computers which run the operating system Microsoft 

Windows. This particular restriction in combination with the increase in the use of 

Linux-based operating systems led to the re-design of   OpenRSM. 

The main purpose of this work is the development of OpenRSM using the Qt 

framework and the elaboration in functionality. The main goal has been to develop of a 

system capable to manage remote stations in a platform-independent manner. 

For this purpose, a study of the existing architecture is essential in order to propose a 

series of improvements which will provide the system with a significant number of new 

features. The most important of these features is the monitoring and management of 

wireless sensor networks, the ability to install updates for applications which are 

installed on the managed stations and the integration of open-source software 

platform BOINC with OpenRSM. As a result of this integration, OpenRSM would 

provide the operation of deploying BOINC software client and managing BOINC system 

into managed workstations. Moreover, we consider issues which are related to 

strengthening the security mechanisms in the communication between OpenRSM 

components and the development of new operations for scheduling jobs and for 

energy-efficiency of managed stations. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 υστήματα Απομακρυσμένης Διαχείρισης υστημάτων 

Η αναγκαιότητα χρήσης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σε όλους τους 

κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας οδήγησε στην εγκατάσταση δικτυακών και 

υπολογιστικών συστημάτων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπηρεσίες, σχολεία κ.α. Η  

απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των συστημάτων αυτών κρίνεται 

απαραίτητη, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου ο αριθμός των υπολογιστών και των δικτυακών 

συσκευών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και η μεμονωμένη παρακολούθηση και 

επέμβαση σε κάθε υπολογιστή ή δικτυακή συσκευή είναι μη αποδοτική και μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο σε μικρής έκτασης πληροφοριακά συστήματα. 

 

Γι αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί αρκετά συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης 

συστημάτων τα πιο γνωστά από τα οποία είναι:   

 IBM Tivoli Framework 

 Microsoft Systems Management Server 

 CA Unicenter 

 LANDesk 
 

Παρακάτω γίνεται μια γενική περιγραφή των συστημάτων και των λειτουργιών που αυτά 

εκτελούν. 

 

1.1.1 IBM Tivoli FrameWork 

Σο Tivoli Management Framework της εταιρίας IBM περιλαμβάνει έναν αριθμό 

λειτουργιών για την απομακρυσμένη διαχείριση μεγάλου αριθμού σταθμών εργασίας και 

συσκευών. 

 

Enterprise Console: Μέσω της επιχειρησιακής κονσόλας παρακολουθείται η συνολική 

εικόνα του συστήματος διαχείρισης και εξασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα 

παρουσιάζεται μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα κεντρικό σημείο και από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Οι κύριες λειτουργίες της επιχειρησιακής κονσόλας είναι η επεξεργασία, η 

συσχέτιση και η αντιμετώπιση όλων των σταλμένων συμβάντων. Για παράδειγμα 

συγκεντρώνονται συμβάντα που αφορούν στο υλικό και στον λογισμικό όλων των 

διαχειριζόμενων συστημάτων. Ο εκτιμώμενος αριθμός των συμβάντων που αναμένεται να 

αντιμετωπιστούν από τον εξυπηρετητή συμβάντων είναι περισσότερο από δύο μηνύματα 

το δευτερόλεπτο. 

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: 

 Παρέχει αυτοματοποιημένη διάγνωση και ανάλυση του προβλήματος με σκοπό να 

βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος και να μειωθούν τα κόστη υποστήριξης. 

 Παρέχει βελτιωμένη απεικόνιση και πρόσβαση από οπουδήποτε μέσω Web 

κονσόλας 
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 Διατηρεί προκαθορισμένους κανόνες που παρέχουν βέλτιστες πρακτικές 

διαχείρισης συμβάντων 

 

IBM Tivoli Configuration Manager: Σα κύρια συστατικά του Configuration Manager 

είναι το Inventory και Software Distribution. 

 Software Distribution: Η λειτουργία αυτή δίνει την δυνατότητα μεταφοράς 

εφαρμογών λογισμικού σε πολλαπλές τοποθεσίες από ένα κεντρικό σημείο. 

 Inventory: Δίνει πληροφορίες για το σύνολο του υλικού και λογισμικού των 

υπολογιστών που διαχειρίζεται το σύστημα  

 

Distributed Monitoring: Σο Distributed Monitoring δίνει την δυνατότητα 

παρακολούθησης απομακρυσμένων πόρων (cpu,σκληρός δίσκος) περιλαμβάνοντας 

υπολογιστές με ετερογενή λειτουργικά συστήματα. Μέσω της λειτουργίας αυτής οι 

παράμετροι παρακολούθησης μπορούν να αλλάζουν και επίσης καθορίζονται αυτόματες 

απαντήσεις οι οποίες μπορεί να είναι απλές όπως η αποστολή ενός e-mail στον 

διαχειριστή αλλά και πολύπλοκες όπως η εκτέλεση ενός προγράμματος ή ενός script που 

έχει οριστεί από τον χρήστη. 

  

Remote Control: Η λειτουργία Remote Control δίνει τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Επιτρέπει στους οργανισμούς να παρακολουθούν και να ελέγχουν 

απομακρυσμένα χιλιάδες υπολογιστές και εξυπηρετητές από μια κεντρική 

τοποθεσία. 

 Επιτρέπει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους υπολογιστές να λύνονται 

απομακρυσμένα, μειώνοντας έτσι την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού 

μπροστά σε κάθε υπολογιστή. 

 Προσφέρει επιπλέον δυνατότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται καθοδήγηση, 

μεταφορά αρχείων, συνομιλία, που διευκολύνουν την συνεργασία και την 

κλιμάκωση των διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη επίλυση των 

προβλημάτων. 

 Τποστηρίζει πρακτικές ασφάλειας με συστήματα firewalls και εργασίες με 

ενεργοποιημένα τα firewalls 

 Βελτιώνει την ασφάλεια με καταγραφές μηνυμάτων και video σε κεντρική 

τοποθεσία 

 

 

 

Tivoli Storage Manager: Σο προϊόν Tivoli Storage Manager παρέχει προηγμένες 

δυνατότητες για Enterprise Backup και Recovery. Σα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

είναι τα εξής: 

 Βοηθά στην προστασία και στην διαχείριση των δεδομένων ακόμα και αν 

συνεχίζουν να αυξάνονται εκθετικά. 



14 
 

 Ελαχιστοποίηση του χρόνου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και 

μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας εφαρμογών με προηγμένες μεθόδους 

επαναφοράς τους. 

 Βελτιώνει την ασφάλεια των δεδομένων με καινοτόμες μεθόδους πρόσβασης και 

χαρακτηριστικά κρυπτογράφησης 

 

1.1.2 Microsoft Systems Management Server 

Ο εξυπηρετητής διαχείρισης συστημάτων της εταιρίας Microsoft διαχειρίζεται 

απομακρυσμένους υπολογιστές στους οποίους τρέχει το λειτουργικό σύστημα Windows.  

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι: 

 Hardware and Software Inventory: Η λειτουργία hardware inventory δίνει 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του υλικού των υπολογιστών-πελατών, όπως 

για παράδειγμα για την μνήμη, το λειτουργικό σύστημα, τα περιφερειακά, τις 

υπηρεσίες και τις διεργασίες που τρέχουν στους υπό διαχείριση σταθμούς. 

Η λειτουργία Software Inventory δίνει πληροφορίες για το λογισμικό των 

υπολογιστών-πελατών και δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής αρχείων από τους 

υπολογιστές-πελάτες στον εξυπηρετητή. υλλέγονται πληροφορίες για το μέγεθος 

των αρχείων, την ημερομηνία δημιουργίας, τον κατάλογο τον οποίο περιέχονται, 

κ.α. 

 Διανομή λογισμικού: Η διανομή λογισμικού περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

προγραμμάτων στους πελάτες. Σα προγράμματα αυτά θα εκτελούν σάρωση του 

σκληρού δίσκου για ανίχνευση υιών ή θα εκτελούν εγκατάσταση λογισμικού. Από 

ένα κεντρικό περιβάλλον διαχείρισης καθορίζεται και ελέγχεται η εκτέλεση των 

προγραμμάτων  

 Remote Tools: Είναι ένα σύνολο εργαλειών που παρέχουν βοήθεια και 

υποστήριξη προβλημάτων. Σα Remote Tools παρέχουν πλήρη έλεγχο των 

υπολογιστών-πελατών και απομακρυσμένα επιτρέπουν την εκτέλεση οποιασδήποτε 

λειτουργίας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα μέσω της κονσόλας διαχείρισης να 

ρυθμίζονται οι παράμετροί της Απομακρυσμένης Βοήθειας και η εκκίνηση της 

απομακρυσμένης ύνδεσης στους πελάτες. 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι διαχειρίζεται μόνο 

υπολογιστές γενικού σκοπού με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. 

 

 

1.1.3 CA Unicenter 

 Σο UniCenter της CA είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης το 

οποίο αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: 

Unicenter Asset Management: Σο υποσύστημα αυτό παρέχει τη λύση για την αυτόματη 

καταγραφή και κατηγοριοποίηση όλου του υλικού και του λογισμικού ενός οργανισμού. 

Μέσω της λειτουργίας απογραφής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (UAM) είναι 
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δυνατός ο αυτόματος εντοπισμός και η καταγραφή του εγκατεστημένου υλικού όλων των 

IT συσκευών συμπεριλαμβανομένων των PCs, CPU, RAM, Hard Disks, BIOS Printers, 

Peripherals, κ.λ.π. Πρόσθετες πληροφορίες είναι δυνατό να εισαχθούν εύκολα στην Asset 

Management βάση δεδομένων.   

Unicenter Network Software Delivery: Σο υποσύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να 

ορίζει τα προς εγκατάσταση λογισμικά με συγκεκριμένα βήματα, ελέγχοντας ην 

διαδικασία από την αναγνώριση των προγραμμάτων έως την αποθήκευσης της όλης δομής 

και την καταχώρηση (registration) σε κεντρική βάση διανομής λογισμικού (Software 

Library). Επιπλέον αναγνωρίζονται όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των προς εγκατάσταση 

προγραμμάτων, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων, επιτρέποντας έτσι τον 

πλήρη έλεγχο κατά την διανομή και εγκατάσταση εφαρμογών. 

Unicenter Network & Systems Management: Σο υποσύστημα αυτό εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου (κόµβων, εξυπηρετητών, κ.λπ.) αλλά και των 

τηλεματικών υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτό και προσφέρονται από ή διάμεσου 

αυτού. Οι ρυθμίσεις για τις ανάγκες διαχείρισης γίνονται  µέσω απλών και εργονομικών 

διεπαφών που παρουσιάζουν  µια ολοκληρωμένη εικόνα του δικτύου, των συσκευών, των 

εφαρμογών και των υπηρεσιών,  ενώ παράλληλα προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία για 

το χειρισμό καθενός από τα αντικείμενα αυτά, από κεντρικό σημείο. Επιπλέον το 

σύστημα διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες διάγνωσης προβλημάτων 

και για βασικό έλεγχο ασφάλειας. 

Unicenter Remote Control:  Σο υποσύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης 

ελέγχου ενός σταθμού εργασίας από ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης. Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Web browser, μεταφοράς αρχείων (file 

transfer), συνομιλίας με τον τελικό χρήστη (chat), μεταφοράς πληροφορίας από και προς 

το Clipboard του απομακρυσμένου συστήματος εγγραφής και αναπαραγωγής 

συνεδρίας(session), τυποποιημένων και προσαρμοζόμενων αναφορών σε σχέση με τις 

λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου εκπληρώνοντας σκοπούς όπως στατιστικής 

ανάλυσης, έλεγχο ασφάλειας κλπ 

 

1.1.4 LANDesk Management Suite 

H LANDesk Management Suite είναι ένα εργαλείο κεντρικής διαχείρισης ετερογενών 

συστημάτων και δικτυακών συσκευών. Οι σημαντικότερες λειτουργίες είναι οι εξής: 

 Διανομή λογισμικού ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες  

 Παρακολούθηση των αδειών λογισμικού για όλα τα προϊόντα 

 Καταγραφή του υλικού και λογισμικού των διαχειριζόμενων σταθμών και 

αποθήκευση  των πληροφοριών αυτών σε μια κεντρική βάση δεδομένων. 

 Απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων και δημιουργία αναφορών 
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1.2 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

Οι ασύρματες κινητές επικοινωνίες άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητα του μέσου 
πολίτη, αποτέλεσαν παγκοσμίως το έναυσμα της ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας τις 

τελευταίες δεκαετίες και έθεσαν ανεξίτηλα τη σφραγίδα τους στην ταυτότητα της 
σύγχρονης εποχής. Έννοιες όπως “ευρυζωνικότητα”[9], “τηλεργασία”, “τηλεδιάσκεψη”, 
“εικονική πραγματικότητα”, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G), WiFi, 
ενσωματώθηκαν στο λεξιλόγιο των μη ειδικών, χωρίς πολλές φορές να είναι πλήρως 
κατανοητή η σημασία τους. Η ποιοτική, αδιάλειπτη διασύνδεση και επικοινωνία, 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε, αποτελεί πλέον αδιαπραγμάτευτη απαίτηση ενός 
συνδρομητή κινητών τερματικών συσκευών. Ψς άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης 
μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται σήμερα μέσα από την ανάπτυξη των Ασύρματων 
Δικτύων Αισθητήρων τα οποία είτε λειτουργούν αυτοτελώς, είτε είναι διασυνδεδεμένα στα 
μεγαλύτερα δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή στο διαδίκτυο. Σα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
(WSN) αποτελούν μια νέα κατηγορία δικτύων υπολογιστών και έχουν αποκτήσει τεράστιο 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την διάδοση της τεχνολογίας των μικρό-
ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS), τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη των 

έξυπνων αισθητήρων.   
Σα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (χήμα 1) αποτελούνται από ένα σύνολο κόμβων 

αισθητήρων (sensor nodes), οι οποίοι τοποθετούνται σε μια περιοχή ενδιαφέροντος και 
έχουν την δυνατότητα να “αισθάνονται” και να συγκεντρώνουν δεδομένα από το φυσικό 
περιβάλλον και να τα μεταδίδουν στους σταθμούς βάσης, απ όπου μεταφέρονται σε 
συγκεκριμένα συστήματα για επεξεργασία. Οι κόμβοι αισθητήρων είναι μικρού μεγέθους 
συσκευές, λειτουργούν με μπαταριές, και διαθέτουν μικροελεγκτή, μνήμη και 
κατάλληλους αισθητήρες οι οποίοι ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να είναι σεισμικοί, 
οπτικοί, ακουστικοί, ηλιακοί, θερμικοί, μαγνητικοί, βιολογικοί κ.α.  

Εξέλιξη των παραπάνω αποτελούν τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων/Ενεργοποιητών 
(χήμα 2) στα οποία έκτος από τους κόμβους αισθητήρων, χρησιμοποιούνται και 
κόμβοι/ενεργοποιητές (actuators)[4], οι οποίοι είναι κινητοί κόμβοι όπως robots ή μη 
επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Ο ρόλος των actuators σε ένα δίκτυο είναι η 
συγκέντρωση δεδομένων από τους υπόλοιπους κόμβους του δικτυού, εξαιτίας των 
τεράστιων αποθεμάτων ενέργειας που διαθέτουν, και ο έλεγχος της κατανάλωσης 
ενέργειας του κάθε κόμβου. Όταν στο δίκτυο ενεργοποιητών υπάρχουν περισσότεροι 
actuators, κάθε ένας από τους οποίους παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο δίκτυο, και  
ένας μόνο σταθμός βάσης, οι actuators επικοινωνούν μεταξύ τους για την προώθηση των 
δεδομένων στον σταθμό βάσης (sink).  
Σα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων/Ενεργοποιητών 

αντιμετωπίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία 

χρόνια. Έτσι, έχει προταθεί πλήθος πρωτοκόλλων μετάδοσης πληροφορίας και έχει 

υλοποιηθεί λογισμικό και πρωτόκολλα για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων με την 

ελάχιστη κατανάλωση ισχύος. 
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Σταθμόσ Βάςησ

Κόμβοσ αιςθητήρων

 
χήμα  1: Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων 

         

Σταθμόσ Βάςησ Κόμβοσ 
αιςθητήρων

Ενεργοποιητήσ

Κονςόλα 
Διαχείριςησ

 
χήμα  2: Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων/Ενεργοποιητών 
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1.3 Κατηγορίες Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

Σα υπάρχοντα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων κατηγοριοποιούνται με βάση την δομή 

και το περιβάλλον ανάπτυξη τους . 

