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Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αφορά στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης και 

επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής που θα αξιοποιηθεί στον σχεδιασμό συστημάτων για την 

διεξαγωγή πειραμάτων από απόσταση. Τα συστήματα αυτά αναφέρονται ως RLs (Remote 

Laboratories) και επιτρέπουν στους χρήστες να χειρίζονται απομακρυσμένα τον διαθέσιμο 

εργαστηριακό εξοπλισμό με σκοπό την διεξαγωγή πειραμάτων. Στην διεθνή βιβλιογραφία 

έχουν καταγραφεί σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

RLs σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Όμως ακόμη και σήμερα δεν έχει υιοθετηθεί από 

την επιστημονική κοινότητα κάποια κοινά αποδεκτή αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη RLs. 

Αρχικά προτείνεται μια αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη RLs η οποία ονομάζεται ARIAL 

(Architecture of Internet Accessible Laboratories) η οποία είναι ανεξάρτητη από το γνωστικό 

αντικείμενο των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Η συγκεκριμένη 

αρχιτεκτονική είναι επίσης ανεξάρτητη τόσο από το υλικό (hardware) όσο και από το 

λογισμικό (software) που θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός RL. Η ARIAL αποτελείται 

από δύο δομικά στοιχεία, τον MWS (Main Web Server) και το WS (WorkStation). Ο MWS 

αναλαμβάνει κυρίως την διαχείριση των χρηστών και των διαθέσιμων WSs. Ενώ τα WSs που 

συνήθως βρίσκονται σε πολλαπλότητα, αναλαμβάνουν αποκλειστικά την διεξαγωγή των 

υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Η επικοινωνία μεταξύ του MWS και των WSs 

επιτυγχάνεται μέσω μιας βάσης δεδομένων που επιτρέπει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου. 

Επομένως, τα WSs μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία 

επιτρέποντας την ανάπτυξη ομοσπονδιακών RLs. Όμως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό 

της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής το οποίο συμβάλει αποφασιστικά στην βιωσιμότητα ενός 

RL, είναι η υποστήριξη από απόσταση πειραμάτων που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 

από τους χρήστες.  
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Με στόχο την επιβεβαίωση της ARIAL προτείνεται ένα RL στην ψηφιακή επεξεργασία 

σήματος με DSPs που ονομάζεται R-DSP Lab (Remote Digital Signal Processors Laboratory). 

Το R-DSP Lab παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα είτε να διεξάγουν ένα από τα 

προκαθορισμένα από απόσταση πειράματα είτε να επιβεβαιώσουν την ορθή λειτουργία 

μιας DSP εφαρμογής που ανέπτυξαν οι ίδιοι. Το συγκεκριμένο RL επιτρέπει επίσης την 

ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων από τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή οι χρήστες 

εκτός από την DSP εφαρμογή που επιθυμούν, θα πρέπει να υλοποιήσουν και το GUI 

(Graphical User Interface) που αναλαμβάνει τον απομακρυσμένο έλεγχο της παραπάνω DSP 

εφαρμογής. Κατά την διεξαγωγή οποιουδήποτε από τα παραπάνω απόσταση πειράματα οι 

χρήστες μέσω μιας κατάλληλα σχεδιασμένης ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα να 

ελέγχουν απομακρυσμένα τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα. 

Στην συνέχεια προτείνεται ένα RL στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με DSPs που 

ονομάζεται R-DImPr Lab (Remote Digital Image Processing Laboratory). Το συγκεκριμένο RL 

επιτρέπει την επιβεβαίωση μιας DSP εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τον χρήστη 

αξιοποιώντας το API (Application Program Interface) του R-DImPr Lab. Η DSP εφαρμογή 

αναλαμβάνει την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων που λαμβάνονται από τον διαθέσιμο 

αισθητήρα εικόνας. Κατά την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος ο χρήστης μέσω 

της ιστοσελίδας του RL αφού επιλέξει τις ρυθμίσεις του αισθητήρα εικόνας, έχει την 

δυνατότητα να παρατηρήσει τόσο στην αρχική όσο και στην επεξεργασμένη εικόνα. Με 

σκοπό την διεύρυνση των δυνατοτήτων του R-DimPr Lab σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα 

σύστημα επεξεργασίας εικόνας με DSPs το οποίο παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να 

διεξάγουν από απόσταση πειράματα ελέγχοντας απομακρυσμένα, τόσο την λειτουργία της 

αντίστοιχης DSP εφαρμογής όσο και την θέση του αισθητήρα εικόνας. Ο έλεγχος της θέσης 

του αισθητήρα εικόνας επιτυγχάνεται μέσω ενός μηχανισμού κίνησης που βασίζεται σε δύο 

βηματικούς κινητήρες και επιτρέπει την περιστροφή του αισθητήρα εικόνας σε δύο άξονες. 

Επιπρόσθετα, διερευνείται η δυνατότητα ανάπτυξης από απόσταση πειραμάτων στην 

ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με DSPs από τους χρήστες αξιοποιώντας το R-DSP Lab. 

Τέλος, προτείνεται ένα RL στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών που επιτρέπει στους 

χρήστες να προγραμματίσουν σε assembly μια από τις δύο διαθέσιμες CPUs (Central 

Processing Units). Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης, αρχικά φορτώνεται στο FPGA (Field 

Programmable Gate Array) της διαθέσιμης αναπτυξιακής πλατφόρμας η υλοποίηση του 

συστήματος που βασίζεται στην επιλεγμένη CPU. Στην συνέχεια μέσω του GUI της 

ιστοσελίδας του προτεινόμενου RL, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν 

βήμα προς βήμα τις μικρο-λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στην επιλεγμένη CPU κατά την 

εκτέλεση του προγράμματος. 
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The subject of this Ph.D. dissertation deals with the development of a flexible and 

expandable architecture which will be exploited in the design of systems for the conduction 

of remote experiments. These systems are referred as RLs (Remote Laboratories) and allow 

the users to handle remotely the available laboratory equipment in order to perform remote 

experiments. Significant scientific efforts which deal with the development of RLs in several 

cognitive fields, have been documented in the international literature. However, even today 

a commonly accepted architecture for the development of RLs has not been adopted by the 

scientific community. 

At the beginning, an architecture for the development of RLs which is called ARIAL 

(ARchitecture of Internet Accessible Laboratories) and is independent of the cognitive field 

of the supported remote experiments, is proposed. This architecture is also independent of 

both the hardware and the software which will be utilized for the development of the 

corresponding RL. The ARIAL consists of two structural elements, the MWS (Main Web 

Server) and the WS (WorkStation). The MWS undertakes the management of the users and 

the available WSs. Each one of the multiple WSs is exclusively responsible for the conduction 

of the supported remote experiments. The communication between the MWS and the WSs 

is achieved through an internet accessible database. Therefore, the WSs can be installed in 

any geographic location allowing the development of federal RLs. However, the most 

important feature of the proposed architecture which contributes decisively to the 

sustainability of a RL, is the support of remote experiments designed and implemented by 

the users. 

In order to confirm the ARIAL, this Ph.D. dissertation also proposes a RL in digital signal 

processing with DSPs which is called R-DSP Lab (Remote Digital Signal Processors 

Laboratory). The R-DSP Lab provides the users with the ability either to perform one of the 
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predefined remote experiments or to confirm the operation of a DSP application which is 

developed by them. In addition, the proposed RL allows the development of remote 

experiments by the users. In this case, the users implement offline both the desired DSP 

application and the GUI (Graphical User Interface) which undertakes the remote control of 

the above DSP application. During the conduction of the above remote experiments, the 

users are able to remote control the available laboratory instruments through a carefully 

designed web page. 

Subsequently, a RL in digital image processing with DSPs which is called R-DImPr Lab 

(Remote Digital Image Processing Laboratory), is also proposed. This RL allows the 

verification of a DSP application developed by the user utilizing the API (Application Program 

Interface) of R-DImPr Lab. The DSP application undertakes the digital process of images 

which are captured by the available image sensor. During the conduction of the remote 

experiment, the user through the web page of the proposed RL, selects the parameters of 

the image sensor and observes both the original and the processed image. In order to 

expand the features of the R-DImPr Lab, a digital image processing system based on DSPs 

was designed and developed. This system allows the users to perform remote experiments 

by controlling remotely both the DSP application and the position of the image sensor. The 

control of the image sensor’s position is achieved through a motion actuator which is based 

on two stepper motors and allows the rotation of the image sensor in two axes. In addition, 

this Ph.D. dissertation explores the possibility of the development of remote experiments in 

digital image processing with DSPs by the users utilizing the features of the R-DSP Lab.  

Finally, a RL in computer architecture which allows the users to program in assembly 

language one of the two available CPUs (Central Processing Units), is proposed. During the 

verification process, the implementation of the system which is based on the selected CPU, 

is loaded into the FPGA (Field Programmable Gate Array) of the available development 

platform. The users through the GUI of the proposed RL’s web page, are able to observe the 

micro-operations which take place in the selected CPU during the step by step program 

execution. 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή    

 

1 Εισαγωγή

 

 

 

 

1.1 H Εργαστηριακή Άσκηση και τα από Απόσταση Εργαστήρια 

Η εκπαίδευση των φοιτητών στα περισσότερα πεδία των επιστημών επιτυγχάνεται 

μέσω θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Οι φοιτητές μέσα από τις διαλέξεις των 

θεωρητικών μαθημάτων έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό 

υπόβαθρο. Παρόλα αυτά η συνεισφορά της εργαστηριακής άσκησης στην εκπαίδευση των 

φοιτητών είναι αξιοσημείωτη. 

Μέσα από μια σειρά πειραμάτων που διεξάγονται στο πλαίσιο των εργαστηριακών 

μαθημάτων, ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να κατανοήσει σε βάθος και να αφομοιώσει 

ευκολότερα τις έννοιες που διδάχτηκε στα αντίστοιχα θεωρητικά μαθήματα. Επιπρόσθετα, 

ο φοιτητής εξοικειώνεται με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό και αναπτύσσει τις 

πρακτικές δεξιότητες του οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την μελλοντική 

επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Η παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία 

επιτρέπει στον φοιτητή να εργάζεται ομαδικά και να αντιμετωπίζει τα τυχόν πρακτικά 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διεξαγωγή ενός πειράματος. Μετά το 

πέρας του πειράματος ο φοιτητής αναλύει τα δεδομένα που συλλέχτηκαν με αποτέλεσμα 

να αναπτύσσει αφαιρετικές και ερμηνευτικές δεξιότητες. Ένα επίσης σημαντικό 

πλεονέκτημα της εργαστηριακής άσκησης είναι ότι ο φοιτητής αφενός εξοικειώνεται με την 

συγγραφή αναφορών που αναλύουν τα πειραματικά αποτελέσματα και αφετέρου μαθαίνει 

να διαχειρίζεται αποδοτικότερα τον χρόνο του. Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα 

η εργαστηριακή άσκηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που οδηγεί στην μάθηση [1.1 - 1.3]. 

1.1.1 Τα Παραδοσιακά Εργαστήρια  

Τα παραδοσιακά εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα 

εργαστήρια τα οποία συχνά αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία ως Hands-on 
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Laboratories. Τα εργαστήρια αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τόσο 

για την εκπαίδευση των φοιτητών όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Για τον λόγο αυτό 

είναι συνήθως εξοπλισμένα με εργαστηριακό εξοπλισμό που περιλαμβάνει πειραματικές 

διατάξεις και εργαστηριακά όργανα υψηλών προδιαγραφών. Επομένως, το κόστος για την 

ανάπτυξη ενός παραδοσιακού εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα υψηλό και καθορίζεται κυρίως 

από το είδος του εξοπλισμού που διαθέτει. Στις περιπτώσεις που τα παραδοσιακά 

εργαστήρια προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς απαιτείται ένας σχετικά μεγάλος 

αριθμός θέσεων εργασίας που έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του κόστους. Για 

τον λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας είναι 

περιορισμένος. Επειδή, η διεξαγωγή των αντίστοιχων πειραμάτων πραγματοποιείται από 

τους φοιτητές, η παρουσία ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη ώστε να 

αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί των φοιτητών ή πιθανές βλάβες του εργαστηριακού 

εξοπλισμού. Το παραπάνω γεγονός αυξάνει το κόστος λειτουργίας των παραδοσιακών 

εργαστηρίων με αποτέλεσμα η πρόσβαση των φοιτητών στον παραδοσιακό εργαστήριο να 

περιορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα. 

Με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω μειονεκτήματα των παραδοσιακών 

εργαστηριών αλλά και για να είναι εφικτή η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών που 

ανήκουν σε ιδρύματα που προσφέρουν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν προταθεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία δυο εναλλακτικά είδη εργαστηρίων τα VLs (Virtual Laboratories) και τα 

RLs (Remote Laboratories) [1.4]. 

1.1.2 Τα Εικονικά Εργαστήρια 

Τα VLs μέσω των διαδραστικών γραφικών περιβαλλόντων που διαθέτουν επιτρέπουν 

την προσομοίωση εργαστηριακών πειραμάτων που διεξάγονται στα παραδοσιακά 

εργαστήρια, για τον λόγο αυτό συχνά εμφανίζονται με τον όρο simulation labs [1.4 - 1.6]. Το 

βασικό πλεονέκτημα των VLs είναι το πολύ χαμηλό τους κόστος το οποίο οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα VLs δεν χρησιμοποιούν εργαστηριακό εξοπλισμό για την διεξαγωγή των 

πειραμάτων .Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες του 

εργαστηριακού εξοπλισμού κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές 

έχουν συνήθως πρόσβαση στα VLs μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Επίσης, τα πειραματικά αποτελέσματα και τα προς ανάλυση 

δεδομένα που συλλέγονται είναι προϊόντα προσομοίωσης με αποτέλεσμα τα 

υποστηριζόμενα πειράματα να μπορούν να επαναληφθούν από τους φοιτητές με πολύ 

μεγάλη ακρίβεια. Παρόλο που τα VLs παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των 

παραδοσιακών εργαστηριών έχουν εξίσου σημαντικά μειονεκτήματα που τα καθιστούν 

ανεπαρκή για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών. Το βασικό μειονέκτημα των VLs 
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είναι ότι οι φοιτητές δεν εξοικειώνονται με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό με 

αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες. Επίσης οι φοιτητές 

δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 

κατά την διεξαγωγή ενός πραγματικού πειράματος. Επομένως, λόγο των παραπάνω 

σημαντικών μειονεκτημάτων τα VLs μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με τα 

παραδοσιακά εργαστήρια ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων 

θεωρητικών εννοιών από τους φοιτητές. 

1.1.3 Τα από Απόσταση Εργαστήρια 

Τα RLs αξιοποιούν τεχνολογίες διαδικτύου ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές την 

δυνατότητα να πραγματοποιούν από απόσταση πειράματα αξιοποιώντας τον αντίστοιχο 

εργαστηριακό εξοπλισμό χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στον χώρο 

του εργαστηρίου [1.7-1.11]. Μέσω των κατάλληλα διαμορφωμένων ιστοσελίδων που 

διαθέτουν τα RLs, παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα να χειρίζονται τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό και να συλλέγουν τα πειραματικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές 

μπορούν να πραγματοποιήσουν τα εργαστηριακά πειράματα χωρίς χρονικούς 

περιορισμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα RLs διαθέτουν μηχανισμούς που 

αναλαμβάνουν την προστασία του εργαστηριακού εξοπλισμού από τυχόν λάθος χειρισμό 

των φοιτητών. Για τον λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία εξειδικευμένου 

προσωπικού στον χώρο του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, τα RLs μπορούν να εξυπηρετήσουν 

περισσότερους φοιτητές σε σχέση με τα παραδοσιακά εργαστήρια επειδή είναι διαθέσιμα 

24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επομένως, το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας ενός RL είναι 

σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο παραδοσιακό εργαστήριο.  

Τα πειραματικά δεδομένα που συλλέγουν οι φοιτητές μέσω ενός RL κατά την 

διεξαγωγή του αντίστοιχου από απόσταση πειράματος δεν είναι προϊόν εξομοίωσης. 

Επομένως, ο φοιτητής κατά την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος έχει να 

διαχειριστεί και να αναλύσει πραγματικά πειραματικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό 

συμβάλει στην ανάπτυξη των αφαιρετικών και ερμηνευτικών του ικανοτήτων. Ταυτόχρονα 

έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα μέσα από την ανάλυση των 

παραπάνω δεδομένων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα των RLs έναντι 

των VLs.  

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο οι φοιτητές θα 

αναπτύξουν τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες τους και θα εξοικειωθούν με τον 

αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό κατά την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων. 

Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα οι ιστοσελίδες των περισσότερων RLs έχουν 

εξοπλισθεί με GUIs (Graphical User Interfaces) που αναπαριστούν πιστά την λειτουργία του 
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εργαστηριακού εξοπλισμού. Επομένως, ο ρόλος των GUIs στην εκπαίδευση των φοιτητών 

είναι σημαντικός και για αυτό τον λόγο τα υποστηριζόμενα GUIs θα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αντίστοιχων εργαστηριακών 

μαθημάτων που υπηρετούν. 

 

1.2 Το Αντικείμενο και οι Στόχοι της Διδακτορικής Διατριβής 

Τα RLs σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και καλύπτουν πολλούς τομείς των επιστημών. Στην διεθνή βιβλιογραφία έχει 

καταγραφεί σημαντικός αριθμός ερευνητικών προσπαθειών που εστιάζουν στον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη RLs χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές [1.12, 

1.13]. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε RL έχει την δική του ιδιαίτερη αρχιτεκτονική η 

οποία συνήθως είναι αυστηρά προσαρμοσμένη στο αντικείμενο του υποστηριζόμενου 

πειράματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου από απόσταση 

πειράματος να είναι αρκετά επίπονη και να μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη συγκεκριμένου προτύπου και μιας κοινά αποδεκτής 

αρχιτεκτονικής έχει μεγάλο αντίκτυπο στην βιωσιμότητα των RLs. Για τον λόγο αυτό, 

αρκετές ερευνητικές ομάδες έχουν στραφεί στην ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών για την 

διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων που θα είναι ανεξάρτητες από το γνωστικό 

αντικείμενο του υποστηριζόμενου πειράματος [1.14-1.17].  

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας νέας 

ευέλικτης αρχιτεκτονικής για την υλοποίηση RLs που θα είναι ανεξάρτητη του υλικού 

(hardware) και του λογισμικού (software). Επίσης μέσω της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 

θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες (καθηγητές και φοιτητές) να αναπτύσσουν τα δικά 

τους από απόσταση πειράματα. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των RLs. Επίσης αυτό το χαρακτηριστικό θα 

επιτρέψει την ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για 

ερευνητικούς σκοπούς τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στην βιομηχανία. 

Στα πλαίσια τις παρούσας διδακτορικής διατριβής με σκοπό να επιβεβαιωθεί η 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό (interactive) RL 

στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με DSPs (Digital Signal Processors). Το συγκεκριμένο RL 

ονομάζεται R-DSP Lab και σε αντίθεση με τα περισσότερα RLs που έχουν προταθεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία δεν υποστηρίζει μόνο ένα από απόσταση πείραμα αλλά επιτρέπει την 

διεξαγωγή πειραμάτων που έχουν αναπτυχθεί τόσο από τους σχεδιαστές του RL όσο και 

από τους ίδιους τους χρήστες. Το R-DSP Lab επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί για πειράματα 
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στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με την προσθήκη κατάλληλου hardware που 

υποστηρίζει την λήψη εικόνων σε πραγματικό χρόνο. 

Επιπρόσθετα για να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης από 

απόσταση πειραμάτων από τους χρήστες του R-DSP Lab αναπτύχθηκαν δυο σύνολα 

συναρτήσεων (toolkits) που επιτρέπουν την απλοποίηση και την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ανάπτυξης των GUIs με το Matlab και το LabVIEW αντίστοιχα. Με τον τρόπο 

αυτό οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν τα δικά τους από απόσταση 

πειράματα στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος αξιοποιώντας τις δυνατότητες του R-DSP 

Lab. 

Με σκοπό την περαιτέρω επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής αναπτύχθηκαν από απόσταση πειράματα στην ψηφιακή επεξεργασία 

εικόνας που αξιοποιούν DSPs που είναι προσανατολισμένοι για την ανάπτυξη εφαρμογών 

σε αυτόν τον τομέα. Στα συγκεκριμένα από απόσταση πειράματα δίνεται στον χρήστη η 

δυνατότητα να καθορίζει την θέση του αισθητήρα εικόνας που έχει μεγίστη ανάλυση 5,2 

εκατομμύρια εικονοστοιχεία (pixels). Επιπρόσθετα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

καθορίσει τις παραμέτρους του αισθητήρα εικόνας και να επιλέξει έναν από τους 

διαθέσιμους αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας. 

Τέλος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα RL στην αρχιτεκτονική υπολογιστών που 

επιτρέπει στους χρήστες του να πραγματοποιούν από απόσταση πειράματα με έναν από 

τους δύο διαθέσιμους 8-bit μCs (micro-Computers). Ο χρήστης είναι σε θέση να γράψει σε 

συμβολική γλώσσα (assembly) το πρόγραμμα που επιθυμεί και να παρατηρήσει τον τρόπο 

με τον οποίο η CPU (Central Processing Unit) του επιλεγμένου μC, θα εκτελέσει βήμα προς 

βήμα το πρόγραμμα του χρήστη. 

 

1.3 Δημοσιεύσεις 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκαν 5 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 8 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές και 1 

δημοσίευση σε εθνικό συνέδριο με κριτές.  

1.3.1 Διεθνή Περιοδικά 

[J.1]. A. Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos and E. Zigouris, “A LabVIEW based Remote 
DSP Laboratory”, International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 4, Special 
Issue: REV2008, pp. 36-44, September 2008. 
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[J.2]. A. Kalantzopoulos, D. Markonis and E. Zigouris, “A Remote Laboratory for Real-Time 
Digital Image Processing on Embedded Systems”, International Journal of Online 
Engineering (iJOE), Vol. 5, No. 4, pp. 24-29, November 2009. 

[J.3]. A. Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos and E. Zigouris, “Remotely Controlled Real-
Time DSP Applications through Customized GUIs based on LabVIEW”, International 
Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 6, Special Issue: REV2010, pp. 36-40, 
September 2010. 

[J.4]. A. Kalantzopoulos, E. Galetakis, C. Katsenos and E. Zigouris, “An Interactive Remote 
Laboratory on Basic Computer Architecture Using Altera DE2 Board”, International 
Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 9, Νο. 5, September 2013. 

[J.5]. A. Kalantzopoulos and E. Zigouris, “Online Laboratory Sessions in System Design with 
DSPs using the R-DSP Lab”, International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 10, 
Νο. 4, pp. 4-12, June 2014. 

1.3.2 Διεθνή Συνέδρια με Κριτές 

[C.1] E. Zigouris, A. Kalantzopoulos, and E. Vassalos, “LabVIEW to CCS Link for Automating 
Digital Signal and Image Processing Applications”, 8th International Symposium on 
Signals, Circuits & Systems (ISSCS 2007), Iasi, Romania, 12-13 July, 2007.  

[C.2] Α. Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos, and E. Zigouris, “A Remote Laboratory 
Based on Real Hardware for DSP Courses”, 3rd European DSP in Education and 
Research Symposium (EDERS 2008), Tel Aviv, Israel, 18 June, 2008.  

[C.3] Α.Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos, and E. Zigouris, “A LabVIEW based Remote 
DSP Laboratory”, 5th International Conference on Remote Engineering & Virtual 
Instrumentation (REV 2008), Dusseldorf, Germany, pp. 445-448, 23-25 June, 2008  

[C.4] Α.Kalantzopoulos, D. Markonis and E. Zigouris, “A Remote Laboratory for Real-Time 
Digital Image Processing on Embedded Systems”, 12th International Conference on 
Interactive Computer aided Learning (ICL 2009), Villach, Austria, 23-25 September 
2009.  

[C.5] M. Petouris, A. Kalantzopoulos and E. Zigouris, "An FPGA-based Digital Camera 
System Controlled from an LCD Touch Panel", 9th International Symposium on Signals, 
Circuits & Systems (ISSCS), Iasi, Romania, 9-10 July, 2009.  