1.3.1 Δομή 

Σα δίκτυα αισθητήρων όσον αφορά στην δομή τους κατηγοριοποιούνται σε δομημένα και 

αδόμητα(ad-hoc). 

Αδόμητα (ad-hoc): Σα αδόμητα WSN αποτελούνται από κόμβους οι οποίοι 
τοποθετούνται σε μια περιοχή με τυχαίο τρόπο. Η συντήρηση του δικτύου όπως η 
διαχείριση της συνεκτικότητας και η ανίχνευση αποτυχιών είναι δύσκολη λόγω της 
τυχαίας τοποθέτησης τους. 
Δομημένα: τα δομημένα δίκτυα οι κόμβοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, 
γεγονός που συντελεί σε χαμηλότερο κόστος διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου, 
παράλληλα παρέχεται και κάλυψη σε όλη την περιοχή σε αντίθεση με τα αδόμητα δίκτυα 
οπού υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται. 

 

1.3.2 Περιβάλλον Ανάπτυξης 

Σα WSN αναπτύσσονται επίγεια, υπόγεια και υποθαλάσσια και ανάλογα με το 

περιβάλλον έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές προκλήσεις και περιορισμούς και 

διακρίνονται σε: 

 Επίγεια 

 Τπόγεια 

 Τποθαλάσσια  

 Κινητά 

 Πολυμέσα  

 

1.3.2.1 Επίγεια WSN 

Σα επίγεια ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από εκατοντάδες έως 

εκατομμύρια κόμβους, οι οποίοι εγκαθίστανται σε μια περιοχή ενδιαφέροντος είτε με 

αδόμητο τρόπο, οπού οι κόμβοι ρίχνονται από ειδικό αεροσκάφος και τοποθετούνται 

τυχαία, είτε με ελεγχόμενο τρόπο, όπου οι κόμβοι τοποθετούνται σε βέλτιστο δισδιάστατο 

ή τρισδιάστατο πλέγμα. Οι κόμβοι πρέπει να είναι ικανοί να αποστέλλουν τα δεδομένα 

που συλλέγουν αποτελεσματικά στο σταθμό βάσης, γεγονός που συνεπάγεται αξιόπιστη 

επικοινωνία. Επειδή, όμως, η ισχύς που παρέχουν οι μπαταρίες είναι περιορισμένη και 

οι μπαταρίες μπορεί να είναι μη επαναφορτιζόμενες, οι κόμβοι θα πρέπει να είναι 

εξοπλισμένοι με μια δευτερεύουσα πηγή ισχύος, όπως για παράδειγμα τα ηλιακά 

κύτταρα. Επομένως, η διατήρηση της ενέργειας τον κόμβων, η οποία μπορεί να 

επιτευχθεί με βέλτιστη δρομολόγηση, μικρό εύρος μετάδοσης, συνάθροιση δεδομένων στο 

εσωτερικό του δικτύου και μείωση των καθυστερήσεων, είναι πολύ σημαντική και παίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη διάρκεια ζωής του δικτύου. 
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1.3.2.2  Τπόγεια WSN 

Σα υπόγεια ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Εικόνα 1) χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση υπόγειων συνθηκών. Για παράδειγμα στην γεωργία χρησιμοποιούνται 

υπόγειοι κόμβοι αισθητήρων για την παρακολούθηση των ιδιοτήτων του εδάφους (νερό, 

ορυκτά) έτσι ώστε να παρέχονται πληροφορίες για κατάλληλη άρδευση και λίπανση. 

Επειδή η εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου είναι ευκολότερη, από αυτήν ενός 

καλωδιωμένου, οι κόμβοι μπορούν να τοποθετηθούν πιο πυκνά παρέχοντας λεπτομερείς 

μετρήσεις. Ο επίγειος εξοπλισμός, όπως οι ασύρματοι κόμβοι, είναι συνήθως μη 

αποδεκτός όταν πρόκειται για την παρακολούθηση κήπων ή των ιδιοτήτων του εδάφους 

στο οποίο πραγματοποιούνται αθλήματα (αντισφαίριση,baseball,golf). Μια άλλη 

σημαντική εφαρμογή είναι η παρακολούθηση της παρουσίας και της συγκέντρωσης 

ποικίλης μορφής τοξικών ουσιών σε εδάφη που βρίσκονται διπλά σε ποταμούς και 

υδροφόρες, οπού η χημικές απορροές θα μπορούσαν να μολύνουν τις παροχές πόσιμου 

νερού. ε αυτή την περίπτωση, θα ήταν επιθυμητό χρησιμοποιηθεί ένα υβριδικό δίκτυο 

από υπόγειους και υποθαλάσσιους κόμβους αισθητήρων. Επίσης, με την χρήση υπόγειων 

κόμβων μπορούν να προβλεφθούν καλύτερα καθιζήσεις του εδάφους και έτσι οι κάτοικοι 

των περιοχών αυτών να εκκενώσουν νωρίτερα καθώς και να ελέγχονται οι (υπόγειοι) 

σωλήνες και οι (υπόγειες) ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Οι κόμβοι προωθούν ασύρματα τις 

μετρήσεις τους σε κόμβους (sink,basestation) που είναι τοποθετημένοι στο γή. Πρόσθετοι 

κόμβοι, οι οποίοι λειτουργούν ως αναμεταδότες, μπορούν να τοποθετηθούν σε επιθυμητό 

μέρος επίγεια ώστε τα δεδομένα να μεταδοθούν αξιόπιστα στο σταθμό βάσης. 

1.3.2.3 Τποθαλάσσια WSN 

Σα υποθαλάσσια WSN (Εικόνα 1) υλοποιούνται με την εγκατάσταση κόμβων 

αισθητήρων και ειδικών οχημάτων σε θάλασσες, ωκεανούς ή λίμνες. Σα αυτόνομα 

υποθαλάσσια οχήματα χρησιμοποιούνται για εξερεύνηση ή για συγκέντρωση δεδομένων 

από τους κόμβους και η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των κόμβων πραγματοποιείται 

μέσω ακουστικών κυμάτων. Η χρήση υποθαλάσσιων WSN μπορεί να αντιμετωπίσει 

σημαντικά μειονεκτήματα της υποθαλάσσιας επικοινωνίας όπως για παράδειγμα το 

περιορισμένο εύρος ζώνης, την μεγάλη καθυστέρηση κατά την μετάδοση δεδομένων και 

την εξασθένηση του σήματος (signal fade). Οι υποθαλάσσιοι κόμβοι είναι ακριβότεροι 

από αυτούς που τοποθετούνται σε επίγεια WSN και η μπαταρία τους διαρκεί μικρό 

χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να επαναφορτιστεί. Επομένως η 

ελάχιστη κατανάλωση ισχύος απαιτεί την ανάπτυξή αποδοτικής υποθαλάσσιας 

επικοινωνίας και την χρήση διαδικτυακών τεχνικών. 

1.3.2.4 Κινητά WSN 

Σα κινητά WSN (Εικόνα 1) αποτελούνται από ένα σύνολο κινητών κόμβων 

αισθητήρων που μπορούν να μετακινούνται και να αλληλεπιδρούν με το φυσικό 

περιβάλλον. Οι κινητοί κόμβοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους στατικούς, επιπλέον 

όμως, έχουν και την ικανότητα να επανατοποθετούνται. Αρχικά, οι κινητοί κόμβοι 

τοποθετούνται σε μια περιοχή ενδιαφέροντος και στην συνέχεια μετακινούνται, ώστε να 

λαμβάνουν μετρήσεις και να τις μεταδίδουν στον σταθμό βάσης. τα κινητά WSN η 
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δρομολόγηση των δεδομένων είναι δυναμική, δηλαδή τα μονοπάτια που ακολουθούν τα 

δεδομένα αλλάζουν ανάλογα με την συμφόρηση. Ο όρος έλεγχος συμφόρησης 

(congestion control) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τους μηχανισμούς που 

χρησιμοποιεί ένα δίκτυο για να προστατεύει τον εαυτό του από τις πηγές. Σα ασύρματα 

κινητά δίκτυα αισθητήρων χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών, όπως για 

παράδειγμα στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος σε δύσβατες περιοχές και σε 

περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές. τις περιοχές αυτές, η τοποθέτηση των κόμβων 

είναι δύσκολη. 

1.3.2.5 Πολυμέσα WSN 

Σην δημιουργία των ασύρματων δικτύων πολυμέσων ενίσχυσε η διαθεσιμότητα του 

μικρόφωνου και της κάμερας, τεχνολογίας CMOS. Οι κόμβοι στα δίκτυα αυτού του τύπου 

είναι εξοπλισμένοι με κάμερες και μικρόφωνα, καθώς και άλλους αισθητήρες και έχουν 

την δυνατότητα λήψης εικόνας, video και ήχου. Σα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

πολυμέσων (Εικόνα 2) αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη 

συγκεκριμένες μετρικές, όπως την κάλυψη σε μια περιοχή, την κατανάλωση ενέργειας 

και το υψηλό εύρος ζώνης. Για παράδειγμα, το video απαιτεί υψηλό εύρος ζώνης για την 

μεταφορά του περιεχομένου του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υψηλός ρυθμός μετάδοσης 

των δεδομένων να οδηγεί σε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Σα δίκτυα αυτά όχι μόνο 

βελτιώνουν τις υπάρχουσες εφαρμογές των WSN αλλά και καθιστούν δυνατές νέες 

εφαρμογές. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών είναι τα εξής: Οι αισθητήρες video και 

ήχου βελτιώνουν τα υπάρχοντα συστήματα επιτήρησης ενάντια στις επιθέσεις. Επίσης, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στις μεγάλες 

πόλεις και στους αυτοκινητοδρόμους και να παρέχουν συμβουλές για τον δρόμο που θα 

πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί ώστε να αποφύγουν την συμφόρηση. Η λήψη εικόνων 

και video σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ατόμων. 

 

 

          
 Εικόνα 1: Τπόγεια και Τποθαλάσσια Κινητά WSN   

 



21 
 

 
 Εικόνα 2: Πολυμέσα WSN 

 

 

1.4 υστήματα Διαχείρισης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων  

Με τον όρο διαχείριση δικτύου εννοούμε την διαδικασία της διαχείρισης, 

παρακολούθησης και ελέγχου της συμπεριφοράς ενός δικτύου. Σα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων θέτουν νέες προκλήσεις για την διαχείριση τους γεγονός που καθιστά τα 

παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης μη πρακτικά. ε αντίθεση με τα παραδοσιακά 

συστήματα διαχείρισης, που πρωταρχικός στόχος τους ήταν η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

απόκρισης και η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, στα δίκτυα αισθητήρων ο 

κύριος σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Η βασική λειτουργία 

ενός συστήματος διαχείρισης είναι η συλλογή πληροφοριών για τις παραμέτρους του 

δικτύου όπως για την κατάσταση των κόμβων (ισχύς μετάδοσης και επίπεδο μπαταρίας), 

την τοπολογία του δικτύου, την κατάσταση ζεύξης και την περιοχή κάλυψης των 

αισθητήρων. Επίσης μπορεί να εκτελέσει ένα σύνολο από άλλες λειτουργίες όπως έλεγχος 

της συχνότητας δειγματοληψίας και της διαχείριση ισχύος, έλεγχος του ασύρματου 

εύρους ζώνης και ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου ώστε να ανακάμψει από 

σφάλματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων 

(διαχείριση σφαλμάτων). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης που να 

εκτελεί συνολικά όλες τις λειτουργίες παρακολούθησης. 

την συνέχεια παρουσιάζονται τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης δικτύων αισθητήρων 

ταξινομημένα ως προς την λειτουργικότητα που παρέχουν. 

1.4.1 BOSS (Bridge Of the SensorS) 

 Είναι ένα σύστημα διαχείρισης δικτύων που η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο UPnP 

πρωτόκολλο, το οποίο τρέχει σε συσκευές με τεραστία υπολογιστική ισχύ και μεγάλη 

μνήμη. Επειδή οι κόμβοι αισθητήρων διαθέτουν περιορισμένους πόρους δεν μπορούν να 

υλοποιήσουν το UPnP πρωτόκολλο γι αυτό το σκοπό υλοποιήθηκε ένας UPnP πράκτορας  

ο οποίος αποτελεί τον σταθμό βάσης, καλείται BOSS, και λειτουργεί ως γέφυρα 

επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων του δικτύου και του σημείου ελέγχου, που είναι μια 

συσκευή η οποία έχει επαρκείς πόρους ώστε να υλοποιεί το UPnP πρωτόκολλο. Σο 

σύστημα BOSS έχει την δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες για τα εξής: 

Κατάσταση του δικτύου: Η λειτουργία αυτή παρέχει την δυνατότητα ανάκτησης 

βασικών πληροφοριών για την κατάσταση του δικτύου, όπως περιγραφή των 
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χαρακτηριστικών των κόμβων αισθητήρων, τον αριθμό των κόμβων στο δίκτυο καθώς και 

την τοπολογία του δικτύου.   

Σοπικότητα: Η υπηρεσία αυτή δίνει πληροφορίες για την τοποθεσία του κάθε κόμβου 

στο δίκτυο. 

υγχρονισμός: Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι κόμβοι του δικτύου συγχρονίζονται με 

ρολόι.  

Διαχείριση Ισχύος: Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται την ισχύ 

μετάδοσης, ελέγχοντας το επίπεδο της μπαταρίας στους κόμβους του δικτύου και 

θέτοντας τους κόμβους στην κατάσταση sleep όταν δεν είναι απαραίτητοι. 

  

1.4.2 Management Architecture for Wireless (ΜΑΝΝΑ) 

To MANNA είναι ένα σύστημα διαχείρισης δικτύων αισθητήρων το οποίο συγκεντρώνει 

δεδομένα από το δίκτυο, εισάγει την έννοια των μοντέλων και εν συνεχεία εκτελεί 

λειτουργίες διαχείρισης που βασίζονται σε αυτά τα μοντέλα. Μερικά από τα WSN μοντέλα 

είναι τα εξής: 

 Φάρτης της τοπολογίας του δικτύου: απεικονίζει την συνεκτικότητα μεταξύ των 

κόμβων 

 Φάρτης της ενέργειας των κόμβων: εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας των  

ασύρματων κόμβων 

 Φάρτης περιοχής κάλυψης των αισθητήρων: δείχνει την περιοχή που 

καλύπτεται από αισθητήρες 

 Φάρτης περιοχής κάλυψης του εύρους επικοινωνίας: παρουσιάζει το εύρος 

επικοινωνίας των κόμβων του δικτύου 

Και οι λειτουργίες διαχείρισης αφορούν στην ανάκτηση πληροφοριών για την κατάσταση 

του δικτύου, στον έλεγχο της συχνότητας δειγματοληψίας, στις περιοχές κάλυψης και 

στην ανίχνευση σφαλμάτων. 

 

1.4.3 Πρωτόκολλα Διαχείρισης WSN 

Οι ερευνητές έχουν σχεδιάσει καινοτόμα πρωτόκολλα δρομολόγησης για διαχείριση 

δικτύων. Σα πρωτόκολλα αυτά είναι το WinMS, το SNMS,το SNMP και το RRP.το 

πρωτόκολλο SNMS χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι TopDIsc και STREAM για την 

εξαγωγή της τοπολογίας και για την παροχή πληροφοριών της κατάστασης του δικτύου.  

Η ανίχνευση σφάλματος είναι η σημαντικότερη λειτουργία διαχείρισης των συστημάτων 

TP, Sympathy, WinMS και MANNA. 

 

TP: το σύστημα TP κάθε κόμβος παρακολουθεί την κατάσταση του και την κατάσταση 

των γειτόνων με σκοπό την τοπική ανίχνευση σφάλματος. 

Sympathy: Σο σύστημα Sympathy παρέχει μια τεχνική debugging για την ανίχνευση 

σφαλμάτων τα οποία ίσως συμβαίνουν από αλληλεπιδράσεις μεταξύ κόμβων.  

WinMS: το σύστημα WinMS υπάρχει μια περίοδος όπου οι κόμβοι ακούν τις 

δραστηριότητες που συμβαίνουν στο περιβάλλον και ρυθμίζουν μόνοι τους τις 
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παραμέτρους του σε περίπτωση αποτυχίας χωρίς πλήρης γνώση της τοπολογίας του 

δικτύου. 

Σα συστήματα TP, Sympathy, WinMS επικεντρώνονται μόνο στην ανίχνευση σφάλματος 

και στην επίλυση τους και δεν παρέχουν αυτόματους τρόπους που να επιτρέπουν στο 

δίκτυο να ανακάμψει από σφάλματα και αποτυχίες. 

 

1.4.4 Εργαλεία Διαχείρισης και Αναπαράστασης  

TinyDB: Σο TinyDB είναι μια εφαρμογή που βασίζεται σε SQL-like επερωτήσεις και 

παρέχει μια διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες ορίζουν με την μορφή επερωτήσεων τα 

δεδομένα που θέλουν να λαμβάνουν οι κόμβοι του δικτύου σε συνδυασμό με άλλες 

παραμέτρους του δικτύου, όπως η συχνότητα δειγματοληψίας. Μέσω της διεπαφής 

απεικονίζεται η τοπολογία του δικτύου καθώς και γραφικές παραστάσεις των δεδομένων 

του δικτύου (π.χ. θερμοκρασία συναρτήσει του χρόνου). Ένα σημαντικό μειονέκτημα της 

TinyDB είναι ότι ο διαχειριστής manually διαχειρίζεται τις λειτουργίες του δικτύου και 

πρέπει ο ίδιος να μετατρέπει τις λειτουργίες του δικτύου σε μορφή κατανοητή για τον 

άνθρωπο  δεν υποστηρίζεται στις καινούργιες εκδόσεις του TinyOS. Η τελευταία έκδοση 

της εφαρμογής είναι η TinyDB 1.1.3  η οποία λειτουργεί στην έκδοση TinyOS 1.1.7. 

 

MOTE-VIEW: Σο MOTE-VIEW είναι ένα εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο 

και την απεικόνιση ενός δικτυού αισθητήρων. Παρέχει μια γραφική διεπαφή χρήστη η 

οποία δίνει την δυνατότητα απεικόνισης σε έναν πίνακα των δεδομένων που λαμβάνονται 

από το δίκτυο . Κάθε στήλη του πίνακα ανάλογα με τα δεδομένα που αναπαριστά μπορεί 

να ταξινομηθεί. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει ταξινόμηση της στήλης που απεικονίζει 

την θερμοκρασία. Επίσης, απεικονίζεται η τοπολογία του δικτυού και παρέχεται η 

δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων των μετρήσεων συναρτήσει του χρόνου. 

Επίσης, είναι δυνατή η αλλαγή των τιμών των παραμέτρων ενός κόμβου όπως της ισχύος 

μετάδοσης, της συχνότητας δειγματοληψίας και της ταυτότητας των κόμβων του δικτύου. 

το σύστημα MOTE-VIEW υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής με βάση δεδομένων 

στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το δίκτυο. Ψστόσο, το 

MOTEVIEW λειτουργεί μόνο σε περιβάλλον Windows και συγκριμένα σε Windows XP 

Home/Professional και Windows 2000 με SP4. 

 

Octopus: Σο Octopus είναι ένα εργαλείο ελεύθερου λογισμικού για την παρακολούθηση, 

την απεικόνιση και τον έλεγχο ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Παρέχει μια 

γραφική διεπαφή χρήστη, μέσω της οποίας απεικονίζεται η τοπολογία του δικτύου, 

ελέγχονται δυναμικά σημαντικοί παράμετροι των κόμβων του δικτύου όπως η 

κατανάλωση ενέργειας, η περίοδος δειγματοληψίας και το duty cycle [15] και ορίζονται 

με την μορφή επερωτήσεων τα δεδομένα που θα λαμβάνουν οι κόμβοι του δικτύου. Σο 

Octopus σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για την έκδοση TinyOS-2.x και μερικές  επιπλέον 

δυνατότητες που παρέχει είναι οι εξής: 

 Επιτρέπει τον έλεγχο ενός ή περισσότερων κόμβων ταυτόχρονα 

http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
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 Επιτρέπει στον χρήστη να εναλλάσσει την λειτουργία των κόμβων από αναμονή 

(sleep) σε πλήρη λειτουργία (awake) και αντίστροφα 

 Καταγράφει όλα τα δεδομένα σε ένα .csv αρχείο για περεταίρω ανάλυση 

 Παρέχει γραφικές αναπαραστάσεις των δεδομένων 

 Επιλογή καναλιού επικοινωνίας 

1.4.5 υστήματα Διαχείρισης Ισχύος 

Πολλά συστήματα διαχείρισης εστιάζουν την προσοχή τους στην διαχείριση ισχύος. 

Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: 

Agent-Based Power Management: Σο Agent-Based Power Management 

χρησιμοποιεί έξυπνους κινητούς πράκτορες για την διαχείριση της ισχύος σε υποδίκτυα. 

Μέσω του συστήματος αυτού υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του ρυθμού δειγματοληψίας 

και της ισχύς μετάδοσης των κόμβων με κρίσιμη μπαταρία. 

SenOS, AppSleep, Node-Energy Level Management: Σα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούν τους κόμβους του δικτύου για την διαχείριση ισχύος. Για παράδειγμα το 

SenOS και το AppSleep θέτουν τους κόμβους στην κατάσταση sleep όταν αυτοί δεν είναι 

απαραίτητοι. 

1.4.6 υστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σου δικτύου 

υστήματα όπως Siphon, DSN RM και το WinMS διαχειρίζονται την κυκλοφορία στο 

δίκτυο. 

Siphon: Σο Siphon χρησιμοποιεί κόμβους που εκπέμπουν σε πολλαπλές κατευθύνσεις 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση στον κεντρικό εξυπηρετητή και στο κυρίως δίκτυο, 

όταν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία σε κοινούς συνδέσμους.  

DSN Resource Management: Σο DSN RM χρησιμοποιεί κόμβους για την αξιολόγηση 

των εισερχόμενων και εξερχόμενων συνδέσμων και την εφαρμογή σχεδίων καθυστέρησης 

σε αυτούς τους συνδέσμους όταν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να μειωθεί η 

κυκλοφορία στο δίκτυο. 
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2 Λειτουργικό ύστημα TinyOS 

2.1 Εισαγωγή 

Σο TinyOS είναι ένα ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα ελεύθερου λογισμικού 

ειδικά σχεδιασμένο για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, και είναι διαθέσιμο σε περιβάλλον 

Windows, διαμέσου της διεπαφής Cygwin, και σε περιβάλλον Linux. Οι συσκευές που 

χρησιμοποιούνται σε αυτά τα δίκτυα ονομάζονται motes.  

Σο περιβάλλον TinyOS χρησιμοποιείται από χιλιάδες προγραμματιστές και είναι η 

δημοφιλέστερη πλατφόρμα για την διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή των ασύρματων 

δικτύων αισθητήρων. Σo TinyOS προσφέρει μεγάλη ευελιξία και ευκολία στη δημιουργία 

εφαρμογών ασύρματων δικτύων αισθητήρων, παρά τις περιορισμένες δυνατότητες των 

motes. To λειτουργικό σύστημα TinyOS, οι βιβλιοθήκες και οι εφαρμογές του είναι 

γραμμένα στην γλώσσα προγραμματισμού nesC (network embedded system C). 

 

2.2 χεδίαση TinyOS 

Οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει και να λύσει η σχεδίαση του TinyOS ήταν :  

 Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας  
Οι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις για συγχρονισμό:  

α) Ροή πληροφορίας από πολλές πηγές (αισθητήρες, πομποδέκτης)  

b) Μικρή Μνήμη, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποθήκευση των 

δεδομένων στα motes άρα πρέπει να επεξεργαστούμε γρήγορα τα μηνύματα που 

δεχόμαστε, αλλιώς μπορεί να τα χάσουμε.     

 Μικρό μέγεθος του συστήματος 

 Η σχεδίαση να είναι modular (να αποτελείται από πρότυπα συναρτησιακά 
στοιχεία) για να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη υλοποίηση εφαρμογών. 
 

Σο TinyOS από μόνο του δεν εκτελεί κάποια ιδιαίτερη λειτουργία και ούτε έχει κάποια 

διεπαφή χρήστη, όπως για παράδειγμα το bash στο περιβάλλον Linux, γι αυτό το λόγο 

δεν εγκαθίσταται από μόνο του στο mote. το TinyOS δεν υπάρχει η έννοια της 

διεργασίας που συναντάται στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, αντίθετα υπάρχει η 

έννοια του component, που είναι η αφαίρεση ενός λειτουργικού τμήματος (module) του 

συστήματος. Επίσης, δεν υπάρχει η έννοια της διαχείρισης διαδικασιών, του πυρήνα 

(kernel), της δυναμικής κατανομής μνήμης, της εικονικής μνήμης και των σημάτων 

λογισμικού (software signals). Επομένως αφού δεν υπάρχει πυρήνας (kernel) πρέπει να 

γίνει απευθείας διαχείριση του υλικού (hardware). Επίσης, υπάρχει μόνο μια διαδικασία 

στο σύστημα, υπάρχει γραμμικός χώρος διευθύνσεων και η μνήμη ανατίθεται στατικά την 

ώρα που γίνεται η μεταγλώττιση της εφαρμογής. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το πολύ 

μικρό μέγεθος του. 

 

 

http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
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2.3 Γλώσσα nesC   

Η nesC είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία αναπτύχθηκε από ερευνητές στο 

πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley σε συνεργασία με την ομάδα που 

δημιούργησε το TinyOS. Η σύνταξη της γλώσσας nesC είναι όμοια με της γλώσσας C . 

Μερικές από τις βασικές αρχές που διέπουν την γλώσσα nesC είναι: 

 Η nesC βασίζεται στη C: Αυτή η επιλογή έγινε διότι οι μεταγλωττιστές της C 

παράγουν αποδοτικό κώδικα για όλους του microcontrollers που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως επεξεργαστές σε συστήματα έξυπνης σκόνης. Επίσης, ένα 

μεγάλο μέρος των προγραμματιστών σε embedded συστήματα χρησιμοποιεί τη C 

ως γλώσσα προγραμματισμού. 

 

 Ολική ανάλυση προγράμματος κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης (compiling): Η 

ξεχωριστή μεταγλώττιση μερών ενός προγράμματος δεν είναι διαθέσιμη ως επιλογή 

στη nesC. Αυτό γίνεται για να είναι πιο ακριβής ο έλεγχος για λάθη και 

συγχρονισμό (race conditions) στο πρόγραμμα και για πιο αποδοτικό κώδικα 

(μικρότερο μέγεθος), το οποίο είναι αρκετά βολικό, δεδομένου του μικρού 

μεγέθους της διαθέσιμης μνήμης. 

 

 Η μνήμη κατανέμεται στατικά σε μια εφαρμογή TinyOS κατά τη διάρκεια της 

μεταγλώττισης και επίσης το γράφημα διασυνδέσεων μεταξύ των διάφορων 

component είναι σταθερό και γνωστό. Σο μοντέλο των component εξαλείφει την 

ανάγκη για δυναμική δέσμευση μνήμης και ενθαρρύνει ένα ευέλικτο σχεδιασμό. 

 

 Η nesC υποστηρίζει και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του TinyOS. 
 

 Οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην nesC αντιστοιχούν στους 

βασικούς τύπους της C αλλά είναι διαφορετικοί για διαφορετικές πλατφόρμες. Για 

παράδειγμα στα motes mica και telos (telosa και telosb), ο τύπος int είναι 16-bits 

ενώ στο mote IntelMote2 είναι 32-bits. Επίσης, χρησιμοποιούνται μη 

προσημασμένες τιμές, καθώς οι αρνητικού αριθμοί μπορεί να οδηγήσουν σε αλλά 

αποτελέσματα.  

 
 

2.4 Εφαρμογές το Περιβάλλον TinyOS 

Μια εφαρμογή για TinyOS αποτελείται από δύο είδη components,το ένα ονομάζεται 

module και το άλλο ονομάζεται configuration και είναι ένα δυαδικό εκτελέσιμο image με 

τις βιβλιοθήκες του TinyOS να είναι συνδεδεμένες με την εφαρμογή που θα εκτελεστεί 

και είναι εγκατεστημένο στην flash μνήμη του mote. Αποτελείται από ένα scheduler και 

ένα γράφημα από components, η διασύνδεση των οποίων δείχνει την επικοινωνία μεταξύ 

τους και τη ροή των events. Αυτή η διασύνδεση ονομάζεται wiring specification και είναι 

ανεξάρτητη από τα components. Η εφαρμογή συνδέει μόνο τα components τα οποία 

χρειάζεται για να λειτουργήσει και έτσι στο image που φορτώνεται στη flash περιέχονται 

http://nescc.sourceforge.net/
http://www.tinyos.net/
http://nescc.sourceforge.net/
http://nescc.sourceforge.net/
http://nescc.sourceforge.net/
http://nescc.sourceforge.net/
http://www.tinyos.net/
http://nescc.sourceforge.net/
http://nescc.sourceforge.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
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μόνο αυτά και όχι όλα τα components του συστήματος. Οι συνδέσεις αυτές μεταξύ των 

components, οι οποίες ονομάζονται interfaces, είναι διπλής κατεύθυνσης (bidirectional). 

Ο scheduler είναι μια απλή First In First Out (FIFO) στοίβα και περιέχει δυο ειδών 

αντικείμενα τα events και τα tasks. 

2.4.1 Modules 

Tα modules παρέχουν τον κώδικα της εφαρμογής και υλοποιούν ένα η περισσότερα 

interfaces. Ένα interface καθορίζει τον τρόπο που επικοινωνούν δύο modules. Από τα 

δύο modules, το ένα ονομάζεται χρήστης (user) και το άλλο παροχέας (provider). Ένα 

module μπορεί τόσο να χρησιμοποιεί (uses) όσο και να παρέχει (provide) ένα interface. 

2.4.2 Interface 

Σα interface είναι ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ των modules και περιέχουν 

εντολές (commands) και γεγονότα (events). Οι εντολές πρέπει να υλοποιηθούν από τον 

provider ενώ τα events από τον user. Οι εντολές επιτρέπουν να ελέγξουμε ένα module, 

ενώ τα events είναι οι αντιδράσεις που προκύπτουν από την εκτέλεση των εντολών. 

2.4.3 Configuration 

Ένα configuration είναι ένα component που δεν περιέχει καθόλου κώδικα για 

κάποια εφαρμογή. Δηλώνει τα interface που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, μεταξύ 

ποιων modules χρησιμοποιούνται και ποιοι είναι οι ρόλοι, user ή provider. Η δομή του 

ορίζεται ως ακολούθως: το τμήμα implementation δηλώνουμε, αρχικά, ποια 

components θα χρησιμοποιούνται και στην συνέχεια υπάρχει μια σειρά από δηλώσεις 

που δείχνουν τη σχέση μεταξύ δύο components. Σο βέλος που χρησιμοποιείται στις 

δηλώσεις μέσα σε ένα configuration δείχνει ποιος είναι ο provider και ποιος ο user 

ανάμεσα σε δύο components. τα αριστερά του βέλους είναι το component που 

χρησιμοποιεί το interface, ενώ στα δεξιά αυτό που το παρέχει. 

2.4.4 Tasks 

Tα tasks χρησιμοποιούνται για εργασίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να 

εκτελεστούν αμέσως. Είναι σημαντικό να μην χάνονται μηνύματα και μετρήσεις από τους 

αισθητήρες, γι αυτό τα components πρέπει να γράφονται όσο το δυνατόν πιο απλά, ώστε 

η λογική τους να εκτελείται πολύ γρήγορα. Σα tasks μπορούν να καλέσουν άλλες 

συναρτήσεις ή να προκαλέσουν ένα event. 

2.4.5 Events 

Σα events χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των components και οι 

αντίστοιχοι handlers που υπάρχουν μέσα στα components μεταβάλλουν την εσωτερική 

κατάσταση τους. Σα events κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

 Εσωτερικά: προκαλούνται από hardware interrupts από τον timer ή τον 

πομποδέκτη.  
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 Εξωτερικά: προκαλούνται από event handlers μέσα στα components τα οποία 
αρχικά ξύπνησαν από κάποιο εξωτερικό event και στη συνέχεια έστειλαν ένα event 
σε κάποιο άλλο component. 

Σα events έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα tasks, οπότε αν υπάρχουν μόνο tasks στην 

στοίβα και ξαφνικά έρθει ένα event μπορεί να διακοπεί η εκτέλεση του task και να 

αρχίσει η εκτέλεση του event. Η εκτέλεση των events είναι ατομική μεταξύ τους, όπως και 

ατομική είναι η εκτέλεση μεταξύ διαφορετικών tasks. 