[C.6] A. Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos and E. Zigouris, “Remotely Controlled Real-
Time DSP Applications through Customized GUIs based on LabVIEW”, 7th 
International Conference on Remote Engineering & Virtual Instrumentation (REV 
2010), Stockholm, Sweden, 29 June – 2 July 2010.  

[C.7] M. Gotsopoulos, A. Kalantzopoulos and E. Zigouris, “Remote Controlled DSP based 
Image Capturing and Processing System Featuring Two-Axis Motion”, 4th European 
DSP Education and Research Conference (EDERC 2010), Nice, France, 1-2 December 
2010.  

[C.8] A. Kalantzopoulos and E. Zigouris, “Real-Time DSP Applications Remotely Controlled 
Through Customized GUIs”, 5th European DSP Education and Research Conference 
(EDERC 2012), pp. 71-75, Amsterdam, Netherlands, 13-14 September 2012. 
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1.3.3 Εθνικά Συνέδρια με Κριτές 

[N.1] A. Kalantzopoulos, D. Karageorgopoulos, and E. Zigouris, “R-DSP Lab: An Interactive 
Remote Laboratory”, 1st PanHellenic Conference on Electronics and Telecom-
munications (PACET 2009), Patras, Creece, 20-22 March 2009. 

 

1.4 Η Οργάνωση της Διδακτορικής Διατριβής 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή οργανώνεται σε επτά κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 

πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση ορισμένων από τις πλέον σημαντικές 

ερευνητικές προσπάθειες πάνω στην αρχιτεκτονική των RLs. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των τεχνολογιών και των γλωσσών προγραμματισμού 

που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη των RLs. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται και αναλύεται 

η αρχιτεκτονική που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των δομικών στοιχείων της συγκεκριμένης 

αρχιτεκτονικής αλλά και στον τρόπο αλληλεπίδρασής τους. Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται o 

σχεδιασμός και η λειτουργία του R-DSP Lab. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται επίσης η 

συνεισφορά του R-DSP Lab στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στον σχεδιασμό 

συστημάτων με DSPs όπως προέκυψε από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου RL από τους 

φοιτητές. Στο κεφάλαιο 5 με σκοπό να επιβεβαιωθεί η προτεινόμενη αρχιτεκτονική 

παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας με DSPs. Στο κεφάλαιο 6 προτείνεται ένα RL στην αρχιτεκτονική των 

υπολογιστών που επιτρέπει σε προπτυχιακούς κυρίως φοιτητές, να κατανοήσουν την 

λειτουργία δύο σχετικά απλών CPUs. Το συγκεκριμένο RL απευθύνεται σε φοιτητές με 

χαμηλό υπόβαθρο στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών και επιτρέπει την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας δύο απλών CPUs που έχουν υλοποιηθεί με μια HDL (Hardware 

Description Language). Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένη διδακτορικής διατριβής καθώς και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2 Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες για την 
Ανάπτυξη από Απόσταση Εργαστηρίων

 
 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Παρόλο που τα πρώτα RLs αναπτύχθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες 

εξακολουθούν και παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιστημονικής 

κοινότητας [2.1-2.3]. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάζεται 

στην αναφορά [2.4] παρατηρήθηκε μια αναβίωση του ενδιαφέροντος της επιστημονικής 

κοινότητας γύρω από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη RLs μετά το 2006. Στο γεγονός αυτό 

συνέβαλε η ανάγκη για μείωση του κόστους στην παροχή της εργαστηριακής εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται στην παραπάνω ανασκόπηση, η ανάπτυξη των RLs 

μπορεί να προσφέρει δυνατότητες για συνεργασίες μεταξύ των ιδρυμάτων. Σύμφωνα με 

αυτή την προσέγγιση, πανεπιστήμια που δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους για να αποκτήσουν τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την δημιουργία 

των δικών τους παραδοσιακών εργαστηρίων, έχουν πλέον την δυνατότητα να 

εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους αξιοποιώντας RLs που έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται 

από άλλα πανεπιστήμια. Η προοπτική αυτή εκτός του ότι θα μπορούσε να αποφέρει κάποια 

επιπλέον έσοδα θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ 

των ιδρυμάτων σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Επίσης, η παραπάνω προσέγγιση θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδρυμάτων και εταιρειών. 

Δίνοντας στις σύγχρονες μηχανές αναζήτησης κάποιον από τους όρους “Web Labs”, 

“Online Laboratories” ή “Remote Laboratories” εμφανίζεται ένα πολύ μεγάλο πλήθος 

λειτουργικών RLs καθώς και εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάζεται στην αναφορά [2.5] η 

οποία πραγματοποιήθηκε το 2009, η παραπάνω αναζήτηση επιστρέφει περισσότερα από 

100 λειτουργικά RLs τα οποία έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Πολλά από αυτά τα 

RLs αναπτύχτηκαν στα πλαίσια εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Σήμερα ο αριθμός 
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των λειτουργικών RLs που μπορεί κανείς να εντοπίσει επαναλαμβάνοντας την παραπάνω 

αναζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά. Επίσης, στην διεθνή βιβλιογραφία έχει καταγραφεί 

ένας σημαντικός αριθμός εργασιών που εστιάζουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη RLs 

και επιτρέπουν την εκτέλεση από απόσταση πειραμάτων σε ένα μεγάλο φάσμα των 

επιστημών όπως την φυσική [2.6, 2.7], την χημεία [2.8, 2.9], την ηλεκτρονική [2.10-2.12], 

την ρομποτική [2.13-2.15] κλπ. Τα από απόσταση πειράματα που υποστηρίζουν τα 

υπάρχοντα RLs μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με την διαδραστικότητα που 

προσφέρουν στον χρήστη σε 3 κατηγορίες [2.5]: 

 Πειράματα Παρακολούθησης Αισθητηρίων (Sensor Experiments): Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν τα από απόσταση πειράματα που επιτρέπουν στον χρήστη μόνο 

να παρακολουθεί την εξέλιξη του πειράματος. Σε αυτή την περίπτωση οι πειραματικές 

διατάξεις διαθέτουν είτε μεμονωμένα αισθητήρια είτε δίκτυα αισθητηρίων. Μετά την 

ολοκλήρωση του πειράματος ο χρήστης έχει πρόσβαση στα πειραματικά δεδομένα 

για περαιτέρω επεξεργασία μέσω μιας βάσης δεδομένων. 

 Πειράματα Δέσμης Ενεργειών (Batched Experiments): Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν τα από απόσταση πειράματα που επιτρέπουν στον χρήστη να ορίζει τις 

παραμέτρους του πειράματος πριν την εκτέλεση του πειράματος. Κατά την διεξαγωγή 

του πειράματος ο χρήστης έχει την δυνατότητα μονό να παρακολουθεί την εξέλιξη 

του, χωρίς όμως να μπορεί να επέμβει. 

 Διαδραστικά Πειράματα (Interactive Experiments): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 

από απόσταση πειράματα που επιτρέπουν στον χρήστη να επεμβαίνει στις 

παραμέτρους του πειράματος και κατά την διεξαγωγή του. Σε αυτή την κατηγορία 

συνήθως ανήκουν τα πλέον σύγχρονα RLs. 

Από την μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των 

RLs παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επειδή εξακολουθούν ακόμα και σήμερα 

να παραμένουν αναπάντητα διάφορα σημαντικά ερωτήματα [2.4, 2.5, 2.16]. Το πλέον 

σημαντικό θέμα που προκύπτει κατά τον σχεδιασμό ενός νέου RL είναι η αρχιτεκτονική του. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αρχιτεκτονική των RLs είναι αυστηρά προσαρμοσμένη στο 

γνωστικό αντικείμενο του υποστηριζόμενου από απόσταση πειράματος και στον 

εργαστηριακό εξοπλισμό που αξιοποιείται. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

ανάπτυξη ενός νέου RL ή η αναβάθμιση ενός υπάρχοντος RL να είναι σημαντικά επίπονη 

διαδικασία και να απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που δεν διαθέτουν οι κοινοί χρήστες. 

Επίσης η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού προτύπου στον σχεδιασμό των RLs έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στην βιωσιμότητα τους. 
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Ένα δεύτερο αλλά επίσης σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι ο πιο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής των RLs ώστε τα RLs να μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την υλοποίηση διαφορετικών από απόσταση πειραμάτων 

χρησιμοποιώντας τον ίδιο εργαστηριακό εξοπλισμό. Τα RLs που έχουν την δυνατότητα με 

μικρές ή καθόλου παρεμβάσεις τόσο στο λογισμικό (software) όσο και στο διαθέσιμο 

εξοπλισμό τους να υποστηρίζουν διαφορετικά από απόσταση πειράματα συχνά 

αναφέρονται ως επαναχρησιμοποιήσιμα RLs (reusable RLs) [2.12, 2.17]. 

Τόσο η αύξηση του αριθμού των RLs όσο και η υιοθέτησή τους σε προγράμματα 

σπουδών που προσφέρονται από πολλά πανεπιστήμια οδήγησε αρκετές ερευνητικές 

ομάδες στην ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση των RLs (Remote Laboratory 

Management Systems). Σκοπός αυτών των συστημάτων είναι να επιτρέπουν στους 

σχεδιαστές των RLs να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός νέου RL χωρίς να χρειάζεται να 

αναπτύξουν διαδικασίες όπως η ταυτοποίηση των χρηστών, η εκχώρηση διαφορετικών 

δικαιωμάτων στους εκάστοτε χρήστες, η οργάνωση των εργασιών κλπ. Ορισμένες από τις 

πλέον σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα είναι η ISA (iLab Software 

Architecture) [2.18], το WebLab-Deusto [2.19] και το Labshare Sahara [2.20]. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις πλέον αξιόλογες 

προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής τόσο για την υλοποίηση νέων 

RLs όσο και για την διαχείριση των υπαρχόντων RLs. Επίσης γίνεται μια σύντομη καταγραφή 

τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη RLs. 

 

2.2 Η Αρχιτεκτονική των από Απόσταση Εργαστηρίων 

Στην πλειοψηφία τους τα υφιστάμενα RLs υποστηρίζουν μόνο ένα από απόσταση 

πείραμα αξιοποιώντας μια μοναδική αρχιτεκτονική η οποία είναι αυστηρά προσαρμοσμένη 

στον εργαστηριακό εξοπλισμό και το γνωστικό αντικείμενο του υποστηριζόμενου 

πειράματος. Παρόλα αυτά οι αρχιτεκτονικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί παρουσιάζουν 

πολλά κοινά στοιχεία. Στις αναφορές [2.16, 2.21] παρουσιάζεται μια γενικευμένη μορφή 

αρχιτεκτονικής στην οποία βασίζονται τα περισσότερα από τα υφιστάμενα RLs. Σύμφωνα με 

το σχήμα 2.1, η παραπάνω αρχιτεκτονική διαθέτει δύο βασικά στοιχεία τον Web Server και 

τον Lab Server. 

Ο Web Server είναι ένας υπολογιστής που φιλοξενεί την ιστοσελίδα του πειράματος 

και την βάση δεδομένων στην οποία συνήθως αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη και 

πληροφορίες που σχετίζονται με την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος. Όμως ο 

βασικός ρόλος του Web Server είναι η υποστήριξη και λειτουργία του GUI το οποίο 

αναλαμβάνει   τον   ρόλο   του   εικονικού   πάγκου   εργασίας   και   δίνει   στον  χρήστη  την  
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Σχήμα 2.1 Η γενική μορφή της αρχιτεκτονικής των RLs [2.16]. 

δυνατότητα να ελέγχει τον εργαστηριακό εξοπλισμό και κατά επέκταση την διεξαγωγή του 

από απόσταση πειράματος. Από την άλλη μεριά ο Lab Server επικοινωνεί απευθείας με τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό που περιλαμβάνει την πειραματική διάταξη, τους αισθητήρες, 

τους ελεγκτές (controllers), τα εργαστηριακά όργανα και τις συσκευές πολυμέσων 

(multimedia devices) που συνήθως περιλαμβάνουν κάμερες και μικρόφωνα.  

Σύμφωνα με την παραπάνω γενικευμένη αρχιτεκτονική, τα αιτήματα που 

πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω του GUI προωθούνται από τον Web Server στον Lab Server. 

Στην συνέχεια ο Lab Server αποστέλλει στον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό τις 

κατάλληλες εντολές ώστε να ξεκινήσει η σχετιζόμενη διαδικασία. Στην συνέχεια ο Lab 

Server συλλέγει από τον εργαστηριακό εξοπλισμό τα αντίστοιχα δεδομένα και τα προωθεί 

στο GUI μέσω του Web Server, ώστε να καταλήξουν στον χρήστη.  

Το βασικό μειονέκτημα της παραπάνω αρχιτεκτονικής είναι ότι ο εργαστηριακός 

εξοπλισμός δεσμεύεται αποκλειστικά από ένα χρήστη για την διεξαγωγή ενός 

συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος που έχει αναπτυχθεί από τους σχεδιαστές του 

συγκεκριμένου RL. Επίσης, το παραπάνω μοντέλο δεν διαθέτει την δυνατότητα να 

διεξάγονται διαφορετικά από απόσταση πειράματα αξιοποιώντας τον ίδιο εργαστηριακό 

εξοπλισμό. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι όταν απαιτείται η ενσωμάτωση μιας νέας 

θέσης εργασίας ή ενός νέου από απόσταση πειράματος είναι υποχρεωτική η δημιουργία 

ενός νέου RL. Συνεπώς, τόσο για την δημιουργία ενός νέου από απόσταση πειράματος όσο 

και για την αναβάθμιση του υποστηριζόμενου RL απαιτείται συνήθως ο πλήρης 

επανασχεδιασμός όλων των δομικών στοιχείων της παραπάνω αρχιτεκτονικής. Οι 

παραπάνω λόγοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για να αξιοποιηθούν τα παραπάνω RLs από 

άλλα πανεπιστήμια απαιτείται αφενός η δημιουργία πολλαπλών αντίγραφων και αφετέρου 

η αξιοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης RLs. 
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2.3 Οι Τεχνολογίες για την Ανάπτυξη από Απόσταση Εργαστηρίων  

Συχνά γίνεται η ερώτηση “ποια είναι η καταλληλότερη γλώσσα προγραμματισμού για 

την ανάπτυξη ενός RL;”. Δυστυχώς σε αυτό το ερώτημα ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να 

δοθεί μια σαφή απάντηση γιατί δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή της 

“κατάλληλης” γλώσσας προγραμματισμού. Επομένως, για την επιλογή της γλώσσας 

προγραμματισμού υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιαστή 

ενός RL. Αρχικά, το υπόβαθρο και η εξοικείωση του σχεδιαστή με κάποια ή κάποιες 

γλώσσες προγραμματισμού επηρεάζει καθοριστικά την τελική του επιλογή. Επίσης, 

σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του απαιτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού (όργανα, 

πειραματικές διατάξεις κ.α.). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι 

κατασκευαστές του εργαστηριακού εξοπλισμού παρέχουν στους σχεδιαστές των RLs 

βιβλιοθήκες συναρτήσεων που είναι υλοποιημένες με μια ή περισσότερες γλώσσες 

προγραμματισμού και αναλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του 

αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού. Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού είναι το κόστος για την αγορά του 

αντίστοιχου λογισμικού πακέτου που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του RL. Όπως 

είναι λοιπόν αναμενόμενο στην διεθνή βιβλιογραφία έχει καταγραφεί σημαντικός αριθμός 

ερευνητικών προσπαθειών που αξιοποιούν διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και 

τεχνολογίες για την ανάπτυξη των RLs [2.4, 2.5, 2.16]. 

Επίσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι σχεδιαστές των RLs αξιοποιούν διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες για την ανάπτυξη των επιμέρους δομικών 

στοιχείων ενός RL. Για τον λόγο αυτό η παρουσίαση των πλέον συνηθισμένων γλωσσών 

προγραμματισμού και τεχνολογιών που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη των RLs θα 

πραγματοποιηθεί στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου σύμφωνα με το δομικό στοιχείο 

της γενικευμένης αρχιτεκτονικής (σχήμα 2.1) που υλοποιούν. 

2.3.1 Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη  

Η ανάπτυξη του GUI παίζει καθοριστικό ρόλο στην συνολική αποδοχή του RL αφού 

μέσα από αυτό ο χρήστης έχει την δυνατότητα να χειρίζεται απομακρυσμένα τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνεπώς, το GUI είναι υπεύθυνο για την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων του αντίστοιχου από απόσταση πειράματος. Τα GUIs μπορούν να 

χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά που εκτελούνται στον απομακρυσμένο 

υπολογιστή (υπολογιστή του χρήστη) υπό την μορφή εκτελέσιμου αρχείου και σε αυτά που 

εκτελούνται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης (web browser). 
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Τα γραφικά περιβάλλοντα χρήστη υπό την μορφή εκτελέσιμου αρχείου 

Στις περιπτώσεις που το GUI είναι υλοποιημένο ως εκτελέσιμο αρχείο ο χρήστης θα 

πρέπει να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. Για την ανάπτυξη των GUI αυτής της 

κατηγορίας οι σχεδιαστές των RLs έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε 

γλώσσα προγραμματισμού όπως η C++, C#, η Visual Basic, η Java κλπ. Επίσης για τον σκοπό 

αυτό συχνά αξιοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα όπως το LabVIEW της NI 

(National Instruments) και το Matlab της Mathworks. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα RLs 

που αξιοποιούν GUIs που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι το NetLab [2.11] που 

αναπτύχθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πληροφορικής στο UniSA (University of 

South Australia) και το RMCLab [2.22] που αναπτύχθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το πλεονέκτημα αυτού του σεναρίου είναι ότι ο σχεδιαστής ενός RL έχει την 

δυνατότητα να προσθέσει περισσότερα γραφικά στοιχεία στο GUI ώστε να είναι 

περισσότερο φιλικό προς το χρήστη χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ταχύτητα 

επικοινωνίας μεταξύ του GUI και του αντίστοιχου RL. Από την άλλη μεριά το γεγονός ότι ο 

χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα νέο πρόγραμμα στον υπολογιστή του σε πολλές 

περιπτώσεις δημιουργεί στους χρήστες ανασφάλεια και δυσφορία. Όμως το μεγάλο 

μειονέκτημα του παραπάνω σεναρίου είναι ότι ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να 

διεξάγει ένα από απόσταση πείραμα από όποιον υπολογιστή επιθυμεί αφού σε 

κοινόχρηστους υπολογιστές συνήθως δεν έχει την δυνατότητα να εγκαταστήσει κάποιο νέο 

πρόγραμμα. 

Τα γραφικά περιβάλλοντα χρήστη που εκτελούνται μέσω ενός web browser 

Με σκοπό οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να διεξάγουν ένα από απόσταση 

πείραμα χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν ένα νέο πρόγραμμα στον 

υπολογιστή τους, η πλειοψηφία των RLs διαθέτει GUIs που εκτελούνται μέσω ενός κοινού 

web browser. Στην πραγματικότητα αυτά τα GUIs αποτελούν τμήματα κατάλληλα 

διαμορφωμένων ιστοσελίδων. Για την ανάπτυξη των παραπάνω ιστοσελίδων μπορούν να 

αξιοποιηθούν είτε γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζουν τον προγραμματισμό από 

την μεριά του διακομιστή (server side) όπως η PHP, η ASP (Active Server Pages), η Python 

κλπ είτε γλώσσες προγραμματισμού που επιτρέπουν τον προγραμματισμό από την μεριά 

του χρήστη (client side) όπως η Java για την ανάπτυξη Java Applets, η Flash κλπ. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι ιστοσελίδες για την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων έχουν την 

μορφή HTML (HyperText Markup Language) ιστοσελίδων. Επίσης μια συχνή τακτική που 

ακολουθείται κυρίως από σχεδιαστές RL που αξιοποιούν μια server side γλώσσα 

προγραμματισμού είναι η αξιοποίηση κάποιων πρόσθετων (plugins) που αξιοποιούν είτε 
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μια client side γλώσσα προγραμματισμού είτε Active Χ ελεγκτές (controls). Επίσης με την 

ενσωμάτωση plugins όπως το Silverlight της Microsoft είναι εφικτή η ανάπτυξη των GUIs και 

με γλώσσες προγραμματισμού όπως η C++, η C# και η Visual Basic. Επίσης η χρήση 

γλωσσών σεναρίων (scripting languages) όπως η Javascript και η VBscript (Visual Basic 

Scripting edition) επιτρέπει στους σχεδιαστές των RL να προσθέτουν διαδραστικά 

αντικείμενα στις ιστοσελίδες τους χωρίς να επιβαρύνουν τον αντίστοιχο διακομιστή 

(server). Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται χρήση τεχνολογιών όπως η AJAX (Asynchronous 

Javascript and XML – eXtensible Markup Language) που επιτρέπουν την ανανέωση των 

αντικειμένων της ιστοσελίδας χωρίς να απαιτείται η ανανέωση ολόκληρης της ιστοσελίδας.  

Όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα παραπάνω, η ανάπτυξη ενός GUI που θα 

εκτελείται σε μια ιστοσελίδα απαιτεί πολύ καλές γνώσεις διαδικτυακού προγραμματισμού. 

Με σκοπό την απλούστερη ανάπτυξη GUIs που θα ελέγχουν μια εφαρμογή απομακρυσμένα 

μέσω μιας κατάλληλα διαμορφωμένης ιστοσελίδας η NI εξόπλισε το LabVIEW με την 

τεχνολογία των Remote Panels. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη 

δημιουργία Active X αντικειμένων που διαμορφώνονται από τον σχεδιαστή σύμφωνα με τις 

ανάγκες του από απόσταση πειράματος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την συνεχή 

εξέλιξη των δυνατοτήτων του LabVIEW, έχει καταστήσει το LabVIEW ως μια από τις πιο 

συχνές επιλογές των σχεδιαστών για την ανάπτυξη των GUIs και γενικότερα των RLs. 

2.3.2 O Web Server 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάπτυξη του Web Server συνδέεται άρρηκτα με την 

ανάπτυξη του GUI και τις ιδιαιτερότητες του από απόσταση πειράματος. Επειδή όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο τα GUIs των περισσότερων RLs αξιοποιούνται 

από τους χρήστες μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ιστοσελίδων για την υλοποίησης των 

αντίστοιχων Web Servers συνήθως χρησιμοποιούνται έτοιμοι servers όπως ο Apache και ο 

IIS (Internet Information Server) της Microsoft. Ένας κύριος λόγος που ο Apache βρίσκεται 

συνήθως μέσα στις πρώτες επιλογές των σχεδιαστών των RLs είναι το γεγονός ότι ανήκει 

στην κατηγορία των λογισμικών ανοικτού κώδικα (open source). Πέρα από το παραπάνω 

γεγονός, ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τους σχεδιαστές των RLs στην 

επιλογή το server είναι το λειτουργικό σύστημα που απαιτείται για την λειτουργία του Web 

Server. Σε αυτή την περίπτωση ο Apache παίρνει το προβάδισμα από τον IIS επειδή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που ως λειτουργικό σύστημα του Web Server έχει 

επιλεγεί το Linux και όχι κάποια έκδοση των Windows. 

Εκτός από τον server o Web Server των περισσότερων RLs είναι εφοδιασμένος με μια 

βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται δεδομένα όπως τα στοιχεία του χρήστη 

(όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης κλπ), οι παράμετροι που θέτει ο χρήστης για την 

http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://en.wikipedia.org/wiki/XML


18 2.3 Οι Τεχνολογίες για την Ανάπτυξη από Απόσταση Εργαστηριών 

διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος, πειραματικά δεδομένα κ.α. Όπως και στην 

περίπτωση της αρχιτεκτονικής των RLs έτσι και όσον αφορά την δομή της βάσης δεδομένων 

δεν υπάρχει ένα κοινό σενάριο για όλα τα RLs. Ο σημαντικότερος παράγοντας για τον 

καθορισμό της δομής της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα RL είναι το 

είδος του από απόσταση πειράματος που υποστηρίζει. Οι βάσεις δεδομένων που κυρίως 

αξιοποιούνται για την υλοποίηση ενός RL είναι η MySQL, η SQL Server της Microsoft και η 

Oracle.  