 

2.5 Βασικές Εφαρμογές Tου TinyOS 

2.5.1 BaseStation 

Πρόκειται για την βασική εφαρμογή του TinyOS η οποία λειτουργεί ως gateway μεταξύ 

της σειριακής θύρας και του ασύρματου δικτύου. Όταν λαμβάνει πακέτα από την 

σειριακή θύρα τα μεταδίδει στο δίκτυο και το αντίστροφο, όταν λαμβάνει πακέτα από το 

δίκτυο τα μεταδίδει στην σειριακή θύρα. Σο TinyOS έχει μια αλυσίδα εργαλείων για την 

παραγωγή και την αποστολή πακέτων σε ένα mote διαμέσου της σειριακής θύρας, έτσι 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Basestation διάφορα PC tools επικοινωνούν απευθείας 

με την σειριακή θύρα. 

2.5.2 SerialForwarder 

Η εφαρμογή SerialForwarder (Εικόνα 3) βρίσκεται στον κατάλογο support 

/sdk/java/net/tinyos/sf. Ανοίγει μια πηγή πακέτου (σειριακή θύρα), διαβάζει τα 

δεδομένα που έχουν σταλεί σε αυτή από τη BaseStation, και τα προωθεί σε ένα TCP 

socket δίνοντας την δυνατότητα σε αλλά προγράμματα και εργαλεία να τα διαχειρίζονται. 

Παράδειγμά ενός τέτοιου εργαλείου είναι το MATLAB. Επίσης, έχει την ικανότητα να 

αναγνωρίζει τα χαμένα πακέτα, να τα ζήτα και να διατηρεί αξιόπιστη επικοινωνία με το 

ασύρματο δίκτυο αισθητήρων.  

 

 
Εικόνα 3: Εργαλείο Serialforwarder 

http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
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2.5.3 Oscilloscope 

την εφαρμογή Oscilloscope δειγματοληπτείται η τιμή του αισθητήρα τάσης και μετά από 

δέκα δειγματοληψίες αναβοσβήνει το κίτρινο LED. Ο αισθητήρας τάσης είναι 

ενσωματωμένος στην CPU και οι drivers του βρίσκονται στον κατάλογο 

/tos/chips/msp430/sensors. Σα δεδομένα του αισθητήρα απεικονίζονται στην 

Oscilloscope GUI ενώ η εφαρμογή συνδέεται ταυτόχρονα με το εργαλείο SerialForwarder. 

Μέσω της Oscilloscope GUI (Εικόνα 4) δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας με 

την οποία δειγματοληπτούν οι κόμβοι του δικτύου.  

  

 

 

 
Εικόνα 4: Oscilloscope εφαρμογή 

 

 

2.6 Εξοπλισμός 

Για την υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων μερικές από τις συσκευές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είναι συμβατές με την ελεύθερου λογισμικού διανομή 

TinyOS είναι:  

 Mica: την κατηγορία αυτή ανήκουν τα motes micaz, mica2, mica2dot, τα οποία 
αποτελούν υλοποιήσεις τρίτης γενιάς (εξέλιξη των mica motes), διαθέτουν 
μεγαλύτερη μνήμη (4KB μνήμη RAM, 128 KB μνήμη προγράμματος και 512ΚΒ 
μνήμη flash) και χρησιμοποιούν το ολοκληρωμένο CC1000 της εταιρείας 
Chipcon. τις συσκευές αυτές υπάρχει ο 8-bit μικροελεγκτής ATmega 128L της 
εταιρίας Atmel.  

o mica2 και micaz: την συσκευή mica2 (Εικόνα 5) υπάρχει ένας 
πομποδέκτης πολλαπλών καναλιών με εκτεταμένο εύρος ζώνης που 
λειτουργεί στα 868/916 MHz ενώ στην συσκευή micaz υπάρχει ένας 
πομποδέκτης που λειτουργεί στα 2.4 έως 2.48 GHz και χρησιμοποιείται το 

http://www.tinyos.net/
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νέο πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.15.4 ή αλλιώς ZigBee. 
Σροφοδοτούνται από 2 μπαταρίες μεγέθους AA, και είναι επεκτάσιμες μέσω 
της χρήσης κάποιων προσθέτων πλακετών οι οποίες φέρουν 
συγκεκριμένους αισθητήρες. Οι πλακέτες που προσαρτώνται στις συσκευές 

αυτού του τύπου είναι οι MTS300,στις οποίες υπάρχουν αισθητήρες φωτός, 
θερμοκρασίας, μικρόφωνο και βομβητής, οι MTS310, στις οποίες 
υπάρχουν αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας, μαγνητόμετρο διπλού άξονα, 
επιταχυνσιόμετρο διπλού άξονα και μικρόφωνο, οι MTS400 στις οποίες 
υπάρχουν αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, 
επιταχυνσιόμετρο διπλού άξονα και βαρομετρικής πίεσης, οι MTS420,οι 
οποίες είναι παρόμοιες με τις MTS400 με μόνη διαφορά έναν επιπρόσθετο 
αισθητήρα GPS. Επίσης, οι MDA100 και MTS101 στις οποίες υπάρχουν 
αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας και μια breadboard επιφάνεια για 
prototyping και οι MDA300 στις οποίες υπάρχουν αισθητήρες φωτός, 
θερμοκρασίας και ένα interface γενικού σκοπού για εξωτερικούς 
αισθητήρες.  

 mica2dot: την συσκευή mica2dot (Εικόνα 5) υπάρχει ένας πομποδέκτης 
πολλαπλών καναλιών με εκτεταμένο εύρος ζώνης που λειτουργεί στα 868/916 
MHz ή 433 MHz ή 315MHz. Σροφοδοτούνται με μπαταριά λιθίου coin cell στα 3V 
και είναι και αυτές επεκτάσιμες μέσω της χρήσης πρόσθετων πλακετών οι οποίες 
φέρουν συγκεκριμένους αισθητήρες. Οι πλακέτες που προσαρτώνται στις συσκευές 
είναι οι MTS510, στις οποίες υπάρχουν αισθητήρες φωτός, επιταχυνσιόμετρο 
διπλού άξονα και μικρόφωνο και οι MDA500 οι οποίες παρέχουν μια breadboard 
επιφάνεια για prototyping.  

 

 
 

           Εικόνα 5: υσκευή mica2                                            

 

 

 
 

                                Εικόνα 6: υσκευή mica2dot 
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 Telos: την κατηγορία αυτή ανήκουν τα motes telosa και telosb.  
o telosa, telosb και tmote: τις συσκευές αυτές υπάρχει ο 16-bit 

μικροελεγκτής SΙ MSP430, που είναι ο πιο αποδοτικός από άποψη 
κατανάλωσης ενέργειας που είναι σήμερα διαθέσιμος, ένας πομποδέκτης 

που λειτουργεί στα 2.4 έως 2.48 GHz και χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο 
ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.15.4 ή αλλιώς ZigBee. Έχουν 
ενσωματωμένους αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας και υγρασίας, και στο 
εσωτερικό της CPU υπάρχουν αισθητήρες τάσης και θερμοκρασίας. Η 
διαφορά στις συσκευές αυτές εντοπίζεται στην μνήμη που διαθέτουν, οι 
telosa διαθέτουν 2KB μνήμη RAM, 128 KB μνήμη προγράμματος και 
512ΜΒ μνήμη flash και οι telosb (Εικόνα 7) και tmote διαθέτουν 10KB 
μνήμη RAM, 48 KB μνήμη προγράμματος και 1ΜΒ μνήμη flash. 
Σροφοδοτούνται από 2 μπαταρίες μεγέθους AA ή διαμέσου του USB 
interface που διαθέτουν. Οι συσκευές tmote είναι όμοιες με τις telosb με 
μικρές διαφορές.  

  

 

 

 

  
Εικόνα 7: υσκευή telosb 

 

Σα mica και telos motes αναπτύχθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική κοινότητα 

από το πανεπιστήμιο του Berkeley και έγιναν εμπορικά διαθέσιμα από την εταιρία 

Crossbow, η οποία δραστηριοποιείται από το 1995.  

 Tinynode: τις συσκευές αυτές υπάρχει ο 16-bit μικροελεγκτής ΣΙ MSP430, όπως 
και στα telos motes, ένας ασύρματος πομποδέκτης που λειτουργεί στα 868 ΜHz 
της μπάντας συχνοτήτων. Φρησιμοποιούν το ολοκληρωμένο 
ΥΕ1205,τροφοδοτούνται με μπαταρίες λιθίου και διαθέτουν 8KB μνήμη RAM, 92 
KB μνήμη προγράμματος και 512ΜΒ μνήμη flash. Είναι επεκτάσιμες και οι 
πλακέτες που προσαρτώνται στις συσκευές Tinynode διαθέτουν αισθητήρες φωτός, 
θερμοκρασίας και υγρασίας καθώς και μια μικρή breadboard επιφάνεια. 
Κατασκευάστηκαν και έγιναν διαθέσιμα από την εταιρία Shockfish SA.  

 eyesIFX: H συσκευές eyesIFX αναπτύχθηκαν από την εταιρία Infineon στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EYES και χρησιμοποιούν το 
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ολοκληρωμένο TDA5250. Διαθέτουν έναν 16-bit μικροελεγκτή Ι MSP430, έναν 
ασύρματο πομποδέκτη και υποστηρίζουν διαμόρφωση FSK και ASK με ταχύτητες 
έως και 64kbps. ροφοδοτούνται με μπαταρίες μεγέθους AA και διαθέτουν 10KB 
μνήμη RAM και 48 KB μνήμη προγράμματος και 512ΜΒ μνήμη flash. Έχουν 

ενσωματωμένους υψηλής ακρίβειας αισθητήρες φωτός και θερμοκρασίας  
 

 Intelmote2: Η συσκευή Intelmote2 ή Imote2 είναι μια προηγμένη πλατφόρμα 
που βασίζεται στον ισχυρό μικροεπεξεργαστή PXA271 της εταιρίας Intel. 
Φρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο CC2420, έναν πομποδέκτη που λειτουργεί στα 2.4 
έως 2.48 GHz και το πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.15.4 ή αλλιώς 
ZigBee. Διαθέτει 256KB μνήμη SRAM,32ΚΒ μνήμη SDRAM και 32 MB μνήμη 
flash και η τροφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφόρους τρόπους ,με μια 
πλακέτα μπαταριάς Imote2 στους connectors ή μέσω του USB connector. Είναι 
επεκτάσιμη με την προσάρτηση πλακετών που φέρουν αισθητήρες. Οι πλακέτες 
που είναι τώρα διαθέσιμες από την εταιρία Crossbow είναι οι ITS400 στις οποίες 
υπάρχουν αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας, επιταχυνσιόμετρο τριπλού άξονα 
καθώς και μετατροπέας A/D τεσσάρων καναλιών και οι IMB400 οι οποίες έχουν 
δυνατότητες πολυμέσων και διαθέτουν κάμερα,μικρόφωνο, 
κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή ήχου και παθητικό αισθητήρα υπέρυθρης 
ακτινοβολίας (PIR sensor).  

 Iris: τις συσκευές αυτές υπάρχει ο 8-bit μικροελεγκτής ATmega 1281 της 
εταιρίας Atmel, ένας πομποδέκτης που λειτουργεί στα 2.4 έως 2.48 GHz και 
χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.15.4 ή αλλιώς 
ZigBee. Διαθέτουν 8KB μνήμη RAM, 4KB μνήμη EEPROM, 128 KB μνήμη 
προγράμματος και 512ΜΒ μνήμη flash, τροφοδοτούνται από 2 μπαταρίες 
μεγέθους AA, και είναι και αυτές επεκτάσιμες μέσω της χρήσης κάποιων 
προσθέτων πλακετών οι οποίες φέρουν συγκεκριμένους αισθητήρες. Οι πλακέτες 
που προσαρτώνται στις συσκευές Iris είναι οι MTS300, MTS310, MTS400, 
MTS420, MDA100, MDA300 και MDA320, όπως και στα mica2 και micaz motes.  
 

Η ευρεία χρήση των συσκευών που περιγράφτηκαν οφείλεται στο γεγονός ότι για την 

λειτουργία τους στο δίκτυο καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια επιτρέποντας έτσι 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς και ότι πραγματοποιείται γρήγορη 

εναλλαγή από την αδρανή (sleep) κατάσταση στην κατάσταση εκκίνησης (wake-up) . 
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2.6.1 Αισθητήρας Θερμοκρασίας/Τγρασίας SHT11 

Ο  αισθητήρας υγρασίας Sensirion SHT11 ανήκει στην οικογένεια SHT1χ των 

αισθητήρων θερμοκρασίας/υγρασίας επιφανειακής στήριξης της εταιρίας Sensirion AG. 

Ενσωματώνει αναλογικές μετρητικές διατάξεις και σύστημα επεξεργασίας σήματος έτσι 

ώστε να παρέχει στην έξοδο του ένα καθαρά ψηφιακό σήμα το οποίο είναι πλήρως 

βαθμονομημένο. Η μέτρηση της υγρασίας πραγματοποιείται μέσω ενός χωρητικού 

αισθητήρα (capacitive sensor) και η μέτρηση της θερμοκρασίας από ένα band-gap  

(αναλογικό σε απόλυτη θερμοκρασία) αισθητήρα. Οι αναλογικές μετρήσεις του αισθητήρα 

μετατρέπονται σε ψηφιακές λέξεις μήκους 14-bit,οι οποίες χρησιμοποιούνται από το 

σύστημα σειριακής διασύνδεσης έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα στον χρήστη. Η 

μετατροπή της ψηφιακής τιμής σε σχετική υγρασία γίνεται από τον ακόλουθο τύπο με 

χρήση του πίνακα συντελεστών: 

 

 

RHlinear=c1 + c2 *SORH + c3 *SO2
RH 

  

 

  

SORH c1 c2 c3 

12-bit -4 0.0405 -2.8 * 10-6 

 

Η μετατροπή της ψηφιακής τιμής σε θερμοκρασία πραγματοποιείται από τον ακόλουθό 

τύπο με χρήση του πίνακα συντελεστών: 

 

Temperature = d1+d2* SOT 

VDD d1 [°C] d1 [°F] 

4V  -4 0.0405 

 

 

2.6.2 Αισθητήρας Υωτός 

 
Ο αισθητήρας φωτός χρησιμοποιεί φωτοδιόδους οι οποίοι κατασκευάζονται από την 

εταιρία Hamamatsu Corporation.Οι φωτοδίοδοι είναι ο S1087 που ανιχνεύει 

φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR) και ο S1087-01 που ανιχνεύει όλο το ορατό 

φάσμα φωτός συμπεριλαμβανομένου του υπερύθρου (TSR). Με τον όρο φωτοσυνθετικά 

ενεργή ακτινοβολία εννοούμε το τμήμα του φωτός το οποίο είναι ορατό στο ανθρώπινο 

μάτι, δηλαδή το φως με μήκη κύματος  400 έως 700 nm,  και βοηθά στην διαδικασία 

ανάπτυξης των φυτών (φωτοσύνθεση). Οι αναλογικές μετρήσεις των αισθητήρων TSR και 

PAR μετατρέπονται σε ψηφιακές λέξεις μήκους 12-bit χρησιμοποιώντας τάση αναφοράς 

1.5V. Οι φωτοδίοδοι δημιουργούν ρεύμα I κατά μήκος μιας αντίστασης 100 kOhm. To 

ρεύμα της φωτοδίοδων (S1087, S1087-01) μπορεί να μετατραπεί σε μονάδες 

φωτεινότητας (Lux) από τον τύπο: 
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I = (ADoutput *1.5/4096)/100000; 

 Υωτοδίοδος S1087 

lx =0.625 * 1e6* I * 1000; 

 

 Υωτοδίοδος S1087-01 

 lx =0.769 *  1e6* I * 1000; 

 

 

2.6.3 Εσωτερικός Αισθητήρας Σάσης 

Ο μικροελεγκτής MPS30 διαθέτει εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας και τάσης όπως 

προαναφέρθηκε και στην περιγραφή των συσκευών της κατηγορίας Telos. Οι αναλογικές 

μετρήσεις του αισθητήρα τάσης μετατρέπονται σε ψηφιακές λέξεις μήκους 12-bit και η 

μετατροπή τους σε φυσικές μονάδες πραγματοποιείται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

VCC= (ADoutput /4096 )*  2* Vref  ,όπου Vref=1,5V 
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3 Τλοποίηση Σου OpenRSM Με Φρήση Σου QT Framework 

Σο OpenRSM στην αρχική σχεδίαση και λειτουργία του αποτελούνταν από τέσσερα 
βασικά υποσυστήματα κάθε ένα από τα οποία εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Σα 
υποσυστήματα αυτά είναι τα εξής: 

1 Τποσύστημα Απογραφής – Διαχείρισης Περιουσιακών τοιχείων: δίνει τη σύνθεση 

του υλικού και λογισμικού των υπό-διαχείριση σταθμών εργασίας.  

2 Τποσύστημα Διανομής Λογισμικού: αναλαμβάνει την μεταφορά και την 

εγκατάσταση λογισμικού στους υπό-διαχείριση σταθμούς. 

3 Τποσύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης: Επιτρέπει την απομακρυσμένη 

παρακολούθηση σταθμών εργασίας και την εκτέλεση εντολών κελύφους. 

4 Τποσύστημα Παρακολούθησης: Επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση 

δικτυακών συσκευών  

 

 

 

 

 

 

Υποςφςτημα 
Διανομήσ 

Λογιςμικοφ Βάζη Δεδομένων

Λογική

Εξυπηπετητή

Διεπαυή Χρήστη

Υποςφςτημα 
Παρακολοφθηςησ

Υποςφςτημα 
Απομακρυςμένησ 

Διαχείριςησ

Υποςφςτημα 
Απογραφήσ  

  Σημείο Διαχείρισης

 
χήμα  3: Αρχιτεκτονική του Aρχικού OpenRSM 
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Σο OpenRSM αρχικά υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Borland Delphi, η 

οποία βασίζεται στην γλώσσα Pascal. Σο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης σχεδιαστικής 

επιλογής ήταν τα λειτουργικά τμήματα (Agent, Manager, Server) του OpenRSM να 

μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε υπολογιστές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα 

Microsoft Windows. Η Delphi δεν μπορεί να δημιουργήσει εκτελέσιμα για LINUX και 

UNIX λειτουργικά συστήματα, έτσι δημιουργήθηκε το Kylix ένα εργαλείο για cross-

compile. To Kylix όμως έχει σταματήσει να υποστηρίζεται. Επίσης, ένα σημαντικό 

μειονέκτημα είναι ότι η Borland Delphi δεν υποστηρίζει επεξεργαστές με μήκος λέξης 64-

bits. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια 

χρήση λειτουργικών συστημάτων που βασίζονται στον πυρήνα Linux από όλο και 

μεγαλύτερες ομάδες χρηστών οδήγησε στην ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος 

OpenRSM και στην εκ νέου υλοποίηση του.  

Για την υλοποίηση του συστήματος επιλέχθηκε το Qt framework. Σο Qt framework είναι 

ένα open-source cross-platform εργαλείο που επιτρέπει την ανάπτυξη προηγμένων 

εφαρμογών και διεπαφών χρήστη. Σα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που καθιστούν το Qt 

ως το καταλληλότερο εργαλείο για την εκ νέου υλοποίηση του συστήματος είναι τα εξής: 

 Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να εγκατασταθεί και να 

λειτουργήσει στα κυριότερα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και MAC 

χωρίς την συγγραφή νέου πηγαίου κώδικα.  

 Η βιβλιοθήκη κλάσεων του Qt αναπτύσσεται διαρκώς και περιλαμβάνει έναν 

μεγάλο αριθμό κλάσεων σχεδιασμένων σε C++,  που επιτρέπουν την σχεδίαση 

πολύπλοκων και καινοτόμων εφαρμογών,  προσφέροντας ποικίλες δυνατότητες 

όπως:  διαχείριση βάσεων, δεδομένων,  υποστήριξη δικτύων, XML κ.α 

 Παρέχει πολύ καλό documentation το οποίο είναι ενσωματωμένο σε αυτό και είναι 

εύκολο στην χρήση και στην εκμάθηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.1 υστατικά Σου Νέου υστήματος 

Σο νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά 

(χήμα 4): 

 Περιβάλλον διαχείρισης (Manager) 

 Εξυπηρετητής διαχείρισης (Server) 

a) Μηχανή Επικοινωνίας Server 

b) Βάση Δεδομένων 

c) Φώρος αποθήκευσης λογισμικού 

 Αντιπρόσωποι διαχείρισης/Πελάτες (Agents) 

a) Μηχανή Επικοινωνίας Client 

 τατικά Δεδομένα επικοινωνίας με τον χρήστη 
b) Εργαλεία Διαχείρισης 

 Αναζήτηση, μεταφορά και αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού 
(Deployment) 

 Απογραφή (Inventory) 
 Εκτέλεση εντολών κελύφους (Command Execution) 

 

 

 

OpenRSM Manager

OpenRSM Agent

OpenRSM Agent

OpenRSM Agent

OpenRSM Agent

OpenRSM Database 
Server

User

 
 

 χήμα  4: Αρχιτεκτονική Νέου OpenRSM 
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3.2 χεδιασμός 

Ο αρχικός σχεδιασμός του OpenRSM αποτέλεσε την βάση για το νέο σχεδιασμό του 

συστήματος. Tα πρωτόκολλα επικοινωνίας και διασύνδεσης διατηρήθηκαν με σημαντικές 

βελτιώσεις και προσθήκες. Διατηρήθηκε ακόμη η χρήση του ειδικού πακέτου 

επικοινωνίας απαλείφοντας τα μη χρησιμοποιούμενα πεδία και αφαιρέθηκαν οι 

λειτουργίες διαχείρισης ασύρματων access points και τα πρόσθετα ενσωματωμένα 

εργαλεία ελευθέρου λογισμικού. 

 Απογραφής περιουσιακών στοιχείων 

 Απομακρυσμένου Ελέγχου (VNC)  

 Παρακολούθησης δικτυακών συσκευών και εφαρμογών. 

Ο εξυπηρετητής έγινε πιο απλός, για παράδειγμα δεν χρησιμοποιείται ο Apache Server 

για την αποθήκευση των πακέτων λογισμικού και η λειτουργία μεταφοράς και 

εγκατάστασης λογισμικού ενσωματώθηκε στο πρωτόκολλο του OpenRSM. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα λιγότερα προβλήματα ασφάλειας, αφού δεν έχει την δυνατότητα 

οποιοσδήποτε που γνωρίζει την διεύθυνση εξυπηρετητή να ανεβάσει λογισμικό. 

 
 

3.2.1 Μοντέλο & Διασύνδεση Επικοινωνίας 

Σο μοντέλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο νέο σύστημα διακρίνεται σε δύο  

κύριες φάσεις επικοινωνίας : 

 

 Επικοινωνία Διαχειριστή-Εξυπηρετητή 

 Επικοινωνία Εξυπηρετητή-Πελάτη 
 

 

1o τάδιο: τάδιο Τποβολής Εργασίας 
 
το στάδιο υποβολής εργασίας, ο διαχειριστής δημιουργεί μία ή περισσότερες εργασίες ή 

επιλέγει υπάρχουσες εργασίες μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης και τις αναθέτει σε 

σταθμούς εργασίας. τη συνέχεια, ενημερώνει τον εξυπηρετητή για την ύπαρξη εργασιών 

με την αποστολή πακέτων ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών. Κατά την επικοινωνία 

Διαχειριστή-Εξυπηρετητή υλοποιείται το κλασσικό μοντέλο επικοινωνίας Client-Server. O 

πελάτης που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Admin αποστέλλει αίτηση σύνδεσης 

στον εξυπηρετητή με την αποστολή πακέτου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία 

εργασίες, αποστέλλονται περισσότερες αιτήσεις ταυτόχρονα. Η σύνδεση διαχειριστή-

εξυπηρετητή υλοποιείται με TCP sockets (QTcpSocket) και αριθμό θύρας 6717. 
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2o τάδιο: τάδιο Πυροδότησης/Αίτησης 

 

το στάδιο πυροδότησης/αίτησης ο εξυπηρετητής αναζητά στην βάση δεδομένων ενεργές 

εργασίες, δημιουργεί μια λίστα διευθύνσεων από τις διευθύνσεις των σταθμών και 

αποστέλλει σε αυτούς ένα πακέτο. Οι πελάτες στους οποίους έχουν υποβληθεί εργασίες 

δέχονται το πακέτο και ελέγχουν αν είναι έγκυρο. Σο πακέτο αυτό ονομάστηκε 

BlindPacket (Συφλό Πακέτο), διότι δεν απαντάται ποτέ και είναι ευθύνη του αποστολέα 

να ελέγξει ότι αυτό που έστειλε, το έλαβε τελικά ο παραλήπτης. το στάδιο αυτό 

αντιστρέφονται οι ρόλοι του εξυπηρετητή-πελάτη, ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει τον ρόλο 

του πελάτη και ο πελάτης τον ρόλο του εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής αποστέλλει αίτηση 

σύνδεσης στον πελάτη χρησιμοποιώντας Udp sockets (QUdpSocket) και θύρα 6722.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Operation 

Admin a) Δημιουργία Εργασίας ή 

    Επιλογή Τπάρχουσας Εργασίας 

b) Ανάθεση Εργασίας 

c) Διαμόρφωση Πακέτου Ειδοποίησης Εργασιών  

d) Αποστολή Πακέτου 

 

Server a) Έλεγχος Εγκυρότητας Πακέτου 

b) Μετάβαση στο τάδιο Πυροδότησης/Αίτησης 

 

Component Operation 

Server a) Αναζήτηση Ενεργών Εργασιών  

b) Δημιουργία Λίστας Διευθύνσεων από τους σταθμούς με 

ενεργές διεργασίες ( Λίστα Διευθύνσεων Τποδικτύου) 

c) Αποστολή Πακέτων Ειδοποίησης “BlindPacket” στην 

λίστα διευθύνσεων 

 

Agent/Client a) Έλεγχος Εγκυρότητας Πακέτου 

b) Μετάβαση στο τάδιο Διαπραγμάτευσης 

 

      τάδιο Τποβολής Εργασίας 

      τάδιο Πυροδότησης/Αίτησης 
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3o τάδιο: τάδιο Διαπραγμάτευσης 

 

Αρχικά οι πελάτες διαβάζουν την διεύθυνση εξυπηρετητή και το αρχείο κλειδιού από 

στατικά αρχεία. Μετά το στάδιο της πυροδότησης εκκινούν μια νέα σύνδεση με 

προορισμό την διεύθυνση εξυπηρετητή η οποία βρίσκεται στατικά αποθηκευμένη στον 

σταθμό εργασίας. Η διεύθυνση αυτή προϋπάρχει και ζητείται κατά την διαδικασία 

εγκατάστασης του λογισμικού πελάτη. Μετά τη δημιουργία επικοινωνίας με τον 

εξυπηρετητή, οι πελάτες στέλνουν ένα πακέτο, το οποίο αποκαλείται πακέτο 

διαπραγμάτευσης, με την ταυτότητα και το όνομα του σταθμού εργασίας. Ο εξυπηρετητής 

ελέγχει για την εγκυρότητα του πακέτου και για την ταυτότητα του πελάτη. Αν η 

ταυτότητα έχει τιμή μικρότερη ή ίση του μηδενός τότε πρόκειται για καινούριο πελάτη 

επομένως του αναθέτει νέα ταυτότητα διαφορετικά διατηρείται η ίδια.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Component Operation 

Agent/Client a) Ανάγνωσή Διεύθυνσης Έμπιστου εξυπηρετητή από στατικό 

αρχείο 

b) Ανάγνωση Σαυτότητας από αρχείο κλειδιού 

c) Εκκίνηση Νέας ύνδεσης με Εξυπηρετητή 

d) Αποστολή πακέτου διαπραγμάτευσης με ταυτότητα και 

τοπική διεύθυνση 

 

Server a) Έλεγχος Εγκυρότητας Πακέτου 

b)  Έλεγχος Σαυτότητας 

 Η ταυτότητα είναι μηδενική/αρνητική 

Ανάθεση νέας ταυτότητας 

 Η ταυτότητα είναι έγκυρη 

Μετάβαση στο στάδιο Εκτέλεσης Λειτουργιών 

 

      τάδιο Διαπραγμάτευσης 
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4o τάδιο: τάδιο Εκτέλεσης Λειτουργιών 
 
τάδιο Εκτέλεσης Λειτουργιών: το στάδιο αυτό ο εξυπηρετητής αναζήτα εργασία από 

τον πίνακα συσχετίσεων. Αν δεν υπάρχει ενεργή εργασία αλλά υπάρχει νέα ταυτότητα 

διαμορφώνει ένα πακέτο με την λειτουργία της ανακάλυψης. Διαφορετικά εκτελεί 

ανάκτηση εργασιών και διαμορφώνει πακέτο ανάλογα με το είδος της λειτουργίας. Ο 

πελάτης μόλις λάβει το πακέτο ελέγχει την εγκυρότητα του και εκτελεί μια από τις 

διαθέσιμές λειτουργιές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Operation 

Server  a) Αναζήτηση εργασίας βάση ταυτότητας από πίνακα 

συσχετίσεων 

1)  Αν δεν υπάρχει εργασία αλλά υπάρχει νέα ταυτότητα 

 Διαμόρφωση εργασίας Ανακάλυψης 

2)  Αν υπάρχει εργασία 

 Ανάκτηση δεδομένων από τον πίνακα εργασιών 

 Διαμόρφωση πακέτου εργασίας ανάλογα με το είδος 

 b) Αποστολή πακέτου εργασίας 

 

Agent/Client a)  Έλεγχος Εγκυρότητας Πακέτου 

b)  Εκτέλεση Λειτουργίας ανάλογα με το είδος 

 Remote Command 

 Inventory 

 Deployment 

b)  Μετάβαση στο στάδιο αναφοράς  

      τάδιο Εκτέλεσης Εργασιών 
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τάδιο Αναφοράς: Μετά την εκτέλεση της εργασίας οι πελάτες διαμορφώνουν και 

αποστέλλουν στον εξυπηρετητή ένα πακέτο αναφοράς με το οποίο τον ενημερώνουν για 

την ολοκλήρωση της εργασίας και την ένδειξη επιτυχίας ή αποτυχίας εκτέλεσης της 

εργασίας. Ο εξυπηρετητής αφού λάβει το πακέτο αναφοράς καταγράφει την ένδειξη 

επιτυχίας και το αποτέλεσμα εκτέλεσης της εργασίας στη βάση.    

 

 

 

 
 

 
5o τάδιο: τάδιο Ενημέρωσης Διαχειριστών: 
 

Ο εξυπηρετητής δημιούργει μια νέα σύνδεση με τον διαχειριστή με σκοπό να τον 

ενημερώσει για την ολοκλήρωση της υποβληθείσας εργασίας  επικοινωνίας. το στάδιο 

αυτό αντιστρέφονται, επίσης, οι ρόλοι του εξυπηρετητή-πελάτη, ο εξυπηρετητής 

αναλαμβάνει τον ρόλο του πελάτη και ο πελάτης τον ρόλο του εξυπηρετητή. Ο 

εξυπηρετητής αποστέλλει αίτηση σύνδεσης στον πελάτη χρησιμοποιώντας Udp sockets 

(QUdpSocket) και θύρα 6717. 

 

 

 

Component Operation 

Agent/Client a) Αποτέλεσμα Εκτέλεσης Λειτουργίας (Δεδομένα/Αποτυχία ή 

Επιτυχία) 

b) Διαμόρφωση Πακέτου Αναφοράς 

c) Αποστολή Πακέτου Αναφοράς 

 

Server a) Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων με το Αποτέλεσμα Εκτέλεσης 

της    Εντολής(Δεδομένα/Αποτυχία ή Επιτυχία)  

b) Μετάβαση στο στάδιο Ενημέρωσης Διαχειριστών 

Component Operation 

Server a) Διαμόρφωση Πακέτου Ενημέρωσης Διαχειριστή 

d) Αποστολή Πακέτου 

 

Admin a) Έλεγχος Εγκυρότητας Πακέτου 

b) Αναζήτηση στην βάση για δεδομένα αναφοράς Εκτέλεσης & 

Δεδομένων 

b) Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

      τάδιο Αναφοράς 

      τάδιο Ενημέρωσης Διαχειριστών 
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Κατά την επικοινωνία Εξυπηρετητή-Πελάτη υλοποιείται το κλασσικό μοντέλο 

επικοινωνίας Client-Server. O πελάτης αποστέλλει αίτηση σύνδεσης στον εξυπηρετητή και 

αυτός με τη σειρά του εκτελεί τις διαχειριστικές αιτήσεις και στέλνει αποτελέσματα. Η 

σύνδεση διαχειριστή-εξυπηρετητή υλοποιείται με TCP sockets (QTcpSocket) και αριθμό 

θύρας 6722. 