2.3.3 O Lab Server 

Ο Lab Server είναι στην πραγματικότητα ένας υπολογιστής στον οποίο είναι 

συνδεδεμένος ο εργαστηριακός εξοπλισμός. Επομένως, ο Lab Server θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με την εφαρμογή ή τις εφαρμογές που θα αναλάβουν τον έλεγχο και την 

επικοινωνία με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εφαρμογές 

αυτές έχουν αναπτυχθεί από τους σχεδιαστές των RLs αποκλειστικά για να καλύψουν τις 

απαιτήσεις του υποστηριζόμενου από απόσταση πειράματος είτε αξιοποιώντας γλώσσες 

προγραμματισμού γενικού σκοπού όπως η C, C++, C#, Visual Basic κλπ είτε εξειδικευμένα 

λογισμικά πακέτα όπως το LabVIEW και το Matlab. Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το λογισμικό που συνοδεύει τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό.  

Με σκοπό την λήψη των πειραματικών δεδομένων ο εργαστηριακό εξοπλισμός ενός 

RL συνήθως περιλαμβάνει εργαστηριακά όργανα όπως βολτόμετρα, αμπερόμετρα, 

παλμογράφους κλπ ή κάποια DACs (Data Acquisition Cards). Επίσης στον εργαστηριακό 

εξοπλισμό περιλαμβάνονται και οι πειραματικές διατάξεις που στις περισσότερες 

περιπτώσεις ελέγχονται από κάποιο είδος ελεγκτή (controller) όπως μικροελεγκτές 

(microcontrollers), CPLDs (Complex Programmable Logic Devices), FPGAs (Field 

Programmable Gate Arrays), DSPs, PLCs (Programmable Logic Controllers) κλπ. Τέλος, στον 

εργαστηριακό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και κάποιες συσκευές πολυμέσων όπως κάμερες 

και μικρόφωνα.  

Η διασύνδεση μεταξύ του εργαστηριακού εξοπλισμού και του Lab Server μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως τα RS-232, USB (Universal 

Serial Bus), Ethernet, GPIB (General Purpose Interface Bus) κλπ. Το είδος του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας μεταξύ του Lab Server και του εργαστηριακού εξοπλισμού καθορίζεται 

αυστηρά από τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η 

αξιοποίηση περισσότερων του ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας επειδή ο διαθέσιμος 

εργαστηριακός εξοπλισμός μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά όργανα και διατάξεις 

όπου η καθεμία επικοινωνεί με τον Lab Server ανεξάρτητα. Με σκοπό να περιοριστεί αυτή 
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η ανομοιομορφία έχουν αναπτυχθεί αρκετές πλατφόρμες οργάνων που διαθέτουν μια 

σπονδυλωτή δομή και δίνουν την δυνατότητα στον σχεδιαστή του RL να προσθέτει ή να 

αφαιρεί εργαστηριακά όργανα ανάλογα με τις ανάγκες του. Τέτοιου είδους πλατφόρμες 

είναι τα PXI (PCI – Peripheral Component Interconnect eXtentions for Instrumentation), LXI 

(LAN – Local Area Network eXtentions for Instrumentation) και VXI (VME – Versa Module 

Eurocard eXtentions for Instrumentation). 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω καταγραφή το μεγάλο εύρος των τεχνολογιών που 

έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ ενός υπολογιστή και ενός 

εργαστηριακού οργάνου καθιστά την ανάπτυξη εφαρμογών ελέγχου των εργαστηριακών 

οργάνων αρκετά επίπονη διαδικασία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο σχεδιαστής μιας 

τέτοιας εφαρμογής θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τόσο το επιλεγμένο πρωτόκολλο 

επικοινωνίας όσο και το ρεπερτόριο εντολών που υποστηρίζει το αντίστοιχο εργαστηριακό 

όργανο. Με σκοπό την απλούστευση της παραπάνω διαδικασίας πολλοί κατασκευαστές 

εργαστηριακών οργάνων έχουν αναπτύξει βιβλιοθήκες που περιέχουν συναρτήσεις για τον 

έλεγχο των οργάνων που κατασκευάζουν. Επίσης, κοινοπραξίες μεγάλων εταιρειών όπως η 

NI, η Agilent Technologies, η Tektronix κ.α. ασχολούνται με την ανάπτυξη ενιαίων 

αρχιτεκτονικών όπως η VISA (Virtual Instrument Software Architecture) και η IVI 

(Interchangeable Virtual Instruments), που αξιοποιούνται για την υλοποίηση των παραπάνω 

βιβλιοθηκών. 

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των εφαρμογών που θα εκτελούνται στον Lab Server με 

γλώσσες προγραμματισμού γενικού σκοπού παραμένει μια αρκετά επίπονη διαδικασία και 

απαιτεί ιδιαίτερα καλές γνώσεις προγραμματισμού. Για τον λόγο αυτό συχνά οι σχεδιαστές 

των RLs καταφεύγουν στην αξιοποίηση των λογισμικών πακέτων LabVIEW και Matlab. Όσον 

αφορά στην επικοινωνία με τον εργαστηριακό εξοπλισμό το LabVIEW, διαθέτει 

ενσωματωμένες συναρτήσεις που μπορούν να διαχειριστούν τα περισσότερα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας με αποτέλεσμα η διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών του Lab Server να 

απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό συμβάλλει σημαντικά και το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι κατασκευαστές εργαστηριακών οργάνων παρέχουν τις αντίστοιχες 

βιβλιοθήκες σε LabVIEW. Παρόλο που το Matlab υστερεί σε σχέση με το LabVIEW όσον 

αφορά στην διασύνδεση και στον έλεγχο εργαστηριακών οργάνων, είναι πιο 

αποτελεσματικό όταν απαιτείται η επεξεργασία και ανάλυση των πειραματικών 

δεδομένων. 

Συνεπώς η ταυτόχρονη αξιοποίηση τόσο του LabVIEW για την επικοινωνία με τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό και την ανάπτυξη του GUI όσο και του Matlab για την επεξεργασία 

και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων αποτελεί μια συχνή επιλογή των σχεδιαστών 
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για την ανάπτυξη του Lab Server. Για να επιτευχθεί η παραπάνω ταυτόχρονη αξιοποίηση θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια από τις παρακάτω τεχνολογίες: 

 ActiveX τεχνολογία: Σε αυτή την προσέγγιση πραγματοποιείται απευθείας 

επικοινωνία του LabVIEW με τον ActiveX Server του Matlab. 

 DLL (Dynamic Link Library) τεχνολογία: Οι κώδικες του Matlab που αποθηκεύονται σε 

.m αρχεία (m-files), κτίζονται από το Matlab υπό την μορφή DLL βιβλιοθηκών. Οι 

βιβλιοθήκες αυτές στην συνέχεια καλούνται μέσω του LabVIEW. 

 COM (Component Object Model) τεχνολογία: Οι κώδικες του Matlab μετατρέπονται 

σε αντικείμενα τύπου COM και στην συνέχεια καλούνται μέσω του LabVIEW. 

 MathScript RT (Real-Time) Module: Το συστατικό (module) αυτό ενσωματώνεται στο 

LabVIEW με την μορφή πρόσθετου (add-on module) και διαθέτει ένα μεταγλωτιστή 

(compiler) που επιτρέπει την απευθείας εκτέλεση m-αρχείων χωρίς να είναι 

εγκατεστημένο το Matlab. 

 

2.4 Τα Επαναχρησιμοποιήσιμα από Απόσταση Εργαστήρια 

Ένα από τα μειονεκτήματα του γενικευμένου μοντέλου αρχιτεκτονικής που 

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.2 είναι ότι δεν υποστηρίζει την διεξαγωγή 

διαφορετικών από απόσταση πειραμάτων αξιοποιώντας τον υπάρχον εργαστηριακό 

εξοπλισμό. Με σκοπό να αντιμετωπιστεί το παραπάνω μειονέκτημα έχουν προταθεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία RLs που χαρακτηρίζονται ως επαναχρησιμοποιήσιμα (reusable). Αυτά 

τα RLs με μικρές παρεμβάσεις στο διαθέσιμο υλικό και με κάποιες παραμετροποιήσεις στο 

λογισμικό τους έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν διαφορετικά από απόσταση 

πειράματα. Για την σχεδίαση ενός reusable RL εκτός από την αρχιτεκτονική που θα 

χρησιμοποιηθεί σημαντικό ρόλο παίζει το είδος των από απόσταση πειραμάτων που θα 

υποστηρίζει και οι δυνατότητες του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού. Το γεγονός 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μέχρι τώρα υλοποιημένα reusable RLs να εντοπίζονται κυρίως 

στον χώρο της Ηλεκτρονικής και της Ανάλυσης Κυκλωμάτων. Ορισμένοι από τους πλέον 

σημαντικούς αντιπρόσωπους αυτής της κατηγορίας είναι το VISIR (Virtual Instruments 

Systems in Reality), το NetLab και το RemotElectLab που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. 

2.4.1 Το VISIR – Virtual Instruments Systems in Reality 

Η ανάπτυξη του VISIR ξεκίνησε το τέλος του 2006 από το BTH (Blekinge Institute of 

Technology) στην Σουηδία σε συνεργασία με την NI και την Axiom EduTECH [2.10]. 

Πρόκειται για ένα RL που επιτρέπει την από απόσταση υλοποίηση ηλεκτρικών και 
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ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χαμηλής συχνότητας αξιοποιώντας ένα εικονικό breadboard. 

Επίσης, δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιούν πραγματικό εργαστηριακό 

εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των από απόσταση πειραμάτων και την λήψη 

μετρήσεων. 

Η αρχιτεκτονική του VISIR παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2 και αποτελείται από τέσσερα 

τμήματα [2.10, 2.23], το User Interface, τον Experiment Client, τον Measurement Server και 

τον Equipment Server. 

 

 

Σχήμα 2.2 Η αρχιτεκτονική του VISIR [2.23]. 

Το User Interface είναι στην πραγματικότητα η αρχική ιστοσελίδα του VISIR μέσα από 

την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν μια σειρά από διεργασίες όπως η διαχείριση του 

πειράματος, η ταυτοποίηση των χρηστών και η πρόσβαση στον Experiment Client για την 

πραγματοποίηση του από απόσταση πειράματος. Το User Interface έχει αναπτυχθεί σε 

γλώσσα PHP και φιλοξενείται στον Apache web server που είναι εγκατεστημένος στον Web 

Server. Οι δυνατότητες που παρέχει το User Interface στον χρήστη είναι παρόμοιες με 

αυτές που προσφέρονται από ένα LMS (Learning Management System) και εξαρτώνται από 

τα δικαιώματα του λογαριασμού που διαθέτει ο εκάστοτε χρήστης. Για τον λόγο αυτό το 

User Interface επικοινωνεί με μια MySQL βάση δεδομένων. To VISIR διαθέτει τα παρακάτω 

τέσσερα είδη λογαριασμών:  
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 Λογαριασμός Διαχειριστή (Administrator Account) 

 Λογαριασμός Διδάσκοντα (Teacher Account) 

 Λογαριασμός Μαθητή και Εκπαιδευτή (Student and Instructor Account) 

 Λογαριασμός Επισκέπτη (Guest Account) 

Ο Experiment Client που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3 αποτελεί την προσομοίωση 

ενός πάγκου εργασίας και είναι ενσωματωμένος στον HTML κώδικα της ιστοσελίδας 

πειραμάτων του User Interface. Ο Experiment Client έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού Adobe Flash και φιλοξενείται από τον Apache 

web server. Μέσα από τον Experiment Client ο χρήστης αρχικά έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει την όψη των εικονικών οργάνων με τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένος. Οι 

διαθέσιμες όψεις περιλαμβάνουν την γεννήτρια συχνοτήτων 33120Α της Hewlett Packard, 

τον παλμογράφο 54622Α της Agilent, το DC (Direct Current) τροφοδοτικό E3631A της 

Agilent, το πολύμετρο Fluke 23 της Fluke και τα προκαθορισμένα GUIs των PXI οργάνων της 

NI. Μέσω του Experiment Client ο χρήστη έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει το υπό έλεγχο 

κύκλωμα αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εξαρτήματα και το εικονικό breadboard που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3. Τα διαθέσιμα εξαρτήματα καθορίζονται είτε από τον 

διαχειριστή του συστήματος είτε από τον διδάσκοντα του εκάστοτε μαθήματος. 

Ο Measurement Server είναι μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί με την Visual C++ 

γλώσσα προγραμματισμού και εκτελείται σε ένα υπολογιστή που διαθέτει λειτουργικό 

 

 

Σχήμα 2.3 Ο Experiment Client του VISIR. 
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σύστημα Windows υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένες οι αντίστοιχες 

βιβλιοθήκες της Microsoft (Microsoft Visual C++ Redistributable Package). Ο Measurement 

Server λαμβάνει αιτήματα από τον Experiment Client μέσω της θύρας 2324. Επειδή έχει την 

δυνατότητα να εξυπηρετήσει αιτήματα από 16 ταυτόχρονους χρήστες, είναι απαραίτητο 

πριν και μετά από κάθε αίτημα να πραγματοποιείται η σύνδεση και η αποσύνδεση με τον 

αντίστοιχο χρήστη. Ο ρόλος του Measurement Server εντοπίζεται στην διεξαγωγή των 

παρακάτω διεργασιών: 

 Πιστοποίηση (Authentication): Πριν την εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος ο Measurement 

Server εκτελεί την διαδικασία πιστοποίησης ώστε να επικυρώσει την ταυτότητα του 

χρήστη ή να ελέγξει αν έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη συνεδρία (session) . 

 Επαλήθευση (Verification): Αρχικά λαμβάνει τα δεδομένα για την συνδεσμολογία του 

κυκλώματος και τις τιμές των οργάνων που έχει επιλέξει ο χρήστης. Στην συνέχεια 

εκτελεί μια διαδικασία ελέγχου μέσω της οποίας επιβεβαιώνει αρχικά αν το κύκλωμα 

περιέχει σφάλματα και στην συνέχεια ελέγχει αν οι ρυθμίσεις των οργάνων που έχει 

επιλέξει ο χρήστης είναι μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια για το συγκεκριμένο 

πείραμα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάποιο σφάλμα 

που θα οδηγήσει στην καταστροφή του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

 Διεργασία Ουράς (Queuing): Μέσω αυτής της διεργασίας έχει την δυνατότητα να 

διαχειριστεί σειριακά μέχρι και 16 αιτήματα από διαφορετικούς χρήστες λαμβάνοντας 

υπόψη τυχόν περιορισμούς που συνδέονται με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. 

 Διακομιστής Μεσολάβησης (Proxy Server): Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω 

διεργασίες με επιτυχία αποστέλλει τα αντίστοιχα αιτήματα στον Equipment Server 

μέσω της θύρας 5001 αξιοποιώντας το TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) πρωτόκολλο. Στην πραγματικότητα μέσω αυτής της διεργασίας ο 

Measurement Server παίζει τον ρόλο μιας διαδικτυακής πύλης και έχει την δυνατότητα 

να εξυπηρετήσει περισσότερους από ένα Equipment Server.  

Ο Equipment Server όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4, αποτελείται από μια PXI 

πλατφόρμα της NI και ένα relay switching matrix που επιτρέπει την διασύνδεση των 

διαθέσιμων εξαρτημάτων. Το λογισμικό του Equipment Server έχει αναπτυχθεί με το 

LabVIEW και μπορεί να εγκατασταθεί είτε στον ελεγκτή της PXI πλατφόρμας είτε σε ένα 

ξεχωριστό υπολογιστή. Το λογισμικό αυτό αφού δεχτεί από τον Measurement Server τα 

αιτήματα που έχουν περάσει επιτυχώς την διαδικασία επαλήθευσης υλοποιεί το αντίστοιχο 

κύκλωμα μέσω του relay switching matrix και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα 

αντίστοιχα όργανα. Αφού λάβει τις μετρήσεις των οργάνων, τις επιστρέφει μέσω του 

Measurement Server στον Experiment Client.  
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Σχήμα 2.4 Ο Equipment Server του VISIR. 

Όλα τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα που αξιοποιεί το VISIR είναι εγκατεστημένα 

υπό την μορφή καρτών στο PXI. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα στους σχεδιαστές 

του VISIR να αξιοποιήσουν τις έτοιμες συναρτήσεις και βιβλιοθήκες που τα συνοδεύουν για 

την ανάπτυξη του λογισμικού που εκτελεί ο Equipment Server. Ένα επίσης σημαντικό 

πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι η επικοινωνία μεταξύ των οργάνων και του PXI 

ελεγκτή ή του υπολογιστή που εκτελεί το παραπάνω λογισμικό γίνεται μέσω του ίδιου 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Όμως το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της επιλογής είναι το 

εξαιρετικά υψηλό κόστος αγοράς του αντίστοιχου PXI. Για τον λόγο αυτό, η ερευνητική 

κοινότητα του VISIR project ασχολείται με την υποστήριξη της διασύνδεσης Equipment 

Server και με άλλες πλατφόρμες εργαστηριακών οργάνων όπως η LXI.  

Το relay switching matrix με το οποίο είναι εξοπλισμένος ο Equipment Server 

αποτελείται από μια σειρά καρτών μεγέθους PCI/104 που έχουν υλοποιηθεί από το BTΗ με 

σκοπό την πραγματοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χαμηλής 

συχνότητας. Οι παραπάνω κάρτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις κάρτες των οργάνων 

(instrument boards) και τις κάρτες των εξαρτημάτων (component boards). Οι κάρτες που 

ανήκουν στην πρώτη κατηγορία αναλαμβάνουν την διασύνδεση των οργάνων ενώ οι κάρτες 

της δεύτερης κατηγορίας πραγματοποιούν τις συνδέσεις των επιμέρους εξαρτημάτων. Για 

την πραγματοποίηση των απαραίτητων διασυνδέσεων κάθε κάρτα είναι εξοπλισμένη με 

ένα μικροελεγκτή PIC16F767 της Microchip που ελέγχει την κατάσταση των επιμέρους ρελέ 

(relay) της αντίστοιχης κάρτας. Ο συνολικός έλεγχος όλων των επιμέρους καρτών του relay 

switching matrix πραγματοποιείται από ένα μικροελεγκτή PIC18F4550 που είναι 

τοποθετημένος στην κύρια κάρτα του relay switching matrix. Ο παραπάνω μικροελεγκτής 

αρχικά λαμβάνει από το PXI τις προδιαγραφές του υπό υλοποίηση κυκλώματος μέσω του 

USB πρωτοκόλλου. Στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προδιαγραφές 
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στέλνει τις αντίστοιχες εντολές στους μικροελεγκτές των επιμέρους καρτών αξιοποιώντας 

το I2C (Inter-Integrated Circuit) πρωτόκολλο. 

Εκτός από το BTH στην Σουηδία αντίγραφα του VISIR έχουν υλοποιηθεί στο Carinthia 

University of Applied Sciences στην Αυστρία, στο FH Campus Wien for Applied Sciences στην 

Αυστρία, στο ISEP (Polytechnic Institute of Porto) στην Πορτογαλία, στο University of Deusto 

στην Ισπανία, στο UNED (Spanish University for Distance Education) στην Ισπανία και στο 

IIT-M (Madras Institute of Technology) στην Ινδία. Το γεγονός αυτό καθιστά στο VISIR ένα 

από τα πλέον διάσημα και αξιοποιημένα RLs σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, οι παραπάνω 

συνεργασίες έχουν διευρύνει την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα του VISIR που 

ασχολείται έντονα με την βελτίωση του VISIR και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων. 

2.4.2 Το NetLab 

Η ανάπτυξη του NetLab ξεκίνησε το 2001 στο UniSA στην Αυστραλία. Το συγκεκριμένο 

RL επικεντρώνεται στην υλοποίηση και ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μέσα από το 

GUI που διαθέτει ο χρήστης ή μια ομάδα χρηστών μέχρι τρία άτομα, μπορεί να διεξάγει από 

απόσταση πειράματα αξιοποιώντας τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. Για τον λόγο 

αυτό το NetLab μπορεί να χαρακτηριστεί ως RL πολλαπλών χρηστών (multi-user) [2.11].  

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5, το NetLab διαθέτει 

ένα ειδικά σχεδιασμένο server (dedicated server) ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο 

διαδίκτυο και επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών [2.24]. Αυτός ο server αναλαμβάνει τον 

έλεγχο και την επικοινωνία με τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα μέσω του GPIB 

πρωτοκόλλου, αξιοποιώντας τις αντίστοιχες VISA βιβλιοθήκες. Τα εργαστηριακά όργανα 

που διαθέτει το NetLab περιλαμβάνουν ένα παλμογράφο, μια γεννήτρια συχνοτήτων και 

ένα ψηφιακό πολύμετρο. Η υλοποίηση των υπό έλεγχο κυκλωμάτων πραγματοποιείται 

μέσω του 16x16 προγραμματιζόμενου matrix relay switch E1465 της Agilent. Επομένως, 

όλοι οι ακροδέκτες των παραπάνω οργάνων όπως και των διαθέσιμων εξαρτημάτων είναι 

συνδεδεμένοι στο matrix relay switch. Το συγκεκριμένο matrix relay switch απαιτεί για την 

λειτουργία του και πρόσθετο υλικό που περιλαμβάνει το VXI Mainframe Ε8408Α της Agilent 

και το Command Module E1406 της Agilent. Η επικοινωνία του matrix relay switch με τον 

server του NetLab πραγματοποιείται μέσω του GPIB πρωτοκόλλου αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες του Command Module. 

Η τρέχουσα υλοποίηση του NetLab υποστηρίζει ένα σύνολο εξαρτημάτων που 

περιλαμβάνουν αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές και μετασχηματιστές. Επιπρόσθετα για τις 

ανάγκες του NetLab έχουν υλοποιηθεί προγραμματιζόμενες μεταβλητές αντιστάσεις ώστε ο 

χρήστης να έχει την δυνατότητα να μεταβάλει τις τιμές τους, χωρίς να απαιτείται η 

τροποποίηση του κυκλώματος. Το πλεονέκτημα που παρέχει η αξιοποίηση του matrix relay 
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switch είναι ότι ο διαχειριστής του συστήματος έχει την δυνατότητα να προσθέτει ή να 

αφαιρεί εξαρτήματα. 

 
 

 

Σχήμα 2.5 Η αρχιτεκτονική του NetLab (http://netlab.unisa.edu.au/index.xhtml). 

Με σκοπό μια πιο ολοκληρωμένη εποπτεία του από απόσταση πειράματος το NetLab 

είναι εξοπλισμένο με μια web camera που διαθέτει τον δικό της web server ο οποίος 

επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίζει την θέση και την εστίαση της κάμερας. Επειδή όμως το 

βίντεο που παρέχει η web camera δεν αποτελεί τμήμα της πειραματικής διαδικασίας ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να την απενεργοποιήσει.  

Η αρχική έκδοση του GUI του NetLab είχε αναπτυχθεί με το LabVIEW. Στην συνέχεια 

το GUI επανασχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Ο χρήστης που επιθυμεί να διεξάγει κάποιο από απόσταση πείραμα με το NetLab θα 

πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το GUI στον υπολογιστή του. Επειδή το GUI είναι 

γραμμένο σε Java θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη και το 

Java Runtime Environment. Μέσα από το GUI αρχικά γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητα του 

χρήστη και στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος για το αν ο συγκεκριμένος χρήστης 

έχει δεσμεύσει κάποια χρονοθυρίδα (time slot) στο σύστημα κρατήσεων (booking system) 
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του NetLab. Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι ολοκληρωθούν με επιτυχία ενεργοποιείται το 

GUI μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το περιβάλλον του Circuit 

Builder ώστε να υλοποιήσει το υπό ανάλυση κύκλωμα. Επίσης το GUI παρέχει την 

δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα και να συνομιλεί 

με τους υπόλοιπους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο NetLab όπως παρουσιάζεται στο 

σχήμα 2.6.  

 

 

Σχήμα 2.6 Το GUI του NetLab. 

Για να ξεκινήσει κάποιος χρήστης ένα από απόσταση πείραμα θα πρέπει αρχικά να 

δεσμεύσει την αντίστοιχη χρονοθυρίδα μέσα από το σύστημα κρατήσεων του NetLab που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.7. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύστημα κρατήσεων 

πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας http://netlab.unisa.edu.au/booking/booking.xhtml 

και επιτρέπει σε κάθε ομάδα χρηστών να δεσμεύσει το NetLab μέχρι και τρεις ώρες ανά 

εβδομάδα. 

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η δεσμευμένη χρονοθυρίδα, ο χρήστης μέσω του GUI 

ενεργοποιεί το περιβάλλον του Circuit Builder (σχήμα 2.8) με σκοπό να υλοποιήσει το υπό 

ανάλυση κύκλωμα. Ο Circuit Builder επιτρέπει στον χρήστη αφενός να επιλέξει τα στοιχεία 

του κυκλώματος που θα υλοποιήσει και αφετέρου να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις. Με  
 

http://netlab.unisa.edu.au/booking/booking.xhtml
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Σχήμα 2.7 Το σύστημα κρατήσεων του NetLab. 

 

 

Σχήμα 2.8 Το περιβάλλον του Circuit Builder του NetLab. 
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το push button “Configure” o Circuit Builder αρχικά ενεργοποιεί τον έλεγχο του κυκλώματος 

και εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στο κύκλωμα αποστέλλει στον Server του NetLab τις 

προδιαγραφές του κυκλώματος. Στην συνέχεια ο χρήστης μέσα από το GUI έχει την 

δυνατότητα να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις των οργάνων και να πραγματοποιήσει τις 

μετρήσεις που επιθυμεί. 

2.4.3 Το RemotElectLab 

Το RemotElectLab αναπτύχτηκε στο ISEP στην Πορτογαλία και χρησιμοποιείται ως 

βοήθημα στην διεξαγωγή του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ το οποίο επικεντρώνεται στην 

λειτουργία και τις εφαρμογές του τελεστικού ενισχυτή [2.12]. Το συγκεκριμένο RL έχει 

υλοποιηθεί αξιοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα NI ELVIS (NI Educational Laboratory 

Virtual Instrumentation Suite) της NI η οποία ενσωματώνει μια σειρά από όργανα όπως 

παλμογράφο, γεννήτρια σήματος, ψηφιακό πολύμετρο κλπ. Το πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ότι τα διαθέσιμα όργανα μπορούν να ελεγχθούν πλήρως 

μέσω του LabVIEW αξιοποιώντας τις έτοιμες συναρτήσεις που την συνοδεύουν.  

Το υπό έλεγχο κύκλωμα που πρόκειται να μελετήσουν οι φοιτητές υλοποιείται στο 

breadboard του NI ELVIS από τον καθηγητή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος για 

τυχόν σφάλματα που θα επιφέρουν την καταστροφή του υλικού. Με σκοπό να δοθεί η 

δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν οι ίδιοι τα σημεία του κυκλώματος στα οποία θα 

παίρνουν μετρήσεις αλλά και να τους παρέχεται η δυνατότητα να αλλάζουν τις τιμές 

κάποιων εξαρτημάτων του κυκλώματος έχει υλοποιηθεί μια σειρά από relay switching 

matrixes που αξιοποιούν ηλεκτρομηχανικά ρελέ τύπου DPDT (Double Pole Double Throw).  

Ο έλεγχος των relay switching matrixes επιτυγχάνεται μέσω της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας NI ELVIS που διαθέτει ένα 4-bit δίαυλο διευθύνσεων και ένα 8-bit δίαυλο 

δεδομένων για την επιλογή του κατάλληλου relay switching matrix και την αποστολή των 

δεδομένων για την τροποποίηση του κυκλώματος αντίστοιχα. Ο μέγιστος αριθμός relay 

switching matrixes που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι 12 επειδή κάποιες διευθύνσεις 

είναι δεσμευμένες από την πλατφόρμα NI ELVIS. Με σκοπό την επίτευξη της επικοινωνίας 

μεταξύ της πλατφόρμας NI ELVIS και ενός relay switching matrix σε κάθε relay switching 

matrix έχει ενσωματωθεί ένας μικροελεγκτής ο οποίος αναλαμβάνει αφενός την λήψη των 

εντολών και αφετέρου την αλλαγή της κατάστασης των αντίστοιχων ρελέ. Η αξιοποίηση του 

μικροελεγκτή παρέχει μια επιπλέον προστασία στον κύκλωμα αφού μπορεί να εξασφαλίσει 

την αλλαγή των καταστάσεων των αντίστοιχων ρελέ χωρίς τον κίνδυνο πιθανών 

βραχυκυκλωμάτων. 

Επομένως, κατά την υλοποίηση ενός νέου κυκλώματος ο καθηγητής θα πρέπει να 

επιλέξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (σχήμα 
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2.9) μέχρι οκτώ κόμβους και μέχρι οκτώ κλάδους για την μέτρηση της τάσης και του 

ρεύματος. Η σύνδεση των παραπάνω κόμβων και κλάδων με το βολτόμετρο και το 

αμπερόμετρο αντίστοιχα της πλατφόρμας NI ELVIS, πραγματοποιείται μέσω των 

διαθέσιμων relay switching matrixes. Επίσης, ο καθηγητής θα πρέπει να επιλέξει τα 

εξαρτήματα ή τα τμήματα του κυκλώματος που ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να 

διαμορφώσει. Συνεπώς το RemotElectLab παρέχει στον καθηγητή την δυνατότητα να 

υλοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος διαφορετικά κυκλώματα.  

 

 

Σχήμα 2.9 Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του RemotElectLab [2.12]. 

Ταυτόχρονα οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν την συμπεριφορά των 

παραπάνω κυκλωμάτων μέσω του GUI που διαθέτει το RemotElectLab το οποίο 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.10. Το συγκεκριμένο GUI έχει υλοποιηθεί με το LabVIEW και ο 

φοιτητής έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω ενός web browser αξιοποιώντας την τεχνολογία των 

Remote Panels της NI. Επειδή το συγκεκριμένο GUI είναι πολύ γενικό και δεν παρέχει καμία 

πληροφορία σχετικά με το υπό έλεγχο κύκλωμα ο φοιτητής έχει πρόσβαση στη ιστοσελίδα 

του RemotElectLab μόνο μέσω της σελίδας του συγκεκριμένου μαθήματος στην αντίστοιχη 

LMS πλατφόρμα. Η αξιοποίηση της LMS πλατφόρμας αφενός εξασφαλίζει την εξακρίβωση 

της ταυτότητας του χρήστη και αφετέρου παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες 

πληροφορίες και τα απαραίτητα σχηματικά διαγράμματα του υπό έλεγχο κυκλώματος.  

Επομένως, ο φοιτητής που επιθυμεί να διεξάγει ένα από απόσταση πείραμα αρχικά 

θα πρέπει να συνδεθεί επιτυχώς στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου μαθήματος. Στην 

συνέχεια αφού μελετήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει 

το από απόσταση πείραμα. Η ιστοσελίδα του RemotElectLab ανοίγει σε νέο παράθυρο και 
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Σχήμα 2.10 Το GUI του RemotElectLab [2.12]. 

εφόσον δεν σημειωθεί κάποια δραστηριότητα για 30 λεπτά κλείνει αυτόματα. Όταν ο 

φοιτητής ολοκληρώσει το από απόσταση πείραμα έχει την δυνατότητα μέσω της LMS 

πλατφόρμας να καταθέσει την αναφορά του ή να συμπληρώσει κάποιο ερωτηματολόγιο 

σχετικά με το πείραμα που εκτέλεσε. 

 

2.5 Τα Συστήματα Διαχείρισης από Απόσταση Εργαστηρίων  

Τα συστήματα διαχείρισης RLs υποστηρίζουν ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως η 

ταυτοποίηση των χρηστών, η δέσμευση θέσεων εργασίας, η παροχή διαφορετικών 

δικαιωμάτων στους χρήστες, η υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης κλπ. χωρίς να 

επεμβαίνουν στο καθεαυτό από απόσταση πείραμα. Για τον λόγο αυτό σε πολλές 

περιπτώσεις αποκαλούνται και RLs γενικού σκοπού. 

Το πλεονέκτημα της χρήσης ενός συστήματος διαχείρισης RLs είναι ότι οι σχεδιαστές 

των RLs κατά την σχεδίαση και υλοποίηση ενός νέου από απόσταση πειράματος μπορούν 

να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει το επιλεγμένο σύστημα 

διαχείρισης μέσα από μια σειρά εργαλεία και οδηγίες που τους παρέχει. Επομένως, οι 

σχεδιαστές των RLs ασχολούνται αποκλειστικά με την υλοποίηση του από απόσταση 

πειράματος με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος ανάπτυξης. Επίσης μέσω των 
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παραπάνω συστημάτων διαχείρισης είναι εφικτή η διαχείριση μεγάλου όγκου φοιτητών και 

η συν-αξιοποίηση εκδοχών του ίδιου RL που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά 

πανεπιστήμια ή ιδρύματα. Με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μοντέλου ομοσπονδιακών 

RLs που θα επιτρέπει την αξιοποίηση του νέου RL σε προγράμματα σπουδών άλλων 

πανεπιστημίων. Το γεγονός αυτό αφενός ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 

εμπλεκόμενων πανεπιστημίων και αφετέρου επιτρέπει την “ενοικίαση” θέσεων εργασίας 

σε πανεπιστήμια που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτεί η διεξαγωγή του αντίστοιχου εργαστηριακού 

πειράματος. 

Οι παραπάνω λόγοι έχουν οδηγήσει αρκετές ερευνητικές ομάδες στην μελέτη και 

ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης των από απόσταση εργαστηρίων. Στην συνέχεια 

αυτής της παραγράφου γίνεται μια σύντομη παρουσίαση ορισμένων από των πλέον 

σημαντικών ερευνητικών προσπαθειών σε αυτόν τον τομέα. 

2.5.1 Η ISA – iLab Software Architecture 

Η ανάπτυξη της ISA ξεκίνησε το 2001 στα πλαίσια του προγράμματος iCampus όπου 

αποτέλεσε μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ του MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) και της Microsoft. Βασικός στόχος της ISA ήταν να επιτρέψει την αξιοποίηση 

μιας ενοποιημένης δομής (shared infrastructure) η οποία είναι βασισμένη στην τεχνολογία 

των web services, για την ανάπτυξη RLs [2.18]. Η υλοποίηση της ISA ανατέθηκε κυρίως στο 

CECI (Center for Educational Computing Initiatives) του MIT. Αυτή την στιγμή η ISA είναι το 

πλέον διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης από απόσταση εργαστηριών και έχει υιοθετηθεί 

από διάφορα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.  

Η αρχική σχεδίαση της ISA υποστήριζε μόνο από απόσταση πειράματα τύπου δέσμης 

ενεργειών (batched) όπου οι φοιτητές υπέβαλαν διάφορα αιτήματα και στην συνέχεια τους 

επιστρέφονταν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της ISA 

υποστηρίζει και διαδραστικά (interactive) από απόσταση πειράματα αξιοποιώντας ένα 

τροποποιημένο σχήμα οργάνωσης εργασιών (scheduling scheme) που βασίζεται σε ένα 

σύστημα κρατήσεων. 

Η αρχιτεκτονική της ISA διαφοροποιείται σύμφωνα με το είδος του υποστηριζόμενου 

από απόσταση πειράματος και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες την ISA batched και την ISA 

interactive [2.18]. 

Η ISA Batched Αρχιτεκτονική 

H ISA Batched αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.11 αποτελείται από τα 

τρία παρακάτω στοιχεία: 
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 Η Client Application: Η Client Application είναι η εφαρμογή που συνήθως εκτελείται 

στον υπολογιστή του χρήστη είτε μέσω ενός web browser (πχ. Java applet) είτε ως μια 

εγκατεστημένη εφαρμογή. 

 Ο Service Broker: O Service Broker είναι εγκατεστημένος στο πανεπιστήμιο που 

ανήκει ο χρήστης παρέχοντας τις κοινές υπηρεσίες (ταυτοποίηση χρήστη, διαχείριση 

αιτημάτων κλπ). Για τον λόγο αυτό είναι εξοπλισμένος με μια βάση δεδομένων όπως 

ο SQL Server ή η MySQL. Η Client Application επικοινωνεί αποκλειστικά με τον Service 

Broker ο οποίος προωθεί τα αντίστοιχα αιτήματα στον Lab Server.  

 Ο Lab Server: Ο Lab Server αναλαμβάνει την επικοινωνία και τον έλεγχο του 

εργαστηριακού εξοπλισμού του αντίστοιχου από απόσταση πειράματος. Ο Lab Server 

αρχικά δέχεται τις παραμέτρους του πειράματος και τα αντίστοιχα αιτήματα από τον 

Service Broker. Στην συνέχεια εφόσον ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες στέλνει 

μια ειδοποίηση στον Service Broker που τον ενημερώνει ότι μπορεί να ανακτήσει τα 

πειραματικά αποτελέσματα. 

 

 

Σχήμα 2.11 H ISA Batched αρχιτεκτονική [2.18]. 

Σε αυτό το μοντέλο της ISA, ο Service Broker είναι ένα γενικευμένο στοιχείο που 

υλοποιεί την διασύνδεση μεταξύ της Client Application και του Lab Server. Αντίθετα τόσο η 

Client Application όσο και Lab Server θα πρέπει να αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό του εκάστοτε από απόσταση 

πειράματος. 

Όταν ο χρήστης συνδεθεί μέσω ενός web browser στον Service Broker, έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει το από απόσταση πείραμα που επιθυμεί να διεξάγει. Στην συνέχεια 

ενεργοποιείται η Client Application η οποία επικοινωνεί με τον Service Broker μέσω της web 
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service “Client to Service Broker”. Η διασύνδεση αυτή επιτρέπει στη Client Application να 

στείλει στον Service Broker τις παραμέτρους του από απόσταση πειράματος που πρόκειται 

να εκτελεστεί. Στην συνέχεια ο Service Broker αφού κρατήσει ένα αντίγραφο των 

παραπάνω παραμέτρων τις προωθεί στον Lab Server μέσω της web service “Service Broker 

to Lab Server”. Ο Lab Server δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα σχετικά με τον συνδεδεμένο 

χρήστη αφού ο Service Broker είναι αυτός που αναλαμβάνει την ταυτοποίηση του χρήστη. 

Εφόσον ο Lab Server εκτελέσει το αντίστοιχο πείραμα σύμφωνα με τις παραμέτρους που 

έλαβε αποθηκεύει προσωρινά τα πειραματικά αποτελέσματα και ενημερώνει τον Service 

Broker ότι το πείραμα ολοκληρώθηκε. Στην συνέχεια ο Service Broker ανακτά τα 

πειραματικά αποτελέσματα από τον Lab Server και τα αποθηκεύει στον λογαριασμό του 

χρήστη ώστε να μπορούν να ανακτηθούν από τον χρήστη μέσω της Client Application. 

Η ISA Interactive Αρχιτεκτονική 

Σε αντίθεση με την ISA Batched αρχιτεκτονική όπου η επικοινωνία της Client 

Application με τον Lab Server πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Service Broker η ISA 

Interactive αρχιτεκτονική (σχήμα 2.12) υποστηρίζει και την απευθείας επικοινωνία της 

Client Application με τον Lab Server. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στους σχεδιαστές των RL να 

επιλέξουν οι ίδιοι το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα αξιοποιηθεί για την επικοινωνία της 

Client Application και τον Lab Server. Επίσης το παραπάνω χαρακτηριστικό δίνει στους 

σχεδιαστές των RL την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν λογισμικά πακέτα όπως το 

LabVIEW και το Matlab. Το χαρακτηριστικό αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μια περισσότερο 

σύνθετης αρχιτεκτονικής η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα 2.12.  

 

 

Σχήμα 2.12 H ISA Interactive αρχιτεκτονική [2.18]. 



Κεφ. 2, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες για την Ανάπτυξη από Απόσταση Εργαστηρίων 35 

Επειδή η Client Application έχει πλέον την δυνατότητα να επικοινωνεί απευθείας με 

τον Lab Server, ο Service Broker δεν είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες καταγραφές 

όπως στην περίπτωση της ISA Batched αρχιτεκτονικής. Στην πραγματικότητα και τα τρία 

βασικά στοιχεία (Client Application, Service Broker και Lab Server) θα πρέπει να είναι σε 

θέση να καταγράφουν κάποια δεδομένα ώστε να ολοκληρωθεί το από απόσταση πείραμα. 

Για τον λόγο αυτό προστέθηκε ο ESS (Experiment Service Storage) ο οποίος στην 

πραγματικότητα είναι μια Web Service που αναλαμβάνει την αποθήκευση των 

πειραματικών δεδομένων είτε σε XML είτε σε δυαδική (binary) μορφή. Ο ESS αποθηκεύει 

μόνο πειραματικά δεδομένα και όχι διαχειριστικές πληροφορίες όπως το όνομα του 

ιδιοκτήτη του πειράματος, το μάθημα στο οποίο απευθύνεται το RL κλπ. Τέτοιου είδους 

πληροφορίες όπως και πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη είναι αποθηκευμένες 

στον Service Broker o οποίος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για διαδικασίες όπως η 

ταυτοποίηση του χρήστη, η έναρξη του από απόσταση πειράματος κ.α. 

Επειδή κατά την διεξαγωγή ενός διαδραστικού από απόσταση πειράματος 

επιτρέπεται στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με αυτό σε πραγματικό χρόνο, η εκτέλεση 

του συνήθως διαρκεί περισσότερο από την εκτέλεση ενός batched από απόσταση 

πειράματος. Για τον λόγο αυτό κατά την διάρκεια του πειράματος απαιτείται συνήθως ο 

αποκλειστικός έλεγχος του εργαστηριακού εξοπλισμού από τον αντίστοιχο χρήστη. 

Επομένως, η αξιοποίηση μιας εφαρμογής οργάνωσης εργασιών (scheduling application) 

που θα επιτρέπει την δέσμευση του εργαστηριακού εξοπλισμού για ένα προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα από ένα χρήστη είναι επιβεβλημένη. 

Σύμφωνα με την ISA interactive αρχιτεκτονική αυτό αντιμετωπίζεται από δύο οπτικές 

γωνίες, την οπτική γωνία του παρόχου του εργαστηρίου (Lab Provider) και την οπτική γωνία 

του χρήστη. Από την μεριά του παρόχου η scheduling application οργανώνει τις κρατήσεις 

που αφορούν τον συγκεκριμένο Lab Server από πολλαπλά πανεπιστήμια. Επίσης 

ενεργοποιεί τον Lab Server ώστε να πραγματοποιήσει τις διεργασίες οι οποίες απαιτούνται 

πριν την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος που έχει προγραμματιστεί μέσω του 

συστήματος κρατήσεων. Επιπρόσθετα, πληροφορίες που σχετίζονται με την κράτηση του 

χρήστη δεν αποθηκεύονται στην scheduling application του παρόχου ώστε να είναι δυνατή 

η αποσύνδεση του συγκεκριμένου Lab Server για λόγους συντήρησης.  

Από την μεριά του χρήστη η scheduling application πραγματοποιεί τις κρατήσεις του 

χρήστη στον αντίστοιχο Lab Server. Επομένως, αρχικά επικοινωνεί με τον Service Broker 

ώστε να παραλάβει τα διαπιστευτήρια του χρήστη και στην συνεχεία αναλαμβάνει την 

διαχείριση των κρατήσεων του χρήστη. Επίσης, ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν 

ακυρώσεις που γίνονται από την μεριά του Lab Server για λόγους συντήρησης. 

Επιπρόσθετα, η scheduling application παρέχει στους καθηγητές την δυνατότητα να ορίζουν 
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τον μέγιστο χρόνο που θα διαρκεί κάθε κράτηση των φοιτητών καθώς και τον μέγιστο 

αριθμό κρατήσεων ανά φοιτητή. Επομένως, η scheduling application προσδίδει 

διαφορετικά δικαιώματα σε διαφορετικές ομάδες χρηστών.  

Οι παραπάνω διαδικασίες σύμφωνα με την ISA interactive αρχιτεκτονική 

πραγματοποιούνται από δύο διαφορετικές εφαρμογές τις Lab-side Scheduling Service και 

την User-side Scheduling Service οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός αρκετά 

απλού πρωτοκόλλου που είναι βασισμένο σε web services. 

Στην περίπτωση της ISA interactive αρχιτεκτονικής o Lab Server είναι υπεύθυνος για 

την διεκπεραίωση αιτημάτων σχετικά με την εκτέλεση του από απόσταση πειράματος. Κάθε 

φορά που ο Lab Server δέχεται μια αίτηση αρχικοποιεί τις παραμέτρους του πειράματος και 

επιστρέφει στην Client Application τις απαραίτητες πληροφορίες, αποθηκεύει τα 

πειραματικά δεδομένα στον ESS και τερματίζει το πείραμα όταν η χρονική διάρκεια της 

τρέχουσας κράτησης ολοκληρωθεί. Παρόλο που ο Lab Server δεν είναι υπεύθυνος για την 

οργάνωση των κρατήσεων έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις που του 

στέλνει η Lab-side Scheduling Service. 

2.5.2 Το WebLab-Deusto 

Η ανάπτυξη του WebLab-Deusto ξεκίνησε το 2004 στο University of Deusto στην 

Ισπανία με σκοπό να υποστηρίξει την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος. Περίπου 

στα μέσα του 2007 παρουσιάστηκε η πρώτη εκδοχή του WebLab-Deusto που είχε την 

δυνατότητα να αξιοποιηθεί ως σύστημα διαχείρισης RLs. Από εκείνο το χρονικό σημείο 

μέχρι και σήμερα το WebLab-Deusto συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένα σύστημα διαχείρισης 

από RLs. Από τον Φεβρουάριο του 2005, οι διάφορες εκδόσεις του WebLab-Deusto 

αξιοποιούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών μέσω των υποστηριζόμενων RLs [2.19]. 

Το WebLab-Deusto αξιοποιεί μια δομημένη αρχιτεκτονική η οποία αποτελείται από 

πολλαπλούς servers. Αρχικά ο χρήστης δηλώνει τα διαπιστευτήρια του στον Login Server 

που αναλαμβάνει την ταυτοποίηση τον χρήστη. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ταυτοποίησης με επιτυχία ο Login Server επικοινωνεί με τον Core Server και αιτείται την 

έναρξη μια νέας συνεδρίας. Από αυτό το σημείο, ο χρήστης αλληλεπιδρά απευθείας με τον 

Core Server ο οποίος αναλαμβάνει μια σειρά από διεργασίες όπως ο έλεγχος για τον αν ο 

συγκεκριμένος χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσει το RL, την καταγραφή 

των επιλογών του χρήστη κλπ. Επίσης τα περισσότερα αιτήματα που αφορούν την 

διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος προωθούνται από τον Core Server στους 

αντίστοιχους servers (τον Laboratory Server και τον Experiment Server). 
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Ο Laboratory Server αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ του Core Server και ενός η 

περισσοτέρων Experiment Servers. Με τον τρόπο αυτό ο Laboratory Server που παρέχεται 

από το WebLab-Deusto, εξασφαλίζει στους διασυνδεδεμένους Experiment Servers ένα 

επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Με τον όρο Experiment Server το WebLab-Deusto 

αναφέρεται στο καθεαυτό RL το οποίο αναλαμβάνει την διεξαγωγή του αντίστοιχου από 

απόσταση πειράματος και τον έλεγχο του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Σε τοπικό επίπεδο η αρχιτεκτονική του WebLab-Deusto που παρουσιάζεται στο σχήμα 

2.13, επιτρέπει την διεξαγωγή δύο ειδών από απόσταση πειραμάτων των Managed 

Experiments και των Unmanaged Experiments.  

 
 

 

Σχήμα 2.13 H τοπική αρχιτεκτονική του WebLab-Deusto [2.25]. 

Με τον όρο Managed Experiments το WebLab-Deusto αναφέρεται στα από απόσταση 

πειράματα που η επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του RL επιτυγχάνεται αποκλειστικά 

μέσω του Core Server και του Laboratory Server. Επομένως, σε αυτή την κατηγορία των 

πειραμάτων τα στοιχεία του WebLab-Deusto (Core Server και Laboratory Server) 

διαχειρίζονται όλα τα αιτήματα του χρήστη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

κρυπτογραφημένη επικοινωνία των παραπάνω στοιχείων εξασφαλίζει ένα μεγαλύτερο 
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επίπεδο ασφάλειας. Επιπρόσθετα, το WebLab-Deusto διαχειρίζεται βασικές διαδικασίες 

όπως η ταυτοποίηση του χρήστη, η οργάνωση των εργασιών που απαιτούνται για την 

διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων κλπ. 