 

Η επιλογή του UDP τύπου επικοινωνίας στο τάδιο Πυροδότησης/Αίτησης και στο 

τάδιο Ενημέρωσης Διαχειριστών  είναι η καταλληλότερη αφού δεν υπάρχει απαίτηση 

από την πλευρά του πελάτη (ο εξυπηρετητής του συστήματος στην συγκεκριμένη 

περίπτωση) για επιστροφή πακέτων. Με την επιλογή του connectionless τύπου 

επικοινωνίας UDP αυξάνεται η ταχύτητα πυροδότησης και ενημέρωσης, αντίστοιχα, αφού 

δεν απαιτούνται περισσότερα πακέτα σε χαμηλότερα επίπεδα, ανά πακέτο πυροδότησης ή 

ενημέρωσης αντίστοιχα, που θα απαιτούσε ένα connection-oriented πρωτόκολλο 

επικοινωνίας όπως το TCP. Σο TCP πρωτόκολλο επικοινωνίας χρησιμοποιείται σε όλα τα 

υπόλοιπα στάδια επικοινωνίας, αφού σε αντίθεση με το UDP εξασφαλίζει αξιόπιστη 

μεταφορά της πληροφορίας, από  το ένα άκρο στο άλλο. 
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3.2.2 Πακέτο Επικοινωνίας 

Σο πακέτο επικοινωνίας έχει την παρακάτω δομή και είναι η κοινό σε όλα τα στάδια 

της επικοινωνίας. Σο πεδίο Data βρίσκεται εκτός της κεφαλίδας και χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις όπου τα πεδία CMD,PR2,PR3,PRM και DKY δεν επαρκούν για την αποστολή 

της πληροφορίας. τον Εικόνα 8 παρέχονται πληροφορίες για τα πεδία του πακέτου. Σο 

συνολικό μέγεθος του πακέτου είναι 26 bytes. 

 

 

 

VER TYP

CMD PRM PR2 PR3

DKY

LEN

CRC

DATA …..

more than 32 bits

UID

JID

1 byte(8 bits) 1 byte(8 bits) 2 bytes(16 bits)

Size in bytes(bits)

 
Εικόνα 8: Πακέτο Επικοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Name 

Information 

VER Protocol Version 

TYP Packet Type 

UID User Id 

JID Job Id 

CMD Command Type 

PRM Command Parameter 1 

PR2 Command Parameter 2 

PR3 Command Parameter 3 

DKY Data Key 

LEN Length of data bytes 

CRC CRC (code) 

DATA Additional Data 
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4 Δομικά Μέρη Σου OpenRSM  

4.1 OpenRSM Manager 

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στην οποία ο 

χρήστης πρέπει να εισάγει την διεύθυνση του εξυπηρετητή, το όνομα χρηστή και τον 

κωδικό εισόδου (Εικόνα 9). την παρούσα έκδοση του συστήματος υποστηρίζεται μόνο η 

αγγλική γλώσσα. 

 

 
Εικόνα 9: Οθόνη ύνδεσης 

Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο περιβάλλον διαχείρισης είτε πατώντας το κουμπί 

Connection είτε πατώντας Enter.  Μετά από επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται η διεπαφή του 

περιβάλλοντος διαχείρισης (Εικόνα 10). 

 

 
Εικόνα 10: Διεπαφή του περιβάλλοντος Διαχείρισης  
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Η διεπαφή του περιβάλλοντος διαχείρισης αποτελείται από  

 Βασικό Μενού 

 Γραμμή Εργαλείων 

 Δέντρο Οντοτήτων 

 Κεντρικό Παράθυρο Διαχείρισης και Ελέγχου 

  

Σο βασικό Μενού και η γραμμή εργαλειών περιέχει την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα 

όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 11 : 

 

Εικόνα  Λειηουργικόηηηα 

 
Εκτέλεση Απογραφής Τλικού, Λογισμικού & Διεργασιών 

 
Εκτέλεση Μεταφοράς & Εγκατάστασης Λογισμικού 

 
Εκτέλεση Εντολών Κελύφους 

 

Εκτέλεση ενός  ή περισσότερων λειτουργιών/εργασιών σε έναν  

ή περισσότερους σταθμούς εργασίας 

 
Εμφάνιση ανάθεσης εργασιών 

 
Δημιουργία εργασιών 

 
Δημιουργία ομάδας εργασιών 

 
Δημιουργία Ομάδας ταθμών Εργασίας (Τπολογιστών) 

 
Δημιουργία Πακέτου Λογισμικού 

 
Δημιουργία νέων χρηστών του συστήματος 

 
Ανακάλυψη νέων σταθμών εργασίας  

 
Έξοδος από το περιβάλλον διαχείρισης 

 
                               Εικόνα 11: Γραμμή εργαλειών / Βασικό Μενού 
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Σο δέντρο οντοτήτων αποτελείται από πέντε βασικές οντότητες: 

 
Εικόνα 12: Δέντρο Οντοτήτων  

 
ταθμοί Εργασίας (PC): Οι σταθμοί που έχουν ανακαλυφθεί και στους οποίους έχουν 

εγκατασταθεί και τρέχουν οι πελάτες/πράκτορες (Agents). 

Ομάδες ταθμών Εργασίας (PC Groups): Οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να 

δημιουργήσουν ομάδες με σταθμούς εργασίας στους οποίους είναι εγκατεστημένοι οι 

πελάτες/πράκτορες. 

Εργασίες/Λειτουργίες(Jobs): Ο διαχειριστής επιλέγει την λειτουργία που θέλει να 

εκτελέσει και δημιούργει μια εργασία. Ο διαχειριστής επιλέγει μεταξύ των παρακάτω 

λειτουργιών 

 Απογραφή λογισμικού, υλικού και διεργασιών  

 Εκτέλεση εντολών κελύφους 

 Εγκατάσταση Λογισμικού 

Ομάδες Εργασιών: Οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ομάδες 

εργασιών. 

Πακέτα Λογισμικού: Ο διαχειριστής επιλέγει τα πακέτα λογισμικού είτε από το 

διαδίκτυο είτε τοπικά από τον υπολογιστή του. 

 

το κεντρικό παράθυρο διαχείρισης και ελέγχου εκτελείται η λειτουργικότητα της 

γραμμής εργαλειών. 
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4.1.1 Ανακάλυψη ταθμών Εργασίας 

Ο χρήστης αρχικά εκτελεί την λειτουργία της “Ανακάλυψης” (Discovery) έτσι ώστε 

να εμφανιστούν οι υπολογιστές στους οποίους τρέχουν οι πράκτορες/πελάτες. Η 

λειτουργία αυτή εκτελείται από το περιβάλλον Ανακάλυψης (Εικόνα 13) και ο χρήστης 

μπορεί να μεταφερθεί σε αυτό από το Μενού ή από την γραμμή εργαλειών. Ο χρήστης θα 

πρέπει να εισάγει την διεύθυνση και την μάσκα υποδικτύου που αντιστοιχεί σε έναν 

σταθμό και πατώντας το κουμπί Discover ανακαλύπτει όλους τους σταθμούς στους 

οποίους είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες/πράκτορες.  

 

 
Εικόνα 13: Περιβάλλον Ανακάλυψης 

4.1.2  Δημιουργία Εργασιών & Εκτέλεση Εργασιών 

το σύστημα OpenRSM όλες οι λειτουργίες εκτελούνται με την μορφή εργασιών και 

στο νέο βασικό σύστημα υποστηρίζονται τρία είδη λειτουργιών. 

 Remote Command (Απομακρυσμένη Εκτέλεση Εντολών Κελύφους) 

 Inventory (Καταγραφή του υλικού, του λογισμικού και των διεργασιών και 

παρακολούθηση της μνήμης, cpu και χρήσης του σκληρού δίσκου.) 

 Deployment (Εγκατάσταση Λογισμικού)  
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Τπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας εργασιών.  

1ος τρόπος: 

 Δημιουργία: το περιβάλλον Jobs επιλέγεται μία από τις παραπάνω τρείς 

λειτουργίες και δημιουργείται η εργασία πληκτρολογώντας ένα επιθυμητό όνομα 

στο πεδίο Όνομα(Name) και επιλέγοντας το κουμπί Αποθήκευση(Save) (Εικόνα 

14). Αμέσως ενημερώνεται το δέντρο οντοτήτων για την δημιουργία της νέας 

εργασίας. την περίπτωση της μεταφοράς και εγκατάστασης λογισμικού, θα πρέπει 

να προϋπάρχει το πακέτο λογισμικού.  

 Εκτέλεση: Η εκτέλεση εργασιών πραγματοποιείται επιλέγοντας την εργασία και το 

σταθμό εργασίας από το δέντρο οντοτήτων και πατώντας το κουμπί Execute  

από την γραμμή Εργαλειών ή από το Βασικό Μενού. 

  

  
Εικόνα 14: Δημιουργία Εργασιών 

 

2ος τρόπος: 

Δημιουργία & Εκτέλεση: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργεί και να εκτελεί 

ταυτόχρονα μια εργασία επιλέγοντας έναν ή περισσότερους σταθμούς με τους εξής 

τρόπους: 

a) Δημιουργία της εργασίας  με τον 1ο τρόπο και επιλέγεται το κουμπί Αποθήκευση 

και Ανάθεση(Save and assign).  

b) Επιλογή ενός η περισσότερων σταθμών εργασίας και επιλογή της λειτουργίας από 

την γραμμή εργαλειών. (Εικόνα 15a) 

c) Επιλογή ενός η περισσότερων σταθμών εργασίας και επιλογή της λειτουργίας από 

το βασικό μενού. (Εικόνα 15b) 
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d) Επιλογή ενός η περισσότερων σταθμών εργασίας, δεξί κλικ σε έναν από αυτούς, το 

οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός pop-up window με τις διαθέσιμες 

λειτουργίες. (Εικόνα 15c) 

 

 

 
Εικόνα 15: Εκτέλεση Εργασιών 

 

Η εκτέλεση εργασιών   έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του περιβάλλοντος 
ανάθεσης εργασιών (Εικόνα 16). Ο χρήστης ανάλογα με το είδος της εργασίας πρέπει να 
περιμένει ένα χρονικό διάστημα ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση εκτέλεσης και για 
το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μια λειτουργίας το οποίο μπορεί να το δει με διπλό κλικ στο 
πεδίο Response στην επιθυμητή εργασία. 
 

 
Εικόνα 16: Περιβάλλον Ανάθεσης Εργασιών  
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4.1.3 Δημιουργία Ομάδας Τπολογιστών & Ομάδας Εργασιών 

Οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν ομάδες με σταθμούς 

εργασίας στους οποίους είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες/πράκτορες και να εκτελούν μια 

ή περισσότερες εργασίες  και ομάδες εργασιών. Επίσης μπορούν να δημιουργούν ομάδες 

με εργασίες οι οποίες μπορούν να εκτελούνται σε έναν ή περισσότερους σταθμούς και σε 

ομάδες σταθμών (Εικόνα 17). 

 

 
Εικόνα 17: Ομάδα Εργασιών 
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4.1.4 Δημιουργία Νέων Φρηστών 

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να προσθέτει νέους χρήστες στο σύστημα με ή 

χωρίς δικαιώματα διαχειριστή (Εικόνα 18).  Η πρόσθεση νέου χρήστη πραγματοποιείται 

με την επιλογή (Add User) δίνοντας το όνομα του χρήστη και τον κωδικό εισόδου. 

 

 

 
Εικόνα 18: Διαχείριση και δημιουργία χρηστών 
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4.1.5 Δημιουργία Πακέτου Λογισμικού 

Ο διαχειριστής δημιούργει το πακέτο λογισμικού προκειμένου να δημιουργήσει την 

εργασία της μεταφοράς και εγκατάστασης λογισμικού στους απομακρυσμένους σταθμούς. 

Σο πακέτο λογισμικού μπορεί να δημιουργηθεί από το περιβάλλον Software Package 

(Εικόνα 19)  δίνοντας το όνομα του πακέτου στο πεδίο Application Name και επιλέγοντας 

το πακέτο λογισμικού (localhost ή δίνοντας το URL) και πατώντας το κουμπί 

Αποθήκευσης (Save). Αμέσως ενημερώνεται το δέντρο οντοτήτων για την δημιουργία του 

νέου πακέτου λογισμικού. 

 

 
Εικόνα 19: Δημιουργία πακέτου Λογισμικού 
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4.2 OpenRSM Server 

Η εκκίνηση του εξυπηρετητή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε από το μενού 

έναρξης των Windows είτε από την αντίστοιχη συντόμευση που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. Ο εξυπηρετητής είναι το πρώτο συστατικό του OpenRSM που πρέπει να 

ξεκινήσει και η σύνδεση με την βάση δεδομένων είναι απαραίτητη.  

Η διεπαφή περιβάλλοντος εξυπηρέτησης αποτελείται από τα εξής: 

 Μηνύματα Καταγραφής: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω των μηνυμάτων να 

παρακολουθεί την λειτουργία του OpenRSM. Ψστόσο τα περισσότερα από τα 

μηνύματα είναι κατανοητά μόνο σε έμπειρους χρήστες του OpenRSM.  

 υνδεδεμένοι ταθμοί: Εμφανίζει τους διαχειριστές και τους πελάτες με τους 

οποίους επικοινωνεί ο εξυπηρετητής. 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτελέσει δύο λειτουργίες: 

 Αποστολή “τυφλού” πακέτου: Ο χρήστης ορίζει την IP διεύθυνση του πελάτη, 

στον οποίο θα αποσταλεί το τυφλό πακέτο, στο τμήμα Manage Client IP address. 

Μέσω της λειτουργίας αυτής ο εξυπηρετητής ελέγχει για εναπομείναντες εργασίες 

που έχουν υποβληθεί από τον διαχειριστή και για κάποιο λόγο δεν εκτελέστηκαν 

(π.χ  διακοπή δικτύου). 

 Έλεγχος σύνδεσης με την βάση δεδομένων: Μέσω της λειτουργίας αυτής 

ελέγχεται η σύνδεση του εξυπηρετητή με την βάση δεδομένων.  

 

 
Εικόνα 20: OpenRSM εξυπηρετητής 
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4.3 OpenRSM Agent 

Η εκκίνηση του πελάτη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε από το μενού έναρξης 

των Windows είτε από την αντίστοιχη συντόμευση που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας. την διεπαφή του πελάτη εμφανίζονται τα log μηνύματα, μέσω των οποίων ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την λειτουργία του OpenRSM 

(πυροδότηση/αίτηση, διαπραγμάτευση, εκτέλεση λειτουργιών και αναφορά). 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτελέσει δύο λειτουργίες: 

 Αποστολή “τυφλού” πακέτου στον εξυπηρετητή:  Μέσω της λειτουργίας αυτής 

ο πελάτης επικοινωνεί με τον εξυπηρετητή και ελέγχει για εναπομείναντες εργασίες 

που έχουν υποβληθεί από τον διαχειριστή και για κάποιο λόγο δεν εκτελέστηκαν 

(π.χ διακοπή δικτύου). 

 Διακοπή ύνδεσης: Μέσω της λειτουργίας αυτής ο Agent κλείνει την σύνδεση με 

τον εξυπηρετητή. 

 

 
Εικόνα 21: OpenRSM πελάτης 
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4.4 Εγκατάσταση OpenRSM Qt-based 

 

Σο OpenRSM αποτελείται από τρία αρχεία εγκατάστασης, το αρχείο εγκατάστασης 

εξυπηρετητή, το αρχείο εγκατάστασης περιβάλλοντος διαχείρισης και το αρχείο 

εγκατάστασης πελάτη. Η διαδικασία της εγκατάστασης του MySQL Database server 

πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την εγκατάσταση του OpenRSM Server. 

 

4.4.1 OpenRSM Server 

Ο χρήστης ανοίγει το αρχείο εγκατάστασης του εξυπηρετητή και ακολουθεί τα 

βήματα εγκατάστασης. Παρακάτω βλέπουμε ενδεικτικά βήματα της εγκατάστασης του 

εξυπηρετητή. Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης ο χρήστης αρχικά επιλέγει τον 

κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένη η βάση δεδομένων MySQL (π.χ. C:\Program 

Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin), στην συνέχεια δίνει πληροφορίες σύνδεσης με την 

βάση δεδομένων  (ο λογαριασμός πρέπει να προϋπάρχει), την διεύθυνση εξυπηρετητή, το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου για την δημιουργία του λογαριασμού διαχειριστή 

του OpenRSM. Μέτα την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δημιουργείται αντίστοιχη 

συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.  