Ο σχεδιαστής ενός νέου από απόσταση πειράματος που ανήκει στην κατηγορία των 

Managed Experiments θα πρέπει να υλοποιήσει τόσο το GUI που θα είναι προσπελάσιμο 

μέσω ενός web browser όσο και τον Experiment Server που θα αναλάβει την διεξαγωγή και 

τον έλεγχο του εργαστηριακού εξοπλισμού. Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο των Managed 

Experiments η επικοινωνία των δύο παραπάνω στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω των Core 

Server και του Laboratory Server. Συνεπώς, το GUI που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να 

επικοινωνεί μόνο με τον Core Server ενώ ο Experiment Server να επικοινωνεί μόνο με τον 

Laboratory Server. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του GUI και του Experiment Server το 

WebLab-Deusto παρέχει στο σχεδιαστή του νέου από απόσταση πειράματος μια σειρά από 

έτοιμες βιβλιοθήκες. Μέχρι τώρα το WebLab-Deusto παρέχει βιβλιοθήκες σε JavaScript, 

Java Applets και Adobe Flash που αναλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ του GUI και του 

Core Server. Από την άλλη μεριά η επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ του Experiment Server 

και του Laboratory Server επιτυγχάνεται μέσω των αντίστοιχων βιβλιοθηκών που είναι 

διαθέσιμες σε C, C++, Java, .NET, LabVIEW και Python. 

Όπως παρουσιάστηκε στην περίπτωση των Managed Experiments ο σχεδιαστής του 

RL θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την ανάπτυξη των διαδικτυακών 

εφαρμογών ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει το απαραίτητο GUI. Με σκοπό την 

υποστήριξη άλλων τεχνολογιών όπως τα remote panels της NI, το WebLab-Deusto πλέον 

υποστηρίζει τα Unmanaged Experiments. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα από απόσταση 

πειράματα στα οποία το GUI επικοινωνεί απευθείας με τον Experiment Server. Επομένως, 

τα στοιχεία του WebLab-Deusto αναλαμβάνουν γενικές διεργασίες όπως η ταυτοποίηση 

των χρηστών, η οργάνωση των εργασιών που απαιτούνται για την διεξαγωγή των από 

απόσταση πειραμάτων και βασικές καταγραφές που αφορούν τις ενέργειες των χρηστών. 

Όταν πρόκειται να ξεκινήσει η διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος που ανήκει 

στην κατηγορία των Unmanaged Experiments το WebLab-Deusto φορτώνει μια εικονική 

μηχανή (virtual machine) στην οποία εκτελείται ο Experiment Server. Στην συνέχεια ο 

έλεγχος του Experiment Server μεταφέρεται στον χρήστη μέσω του αντίστοιχου GUI. Το 

πλεονέκτημα της χρήσης των εικονικών μηχανών είναι ότι δεν περιορίζεται ο σχεδιαστής 

του RL να χρησιμοποιήσει κάποιο συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Με αποτέλεσμα να 

διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η προσθήκη υπαρχόντων RLs στο WebLab-Deusto. 

Το WebLab-Deusto επιτρέπει φοιτητές ενός πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε 

RLs που προσφέρονται είτε από το δικό τους πανεπιστήμιο είτε από άλλα συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του WebLab-Deusto το παραπάνω 
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χαρακτηριστικό ονομάζεται ομοσπονδιακό μοντέλο (federation model) και παρουσιάζεται 

στο σχήμα 2.14. 

 

 

Σχήμα 2.14 Το ομοσπονδιακό μοντέλο του WebLab-Deusto [2.25]. 

Το WebLab-Deusto επιτρέπει την διαχείριση του φόρτου εργασίας ενός RL υπό την 

προϋπόθεση ότι πολλαπλά αντίγραφα του συγκεκριμένου RL είναι εγκατεστημένα σε 

κάποιο ή κάποια από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Στην περίπτωση που οι θέσεις 

εργασίας σε ένα πανεπιστήμιο είναι δεσμευμένες το WebLab-Deusto μπορεί να 

ανακατευθύνει ένα νέο χρήστη που αιτείται την διεξαγωγή του συγκεκριμένου πειράματος 

σε κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας του ίδιου RL που ανήκει σε κάποιο από τα 

συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Η παραπάνω ανακατεύθυνση δεν γίνεται αντιληπτή στον 

χρήστη και επιτρέπει την πιο αποτελεσματική διαχείριση του φόρτου εργασίας των 

διαθέσιμων RLs.  

Ένα επίσης χαρακτηριστικό του ομοσπονδιακού μοντέλου που υποστηρίζει το 

WebLab-Deusto είναι ότι το πανεπιστήμιο που παρέχει ένα από απόσταση πείραμα σε ένα 

άλλο πανεπιστήμιο έχει την δυνατότητα να καθορίσει τόσο τον αριθμό των θέσεων 

εργασίας που θα παραχωρήσει στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο όσο και το χρονικό 

διάστημα που θα διαρκεί κάθε συνεδρία στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 
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2.5.3 Το Labshare Sahara 

Στα τέλη του 2008 ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραμμα Labshare το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση και υλοποιήθηκε από πέντε 

πανεπιστήμια της Αυστραλίας, το UTS (University of Technology Sydney), το Curtin 

University of Technology, το Queensland University of Technology, το Royal Melbourne 

Institute of Technology και το UniSA. Σκοπός του Labshare ήταν η δημιουργία ενός εθνικού 

δικτύου από RLs που παρέχει υψηλής ποιότητας από απόσταση πειράματα σε φοιτητές και 

μαθητές. Ένα από τα βασικότερα αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος Labshare 

ήταν η δημιουργία του Ινστιτούτου TLI (The Labshare Institute) το οποίο συνεχίζει την 

υποστήριξη από απόσταση πειραμάτων ακόμα και σήμερα. 

Επίσης στα πλαίσια του παραπάνω ερευνητικού προγράμματος ξεκίνησε και η 

ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης RLs που ονομάστηκε Sahara. Κύριος υπεύθυνος για 

την ανάπτυξη του Sahara ήταν το UTS. Το Sahara εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή 

ανάπτυξη και εξέλιξη υπό την αιγίδα του UTS και του TLI. Η αρχιτεκτονική του Sahara όπως 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.15 αποτελείται από τρία βασικά τμήματα, το Web Interface, τον 

Scheduling Server και τον Rig Client [2.20]. 

 

 

Σχήμα 2.15 H αρχιτεκτονική του Sahara [2.20]. 

Το Web Interface είναι το περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη που προσφέρει 

το Sahara. Ο σκοπός του Web Interface είναι να πιστοποιεί τους εξουσιοδοτημένους 
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χρήστες, να παρέχει το GUI μέσω του οποίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αιτείται την 

πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό ενός από τα διαθέσιμα Rigs και τέλος να 

προσφέρει το GUI για τον έλεγχο του Rig. Με τον όρο Rig οι σχεδιαστές του Sahara 

αναφέρονται στα διαθέσιμα αντίγραφα ενός από απόσταση πειράματος. Το Sahara 

προσφέρει στον σχεδιαστή ενός νέου RL μια σειρά από διεπαφές προγραμματισμού 

(programmatic interfaces) σε γλώσσα PHP που επιτρέπουν την ανάπτυξη των βασικών 

λειτουργιών όπως η ταυτοποίηση του χρήστη και η εμφάνιση της ιστοσελίδας. Επίσης μέσα 

από ένα σύνολο έτοιμων συστατικών (components) επιτρέπει στον σχεδιαστή του RL την 

ανάπτυξη ενός νέου Web Interface που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 

υποστηριζόμενου από απόσταση πειράματος. 

Ο Scheduling Server είναι ένα ενδιάμεσο στοιχείο που χειρίζεται όλες τις διεργασίες 

προγραμματισμού των διαθέσιμων Rigs. Οι παραπάνω διεργασίες σχετίζονται με την 

ανίχνευση τις τρέχουσας κατάστασης των Rigs, την διασύνδεση των Rigs με τους 

αντίστοιχους χρήστες είτε μέσω κρατήσεων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας είτε μέσω 

πρόσβασης που είναι βασισμένη στον σχηματισμό ουράς (queued access). Είναι επίσης 

υπεύθυνος για την διαχείριση των συνεδριών που είναι σε εξέλιξη όπως και για την 

καταγραφή των συμβάντων και των ενεργειών του εκάστοτε χρήστη. Συνεπώς, ο Scheduling 

Server είναι ανεξάρτητος με το είδος των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων 

αλλά επικοινωνεί με τον Rig Client ώστε να επιτευχθεί η οργάνωση των εργασιών του Rig 

Client σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου από απόσταση πειράματος. Σε σχέση με 

τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης RLs που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο το 

Sahara διαθέτει ένα πολύ πολύπλοκο και ισχυρό σύστημα οργάνωσης εργασιών που έχει 

την δυνατότητα να υποστηρίζει πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου από απόσταση πειράματος 

μέσα από μια λογική διαχείρισης του φόρτου εργασίας [2.26]. 

Ο Rig Client είναι το στοιχείο εκείνο που αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον 

Scheduling Server. Στην περίπτωση που ένας χρήστης έχει συνδεθεί με τον συγκεκριμένο 

από απόσταση πείραμα, o Rig Client παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να ελέγχει 

απομακρυσμένα τον εργαστηριακό εξοπλισμό που στην περίπτωση του Sahara ονομάζεται 

Physical Rig. Συνεπώς, αν ο Rig Client δεν λειτουργεί ή δεν μπορεί να συνδεθεί με τον 

Scheduling Server το συγκεκριμένο Rig δεν είναι λειτουργικό με αποτέλεσμα να μην μπορεί 

να συνδεθεί κάποιος χρήστης σε αυτό. Επιπρόσθετα, ο Rig Client παρέχει ένα κανάλι 

ελέγχου μέσω του οποίου είναι εφικτή η απευθείας επικοινωνία με το Rig. Το Sahara 

παρέχει στον σχεδιαστή του RL μια σειρά από διεπαφές προγραμματισμού που επιτρέπουν 

την ανάπτυξη του Rig Client σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του υπό ανάπτυξη 

από απόσταση πειράματος αξιοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. 
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Μέσω του ομοσπονδιακού μοντέλου του Sahara το οποίο υποστηρίζεται για πρώτη 

φορά στην τρέχουσα έκδοση του Sahara (Sahara 3.3) που δόθηκε στην δημοσιότητα τον 

Οκτώβριο του 2013, παρέχεται πλέον στα πανεπιστήμια που διαθέτουν δικά τους Rigs η 

δυνατότητα να φιλοξενούν χρήστες από άλλα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Αυτή την χρονική 

στιγμή οι πληροφορίες σχετικά με το ομοσπονδιακό μοντέλο που υποστηρίζει το Sahara 

είναι περιορισμένες επειδή εξακολουθεί να βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Παρόλα 

αυτά στην αναφορά [2.20] ανακοινώνεται η πρόθεση των σχεδιαστών του Sahara να 

ενσωματώσουν την παραπάνω δυνατότητα στο σύστημα τους και αναλύουν τις πιθανές 

επιλογές για την υλοποίησή της. Επομένως, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο που 

επιλέχτηκε (σχήμα 2.16), ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος με τον Scheduling Server του 

Site 1 έχει την δυνατότητα να συνδεθεί σε κάποιο Rig Client του Site 2 με σκοπό να 

εκτελέσει κάποιο από απόσταση πείραμα που δεν είναι διαθέσιμο στο Site 1. Η παραπάνω 

διασύνδεση επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας του Scheduling Server του Site 1 με τον 

Scheduling Server του Site 2. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι κάθε Scheduling 

 
 

 

Σχήμα 2.16 Το ομοσπονδιακό μοντέλο του Sahara [2.20]. 
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Server διαχειρίζεται μόνο τους δικούς του χρήστες ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εξυπηρετεί 

χρήστες που ανήκουν σε διαφορετικούς Scheduling Servers. Το μειονέκτημα αυτής της 

μεθόδου είναι ότι επειδή δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό στοιχείο δεν είναι εφικτός ο έλεγχος 

του φόρτου εργασίας μεταξύ Rigs που εξυπηρετούν το ίδιο από απόσταση πείραμα και 

διατίθενται από διαφορετικά συνεργαζόμενα ιδρύματα 

 

2.6 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 

Η υλοποίηση από απόσταση πειραμάτων αν και ξεκίνησε πριν από περίπου δύο 

δεκαετίες παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητικών ομάδων. Σε 

αυτό συμβάλει σημαντικά η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών του διαδικτύου που 

επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νέα RLs. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε σε αυτό το κεφάλαιο δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα 

κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών ή γλωσσών προγραμματισμού που 

θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός νέου RL. Επομένως, η επιλογή τόσο των 

τεχνολογιών όσο και της γλώσσας ή των γλωσσών προγραμματισμού που θα αξιοποιηθούν 

για την υλοποίηση των επιμέρους στοιχείων ενός RL, πραγματοποιείται με βάση τα 

προσωπικά κριτήρια των σχεδιαστών.  

Ένα σημαντικό ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο, σχετίζεται με 

την αρχιτεκτονική των RLs. Σύμφωνα με την μελέτη της βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε 

σε αυτό το κεφάλαιο, τα περισσότερα από τα υπάρχοντα RLs διαθέτουν την δίκη τους 

μοναδική αρχιτεκτονική η οποία είναι αυστηρά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των από 

απόσταση πειραμάτων που υποστηρίζουν. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην 

βιωσιμότητα των υφιστάμενων RLs αφού οποιαδήποτε αναβάθμιση απαιτεί σε μεγάλο 

βαθμό την ανακατασκευή του αντιστοίχου RL. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των RLs έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν μόνο ένα από απόσταση πείραμα με αποτέλεσμα σε 

πολλές περιπτώσεις να μην αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες του διαθέσιμου 

εργαστηριακού εξοπλισμού. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το παραπάνω 

μειονέκτημα έχουν προταθεί τα reusable RLs τα οποία εντοπίζονται κυρίως στον τομέα της 

ηλεκτρονικής και της ανάλυσης κυκλωμάτων και επιτρέπουν την διεξαγωγή διαφορετικών 

από απόσταση πειραμάτων με μικρές τροποποιήσεις στον εργαστηριακό εξοπλισμό και 

κατάλληλη παραμετροποίηση του λογισμικού τους. Όμως ακόμα και στην περίπτωση των 

reusable RLs η αρχιτεκτονική τους παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

Σε μια πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κοινά αποδεκτή αρχιτεκτονική για την 

υλοποίηση των RLs έχουν προταθεί τα συστήματα διαχείρισης RLs. Σκοπός αυτών των 

συστημάτων είναι να προσφέρουν στους σχεδιαστές των RLs μια κοινή πλατφόρμα για την 
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ανάπτυξη RLs. Συνεπώς, τα συστήματα αυτά παρέχουν στους σχεδιαστές των RLs μια σειρά 

έτοιμων στοιχείων και βιβλιοθηκών που επιτρέπουν στους σχεδιαστές των RLs να 

αφοσιώνονται στην ανάπτυξη του καθεαυτού από απόσταση πειράματος χωρίς να 

χρειάζεται να υλοποιήσουν κάποιες κοινές διαδικασίες όπως η ταυτοποίηση των χρηστών 

και ο προγραμματισμός των εργασιών. Επιπρόσθετα, τα συστήματα διαχείρισης RLs 

επιτρέπουν την διαχείριση πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου RL τα οποία μπορούν να είναι 

εγκατεστημένα σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

υλοποιηθούν ομοσπονδιακά RLs τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν 

φοιτητές διαφορετικών πανεπιστημίων. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

γιατί επιτρέπει την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των ιδρυμάτων τόσο σε ακαδημαϊκό 

όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Επιπρόσθετα η δημιουργία των ομοσπονδιακών RLs δίνει 

την δυνατότητα σε πανεπιστήμια με μειωμένους πόρους να “ενοικιάσουν” θέσεις εργασίας 

σε ένα RL που μπορεί να διατίθεται από ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια. Τα συστήματα 

διαχείρισης RLs που έχουν αναπτυχθεί αφενός έχουν διαφορετική αρχιτεκτονική και 

αφετέρου θέτουν στους σχεδιαστές των RLs μια σειρά από περιορισμούς που σχετίζονται 

με το είδος των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων, την τεχνολογία και τις 

γλώσσες προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των νέων RLs.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η ανάπτυξη μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής για την 

υλοποίηση RLs η οποία θα οδηγήσει στην δημιουργία προτύπων είναι ζωτικής σημασίας για 

την βιωσιμότητα των RLs. Η παραπάνω αρχιτεκτονική δεν θα πρέπει να περιορίζει τους 

σχεδιαστές των RLs να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες και γλώσσες 

προγραμματισμού για την υλοποίηση των RLs τους. Το χαρακτηριστικό αυτό θα συμβάλει 

αποτελεσματικά τόσο στην υιοθέτηση της παραπάνω αρχιτεκτονικής όσο και στην 

ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων αξιοποιώντας τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν στο 

μέλλον. Η αρχιτεκτονική των RLs θα πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητη από το γνωστικό 

αντικείμενο του εκάστοτε RL και να υποστηρίζει πολλαπλές θέσεις εργασίας οι οποίες θα 

παρέχονται από ένα ή περισσότερα ιδρύματα. Για τον σκοπό αυτό κάθε RL θα πρέπει να 

έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται το φόρτο εργασίας των θέσεων εργασίας που διαθέτει 

ανεξάρτητα από το αν παρέχονται από ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας θα είναι ευκολότερη και η διασύνδεση ενός RL με διαφορετικά LMSs. 

Τα RLs που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα έχουν ως κύριο στόχο την εκπαίδευση 

των φοιτητών-μαθητών. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις τα RLs αξιοποιούνται για 

ερευνητικούς σκοπούς ή για να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας. Στο γεγονός αυτό 

καθοριστικό ρόλο παίζει αφενός ο σχεδιασμός του GUI και αφετέρου η δυνατότητα να 

υποστηρίζονται διαφορετικά από απόσταση πειράματα αξιοποιώντας τον διαθέσιμο 

εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνεπώς ένα RL που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
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ερευνητικούς σκοπούς ή για τις ανάγκες της βιομηχανίας θα πρέπει να παρέχει στους 

χρήστες την δυνατότητα να υλοποιούν οι ίδιοι το από απόσταση πείραμα που επιθυμούν 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει οι χρήστες να 

είναι σε θέση να σχεδιάζουν οι ίδιοι το GUI του από απόσταση πειράματος. Το 

χαρακτηριστικό αυτό θα συνέβαλλε αποφασιστικά στην βιωσιμότητα των RLs γιατί θα 

αύξανε σημαντικά τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται και επίσης θα επέτρεπε την 

καλύτερη αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
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3 Αρχιτεκτονική από Απόσταση 
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3.1 Εισαγωγή 

Η ανάγκη για την ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής για την 

υλοποίηση των RLs που θα οδηγήσει στην δημιουργία προτύπων είναι πλέον επιβεβλημένη 

και έχει επισημανθεί σε αρκετές ερευνητικές προσπάθειες [3.1, 3.2]. Ακολουθώντας λοιπόν 

αυτή την τάση, στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής προτείνεται μια νέα 

αρχιτεκτονική που ονομάζεται ARIAL (ARchitecture of Internet Accessible Laboratories). Η 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική επιτρέπει την ανάπτυξη RLs και είναι ανεξάρτητη από το 

αντικείμενο και το είδος των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Επιπρόσθετα, η 

ARIAL διαθέτει μια ευέλικτη και επεκτάσιμη δομή που συνδυάζει ένα πλήθος 

χαρακτηριστικών που μέχρι τώρα υποστηρίζονταν μόνο από τα συστήματα διαχείρισης των 

RLs όπως η επαναχρησιμοποίηση υλοποιημένων διαδικασιών ή ολόκληρων στοιχείων της 

αρχιτεκτονικής, η ανάπτυξη και διαχείριση ομοσπονδιακών RLs [3.3 - 3.5]. Σε αντίθεση με τα 

συστήματα διαχείρισης RLs, η ευέλικτη δομή της ARIAL επιτρέπει την αξιοποίηση 

διαφορετικών τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού για την υλοποίηση των 

επιμέρους στοιχείων της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής από τους σχεδιαστές των RLs. Το 

γεγονός αυτό επιτρέπει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τόσο σε νέα όσο και σε 

υφιστάμενα RLs χωρίς να είναι απαραίτητος ο πλήρης επανασχεδιασμός όλων των 

στοιχείων της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Το βασικότερο πλεονέκτημα της ARIAL είναι 

ότι επιτρέπει την διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων που υλοποιούνται από τους 

χρήστες των εκάστοτε RLs μέσω της σχεδίασης των αντίστοιχων GUIs. Επομένως, οι χρήστες 

των RLs που έχουν σχεδιαστεί με την ARIAL έχουν την δυνατότητα αφενός να 

προσαρμόζουν τα GUIs συμφώνα με τις ατομικές τους ανάγκες και αφετέρου να 

χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα GUIs που έχουν αναπτυχθεί από τους σχεδιαστές των RLs. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι συμβάλει αποφασιστικά στην 

βιωσιμότητα των RLs αφού επιτρέπει την ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων από τους 
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χρήστες με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Η 

δυνατότητα αυτή επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση των RLs όχι μόνο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς αλλά και για την κάλυψη ερευνητικών και βιομηχανικών αναγκών.  

Παρόλο που η ανάπτυξη της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής ξεκίνησε για να καλύψει 

τις ανάγκες για την υλοποίηση ενός RL στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με DSPs [3.6, 

3.7] μπορεί να γενικευτεί και να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη RLs ανεξάρτητα από το 

γνωστικό αντικείμενο των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Στις επόμενες 

παραγράφους της παρούσας διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται η γενικευμένη δομή 

που διαθέτει η προτεινόμενη αρχιτεκτονική και αναλύεται η λειτουργία των επιμέρους 

δομικών της στοιχείων. 

 

3.2 Η Γενικευμένη Δομή της ARIAL 

Η γενικευμένη δομή της ARIAL που παρουσιάζεται στο σχήμα 3.1, αποτελείται από 

δύο δομικά στοιχεία τον MWS (Main Web Server) και τα WSs (WorkStations) τα οποία 

αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους κατά την λειτουργία ενός RL. Οι κύριες αρμοδιότητες του 

MWS είναι η υποδοχή των επισκεπτών, η ταυτοποίηση των εξουσιοδοτημένων χρηστών και 

η διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα από απόσταση πειράματα 

που υποστηρίζουν. Κάθε WS της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι υπεύθυνο για την 

διεξαγωγή ενός ή περισσότερων από απόσταση πειραμάτων και ενεργοποιείται έπειτα από 

αίτημα του MWS. Συνεπώς, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας καθορίζεται 

αποκλειστικά από τον αριθμό και τις δυνατότητες των επιμέρους WSs. Ένα χαρακτηριστικό 

που καθιστά την προτεινόμενη αρχιτεκτονική ευέλικτη και επεκτάσιμη είναι ότι επιτρέπει 

την δυναμική αύξηση ή μείωση του αριθμού των WSs από τους διαχειριστές του 

αντίστοιχου RL χωρίς να επηρεάζεται η συνολική λειτουργία του. Επομένως, ένα RL που 

είναι βασισμένο στην ARIAL διαθέτει ένα MWS και πολλαπλά WSs τα οποία μπορεί να είναι 

εγκατεστημένα σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες για παράδειγμα σε διαφορετικά 

πανεπιστήμια όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3.1. Με τον τρόπο αυτό η ARIAL 

υποστηρίζει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών RLs παρέχοντας την δυνατότητα στα ιδρύματα - 

πανεπιστήμια να συν-αξιοποιούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτουν με σκοπό την 

μείωση του συνολικού κόστους και την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. 

Η επικοινωνία των παραπάνω δομικών στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων 

εγγραφών στην βάση δεδομένων της ARIAL η οποία είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου και 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Το γεγονός αυτό 

συμβάλει αποτελεσματικά στην ευελιξία της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής αφού δεν 
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Σχήμα 3.1 Η δομή της ARIAL. 

περιορίζει τους σχεδιαστές των RLs να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες ή 

γλώσσες προγραμματισμού για την υλοποίηση του MWS ή των WSs. Το παραπάνω μοντέλο 

επικοινωνίας επιτρέπει επίσης την υποστήριξη υφιστάμενων RLs με ελάχιστες 

τροποποιήσεις στον κώδικα τους. Σε αυτή την περίπτωση οι σχεδιαστές των RLs θα πρέπει 

να ενσωματώσουν στον κώδικα των υφιστάμενων RL την δυνατότητα να εγγράφουν και να 

ανακτούν πληροφορίες από την διαθέσιμή βάση δεδομένων σύμφωνα με το 

υποστηριζόμενο μοντέλο επικοινωνίας που θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο. Για την 

υποστήριξη των υφιστάμενων RLs από την ARIAL οι σχεδιαστές των RLs θα πρέπει επίσης να 

αναπτύξουν τον κώδικα του MWS ο οποίος θα μπορούσε να αναπαραχθεί εύκολα από ένα 

άλλο RL που στηρίζεται στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική αφού οι βασικές διαδικασίες που 

εκτελεί είναι ανεξάρτητες από το είδος των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. 

 

3.3 O Main Web Server 

Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες του MWS παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2 και 

είναι ανεξάρτητες τόσο από το γνωστικό αντικείμενο του αντίστοιχου RL όσο και από την 

λειτουργία των διαθέσιμων WS. Επομένως, ο MWS αναλαμβάνει αρχικά την υποδοχή των 

επισκεπτών και μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες ιστοσελίδες τους παρέχει 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις δυνατότητες του εκάστοτε RL, τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό κλπ. Ιδιαίτερα σε RLs που πρόκειται να αξιοποιηθούν για την εκπαίδευση 

φοιτητών ή μαθητών ο MWS παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την 

διεξαγωγή των αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων. Η διαδικασία ταυτοποίησης 
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Σχήμα 3.2 Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες του MWS. 

ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να εκτελέσει ένα από απόσταση πείραμα, 

εισάγοντας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα τα διαπιστευτήρια του (όνομα χρήστη και κωδικός 

πρόσβασης). Η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρώνεται με την σύγκριση των παραπάνω 

διαπιστευτηρίων του χρήστη με αυτά που ανακτά ο MWS από την διαθέσιμη βάση 

δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο MWS μέσω της 

διαδικασίας δέσμευσης επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει το από απόσταση πείραμα που 

επιθυμεί να εκτελέσει και να δεσμεύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια θέση 

εργασίας ενός από τα διαθέσιμα WSs. Τόσο η επιλογή της θέσης εργασίας όσο και του 

διαθέσιμου WS που θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο από απόσταση πείραμα 

γίνεται αυτόματα από τον MWS σύμφωνα με το υποστηριζόμενο σενάριο διαχείρισης. Στην 

συνέχεια εφόσον πληρούνται μια σειρά προϋποθέσεις που θέτονται από το παραπάνω 

σενάριο εκτελείται η διαδικασία έναρξης του από απόσταση πειράματος μέσω της οποίας 

ενεργοποιείται το επιλεγμένο WS. Η διαδικασία έναρξης ολοκληρώνεται με την 

ανακατεύθυνση του χρήστη στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης θέσης εργασίας ώστε να 

ξεκινήσει η εκτέλεση του επιλεγμένου από απόσταση πειράματος. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω βασική περιγραφή σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του 

MWS παίζει το σενάριο διαχείρισης το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί από τους σχεδιαστές 

του RL. Ο καθορισμός του κατάλληλου σεναρίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος 

των από απόσταση πειραμάτων που θα υποστηρίζει το συγκεκριμένο RL. Επίσης θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση κάθε από 

απόσταση πειράματος, ο συνολικός αριθμός των χρηστών, ο αριθμός των WS που 

αναλαμβάνουν την διεξαγωγή ενός συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος και ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας που μπορεί να υποστηρίξει κάθε WS. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω κριτήρια οι σχεδιαστές του RL θα πρέπει να αποφασίσουν αν για το 

συγκεκριμένο RL απαιτείται η υλοποίηση ενός συστήματος κρατήσεων. Η συγκεκριμένη 

απόφαση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμός την ανάπτυξη του MWS και κυρίως την 

υλοποίηση της διαδικασίας δέσμευσης. Η παραπάνω απόφαση έχει επίσης αντίκτυπο και 

στη υλοποίηση της διαδικασίας έναρξης του από απόσταση πειράματος. Επομένως, η 

υλοποίηση του MWS θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες την υλοποίηση 

του MWS χωρίς σύστημα κρατήσεων και την υλοποίηση του MWS με ενσωματωμένο 

σύστημα κρατήσεων. 

3.3.1 Ο Main Web Server χωρίς Σύστημα Κρατήσεων 

Στην περίπτωση που είτε ο αριθμός των χρηστών είναι μικρός είτε υπάρχει μεγάλος 

αριθμός διαθέσιμων θέσεων εργασίας, δεν απαιτείται η ενσωμάτωση ενός συστήματος 

κρατήσεων κατά την υλοποίηση του MWS. Σύμφωνα με το σχήμα 3.3 στο οποίο 

παρουσιάζεται η λειτουργία του MWS χωρίς την ενσωμάτωση ενός συστήματος κρατήσεων, 

ο χρήστης αρχικά θα πρέπει να περάσει με επιτυχία την διαδικασία ταυτοποίησης η οποία 

παρουσιάστηκε κατά την περιγραφή της βασικής λειτουργίας του MWS (σχήμα 3.2).  

Στην συνέχεια ενεργοποιείται η διαδικασία δέσμευσης μιας ελεύθερης θέσης 

εργασίας σε ένα από τα διαθέσιμα WSs. O εξουσιοδοτημένος χρήστης σε αυτή την φάση 

επιλέγει ένα από τα υποστηριζόμενα από απόσταση πειράματα. Κατά την διαδικασία της 

επιλογής του από απόσταση πειράματος ο χρήστης καθορίζει τυχόν παραμέτρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του επιθυμητού πειράματος. Στην συνέχεια ο MWS ανακτά 

από την βάση δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα WS που υποστηρίζουν το 

επιθυμητό από απόσταση πείραμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα WS εμφανίζεται στην βάση δεδομένων ως μη 

διαθέσιμο όταν όλες οι θέσεις εργασίας που διαθέτει είναι κατειλημμένες ή αν έχει 

απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του RL. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκτηση των 

παραπάνω πληροφοριών, o MWS πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν διαθέσιμα WSs που 

έχουν μια ή περισσότερες ελεύθερες θέσεις εργασίας. Αν κατά τον παραπάνω έλεγχο  
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Σχήμα 3.3 H λειτουργία του MWS χωρίς σύστημα κρατήσεων. 

προκύψει ότι δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο WS, ο χρήστης ενημερώνεται μέσω 

κατάλληλου μηνύματος και ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα του MWS. Εφόσον 

προκύψει ότι την δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα WSs, ο MWS δεσμεύει μια 

θέση εργασίας που ανήκει στο WS που εξυπηρετεί τους λιγότερους χρήστες. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται μια ισοκατανομή του φόρτου εργασίας των WSs.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δέσμευσης ξεκινά η διαδικασία 

έναρξης. Σύμφωνα με αυτή την διαδικασία ο MWS αρχικά εγγράφει στην βάση δεδομένων 

στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του χρήστη, την τρέχουσα IP (Internet Protocol) 

διεύθυνση του χρήστη, τις επιλογές του χρήστη, την θέση εργασίας που δεσμεύει, την 

τρέχουσα ώρα και το χρονικό διάστημα της τρέχουσας δέσμευσης. Με τον τρόπο αυτό ο 

MWS δημιουργεί ένα αίτημα ενεργοποίησης της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Στην 

συνέχεια ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την βάση δεδομένων περιμένει την 

επιβεβαίωση από το αντίστοιχο WS ότι η συγκεκριμένη θέση εργασίας έχει ενεργοποιηθεί. 
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Μόλις ο MWS λάβει την παραπάνω επιβεβαίωση, ανακατευθύνει τον χρήστη στην 

ιστοσελίδα που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη θέση εργασίας ώστε να ξεκινήσει την 

εκτέλεση του επιλεγμένου από απόσταση πειράματος. 

3.3.2 Ο Main Web Server με Ενσωματωμένο Σύστημα Κρατήσεων   

Στην περίπτωση που ο εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση 

των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων είναι πολύ ακριβός και δεν υπάρχει σε 

πολλαπλότητα ώστε να υλοποιηθεί ικανοποιητικός αριθμός WSs, η ενσωμάτωση ενός 

συστήματος κρατήσεων στον MWS είναι αναγκαία. Επίσης, επιβεβλημένη είναι η 

ενσωμάτωση ενός συστήματος κρατήσεων στον MWS όταν το RL πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί από μεγάλο αριθμό χρηστών. Η λειτουργία του MWS με ενσωματωμένο 

σύστημα κρατήσεων παρουσιάζεται στο σχήμα 3.4. Όπως και στην προηγούμενη 

περίπτωση έτσι και εδώ ο χρήστης που επιθυμεί να διεξάγει κάποιο από απόσταση. 

 

 

Σχήμα 3.4 H λειτουργία του MWS με σύστημα κρατήσεων. 
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πείραμα θα πρέπει αρχικά να περάσει με επιτυχία την διαδικασία ταυτοποίησης (σχήμα 

3.2). Στην συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος πλέον χρήστης ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα 

του συστήματος κρατήσεων (ιστοσελίδα κρατήσεων). Τα δεδομένα της συγκεκριμένης 

ιστοσελίδας ενημερώνονται μέσω της βάσης δεδομένων. Αν ο χρήστης δεν έχει υπερβεί το 

ανώτατο όριο των κρατήσεων που επιτρέπεται σύμφωνα με τα δικαιώματα του, έχει την 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια νέα κράτηση 

Κατά την δημιουργία μια νέας κράτησης ο MWS ενεργοποιεί την διαδικασία 

δέσμευσης η οποία είναι σημαντικά διαφοροποιημένη σε σχέση με την διαδικασία 

δέσμευσης που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Ο χρήστης αρχικά θα 

πρέπει να επιλέξει το από απόσταση πείραμα που επιθυμεί και να καθορίσει τις τυχόν 

παραμέτρους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πείραμα. Στην συνέχεια θα πρέπει να 

επιλέξει την ημέρα που θα διεξάγει το από απόσταση πείραμα. Σε αυτό το σημείο ο MWS 

πραγματοποιεί για την συγκεκριμένη ημέρα τον έλεγχο διαθεσιμότητας. Κατά τον έλεγχο 

διαθεσιμότητας ο WMS ανακτά από την βάση δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τις 

υπάρχουσες κρατήσεις όλων των διαθέσιμων WSs που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο από 

απόσταση πείραμα για όλες τις ώρες της επιλεγμένης ημέρας. Στην συνέχεια μέσω της 

αντίστοιχης ιστοσελίδας ο χρήστης ενημερώνεται για τις ώρες της επιλεγμένης ημέρας που 

υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας. Αν ο χρήστης επιλέξει την δέσμευση μιας θέσης 

εργασίας για μια συγκεκριμένη ώρα τότε ο MWS επιλέγει μια θέση εργασίας από το 

διαθέσιμο WS που έχει την συγκεκριμένη ώρα τις λιγότερες κρατήσεις. Στην συνέχεια ο 

MWS εγγράφει στην βάση δεδομένων πληροφορίες που σχετίζονται με τα στοιχεία του 

χρήστη, το από απόσταση πείραμα που επέλεξε, τις τυχόν προτιμήσεις του χρήστη, την 

θέση εργασίας που δεσμεύεται, την χρονική περίοδο της κράτησης, την ώρα και την ημέρα 

που θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή του συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος. Σε 

αυτό το σημείο η κράτηση της θέσης εργασίας έχει ολοκληρωθεί και ο MWS ανακατευθύνει 

τον χρήστη στην ιστοσελίδα των κρατήσεων. 

Ο χρήστης που επιθυμεί να διεξάγει ένα από απόσταση πείραμα θα πρέπει την ημέρα 

και ώρα που έχει κάνει κράτηση να εισέλθει στον MWS και να περάσει με επιτυχία την 

διαδικασία ταυτοποίησης. Μέσω της ιστοσελίδας των κρατήσεων ο χρήστης θα πρέπει να 

επιλέξει την κράτηση που έχει πλέον ενεργοποιηθεί ώστε ο MWS να ξεκινήσει την 

διαδικασία έναρξης του από απόσταση πειράματος. Σε αυτή την περίπτωση ο MWS ανακτά 

από την βάση δεδομένων τα στοιχεία που αφορούν την συγκεκριμένη κράτηση και στην 

συνέχεια αιτείται την ενεργοποίηση της δεσμευμένης θέσης εργασίας. Η παραπάνω αίτηση 

πραγματοποιείται με την εγγραφή των δεδομένων που ανακτήθηκαν στην γραμμή του 

πίνακα της βάσης δεδομένων που σχετίζεται με την συγκεκριμένη θέσης εργασίας. 

Επιπρόσθετα, σε αυτόν τον πίνακα ο MWS εγγράφει και την τρέχουσα IP διεύθυνση του 
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χρήστη. Στην συνέχεια ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την βάση δεδομένων ο 

MWS περιμένει την επιβεβαίωση από το αντίστοιχο WS ότι η συγκεκριμένη θέση εργασίας 

έχει ενεργοποιηθεί. Μόλις ο MWS λάβει την παραπάνω επιβεβαίωση ανακατευθύνει τον 

χρήστη στην ιστοσελίδα που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη θέση εργασίας ώστε να 

ξεκινήσει την εκτέλεση του επιλεγμένου από απόσταση πειράματος. 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η περιγραφή των βασικών λειτουργιών του MWS 

και για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Οι σχεδιαστές του RL ανάλογα με τις ανάγκες 

τους έχουν επίσης την δυνατότητα κατά την υλοποίηση του MWS να ενσωματώσουν στον 

MWS και πρόσθετες λειτουργίες όπως η καταγραφή των ενεργειών του χρήστη, η 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση θέσεων εργασία, η προσθήκη νέων WSs, η διαχείριση των 

χρηστών κλπ. 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική ο κύριος σκοπός του MWS είτε διαθέτει 

σύστημα κρατήσεων είτε όχι είναι να διαχειρίζεται τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

ανεξάρτητα με το αν υποστηρίζουν τα ίδια ή διαφορετικά από απόσταση πειράματα. 

Επομένως, ο MWS μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στοιχειώδες σύστημα διαχείρισης RLs. Όμως 

σε αντίθεση με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης RLs η λειτουργία του MWS είναι 

ανεξάρτητη από τον σχεδιασμό και την λειτουργία των υποστηριζόμενων WSs. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό ότι η επικοινωνία του MWS με τα διαθέσιμα WSs πραγματοποιείται 

μέσω της βάσης δεδομένων επιτρέπει στους σχεδιαστές των RLs να αξιοποιούν για την 

υλοποίηση του MWS οποιαδήποτε τεχνολογία και γλώσσα διαδικτυακού προγραμ-

ματισμού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι μια τυχόν αναβάθμιση του MWS δεν 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα διαθέσιμα WSs και αντίστροφα. 

 

3.4 Η Δομή της Βάσης Δεδομένων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους ο ρόλος της βάσης 

δεδομένων στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική είναι ζωτικής σημασίας αφού μέσα από 

κατάλληλες εγγραφές πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ του MWS και των 

διαθέσιμων WSs. Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστεί η βασική δομή της βάσης 

δεδομένων που απαιτείται για την επικοινωνία μεταξύ των MWS και των WSs. Όπως και 

στην περίπτωση του MWS έτσι και εδώ η βασική δομή της βάσης δεδομένων 

διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο MWS διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων. 

Στην περίπτωση που ο MWS δεν διαθέτει σύστημα κρατήσεων η βάσης δεδομένων 

ακολουθεί την βασική δομή που παρουσιάζεται στο σχήμα 3.5. Οι πίνακες που περιέχουν 

πληροφορίες οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία ενός RL που είναι 

βασισμένο στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική είναι ο Tbl_Users και ο Tbl_System.  
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Σχήμα 3.5 H βασική δομή της βάσης δεδομένων όταν ο MWS δεν διαθέτει σύστημα 

κρατήσεων. 

Στον πίνακα Tbl_Users αναγράφονται πληροφορίες που σχετίζονται με τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες του RL. Οι ελάχιστες πληροφορίες των χρηστών που 

υποχρεωτικά αναγράφονται σε αυτόν τον πίνακα είναι το όνομα (Name), το επώνυμο 

(Surname), το όνομα χρήστη (Username) και ο κωδικός πρόσβασης (Passwords). Ανάλογα 

με τις ανάγκες του εκάστοτε RL οι σχεδιαστές έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν στον 

πίνακα Tbl_Users και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως τα δικαιώματα χρήστη 

(Permissions), την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη κλπ. Τα 

περιεχόμενα του πίνακα Tbl_Users αξιοποιούνται κυρίως από τον MWS κατά την 

διαδικασία της ταυτοποίησης του χρήστη. 

Ο πίνακας Tbl_System είναι ο πλέον σημαντικός πίνακας της βάσης δεδομένων γιατί 

σε αυτόν αναγράφονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε μια θέση εργασίας 

ανεξάρτητα αν ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά WSs. Η επικοινωνία μεταξύ του MWS και 

μιας θέσης εργασίας επιτυγχάνεται με κατάλληλες εγγραφές στην γραμμή του πίνακα 

Tbl_System που σχετίζεται με την συγκεκριμένη θέση εργασίας. Επομένως, κάθε εγγραφή 

αυτού του πίνακα περιέχει δύο είδη πεδίων. Στο πρώτο είδος ανήκουν τα πεδία που 

περιέχουν προκαθορισμένες πληροφορίες ενώ στο δεύτερο είδος ανήκουν τα πεδία που το 

περιεχόμενό τους ανανεώνεται δυναμικά είτε από τον MWS είτε από το αντίστοιχο WS. 

Τα πεδία με τις προκαθορισμένες πληροφορίες ενημερώνονται μόνο από τους 

διαχειριστές του RL και ουσιαστικά αποτελούν την ταυτότητα της συγκεκριμένης θέσης 

εργασίας. Τα ελάχιστα υποχρεωτικά πεδία με προκαθορισμένες πληροφορίες που πρέπει 

να διαθέτει ο πίνακας Tbl_System είναι:  

 WS_URL: Περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση της συγκεκριμένης θέσης 

εργασίας ώστε να είναι εφικτή η ανακατεύθυνση του χρήστη στην 

αντίστοιχη θέση εργασίας. 
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 WS_Name: Περιέχει το όνομα του WS στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη θέση 

εργασίας. 

 WS_Application: Περιέχει το όνομα της εφαρμογής που εκτελείται στο αντίστοιχο 

WS και αναλαμβάνει την λειτουργία της συγκεκριμένης θέσης 

εργασίας. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό μόνο όταν το WS 

υποστηρίζει περισσότερες από μια θέσεις εργασίας. 

 WS_Port: Περιέχει την θύρα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας μέσω της 

οποίας είναι εφικτή η απευθείας επικοινωνία μεταξύ του  χρήστη 

και της θέσης εργασίας. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό όταν 

για την πραγματοποίηση του από απόσταση πειράματος 

χρησιμοποιείται κάποια εφαρμογή που τρέχει τοπικά στον 

υπολογιστή του χρήστη. 

Τα πεδία που το περιεχόμενο τους ενημερώνεται δυναμικά και αξιοποιούνται για την 

επικοινωνία μεταξύ του MWS και της θέσης εργασίας είναι τα παρακάτω: 

 WS_Status: Η τιμή του καθορίζεται από το WS και δηλώνει αν η συγκεκριμένη 

θέση εργασίας είναι έτοιμη ώστε να πραγματοποιηθεί η 

ανακατεύθυνση του χρήστη από τον MWS. Αν σε αυτό το πεδίο 

υπάρχει η τιμή ‘0’ τότε η θέση εργασίας δεν είναι έτοιμη ενώ αν 

έχει την τιμή ‘1’ η θέση εργασίας μπορεί να υποδεχτεί τον χρήστη. 

 WS_Activation: Μέσω αυτού του πεδίου οι διαχειριστές του RL μπορούν να 

ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν δυναμικά μια θέση 

εργασίας. Επομένως, αν σε αυτό το πεδίο υπάρχει η τιμή ‘0’ τότε η 

θέση εργασίας δεν είναι διαθέσιμη για την πραγματοποίηση 

κάποιου από απόσταση πειράματος. Ενώ αν έχει την τιμή ‘1’ η 

θέση εργασίας είναι διαθέσιμη. Αυτό το πεδίο αξιοποιείται κατά 

την διαδικασία δέσμευσης. 

 User_ID: Περιέχει το πρωτεύον κλειδί του πίνακα Tbl_Users το οποίο 

αποτελεί την ταυτότητα του χρήστη που πρόκειται να διεξάγει ένα 

από απόσταση πείραμα. Αν αυτό το πεδίο είναι κενό (“Null”) 

σημαίνει ότι η θέση εργασίας είναι ελεύθερη να δεχτεί ένα 

εξουσιοδοτημένο χρήστη εφόσον είναι ενεργοποιημένη. 

Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τον MWS κατά την διαδικασία δέσμευσης εφόσον η τιμή του 

πεδίου WS_Activation είναι ‘1’. Αντίθετα αν υπάρχει εγγραφή σε 

αυτό το πεδίο η θέση εργασίας ενεργοποιείται ώστε να 
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φιλοξενήσει τον εξουσιοδοτημένο χρήστη. 

 User_IP: Δηλώνει την τρέχουσα IP διεύθυνση του χρήστη ώστε να 

ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη θέση εργασίας μόνο για τον 

εξουσιοδοτημένο χρήστη που την δέσμευσε. Αν η συγκεκριμένη 

θέση εργασίας είναι ελεύθερη αυτό το πεδίο είναι κενό. 

 Start_Time: Περιέχει την ώρα που ξεκίνα η διεξαγωγή ενός από απόσταση 

πειράματος. Αυτό το πεδίο ενημερώνεται από τον MWS κατά την 

ανακατεύθυνση του χρήστη στην συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

Στην περίπτωση που η θέση εργασίας είναι  ελεύθερη αυτό το 

πεδίο είναι κενό. 

 Exp_Period: Σε αυτό το πεδίο αναγράφεται η μέγιστη χρονική διάρκεια του 

από απόσταση πειράματος. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι 

είτε προκαθορισμένη από τους διαχειριστές του RL είτε να 

ενημερώνεται από τον MWS σύμφωνα με τα δικαιώματα του 

συγκεκριμένου χρήστη. 

 Experiment: Σε αυτό το πεδίο αναγράφεται το από απόσταση πείραμα που 

έχει επιλέξει ο χρήστης. Το πεδίο αυτό είναι απαραίτητο όταν τα 

διαθέσιμα WSs υποστηρίζουν περισσότερα του ενός από 

απόσταση πειράματα. 

Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, ο πίνακας Tbl_System αξιοποιείται για την 

επικοινωνία μεταξύ των MWS και των WSs για τον λόγο αυτό τα πεδία που 

χρησιμοποιούνται για την παραπάνω επικοινωνία ενημερώνονται είτε από τον MWS είτε 

από τα WSs. Οι σχεδιαστές του RL εφόσον απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου RL έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν σε αυτόν τον πίνακα και 

παραμέτρους που σχετίζονται με την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων που 

υποστηρίζει το συγκεκριμένο RL, πληροφορίες που σχετίζονται με τα είδη των πειραμάτων 

που υποστηρίζει η συγκεκριμένη θέση εργασίας κλπ. 