 

 

 
Εικόνα 22: Εγκατάσταση Εξυπηρετητή 
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4.4.2 OpenRSM Manager 

Ο χρήστης ανοίγει το αρχείο εγκατάστασης του περιβάλλοντος διαχείρισης και 

ακολουθεί τα βήματα εγκατάστασης. Παρακάτω βλέπουμε ενδεικτικά βήματα της 

εγκατάστασης του περιβάλλοντος διαχείρισης. Μέτα την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

δημιουργείται αντίστοιχη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.  

 

 

 
Εικόνα 23: Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Διαχείρισης 

 

4.4.3 OpenRSM Agent 

Ο χρήστης ανοίγει το αρχείο εγκατάστασης του πελάτη και ακολουθεί τα βήματα 

εγκατάστασης. Παρακάτω βλέπουμε ενδεικτικά βήματα της εγκατάστασης του πελάτη, σε 

ένα από τα οποία ο χρήστης πρέπει να καθορίσει την διεύθυνση εξυπηρετητή.  Μέτα την 

ολοκλήρωση της εγκατάστασης δημιουργείται αντίστοιχη συντόμευση στην επιφάνεια 

εργασίας.  

 

 
Εικόνα 24: Εγκατάσταση Πελάτη 
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5 Ολοκλήρωση Σου TinyOS Με Σο OpenRSM 

κοπός της παρούσης μελέτης αποτελεί η επέκταση του OpenRSM ώστε να είναι δυνατή  

η χρήση των μηχανισμών του TinyOS και η παρακολούθηση ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων που βασίζονται στο λειτουργικό αυτό. 

υγκεκριμένα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι εξής λειτουργίες: 

 Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος TinyOS & configuration του 

περιβάλλοντος  

 Εγκατάσταση, εκτέλεση εφαρμογών και εντολών του TinyOS 

 Δημιουργία εφαρμογής, για την λήψη δεδομένων του δικτύου και την 

αποθήκευση στην βάση δεδομένων του OpenRSM 

 Παρακολούθηση μετρήσεων και σημαντικών παραμέτρων του δικτύου 

  

5.1 Εγκατάσταση Σου Λειτουργικού υστήματος TinyOS   

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας TinyOS σε Linux συστήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί 

από το περιβάλλον TinyOS Management με την δημιουργία των αντίστοιχων εργασιών 

και την αποστολή τους για εκτέλεση στους διαχειριζόμενους σταθμούς. Αν το Linux 

λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει debian packages τότε δημιουργείται η εργασία *Install 

TinyOS/deb, διαφορετικά αν υποστηρίζει rpm packages τότε δημιουργείται η εργασία 

*Install TinyOS/rpm. 

 Η εγκατάσταση του TinyOS προϋποθέτει την εγκατάσταση μια σειράς συστατικών όπως: 

η πλατφόρμα προγραμματισμού Java, μεταγλωττιστές (εργαλεία της ATMEL AVR ή IT 

MSP430), η αλυσίδα εργαλείων του TinyOS, ο πηγαίος κώδικας και το εργαλείο graphviz. 

την συνέχεια τίθενται οι μεταβλητές περιβάλλοντος και ο χρήστης εκτελεί 

χρησιμοποιώντας την λειτουργία remote command τις εντολές tos-check-env και tos-

install-jni για τον έλεγχο του σωστού configuration. Η διαδικασία της εγκατάστασης 

μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας απομακρυσμένες ρουτίνες οι οποίες μπορούν να 

καλούν native διαχειριστές πακέτων όπως (APT, ZYPPER, YUM), ή κατεβάζοντας και 

εκτελώντας τα κατάλληλα δυαδικά εκτελέσιμα. Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται από 

ένα shell script (αρχείο κελύφους).  

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την διαδικασία της εγκατάστασης 

από τον πίνακα μηνυμάτων Log Messages (Εικόνα 25). Μετά την εγκατάσταση του 

TinyOS ο χρήστης πρέπει να αποστείλει για εκτέλεση την εργασία Build Process 

(Makefile) η οποία μεταγλωττίζει όλα τα αρχεία Java που βρίσκονται στο κατάλογο 

support και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση εφαρμογών Java. την παρούσα μελέτη, η 

διαχείριση ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων υποστηρίζεται μόνο για την έκδοση TinyOS-

2.1.1 που είναι και η πιο πρόσφατη. 

 

http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
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Εικόνα 25: Εγκατάσταση TinyOS  

 

5.2 Περιβαλλοντικές Εφαρμογές 

Η εγκατάσταση των εφαρμογών στα motes απαιτεί να υπάρχουν διαθέσιμες usb ή 

σειριακές θύρες στους σταθμούς εργασίας που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες. Αρχικά, 

είναι απαραίτητη η εκτέλεση της εντολής motelist, το αποτέλεσμα της οποίας εμφανίζει 

τις usb ή τις σειριακές θύρες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί τα motes. Ο χρήστης 

δημιουργεί την εργασία motelist ,επιλέγοντας τον σταθμό ή τους σταθμούς από το δέντρο 

οντοτήτων και πατώντας το κουμπί motelist (Εικόνα 27), και την αποστέλλει για εκτέλεση 

στους υπό-διαχείριση σταθμούς. Ο πελάτης εκτελεί την εργασία και το αποτέλεσμα 

εμφανίζεται στο περιβάλλον διαχείρισης. Αν υπάρχουν τέτοιες θύρες εμφανίζονται στο 

Ports tree διαφορετικά εμφανίζεται η ένδειξη No devices found. 

 

 

 

 
Εικόνα 26: Εντολή Motelist 
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Η BaseStation είναι η βασική εφαρμογή που εγκαθίσταται σε ένα mote του δικτύου το 

οποίο είναι μόνιμα τοποθετημένο σε μια USB ή σειριακή θύρα του σταθμού εργασίας. 

   

Οι υπόλοιπες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες είναι: 

 TempMeasurement 

 HumidMeasurement 

 LuminParMeasurement 

 LuminTsrMeasurement 

 EnvAllMeasurement 

 

 

5.2.1 Εφαρμογή TempMeasurement 

Η εφαρμογή TempMeasurement λαμβάνει τιμές θερμοκρασίας από τον εξωτερικό 

αισθητήρα Sensirion SHT11 και  ταυτόχρονα παρακολουθείται το επίπεδο της τάσης της 

μπαταρίας. 

 

5.2.2 Εφαρμογή HumidMeasurement 

Η εφαρμογή HumidMeasurement λαμβάνει τιμές υγρασίας από τον εξωτερικό αισθητήρα 

Sensirion SHT11. 

5.2.3 Εφαρμογή LuminParMeasurement 

Η εφαρμογή LuminParMeasurement λαμβάνει τιμές της φωτοσυνθετικά ενεργής 

ακτινοβολίας από τον αισθητήρα Hamamatsu-S1087. 

5.2.4 Εφαρμογή LuminTsrMeasurement 

Η εφαρμογή LuminTsrMeasurement λαμβάνει τιμές της ολικής ακτινοβολίας από τον 

αισθητήρα Hamamatsu-S1087-01. 

 

5.2.5 Εφαρμογή EnvAllMeasurement 

Με την εφαρμογή EnvAllMeasurement λαμβάνονται τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας, 
φωτεινότητας (φωτοσυνθετικά ενεργής και ολικής ακτινοβολίας) από τους αντίστοιχους 
αισθητήρες των κόμβων του δικτύου. 
Από τις παραπάνω εφαρμογές λαμβάνονται επίσης ο συνολικός αριθμός των πακέτων που 

έλαβε ο κάθε κόμβος καθώς και η συχνότητα δειγματοληψίας και ταυτόχρονα 

παρακολουθείται το επίπεδο της τάσης της μπαταρίας. 
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την συνέχεια περιγράφονται σημαντικά στοιχεία του κώδικα της εφαρμογής 

EnvAllMeasurement (η βασική ιδέα του κώδικα είναι ίδια και στις υπόλοιπες 

εφαρμογές).  

 

Η EnvAllMeasurement αποτελείται από τα εξής τρία αρχεία: 

 EnvAllMeasurementAppC.nc 

 EnvAllMeasurementC.nc 

 EnvAllMeasurement.h. 

 

Κάθε αισθητήρας διαθέτει το δικό του component, το οποίο προσθέτουμε στο αρχείο 

EnvAllMeasurementAppC.nc, το ίδιο αρχείο πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των  

components και των interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

το αρχείο module EnvAllMeasurementC.nc τα interfaces καλούνται με ψευδώνυμο 

(alias). Για κάθε interface απαιτείται να υλοποιηθούν όλα τα events. Οι αισθητήρες έχουν 

το interface Read για το οποίο υλοποιείται το event readDone, το οποίο σηματοδοτεί το 

τέλος ανάγνωσης μιας τιμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnvAllMeasurementAppC.nc 

 

   components new HamamatsuS1087ParC() as Sensor;  

   components new HamamatsuS10871TsrC() as Sensor1 

   components new SensirionSht11C() as Sensor2; 

   components new DemoSensorC() as Sensor3; 

 

  EnvAllMeasurementC.ReadPARLumin -> Sensor.Read; 

  EnvAllMeasurementC.ReadTSRLumin -> Sensor1.Read; 

  EnvAllMeasurementC.ReadExtTemp -> Sensor2.Temperature; 

  EnvAllMeasurementC.ReadHumid -> Sensor2.Humidity; 

  EnvAllMeasurementC.ReadVoltage -> Sensor3.Read; 
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το  αρχείο EnvAllMeasurement.h, δηλώνεται ένα τμήμα του πακέτου επικοινωνίας. Σα  

βασικά πεδία του πακέτου είναι οι μετρήσεις των αισθητήρων, η ταυτότητα του κάθε 

mote, η περίοδος δειγματοληψίας και ο αριθμός των πακέτων που μεταδίδει κάθε mote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EnvAllMeasurementC.nc 

 

    interface Read<uint16_t> as ReadPARLumin; 

    interface Read<uint16_t> as ReadTSRLumin; 

    interface Read<uint16_t> as ReadExtTemp;  

    interface Read<uint16_t> as ReadHumid; 

    interface Read<uint16_t> as ReadVoltage; 

  

    call. ReadPARLumin.read(); 

    call. ReadTSRLumin.read(); 

    call ReadExtTemp.read() 

    call ReadHumid.read(); 

    call ReadVoltage.read(); 

 

    event void ReadExtTemp.readDone(error_t result, uint16_t  

data) { 

    if (result != SUCCESS) 

      { 

 data = 0xffff; 

 report_problem(); 

      } 

    local.readingTemp = data; 

  } 

EnvAllMeasurement.h 

typedef nx_struct envAllMeasure { 

  nx_uint16_t version; /* Version of the interval. */ 

  nx_uint16_t interval; /* Samping period. */ 

  nx_uint16_t id;  /* Mote id of sending mote. */ 

  nx_uint16_t count; /* Number of readings */ 

  nx_uint16_t readingTemp; /*Var for temp*/ 

  nx_uint16_t readingHumid; /*Var for humitity*/ 

  nx_uint16_t readingPARLumin; /*Var for Par Luminosity*/ 

  nx_uint16_t readingTSRLumin; /*Var for Tsr Luminosity */ 

  nx_uint16_t readingVolt;/*Var for voltage*/ 

} envAllMeasure_t; 
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Οι παραπάνω εφαρμογές αποτελούν επέκταση και τροποποίηση της demo εφαρμογής 

Oscilloscope του TinyOS και μπορούν να εγκατασταθούν σε έναν αριθμό από motes από 

τους πελάτες (Agents) του OpenRSM. το περιβάλλον εργασιών (Λειτουργία TinyOS 

Management) επιλέγεται η εφαρμογή, η ταυτότητα του δικτύου και η usb Θύρα και 

δημιουργείται η εργασία πατώντας το κουμπί Save (Αποθήκευση). Σο όνομα της εργασίας 

δημιουργείται αυτόματα κατά την διαδικασία της αποθήκευσης της στην βάση 

δεδομένων. Η εκτέλεση της εργασίας πραγματοποιείται με την διαδικασία που 

περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθεί την διαδικασία της εγκατάστασης εφαρμογών από τον πίνακα μηνυμάτων 

Log Messages (Εικόνα 28) του WSN Monitoring του περιβάλλοντος διαχείρισης.  

 

 
Εικόνα 27: Δημιουργία Εργασίας Εγκατάστασης Εφαρμογής 

 

 

 
Εικόνα 28: Παρακολούθηση της Εγκατάστασης Basestation  

 
 

 

http://www.tinyos.net/
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5.3 Εφαρμογή DBWriter 

τα πλαίσια της διαχείρισης και της παρακολούθησης ενός δικτύου, θεωρήθηκε 

απαραίτητο η δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία θα καταγραφεί τα δεδομένα που 

λαμβάνονται από το δίκτυο στην βάση δεδομένων του OpenRSM. Γι αυτό το σκοπό 

δημιουργήθηκε η DBWriter, μια εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Η DBWriter διαβάζει από την σειριακή η usb θύρα το πακέτο δεδομένων (που 

φτάνει σε αυτήν από τον κόμβο base station) και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων 

measurements του OpenRSM τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτεινότητας (PAR ή TSR) 

και εσωτερικής τάσης ανάλογα με την εφαρμογή και τιμές σημαντικών παραμέτρων του 

δικτύου όπως η ταυτότητα του κάθε κόμβου, η περίοδος δειγματοληψίας και η χρονική 

στιγμή λήψης του πακέτου. Επίσης, καταγράφεται και ο αριθμός των πακέτων που 

λαμβάνει ο κάθε κόμβος του δικτύου.    

 

 

  

 
Εικόνα 29: Εφαρμογή DBWriter 
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το περιβάλλον Εργασιών (Λειτουργία TinyOS Management) επιλέγεται η μέτρηση για 

την οποία θα λαμβάνουν τιμές τα motes του δικτύου και η usb θύρα που είναι 

τοποθετημένος ο σταθμός βάσης και δημιουργείται η εργασία πατώντας το κουμπί Save 

(Αποθήκευση). Σο όνομα της εργασίας δημιουργείται αυτόματα κατά τη διαδικασία της 

αποθήκευσης της στην βάση δεδομένων. Η εκτέλεση της εργασίας πραγματοποιείται με 

την διαδικασία που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα. 

 

 

Εικόνα 30: Εκτέλεση της DBWriter 
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5.4 Παρακολούθηση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

Για την ανάπτυξη του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν τρία telosb motes, τα δύο εκ των 

οποίων χρησιμοποιήθηκαν ως κόμβοι του δικτύου και το άλλο ως σταθμός βάσης 

συνδεδεμένος σε USB θύρα ενός laptop.  

Η  παρακολούθηση του δικτυού πραγματοποιήθηκε από το περιβάλλον WSN Monitoring 

του OpenRSM (Εικόνα 30). το τμήμα Tables εμφανίζεται ένα δέντρο με τα ονόματα από 

τους πίνακες μετρήσεων και δεδομένων της βάσης δεδομένων measurements, ανά 

ημερομηνία και ταυτότητα του πελάτη που εκτελεί τις διαχειριστικές λειτουργίες στο 

δίκτυο. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το δίκτυο που θέλει επιλέγοντας 

τον αντίστοιχο πινάκα από την βάση measurements. το τμήμα Measurements & 

Network Parameteres εμφανίζονται οι μετρήσεις και οι  παράμετροι του δικτύου και το 

όνομα του σταθμού εργασίας που τρέχει ο πελάτης. Έτσι κάθε στιγμή παρέχεται πλήρη 

εποπτεία όλων των διαχειριζόμενων δικτύων με ένα κλικ στον αντίστοιχο πίνακα. Επίσης 

μέσω της λειτουργίας Refresh, παρέχεται και η δυνατότητα δυναμικής παρακολούθησης 

των δεδομένων του δικτύου. υγκεκριμένα οι τιμές της τάσης, παρέχουν μια εικόνα για 

την διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κάθε κόμβου και κατ επέκταση για την διάρκεια 

ζωής του δικτύου.  

   

   

 
Εικόνα 31: Παρακολούθηση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

 



67 
 

6 Αξιολόγηση Σου υστήματος 

Σο Smoke Test αποτελούν δοκιμαστικές λειτουργίες του συστήματος ώστε να 

εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και  προβλήματα του. Σα smoke tests αποτελούν 

γρήγορους ελέγχους, οι οποίοι αν και δεν είναι εξαντλητικοί θεωρούνται επαρκείς για την 

αξιολόγηση του συστήματος όσον αφορά στην λειτουργικότητα. 