Εκτός από τους πίνακες Tbl_Users και Tbl_System η βάση δεδομένων μπορεί να 

περιέχει και πρόσθετους πίνακες στους οποίους θα μπορούσαν να αποθηκεύονται 

προκαθορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τα υποστηριζόμενα πειράματα όπως οι 

θέσεις εργασίας που υποστηρίζουν το εκάστοτε από απόσταση πείραμα, τα εργαστηριακά 

όργανα που θα αξιοποιηθούν σε κάθε πείραμα, οι αρχικές ρυθμίσεις των εργαστηριακών 

οργάνων κλπ. Επίσης για στατιστικούς κυρίως λόγους οι σχεδιαστές του RL θα μπορούσαν 

να προσθέσουν στην βάση δεδομένων ένα πίνακα όπως ο Tbl_Log που παρουσιάζεται στο 

σχήμα 3.5. Σε αυτόν το πίνακα αποθηκεύονται πληροφορίες που σχετίζονται με την χρήση 

του RL. Κάθε εγγραφή στον Tbl_Log αφορά την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος 
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και για αυτό τον λόγο καταγράφονται πληροφορίες όπως η ταυτότητα του χρήστη 

(User_ID), η ταυτότητα της θέσης εργασίας (System_ID), η ημερομηνία και ώρα που 

ξεκίνησε το από απόσταση πείραμα (Start_Time), η ημερομηνία και ώρα που 

ολοκληρώθηκε το από απόσταση πείραμα (Stop_Time), το όνομα του πειράματος 

(Experiment) κλπ. Όπως και στους προηγούμενους πίνακες της βάσης δεδομένων έτσι και 

στον Tbl_Log οι σχεδιαστές του RL έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν επιπλέον πεδία 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

Στην περίπτωση που ο MWS έχει ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων στην βάση 

δεδομένων υποχρεωτικά θα πρέπει να προστεθεί ο πίνακας Tbl_Book όπως παρουσιάζεται 

στο σχήμα 3.6. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης δομής και κατά επέκταση της 

προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι ότι η προσθήκη του πίνακα Tbl_Book δεν επηρεάζει την 

λειτουργία των WSs αφού ο πίνακας Tbl_System είναι ακριβώς ίδιος με την προηγούμενη 

περίπτωση. Η μοναδική διαφορά που υπάρχει στην λειτουργία του RL σε αυτή την 

περίπτωση εστιάζεται στην λειτουργία του MWS που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3.2. 

Σύμφωνα λοιπόν με την λειτουργία του MWS η ανανέωση των πεδίων του πίνακα 

Tbl_System που σχετίζονται με τον MWS πραγματοποιείται κατά την διαδικασία έναρξης 

του πειράματος. 

 

 

Σχήμα 3.6 H βασική δομή της βάσης δεδομένων όταν ο MWS διαθέτει σύστημα κρατήσεων. 

Ο πίνακας Tbl_Book ενημερώνεται αποκλειστικά από τον MWS κατά την διαδικασία 

δέσμευσης μιας θέσης εργασίας και κάθε εγγραφή σε αυτόν τον πίνακα αποτελεί και μία 

κράτηση. Επομένως τα ελάχιστα πεδία που πρέπει να περιέχει κάθε μια εγγραφή στον 

πίνακα Tbl_Book είναι τα παρακάτω: 

 User_ID: Περιέχει το πρωτεύον κλειδί του πίνακα Tbl_Users το οποίο 

αποτελεί την ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποίησε την 

συγκεκριμένη κράτηση. 
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 Book_Date: Αναγράφει την ημερομηνία που θα ενεργοποιηθεί η κράτηση. 

 Book_Time: Αναγράφει την ώρα που θα ενεργοποιηθεί η κράτηση. 

 System_ID: Περιέχει το πρωτεύων κλειδί του πίνακα Tbl_System το οποίο 

αποτελεί την ταυτότητα της θέσης εργασίας που θα 

χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου από 

απόσταση πειράματος. 

 Experiment: Περιέχει το όνομα του από απόσταση πειράματος που θα 

διεξαχθεί όταν ενεργοποιηθεί η κράτηση. 

 Exp_Period: Αναγράφει την μέγιστη χρονική διάρκεια για την διεξαγωγή του 

από απόσταση πειράματος και κατά επέκταση της συγκεκριμένης 

κράτησης. 

 Active: Καθορίζει αν η κράτηση είναι σε ισχύ ή αν ακυρώθηκε από τους 

διαχειριστές του RL. Επομένως, για να ενεργοποιηθεί η κράτηση 

την ημέρα και ώρα που καθορίζουν τα παραπάνω πεδία θα 

πρέπει το συγκεκριμένο πεδίο να έχει την τιμή ‘1’. 

Οι σχεδιαστές του RL έχουν την δυνατότητα εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά 

πεδία να προσθέσουν στον πίνακα Tbl_Book και επιπλέον πεδία τα οποία θα περιέχουν 

πληροφορίες που θα σχετίζονται με παραμέτρους του από απόσταση πειράματος που 

επέλεξε ο χρήστης, με στατιστικά στοιχεία όπως η ημερομηνία και ώρα που 

πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κράτηση κλπ. 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της βασικής δομής της βάσης δεδομένων που έχει 

ένα RL βασισμένο στην ARIAL θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μόνος περιορισμός που 

υπεισέρχεται κατά την επιλογή της βάσης δεδομένων είναι ότι θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου. Όσον αφορά την ασφάλεια της βάσης δεδομένων θα 

πρέπει να παρθούν πρόσθετα μέτρα ασφάλειας ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση μόνο σε 

IP διευθύνσεις που ανήκουν στον MWS και στα διαθέσιμα WSs. Οι παραπάνω δυνατότητες 

υποστηρίζονται από τις περισσότερες βάσεις δεδομένων, επομένως οι σχεδιαστές των RLs 

έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την βάση δεδομένων που επιθυμούν βασιζόμενοι 

αποκλειστικά στα προσωπικά τους κριτήρια. 

 

3.5 To Workstation 

Σύμφωνα με την ARIAL τα WSs αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την διεξαγωγή των 

υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Για τον λόγο αυτό τα WSs αφενός είναι 

εξοπλισμένα με τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό (πειραματικές διατάξεις, 
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εργαστηριακά όργανα, συσκευές πολυμέσων κλπ) που απαιτείται για την διεξαγωγή του 

υποστηριζόμενου από απόσταση πειράματος και αφετέρου διαθέτουν μια ή περισσότερες 

εφαρμογές που ονομάζονται WS_Applications και αναλαμβάνουν την λειτουργία του GUI 

που χειρίζεται ο χρήστης στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Συνεπώς τόσο η ανάπτυξη όσο 

και οι δυνατότητες των WSs εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος και τις 

ιδιαιτερότητες των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Επιπρόσθετα, η χρονική 

διάρκεια για την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος παίζει καθοριστικό ρόλο στον 

σχεδιασμό ενός WS αφού από αυτή προσδιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ταυτόχρονων 

εξουσιοδοτημένων χρηστών που μπορεί να εξυπηρετήσει το WS και κατά επέκταση ο 

αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Επομένως, κάθε WS θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως ένα μεμονωμένο RL το οποίο δεν διαθέτει την δυνατότητα να εκτελεί διαδικασίες 

διαχείρισης όπως η ταυτοποίηση των χρηστών κλπ. 

3.5.1 Η Βασική Δομή ενός WorkStation 

Η βασική δομή ενός WS που υποστηρίζει περισσότερες από μια θέσεις εργασίας 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3.7. Το WS από άποψη υλικού αποτελείται από ένα υπολογιστή 

και από τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Στoν υπολογιστή του WS θα πρέπει να εκτελούνται 

μια σειρά από WS_Applications που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των χρηστών. Κάθε 

WS_Application έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί μόνο ένα χρήστη με αποτέλεσμα ο 

αριθμός των WS_Applications που εκτελούνται να ταυτίζεται με τον αριθμό των διαθέσιμων 

θέσεων εργασίας που υποστηρίζει το συγκεκριμένο WS. Ο κύριος σκοπός κάθε 

WS_Application είναι να υποστηρίζει την λειτουργικότητα του GUI που χειρίζεται ο χρήστης 

 

 

Σχήμα 3.7 H βασική δομή ενός WS που διαθέτει περισσότερες από μια θέσεις εργασίας. 
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κατά την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος. Επομένως οι WS_Applications 

αναλαμβάνουν την επικοινωνία και τον έλεγχο του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Επιπρόσθετα, οι WS_Applications θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων 

ώστε να μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες με τον MWS. Συνεπώς, κάθε μια 

WS_Application έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει ή να ανακτά δεδομένα από τα πεδία 

της αντίστοιχης εγγραφής του πίνακα Tbl_System που ενημερώνονται δυναμικά. 

Η λειτουργία μιας WS_Application παρουσιάζεται στο σχήμα 3.7 και αποτελείται από 

πέντε διαδικασίες. Όταν η WS_Application δεν εξυπηρετεί κάποιον χρήστη εκτελείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα η διαδικασία αναμονής. Σύμφωνα με αυτή η WS_Application 

ανακτά τα δεδομένα που σχετίζονται με την λειτουργία του από τον πίνακα Tbl_System της 

βάσης δεδομένων. Στην πραγματικότητα η WS_Application ελέγχει αν ο MWS έχει 

πραγματοποιήσει κάποια εγγραφή στα πεδία User_ID και User_IP. Στην περίπτωση που τα 

παραπάνω πεδία δεν είναι κενά η WS_Application αντιλαμβάνεται ότι κάποιος 

εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει αιτηθεί την έναρξη ενός από απόσταση πειράματος. Σε 

αυτό το σημείο τερματίζεται η διαδικασία αναμονής και ξεκινά η εκτέλεση της διαδικασίας 

αρχικοποίησης. 

Κατά την διαδικασία αρχικοποίησης, η WS_Application ανακτά από τον αντίστοιχη 

εγγραφή του πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων όλες τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος όπως το όνομα του 

πειράματος που θα εκτελεστεί, την μέγιστη χρονική διάρκεια του πειράματος κλπ. Έπειτα η 

WS_Application ενεργοποιεί μόνο για την IP διεύθυνση του συγκεκριμένου χρήστη τον 

ενσωματωμένο server που διαθέτει ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ του GUI που 

χειρίζεται ο χρήστης και της WS_Application. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι μόνο ο 

συγκεκριμένος χρήστης θα έχει πρόσβαση σε αυτή την WS_Application και κατά επέκταση 

σε αυτή την θέση εργασίας. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω ενεργοποίησης η 

WS_Application ξεκινά την αρχικοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού που περιλαμβάνει 

την ενεργοποίηση των εργαστηριακών οργάνων και των πειραματικών διατάξεων. Επίσης 

σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται και η αρχική ρύθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού 

σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη ή τις ιδιαιτερότητες του υποστηριζόμενου από 

απόσταση πειράματος. Με το πέρας της αρχικοποίησης του εργαστηριακού εξοπλισμού, η 

WS_Application ενημερώνει τον MWS ότι είναι έτοιμη να υποδεχτεί τον χρήστη. Η 

ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται με την εγγραφή της τιμής ‘1’ στο πεδίο WS_Status της 

αντίστοιχης γραμμής του πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί κατά την περιγραφή της βάσης δεδομένων η τιμή ‘1’ στο πεδίο WS_Status 

δηλώνει ότι η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι ενεργοποιημένη και μπορεί ο MWS να 

ολοκληρώσει την ανακατεύθυνση του χρήστη. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης έχει πλέον  
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Σχήμα 3.8 H βασική λειτουργία της WS_Application. 
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ανακατευθυνθεί στην θέση εργασίας και έχει ενεργοποιηθεί το GUI το οποίο μπορεί να 

είναι είτε μια εφαρμογή που εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη είτε μια 

ιστοσελίδα που φιλοξενείται στον ενσωματωμένο server της WS_Application. 

Η WS_Application με την ολοκλήρωση της ανακατεύθυνσης του χρήστη ενεργοποιεί 

δύο διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται ταυτόχρονα, την διαδικασία έλεγχου και την 

διαδικασία διεξαγωγής. Η διαδικασία ελέγχου εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

αναλαμβάνει να πιστοποιήσει αφενός ότι δεν έχει επέλθει ο μέγιστος χρόνος για την 

διεξαγωγή του πειράματος και αφετέρου ότι ο χρήστης δεν έχει αποσυνδεθεί από την 

WS_Application. Επομένως, αρχικά η WS_Application υπολογίζει τον χρόνο που απομένει 

για την ολοκλήρωση του πειράματος αξιοποιώντας τις πληροφορίες που ανάκτησε από την 

βάση δεδομένων. Στην συνέχεια ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμός χρόνος. Στην περίπτωση 

που απομένει κάποιος χρόνος για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος, η 

WS_Application μέσω του ενσωματωμένου server υπολογίζει τον αριθμό των 

συνδεδεμένων χρηστών. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συνδεδεμένων χρηστών είναι 

μεγαλύτερος από έναν η WS_Application αποσυνδέει τους επιπλέον χρήστες και υπολογίζει 

εκ νέου τον αριθμό των συνδεδεμένων χρηστών. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

πραγματοποιείται ένας πρόσθετος έλεγχος που διασφαλίζει ότι μόνο ο εξουσιοδοτημένος 

χρήστης έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη WS_Application και κατά επέκταση στον 

εργαστηριακό εξοπλισμό. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας συνδεδεμένος χρήστης η 

διαδικασία ελέγχου ξεκινά πάλι από την αρχή υπολογίζοντας εκ νέου τον εναπομείναντα 

χρόνο. Στην περίπτωση που είτε δεν υπάρχει εναπομείναντας χρόνος είτε δεν υπάρχει 

συνδεδεμένος χρήστης η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με τον τερματισμό της 

εκτέλεσης της διαδικασίας διεξαγωγής. 

Η διαδικασία διεξαγωγής ουσιαστικά είναι υπεύθυνη τόσο για την λειτουργία του GUI 

όσο και για την επικοινωνία με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Η διαδικασία διεξαγωγής 

αρχικά αναμένει δεδομένα από το GUI. Στην πραγματικότητα αναμένει εντολές από το GUI 

που σχετίζονται με τις ενέργειες και τις επιθυμίες του χρήστη. Στην περίπτωση που ο 

χρήστης μέσω του GUI στείλει μια εντολή, η διαδικασία διεξαγωγής αρχικά ελέγχει αν ο 

εργαστηριακός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός θεωρείται ότι 

δεν είναι διαθέσιμος όταν κάποια άλλη WS_Application επικοινωνεί με αυτόν. Σε αυτή την 

περίπτωση η WS_Application αναμένει την αποδέσμευση του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Όταν ο εργαστηριακός εξοπλισμός καταστεί διαθέσιμός, η WS_Application δεσμεύει τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό και αποστέλλει τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο χρήστης μέσω 

του GUI ώστε να διεξαχθεί το από απόσταση πείραμα. Όταν η WS_Application λάβει τα 

πειραματικά δεδομένα από τον εργαστηριακό εξοπλισμό αρχικά αποδεσμεύει τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό και ενημερώνει το GUI. Σε περιπτώσεις που η ολοκλήρωση του 
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πειράματος απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ταυτόχρονα με την ενημέρωση του GUI 

θα πρέπει να γίνεται και αποθήκευση των πειραματικών δεδομένων στην βάση δεδομένων. 

Στο σημείο αυτό η διαδικασία διεξαγωγής τίθεται σε κατάσταση αναμονής και περιμένει να 

λάβει κάποια νέα εντολή από τον χρήστη μέσω του GUI. Η διαδικασία αναμονής 

τερματίζεται είτε μέσω της διαδικασίας ελέγχου είτε μέσω του χρήστη κατά την 

ολοκλήρωση του από απόσταση πειράματος. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών ξεκινά η διαδικασία τερματισμού 

μέσω της οποίας αρχικά απενεργοποιείται ο ενσωματωμένος server που διαθέτει η 

WS_Application. Στην συνέχεια με κατάλληλες εγγραφές στην βάση δεδομένων η 

WS_Application ενημερώνει τον MWS ότι ολοκληρώθηκε το από απόσταση πείραμα. Κατά 

την διαδικασία αυτή η WS_Application εγγράφει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το από 

απόσταση πείραμα που μόλις ολοκληρώθηκε στον πίνακα Tbl_Log. Με τον τρόπο αυτό οι 

διαχειριστές του RL μπορούν να συλλέγουν στατιστικές πληροφορίες που σχετίζονται με 

την αξιοποίηση του συγκεκριμένου RL. Στην συνέχεια η WS_Application σβήνει τις 

πληροφορίες που περιέχονται στα πεδία User_ID, User_IP, Experiment και Exp_Period από 

την γραμμή του Tbl_System της βάσης δεομένων που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη θέση 

εργασίας. Η παραπάνω ενημέρωση ολοκληρώνεται με την αλλαγή της κατάστασης από ‘1’ 

σε ‘0’ του πεδίου WS_Status που δηλώνει ότι η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι σε 

κατάσταση αναμονής. Η διαδικασία τερματισμού ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας αναμονής. 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η περιγραφή της βασικής λειτουργίας της 

WS_Application και του WS της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής που υποστηρίζει από 

απόσταση πειράματα που έχουν υλοποιηθεί από τους σχεδιαστές του RL. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η παραπάνω δομή του WS σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει την 

λειτουργία των περισσότερων από τα υφιστάμενα RLs. Επομένως, με μικρές αλλαγές στην 

λειτουργία του ένα υφιστάμενο RL μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε WS της ARIAL. 

3.5.2 Από Απόσταση Πειράματα που έχουν Αναπτυχθεί από τους Χρήστες 

Το κυρίαρχο πλεονέκτημα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι ότι με κατάλληλες 

τροποποιήσεις στην βασική δομή του WS μπορούν να υποστηριχθούν από απόσταση 

πειράματα που έχουν αναπτυχθεί από τους ίδιους τους χρήστες και όχι από τους 

σχεδιαστές του RL. Επομένως, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υλοποιεί 

σύμφωνα με τις ανάγκες του το GUI μέσα από το οποίο θα διεξάγεται το επιθυμητό από 

απόσταση πείραμα αξιοποιώντας τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει το WS. Για να 

επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος στην βασική δομή του WS που παρουσιάστηκε στην 

παράγραφο 3.5.1 έχει προστεθεί ένας επιπλέον server που ονομάζεται Experiment Server. 
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Ο Experiment Server αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Η 

τροποποιημένη δομή του WS που περιλαμβάνει τον Experiment Server παρουσιάζεται στο 

σχήμα 3.9. Ιδιαίτερα όταν το WS υποστηρίζει περισσότερες από μια θέσεις εργασίας θα 

πρέπει να διαχωρίζεται η συνολική λειτουργία του σε κανονική λειτουργία (normal mode) 

και σε λειτουργία με έλεγχο της διεξαγωγής του πειράματος μέσω του GUI που ανάπτυξε ο 

χρήστης (GUI mode). 

 

 

Σχήμα 3.9 H δομή του WS που υποστηρίζει πειράματα υλοποιημένα από τους χρήστες. 

Στην normal mode περίπτωση, η λειτουργία των WS_Applications και του WS 

συνολικά είναι ακριβώς ίδια με αυτή που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο 

αφού τα υποστηριζόμενα από απόσταση πειράματα διεξάγονται αποκλειστικά από GUIs 

που έχουν υλοποιηθεί από τους σχεδιαστές του RL. Η μοναδική διαφορά που υπάρχει είναι 

ότι η επικοινωνία των WS_Applications με τον εργαστηριακό εξοπλισμό δεν γίνεται 

απευθείας αλλά μέσω του Experiment Server.  

Στην GUI mode περίπτωση, όλες οι WS_Applications εκτός από μια 

απενεργοποιούνται με αποτέλεσμα το WS να είναι δεσμευμένο συνολικά από ένα μόνο 

χρήστη. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται μέσω του MWS κατά την διαδικασία δέσμευσης. Ο 

παραπάνω περιορισμός υπεισέρχεται επειδή το από απόσταση πείραμα που έχει αναπτύξει 

ο χρήστης μέσω του GUI μπορεί να απαιτεί ένα μεγαλύτερο χρόνο διεξαγωγής. Συνεπώς για 

να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά την διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος ολόκληρο το WS δεσμεύεται από τον χρήστη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο 

χρήστης θα πρέπει αρχικά να έχει δεσμεύσει μέσω του MWS το αντίστοιχο WS και να 

συνδεθεί με την ενεργή WS_Application σύμφωνα με την διαδικασία που έχει ήδη 

αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους. Η λειτουργία της WS_Application σε αυτή την  
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Σχήμα 3.10 H λειτουργία της WS_Application κατά την GUI mode λειτουργία του WS. 
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περίπτωση παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10. Αρχικά η WS_Application εκτελεί την διαδικασία 

αναμονής κατά την οποία ελέγχει αν ο MWS αιτείται την ανακατεύθυνση κάποιου 

εξουσιοδοτημένου χρήστη. Εφόσον ο MWS αποστείλει ένα αίτημα ενεργοποίησης της 

θέσης εργασίας ξεκινά η διαδικασία αρχικοποίησης η οποία σε μεγάλο βαθμό μοιάζει με 

αυτή που παρουσιάστηκε στο σχήμα 3.8. Η διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι κατά την 

διαδικασία αρχικοποίησης η WS_Application στέλνει στον Experiment Server την τρέχουσα 

IP διεύθυνση του χρήστη ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση μεταξύ του GUI του χρήστη με τον 

Experiment Server. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης ο χρήστης είναι σε θέση να 

ενεργοποιήσει το GUI που είχε αναπτύξει ώστε να ξεκινήσει την διεξαγωγή του από 

απόσταση πειράματος. Κατά την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος ο χρήστης 

παραμείνει συνδεδεμένος με την αντίστοιχη WS_Application, η οποία εκτελεί την 

διαδικασία ελέγχου. Μέσω αυτής της διαδικασίας πιστοποιείται ότι δεν έχει επέλθει το 

μέγιστο χρονικό διάστημα για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος και ότι ο 

χρήστης δεν έχει αποσυνδεθεί. Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω η WS_Application 

ενημερώνει τον Experiment Server, ο οποίος αποσυνδέεται από το GUI του χρήστη και 

απενεργοποιείται για την τρέχουσα IP του χρήστη. Στην συνέχεια η WS_Application εκτελεί 

την διαδικασία τερματισμού κατά την οποία πραγματοποιεί τις απαραίτητες εγγραφές στην 

βάση δεδομένων ώστε όλες οι θέσεις εργασίας του συγκεκριμένου WS να είναι πάλι σε 

θέση να υποδεχτούν ένα νέο χρήστη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τερματισμού το 

WS ξεκινά πάλι να εκτελεί την διαδικασία αναμονής. Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10, 

η WS_Application στην περίπτωση GUI mode δεν εκτελεί την διαδικασία διεξαγωγής. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι υπεύθυνο πλέον για την διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος είναι εξολοκλήρου το GUI που έχει αναπτύξει ο χρήστης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως ο τρόπος που θα λειτουργήσει το WS 

(normal mode ή GUI mode) καθορίζεται σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη κατά την 

επιλογή του από απόσταση πειράματος που επιθυμεί να διεξάγει. Η παραπάνω επιλογή 

γνωστοποιείται από τον MWS στην WS_Application μέσω του πεδίου Experiment στην 

αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων.  

Σε αρκετές περιπτώσεις η διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων απαιτεί την 

αξιοποίηση πολύπλοκων εργαστηριακών οργάνων όπως παλμογράφοι, αναλυτές 

φάσματος, γεννήτριες αυθαίρετων κυματομορφών κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

ανάπτυξη ενός GUI από τους χρήστες το οποίο θα αναλάβει την διεξαγωγή του από 

απόσταση πειράματος, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί να έχει ο χρήστης 

εξειδικευμένες γνώσεις. Με σκοπό να απλοποιηθεί η διαδικασία ανάπτυξης του GUI από 

την μεριά του χρήστη θα πρέπει ο έλεγχος τον εργαστηριακών οργάνων και των συσκευών 
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πολυμέσων να πραγματοποιείται μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες ιστοσελίδες που 

έχουν αναπτυχθεί από τους σχεδιαστές του RL και φιλοξενούνται στον ενσωματωμένο 

server της ενεργοποιημένης WS_Application. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το σενάριο ο 

χρήστης θα πρέπει να υλοποιήσει μόνο το GUI που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της 

πειραματικής διάταξης και κατά επέκταση για την διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος. Για την υποστήριξη αυτού του σεναρίου υιοθετείται μια εναλλακτική δομή του 

WS η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα 3.11. 