 Για την πραγματοποίηση των smoke tests θα χρησιμοποιηθούν πέντε μηχανήματα, 

desktop υπολογιστές ή εικονικές μηχανές, τρία εκ των οποίων θα τρέχουν λειτουργικό 

σύστημα Windows, ένα μηχάνημα θα τρέχει Windows Vista και το άλλο Windows Xp. 

την παρούσα φάση έχει υλοποιηθεί μόνο το πρώτο σενάριο και ο συνολικός χρόνος 

εκτέλεσης του είναι 45 min. 

 

  

 

Όνομα   Win7     Win7   Win7 Vista XP 

ενάριο 1 Manager Server – Agent  Agent   

ενάριο 2 Manager Server Agent Agent Agent 

ενάριο 3 Agent Agent Agent Manager Server 

ενάριο 4 Agent Agent Agent Server Manager 
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 Περιγραφή Αποτέλεσμα/Αναμενόμενο 

Αποτέλεσμα 

   

Task 1 

 

Εγκατάσταση Εξυπηρετητή, Διαχειριστή 

και Πελάτη και αξιολόγηση της σωστής 

λειτουργίας των αρχείων εγκατάστασης 

 

  

1. Σα συστατικά του συστήματος 

εγκαθίστανται επιτυχώς 

2. Δημιουργία της βάσης 

3. Επιτυχής εκκίνηση του 

Εξυπηρετητή, Διαχειριστή και 

Πελάτη 

Task 2 

 

Ανακάλυψη: των πελατών που είναι 

εγκατεστημένοι στους σταθμούς εργασίας.   

  

1. Η ανακάλυψη των πελατών 

πραγματοποιείται σωστά. 

2. Οι πληροφορίες του πελάτη 

(διεύθυνση ip ,ημερομηνία 

ανακάλυψης) είναι σωστές 

Task 3 

 

Ανακάλυψη: βήσιμο του πελάτη και  

επανεκτέλεση της λειτουργίας 

Ανακάλυψης.  

  

1.Η ανακάλυψη των πελατών 

πραγματοποιείται σωστά. 

2.Οι πληροφορίες του πελάτη 

(διεύθυνση ip ,ημερομηνία 

ανακάλυψης) είναι σωστές 

Task 4 

 

 Απομακρυσμένη Εκτέλεση Εντολών: 

Δημιουργία Εργασίας Remote Command 

(tracert www.upatras.gr) 

χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασιών 

και αποστολή για εκτέλεση στους υπό-

διαχείριση σταθμούς.  

  

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 

τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

εργασιών. 

Task 5 

 

Δημιουργία Απομακρυσμένης 

Εντολής: με δεξί κλικ στους 

ανακαλυπτόμενους σταθμούς και επιλογή 

της λειτουργίας Απομακρυσμένης 

Εντολής. Αποστολή για εκτέλεση στους 

υπό-διαχείριση σταθμούς.  

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 

τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

εργασιών 

Task 6 

 

Δημιουργία Απομακρυσμένης 

Εντολής : Επεξεργασία μιας εργασίας 

απομακρυσμένης εντολής (π.χ αλλαγή 

της εντολής) και αποστολή για εκτέλεση 

στους υπό-διαχείριση σταθμούς.  

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 

τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

εργασιών. 

http://www.upatras.gr/
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Task 7 

 

Inventory:Δημιουργία Εργασίας 

Καταγραφής Λογισμικού, Τλικού και 

Διεργασιών και αποστολή για  εκτέλεση 

στους υπό-διαχείριση σταθμούς 

 

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 
τα αποτελέσματα εμφανίζονται 
επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

και στο περιβάλλον Inventory. 
Επίσης έγινε έλεγχος, ότι η 
ημερομηνία εκτέλεσης της 
εργασίας είναι σωστή.   

 

Task 8 

 

Inventory:Δημιουργία Εργασίας 

Καταγραφής Λογισμικού, Τλικού και 

Διεργασιών χρησιμοποιώντας τη γραμμή 

εργαλειών  Διεργασιών και αποστολή για  

εκτέλεση στους υπό-διαχείριση σταθμούς 

 

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 
τα αποτελέσματα εμφανίζονται 
επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης και 
στο περιβάλλον Inventory. Επίσης 
έγινε έλεγχος, ότι η ημερομηνία 
εκτέλεσης της εργασίας είναι 
σωστή.  

Task 9 

 

Inventory: Επεξεργασία μιας Inventory 

εργασίας από το περιβάλλον Εργασιών 

και αποστολή για εκτέλεση στους υπό-

διαχείριση σταθμούς. 

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 
τα αποτελέσματα εμφανίζονται 
επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης και 
στο περιβάλλον Inventory. Επίσης 
έγινε έλεγχος, ότι η ημερομηνία 
εκτέλεσης της εργασίας είναι 
σωστή.   

Task 10 

 

Μεταφορά Λογισμικού: Δημιουργία 

πακέτου λογισμικού και εργασίας 

μεταφοράς και εγκατάστασης λογισμικού   

και αποστολή για εκτέλεση στους υπό-

διαχείριση σταθμούς. 

 

1.Σο πρόγραμμα εγκατάστασης 

ξεκινά στους αντίστοιχους 

σταθμούς. 

2.Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 

τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

εργασιών . 

Task 11 

 

Μεταφορά  & Εγκατάσταση 

Λογισμικού: Δημιουργία πακέτου 

λογισμικού (MSI) και εργασίας 

μεταφοράς και εγκατάστασης λογισμικού 

και  αποστολή για εκτέλεση στους υπό-

διαχείριση σταθμούς 

1.Σο πρόγραμμα εγκατάστασης 

ξεκινά στους αντίστοιχους 

σταθμούς. 

2.Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 

τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

εργασιών . 

Task 12 

 

Μεταφορά  & Εγκατάσταση 

Λογισμικού: Δημιουργία  εργασίας 

μεταφοράς και εγκατάστασης  λογισμικού 

από το βασικό μενού  και  αποστολή για 

Σο πρόγραμμα εγκατάστασης 

ξεκινά στους αντίστοιχους 

σταθμούς. 
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εκτέλεση στους υπό-διαχείριση σταθμούς Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 

τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 

εργασιών . 

Task 13 

 

Μεταφορά Λογισμικού : Επεξεργασία 

ενός πακέτου λογισμικού προσθέτοντας  

κατάλληλα switches, επεξεργασία μιας  

εργασίας μεταφοράς και εγκατάστασης  

λογισμικού για αλλαγή του τρόπου 

εγκατάστασης σε silent(χωρίς 

παρακολούθηση)  και  αποστολή για 

εκτέλεση στους υπό-διαχείριση σταθμούς 

Σο πρόγραμμα εγκατάστασης 

ξεκινά silently στους αντίστοιχους 

σταθμούς. 

1. Η εντολή εκτελείται επιτυχώς και 
τα αποτελέσματα εμφανίζονται 
επιτυχώς στον πίνακα ανάθεσης 
εργασιών . 

  
 

Task 14 

 

Δέντρο: Φρήση του δέντρου οντοτήτων 

για την αποστολή πολλαπλών εργασιών σε 

μια η πολλαπλού σταθμούς εργασίας. 

  

1. Οι επιλεγμένες εργασίες 

εκτελέστηκαν επιτυχώς στους 

αντίστοιχους σταθμούς εργασίας  

και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται επιτυχώς στον 

πίνακα ανάθεσης εργασιών . 

Task 15 

 

Ομάδες Εργασιών: Δημιουργία Ομάδας 

Εργασιών και  αποστολή για εκτέλεση 

στους υπό-διαχείριση σταθμούς. 

  

1. Η επιλεγμένη ομάδα εργασιών 

εκτελέστηκε επιτυχώς στους 

αντίστοιχους σταθμούς εργασίας  

και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται επιτυχώς στον 

πίνακα ανάθεσης εργασιών .  

Task 16 

 

Ομάδες Εργασιών: Επεξεργασία μιας 

ομάδας Εργασιών και  αποστολή για 

εκτέλεση στους υπό-διαχείριση 

σταθμούς. 

 

1. Η επιλεγμένη ομάδα εργασιών 

εκτελέστηκε επιτυχώς στους 

αντίστοιχους σταθμούς εργασίας  

και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται επιτυχώς στον 

πίνακα ανάθεσης εργασιών. 

Task 17 

 

Ομάδες ταθμών Εργασίας  

Δημιουργία μιας ομάδων σταθμών 

εργασίας  και ανάθεση σε περισσότερες 

από μια εργασίες 

 

1. Η επιλεγμένη ομάδα εργασιών 

εκτελέστηκε επιτυχώς στην 

αντίστοιχη ομάδα σταθμών 

εργασίας  και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται επιτυχώς στον 

πίνακα ανάθεσης εργασιών 
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Task 18 

 

Ομάδες ταθμών Εργασίας  : 

Επεξεργασία ομάδων σταθμών εργασίας    

και ανάθεση σε περισσότερες από μια 

εργασίες. 

  

1. Οι επιλεγμένες εργασίες 

εκτελέστηκαν επιτυχώς στους 

αντίστοιχους σταθμούς εργασίας  

και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται επιτυχώς στον 

πίνακα ανάθεσης εργασιών . 

Task 19 

 

Ομάδες Εργασιών: Εκτέλεση ομάδων 

εργασιών σε ομάδες  σταθμών εργασίας  . 

   

2. Οι επιλεγμένες ομάδες εργασιών 

εκτελέστηκαν επιτυχώς στις 

αντίστοιχες ομάδες σταθμών 

εργασίας  και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται επιτυχώς στον 

πίνακα ανάθεσης εργασιών 

Task 20 

 

Δημιουργία Φρήστη: Δημιουργία ενός 

χρήστη  και εισαγωγή στο περιβάλλον 

διαχείρισης και εκτέλεση της εργασίας 4. 

   

1. Ο νέος χρήστης δημιουργήθηκε 

επιτυχώς 

2. Ο νέος χρήστης εισάγεται  

επιτυχώς  στο περιβάλλον 

διαχείρισης 

3. Η εργασία 4 εκτελέστηκε 

επιτυχώς 

Task 21 

 

Απεγκατάσταση: Απεγκατάσταση όλων 

των συστατικών του συστήματος . 
1. Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς 

2. Η εικόνες στην επιφάνεια 

εργασίας αφαιρέθηκαν 

3. Εκκαθάριση της βάσης 

δεδομένων 
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7 υμπεράσματα 

την παρούσα εργασία παρουσιάσαμε τον επανασχεδιασμό και την επέκταση του 

συστήματος OpenRSM. Ο αρχικός σχεδιασμός αποτέλεσε την βάση για το νέο σχεδιασμό 

του συστήματος. Tα πρωτόκολλα επικοινωνίας και διασύνδεσης διατηρήθηκαν με 

σημαντικές βελτιώσεις και προσθήκες. Διατηρήθηκε ακόμη η χρήση του ειδικού πακέτου 

επικοινωνίας απαλείφοντας τα μη χρησιμοποιούμενα πεδία και αφαιρέθηκαν οι 

λειτουργίες διαχείρισης ασύρματων access points και τα πρόσθετα ενσωματωμένα 

εργαλεία ελευθέρου λογισμικού. 

Ο εξυπηρετητής έγινε πιο απλός, για παράδειγμα δεν χρησιμοποιείται ο Apache Server 

για την αποθήκευση των πακέτων λογισμικού και η λειτουργία μεταφοράς και 

εγκατάστασης λογισμικού ενσωματώθηκε στο πρωτόκολλο του OpenRSM. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα λιγότερα προβλήματα ασφάλειας, αφού δεν έχει την δυνατότητα 

οποιοσδήποτε που γνωρίζει την διεύθυνση εξυπηρετητή να ανεβάσει λογισμικό. 

Η χρήση παραλληλισμού στο σύστημα συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης 

και της απόκρισης του συστήματος. Η εκ νέου υλοποίηση του συστήματος 

χρησιμοποιώντας ως τεχνολογία το Qt framework προσέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα 

στο χρήστη και αρκετές ευκολίες σε διαχειριστές και χρήστες.  Σο νέο σύστημα αν και 

στην δοκιμαστική του φάση, παρέχει ένα σύνολο από λειτουργίες μέσα από ευέλικτο 

περιβάλλον. Διορθώθηκαν προβλήματα παλαιότερων εκδόσεων και υλοποιήθηκαν μη 

λειτουργικά components, όπως για παράδειγμα η λειτουργία Αποθήκευση και Ανάθεση 

Εργασιών στο Περιβάλλον Δημιουργίας Εργασιών. Σο σημαντικότερο όμως είναι ότι το νέο 

σύστημα είναι platform-independent, καθώς όλα τα συστατικά του έχουν την δυνατότητα 

να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στα λειτουργικά συστήματα Linux, Windows και 

Mac. 

Η νέα λειτουργία που προστέθηκε στο OpenRSM δίνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης 

των μηχανισμών του TinyOS και παρακολούθησης των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

που βασίζονται στο λειτουργικό αυτό.   

υγκεκριμένα, πραγματοποιούνται απομακρυσμένα οι εξής λειτουργίες: 

 Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος TinyOS & configuration του 

περιβάλλοντος  

 Εγκατάσταση, εκτέλεση εφαρμογών και εντολών του TinyOS 

 Αποθήκευση των δεδομένων του δικτύου στην βάση δεδομένων του OpenRSM 

 Παρακολούθηση μετρήσεων και σημαντικών παραμέτρων του δικτύου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
http://www.tinyos.net/
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8 Μελλοντική Εργασία 

 
Ένας σημαντικός αριθμός χαρακτηριστικών θα προστεθεί σε επόμενες εκδόσεις του 

OpenRSM, ένα από αυτά είναι η ολοκλήρωση της πλατφόρμας λογισμικού BOINC 

(Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) με το ανοιχτού λογισμικού 

σύστημα διαχείρισης συστημάτων και δικτύου OpenRSM. Σα συστήματα Desktop Grid 

προσφέρουν δικτύωση πολλών επεξεργαστικών κόμβων με σκοπό τον παραλληλισμό για 

την εκτέλεση εργασιών με μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. Οι τεχνολογίες 

ολοκληρωμένης διαδικτυακής διαχείρισης συστημάτων έχουν ως αντικείμενο την 

οργάνωση και την εξοικονόμηση πόρων για τον σκοπό της βελτιστοποίησης της 

διαχείρισης. Η κλιμακούμενη αρχιτεκτονική όσο και η συμπληρωματικότητα των 

επιμέρους χαρακτηριστικών των δύο συστημάτων, καθιστούν την ολοκλήρωση των 

παραπάνω τεχνολογιών ενδιαφέρουσα. υγκεκριμένα θα δίνεται η δυνατότητα 

εγκατάστασης και διαχείρισης του λογισμικού πελάτη της πλατφόρμας (boinc client), 

τροποποιώντας την υπάρχουσα λειτουργία εγκατάστασης και απεγκατάστασης λογισμικού 

του OpenRSM. Θα γίνει ενοποίηση του agent του OpenRSM με τον boinc client και θα 

προστεθεί μια νέα λειτουργία στο περιβάλλον διεπαφής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα 

απομακρυσμένης διαχείρισης του συστήματος BOINC. Επομένως, από ένα κεντρικό 

σημείο θα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης 

διαφόρων εργασιών σε ετερογενή υπολογιστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, θα δίνεται η  

δυνατότητα στους διαχειριστές να διατηρούν ενημερωμένο το λογισμικό των εφαρμογών 

που έχει εγκατασταθεί στα υπό-διαχείριση συστήματα τους, ορίζοντας μόνο το νέο πακέτο 

λογισμικού και από κει και πέρα η όλη διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από το 

OpenRSM. Σέλος, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση των μηχανισμών 

ασφαλείας στην επικοινωνία των λειτουργικών τμημάτων του OpenRSM, καθώς και την 

ανάπτυξη λειτουργιών για το χρονοπρογραμματισμό των διαφόρων εργασιών και την 

ενεργειακή απόδοση των υπό-διαχείριση μηχανημάτων. Επίσης, θα προστεθεί ένας 

αριθμός νέων χαρακτηριστικών που αφορούν στην διαχείριση των ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων, όπως η αλλαγή της συχνότητας δειγματοληψίας, η δυνατότητα εναλλαγής 

της κατάστασης των κόμβων από sleep σε αwake και αντίστροφα, η δημιουργία γραφικών 

παραστάσεων, κ.ά. 
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