 

 

Σχήμα 3.11 H δομή του WS που υποστηρίζει τον έλεγχο μόνο της πειραματικής διάταξης 

από το GUI που ανέπτυξε ο χρήστης. 

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.11 ο Experiment Server πλέον αναλαμβάνει μόνο 

τον έλεγχο της πειραματικής διάταξης και όχι συνολικά του εργαστηριακού εξοπλισμού. Σε 

αυτή λοιπόν την περίπτωση οι WS_Applications έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν 

απευθείας τόσο με τα εργαστηριακά όργανα όσο και με τις διαθέσιμες συσκευές 

πολυμέσων. Επίσης οι WS_Applications όταν το WS λειτουργεί στην normal mode μπορούν 

να επικοινωνούν και με την πειραματική διάταξη μέσω του Experiment Server. Συνεπώς 

όπως και στην προηγούμενη περίπτωση η βασική λειτουργία των WS_Applications 

παραμένει ίδια. 

Κατά την GUI mode λειτουργία του WS όπως και στην προηγούμενη περίπτωση όλες 

οι WS_Applications απενεργοποιούνται εκτός από μια. Η ενεργοποιημένη WS_Application 

συμμετέχει πλέον ενεργά στην διεξαγωγή του πειράματος αφού προσφέρει στον χρήστη το 

απαραίτητο GUI για τον έλεγχο των εργαστηριακών οργάνων και των συσκευών 

πολυμέσων. Ο χρήστης μέσω του GUI που έχει αναπτύξει είναι σε θέση να παραμετροποιεί 
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την πειραματική διάταξη σύμφωνα με τις ανάγκες του και να ελέγχει την διεξαγωγή του 

από απόσταση πειράματος που σχεδίασε.  

 

 

Σχήμα 3.12 H λειτουργία της WS_Application με δυνατότητα ελέγχου των εργαστηριακών 

οργάνων και των συσκευών πολυμέσων στην GUI mode λειτουργία του WS. 
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Για να είναι εφικτά τα παραπάνω, η λειτουργία της WS_Application θα πρέπει να 

τροποποιηθεί σε σχέση με την βασική λειτουργία που παρουσιάστηκε στο σχήμα 3.8. Σε 

αυτή την περίπτωση όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3.12 οι παραπάνω τροποποιήσεις 

εντοπίζονται κυρίως στις διαδικασίες αρχικοποίησης και στην διαδικασία διεξαγωγής. Η 

λειτουργία των διαδικασιών αναμονής, ελέγχου και τερματισμού δεν επηρεάζονται.  

Συνεπώς όταν μέσω της διαδικασίας αναμονής η WS_Application εντοπίσει ένα 

αίτημα ενεργοποίησης από τον MWS ξεκινά η διαδικασία αρχικοποίησης. Κατά την 

διαδικασία αρχικοποίησης η WS_Application ανακτά τα δεδομένα από την βάση δεδομένων 

που σχετίζονται τόσο με τον ίδιο τον χρήστη όσο και με το από απόσταση πείραμα που 

επέλεξε. Στην συνέχεια ενεργοποιείται για την τρέχουσα IP διεύθυνση του χρήστη ο 

ενσωματωμένος server που διαθέτει η WS_Application. Έπειτα η WS_Application 

επικοινωνεί απευθείας με τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα και με τις συσκευές 

πολυμέσων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αρχικοποιήσεις σύμφωνα με τις επιλογές του 

χρήστη. Επιπρόσθετα, με σκοπό να αρχικοποιηθεί και η πειραματική διάταξη η 

WS_Application στέλνει τις κατάλληλες εντολές στον Experiment Server. Στην συνέχεια η 

WS_Application ενεργοποιεί τον Experiment Server για την τρέχουσα IP διεύθυνση του 

χρήστη ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το GUI που ανέπτυξε ο χρήστης νωρίτερα. Η 

WS_Application πραγματοποιεί τις απαραίτητες εγγραφές στην βάση δεδομένων ώστε να 

ενημερώσει τον MWS ότι είναι σε θέση να φιλοξενήσει τον χρήστη. Όταν ολοκληρωθεί η 

ανακατεύθυνση του χρήστη από τον MWS ξεκινά η διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος. Στο σημείο αυτό η WS_Application ενεργοποιεί την διαδικασία ελέγχου και την 

διαδικασία διεξαγωγής. 

Η διαδικασία ελέγχου όπως και στην βασική λειτουργία της WS_Application 

αναλαμβάνει τον έλεγχο για το αν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος διεξαγωγής του από 

απόσταση πειράματος και για το αν ο χρήστης έχει αποσυνδεθεί. Αν συμβεί κάτι από τα 

παραπάνω η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με τον τερματισμό της διαδικασίας 

διεξαγωγής. Η WS_Application με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου απενεργοποιεί 

το Experiment Server για την τρέχουσα IP διεύθυνση του χρήστη. 

Η διαδικασία διεξαγωγής η οποία εκτελείται ταυτόχρονα με την διαδικασία ελέγχου 

αναλαμβάνει το έλεγχο των εργαστηριακών οργάνων και των συσκευών πολυμέσων. Στην 

πραγματικότητα η διαδικασία διεξαγωγής υποστηρίζει την λειτουργία του GUI που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης για να ελέγχει τα εργαστηριακά όργανα. Το συγκεκριμένο GUI έχει 

αναπτυχθεί από τους σχεδιαστές του RL και συνήθως παρέχεται στον χρήστη μέσω μιας 

κατάλληλα διαμορφωμένης ιστοσελίδας η οποία φιλοξενείται από τον ενσωματωμένο 

server που διαθέτει η WS_Application. Κατά την διαδικασία διεξαγωγής η WS_Application 

αναμένει δεδομένα από το παραπάνω GUI. Εφόσον η WS_Application λάβει τα απαραίτητα 
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δεδομένα από το GUI αποστέλλει στα εργαστηριακά όργανα και στις συσκευές πολυμέσων 

τις αντίστοιχες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη. Στην συνέχεια λαμβάνει 

τόσο από τα εργαστηριακά όργανα όσο και από τις συσκευές πολυμέσων τα πειραματικά 

δεδομένα ώστε να ενημερώσει το αντίστοιχο GUI και κατά επέκταση τον χρήστη. Εφόσον ο 

χρήστης δεν έχει επιλέξει τον τερματισμό του πειράματος η διαδικασία διεξαγωγής αρχίζει 

από την αρχή αναμένοντας νέα δεδομένα από το GUI. Η διαδικασία διεξαγωγής 

τερματίζεται είτε από τον χρήστη είτε μέσω της διαδικασίας ελέγχου.  

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και διεξαγωγής η WS_Application 

ξεκινά την εκτέλεση της διαδικασίας τερματισμού. Κατά την διαδικασία αυτή η 

WS_Application απενεργοποιεί τον ενσωματωμένο server που διαθέτει για την τρέχουσα IP 

διεύθυνση του χρήστη και πραγματοποιεί τις κατάλληλες εγγραφές στην βάση δεδομένων 

ώστε να ενημερώσει τον MWS ότι το συγκεκριμένο WS είναι διαθέσιμο να εξυπηρετήσει 

τον επόμενο εξουσιοδοτημένο χρήστη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τερματισμού η 

WS_Application ξεκινά την εκτέλεση της διαδικασίας αναμονής. 

3.5.3 Ο Experiment Server και το Πρωτόκολλο Επικοινωνίας 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η περιγραφή των διαφορετικών σεναρίων που 

μπορούν να υλοποιηθούν κατά την υλοποίηση ενός WS όταν υποστηρίζεται η ανάπτυξη 

από απόσταση πειραμάτων από τους χρήστες. Όπως είναι προφανές από την παραπάνω 

παρουσίαση ο ρόλος του Experiment Server είναι καθοριστικής σημασίας αφού μέσω 

αυτού τόσο οι WS_Applications όσο και το GUI που έχει αναπτύξει ο χρήστης έχουν την 

δυνατότητα να επικοινωνούν και να ελέγχουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Για την 

επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ του Experiment Server και της WS_Application ή του GUI 

που έχει αναπτύξει ο χρήστης, οι σχεδιαστές των RLs έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 

οποιαδήποτε τεχνολογία ή πρωτόκολλο επικοινωνίας επιθυμούν. Όμως η επιλογή αυτή σε 

πολλές περιπτώσεις εισάγει μια σειρά από περιορισμούς που σχετίζονται κυρίως με την 

γλώσσα προγραμματισμού που θα αξιοποιήσουν οι χρήστες για την ανάπτυξη των δικών 

τους GUI. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των παραπάνω περιορισμών συνιστάται η 

αξιοποίηση του TCP/IP πρωτοκόλλου επικοινωνίας επειδή υποστηρίζεται από τις 

περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες έχουν την 

δυνατότητα να επιλέξουν την γλώσσα προγραμματισμού στηριζόμενοι κυρίως στα 

προσωπικά τους κριτήρια. 

Ο Experiment Server αρχικά είναι σε κατάσταση αναμονής και περιμένει ένα αίτημα 

σύνδεσης από την WS_Application ή το GUI του χρήστη μέσω μιας προκαθορισμένης θύρας 

η οποία δηλώνεται από τους σχεδιαστές του RL στο πεδίο WS_Port της αντίστοιχης 

εγγραφής στο πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων. Το στοιχείο που είναι κάθε φορά 
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συνδεδεμένο με τον Experiment Server αναλαμβάνει τον ρόλο του αφέντη (master) ενώ ο 

Experiment Server τον ρόλο του σκλάβου (slave). Στην πραγματικότητα ο Experiment Server 

περιμένει να λάβει κάποια εντολή μέσω ενός TCP/IP μηνύματος η οποία θα περιγράφει την 

διαδικασία που θα εκτελέσει ο Experiment Server. Το παραπάνω μήνυμα εκτός από την 

εντολή, περιέχει τα ορίσματα της συγκεκριμένης εντολής και τα δεδομένα που σχετίζονται 

με την διαδικασία που πρόκειται να εκτελεστεί. Στην συνέχεια ο Experiment Server ελέγχει 

την ορθότητα της εντολής που έλαβε ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκληθεί κάποιο 

σφάλμα το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Εφόσον ο 

παραπάνω έλεγχος ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Experiment Server ενεργοποιεί την 

διαδικασία που σχετίζεται με την ληφθείσα εντολή. Κατά την εκτέλεση της παραπάνω 

διαδικασίας ο Experiment Server ανταλλάσει μια σειρά από μηνύματα με τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό τα οποία είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που 

υποστηρίζει ο εργαστηριακός εξοπλισμός. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο 

Experiment Server διαμορφώνει κατάλληλα τα δεδομένα που έλαβε από τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό ώστε να συντάξει το TCP/IP μήνυμα που θα αποστείλει στην WS_Application ή 

στο GUI του χρήστη. Το μήνυμα αυτό θα πρέπει να περιέχει επίσης πληροφορίες που 

σχετίζονται με τα σφάλματα που τυχόν προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αντίστοιχης 

διαδικασίας. Μετά την αποστολή του TCP/IP μηνύματος o Experiment Server μπαίνει σε 

κατάσταση αναμονής περιμένοντας να λάβει μια νέα εντολή. 

Σύμφωνα λοιπόν με την περιγραφή της λειτουργίας του Experiment Server τα TCP/IP 

μηνύματα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες τα μηνύματα που λαμβάνει ο 

Experiment Server και αυτά που στέλνει. Τα TCP/IP μηνύματα τις πρώτης κατηγορίας 

περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την εντολή που θα εκτελέσει ο Experiment Server. Σε πολλές 

περιπτώσεις περιλαμβάνουν τα αναγκαία ορίσματα της εντολής ή δεδομένα που 

σχετίζονται με την διαδικασία που θα εκτελέσει ο Experiment Server. Τα TCP/IP μηνύματα 

της δεύτερης κατηγορίας αποτελούν την απάντηση του Experiment Server και περιέχουν τα 

πειραματικά δεδομένα που πιθανόν συνέλλεξε καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με 

την επιτυχή ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας. Επομένως, τόσο το πλήθος και όσο 

και το είδος των δεδομένων που περιέχει ένα TCP/IP μήνυμα δεν είναι δεδομένο. Για τον 

λόγο αυτό στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής έχει αναπτυχθεί ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας που περιγράφει την δομή των TCP/IP μηνυμάτων που 

διαχειρίζεται ο Experiment Server. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1 και αναπτύχθηκε για την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ 

του GUI που ανέπτυξε ο χρήστης με ένα Experiment Server που ονομάζεται R-DSP Server. 

[3.8-3.11]. Ο R-DSP Server αξιοποιείται για την υλοποίηση από απόσταση πειραμάτων στην 
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ψηφιακή επεξεργασία σήματος με DSPs και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των WSs του RL 

που θα παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 4 της παρούσας διδακτορικής διατριβής.  
 

 

Όνομα 
Πεδίου 

Τύπος 
Αριθμός 

Bytes 
Περιγραφή 

msg_len binary 4 Δείχνει το συνολικό μήκος του TCP/IP μηνύματος 1 

cmd_len binary 1 Δείχνει το μήκος της εντολής. 1 

cmd ASCII cmd_len Περιέχει την εντολή. 2 

arg_no binary 1 
Περιγράφει τον συνολικό αριθμό των ορισμάτων 

της εντολής. 1 

arg_1_len binary 1 
Δείχνει το μήκος του 1ου ορίσματος υπό την 

προϋπόθεση ότι arg_no ≥ 1. 2 

arg_1 ASCII arg_1_len 
Περιέχει το 1ο όρισμα υπό την προϋπόθεση ότι 

arg_no ≥ 1 και arg_1_len > 0. 2 

arg_2_len binary 1 
Δείχνει το μήκος του 2ου ορίσματος υπό την 

προϋπόθεση ότι arg_no ≥ 2. 2 

arg_2 ASCII arg_2_len 
Περιέχει το 2ο όρισμα υπό την προϋπόθεση ότι 

arg_no ≥ 2 και arg_2_len > 0. 2 

… … … … 

arg_N_len binary 1 
Δείχνει το μήκος του Nου ορίσματος υπό την 

προϋπόθεση ότι arg_no = N. 2 

arg_N ASCII arg_N_len 
Περιέχει το Nο όρισμα υπό την προϋπόθεση ότι 

arg_no = N και arg_N_len > 0. 2 

data_len binary 4 
Δείχνει το μήκος των δεδομένων που περιέχει το 

TCP/IP μήνυμα. 1 

data binary data_len 
Περιέχει τα προς αποστολή δεδομένα εφόσον το 

data_len > 0. 1 

error_status binary 1 
Δείχνει αν προέκυψε κάποιο σφάλμα. Έχει την 

τιμή 0 όταν δεν έχει προκύψει κανένα σφάλμα. 1 

error_code binary 4 
Περιέχει τον κωδικό του σφάλματος αν 

error_status ≠ 0. 1 

lrc binary 1 
To lrc αξιοποιείται για έναν επιπλέον έλεγχο 
ορθής αποστολής του TCP/IP μηνύματος. 1 

1 Υποχρεωτικά πεδία. 
2 Χρησιμοποιούνται μόνο σε TCP/IP μηνύματα που λαμβάνει ο Experiment Server. 

Πίνακας 3.1 Η δομή των TCP/IP μηνυμάτων που λαμβάνει ή στέλνει ο Experiment Server. 
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Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα 3.1 ένα TCP/IP μήνυμα διαιρείται σε επιμέρους πεδία 

που περιέχουν δεδομένα τα οποία μπορούν να είναι διαμορφωμένα είτε σε δυαδική μορφή 

(binary) είτε σύμφωνα με τον ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

κώδικα. Κάθε μήνυμα ξεκινά με το υποχρεωτικό πεδίο msg_len που περιέχει ένα δυαδικό 

αριθμό των τεσσάρων bytes ο οποίος προσδιορίζει το συνολικό μήκος του TCP/IP 

μηνύματος. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό επειδή το μήκος των TCP/IP μηνυμάτων δεν 

είναι σταθερό. 

Στην συνέχεια ακολουθεί το υποχρεωτικό πεδίο cmd_len που περιέχει ένα binary 

αριθμό του ενός byte ο οποίος προσδιορίζει το μήκος σε bytes του πεδίου cmd. Το πεδίο 

cmd περιέχει την εντολή που θα λάβει ο Experiment Server με την μορφή αλφαριθμητικών 

χαρακτήρων σύμφωνα με τον ASCII κώδικα. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό μόνο στα 

TCP/IP μηνύματα που λαμβάνει ο Experiment Server και πάντα συνοδεύεται από το πεδίο 

arg_no. Το πεδίο arg_no περιέχει ένα binary αριθμό του ενός byte και προσδιορίζει τον 

αριθμό των ορισμάτων της παραπάνω εντολής. Κάθε όρισμα της παραπάνω εντολής 

περιγράφεται με ASCII αλφαριθμητικούς χαρακτήρες στο αντίστοιχο πεδίο arg (π.χ. arg_1 

για το πρώτο όρισμα, arg_2 για το δεύτερο κ.ο.κ). Το μήκος σε bytes κάθε πεδίου arg 

περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο arg_len μέσω ενός binary αριθμού του ενός byte. Όταν 

η εντολή που πρόκειται να αποσταλεί στον Experiment Server, δεν απαιτεί κάποιο όρισμα 

το πεδίο arg_no έχει την τιμή μηδέν ενώ τα πεδία arg_len και arg παραλείπονται. Τα TCP/IP 

μηνύματα που αποστέλλει ο Experiment Server δεν περιέχουν κάποια εντολή. Για τον λόγο 

αυτό το πεδίο cmd_len θα πρέπει να έχει την τιμή μηδέν ενώ τα πεδία cmd, arg_no, arg_len 

και arg θα πρέπει να παραλειφθούν.  

Σε πολλές περιπτώσεις τα TCP/IP μηνύματα που αποστέλλει ή λαμβάνει ο Experiment 

Server περιέχουν binary δεδομένα. Επειδή ο όγκος των δεδομένων που μπορεί να 

μεταφέρει ένα TCP/IP μήνυμα δεν είναι σταθερός θα πρέπει να δηλώνεται στο πεδίο 

data_len μέσω ενός binary αριθμού των τεσσάρων bytes. Στην πραγματικότητα το πεδίο 

data_len καθορίζει το μήκος σε bytes του πεδίου data το οποίο περιέχει τα προς αποστολή 

δεδομένα. Αν το TCP/IP μήνυμα δεν περιέχει δεδομένα το πεδίο data_len έχει την τιμή 

μηδέν και το πεδίο data παραλείπεται. 

Το πεδίο error_status περιέχει ένα binary αριθμό του ενός byte που ενημερώνει τον 

παραλήπτη του TCP/IP μηνύματος αν προέκυψε κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της 

αντίστοιχης διαδικασίας. Το πεδίο error_code περιέχει ένα αριθμό των τεσσάρων bytes ο 

οποίος περιγράφει το είδος του σφάλματος που προέκυψε. Στην περίπτωση που κατά την 

εκτέλεση της αντίστοιχης διαδικασίας δεν προέκυψε κάποιο σφάλμα τα πεδία error_status 

και error_code έχουν την τιμή μηδέν. 
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Το TCP/IP μήνυμα ολοκληρώνεται με το υποχρεωτικό πεδίο lrc (longitudinal 

redundancy check) που περιέχει ένα binary αριθμό του ενός byte. Το περιεχόμενο του 

πεδίου lrc αντιπροσωπεύει το συμπλήρωμα ως προς δύο του αθροίσματος όλων των bytes 

του μηνύματος και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον παραλήπτη ως ένας πρόσθετος έλεγχος 

της ορθότητας των δεδομένων του TCP/IP μηνύματος. 

 

3.6 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκε μια ευέλικτη και 

επεκτάσιμη αρχιτεκτονική για την υλοποίηση από απόσταση εργαστηρίων που ονομάζεται 

ARIAL. Η δομή της ARIAL αφενός υποστηρίζει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών RLs και 

αφετέρου δεν περιορίζει τους σχεδιαστές του RL στο να χρησιμοποιήσουν κάποια 

συγκεκριμένη τεχνολογία ή γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη των επιμέρους 

δομικών στοιχείων. Επιπρόσθετα, τα υφιστάμενα RLs μπορούν με μικρές τροποποιήσεις να 

υιοθετηθούν από την ARIAL. Όμως το πλέον σημαντικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής είναι ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων από τους 

χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το χαρακτηριστικό αυτό αυξάνει σημαντικά την 

βιωσιμότητα των RLs επειδή διευρύνει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται τα RLs. 

Επομένως, ένα RL που υποστηρίζει την παραπάνω δυνατότητα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. Το παραπάνω 

χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με την δυνατότητα ανάπτυξης ομοσπονδιακών RLs που 

υποστηρίζει η ARIAL επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών 

ιδρυμάτων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω δυνατοτήτων η ARIAL αποτελείται από δύο κυρίαρχα 

δομικά στοιχεία τον MWS και τα WSs. Ο MWS αναλαμβάνει την διαχείριση των χρηστών και 

των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Επομένως, ο MWS μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα 

διαχείρισης του RL που ανάλογα με τις ανάγκες των υποστηριζόμενων από απόσταση 

πειραμάτων μπορεί να διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων. Από την άλλη 

μεριά τα WSs τα οποία υπάρχουν σε πολλαπλότητα αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των από 

απόσταση πειραμάτων και την επικοινωνία με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνεπώς κάθε 

WS μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεμονωμένο RL που δεν υποστηρίζει διαδικασίες 

διαχείρισης όπως η ταυτοποίηση των χρηστών κλπ. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του 

διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού και των υποστηριζόμενων από απόσταση 

πειραμάτων κάθε WS έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει περισσότερες από μια θέσεις 

εργασίας. Για την ανάπτυξη τόσο του MWS όσο και των διαθέσιμων WSs οι σχεδιαστές των 

RLs έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε τεχνολογία και γλώσσα 
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προγραμματισμού επιθυμούν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η επικοινωνία μεταξύ των 

δομικών στοιχείων της ARIAL πραγματοποιείται μέσω μιας κατάλληλα διαμορφωμένης 

βάσης δεδομένων. Σύμφωνα με την ARIAL η βάση δεδομένων που θα αξιοποιηθεί θα 

πρέπει να υποστηρίζει την πρόσβαση των δομικών στοιχείων της ARIAL μέσω του 

διαδικτύου ώστε τα δομικά στοιχεία να μπορούν να είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικές 

γεωγραφικές τοποθεσίες με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται η ανάπτυξη ομοσπονδιακών RLs.  

Στην περίπτωση που το RL υποστηρίζει την ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων από 

τους ίδιους τους χρήστες οι εφαρμογές που εκτελούνται στο WS (WS_Applications) 

υποστηρίζουν δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας την normal mode και την GUI mode. 

Στην normal mode λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα από 

απόσταση πειράματα που έχουν αναπτύξει οι σχεδιαστές του συγκεκριμένου RL. Σε αυτή 

την περίπτωση, υπεύθυνες για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος είναι οι 

αντίστοιχες WS_Applications. Αντίθετα στην GUI mode λειτουργία η διεξαγωγή του από 

απόσταση πειράματος καθορίζεται από το GUI που έχει αναπτύξει ο ίδιος ο χρήστης. Σε 

αυτή την περίπτωση το GUI του χρήστη αναλαμβάνει την επικοινωνία και τον έλεγχο του 

εργαστηριακού εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία των WS_Applications ή του 

GUI του χρήστη με τον εργαστηριακό εξοπλισμό επιτυγχάνεται μέσω του Experiment 

Server. Για την επικοινωνία μεταξύ των WS_Applications ή του GUI του χρήστη με τον 

Experiment Server οι σχεδιαστές του RL έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε 

πρωτόκολλο επικοινωνίας επιθυμούν. Όμως η επιλογή αυτή μπορεί να εισαγάγει μια σειρά 

από περιορισμούς στην επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη του GUI 

από τον χρήστη. Με σκοπό την άρση αυτών των περιορισμών σε συνδυασμό με την ARIAL 

έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής ένα πρωτόκολλο 

επικοινωνίας που στηρίζεται στην ανταλλαγή TCP/IP μηνυμάτων μεταξύ των 

WS_Applications ή του GUI του χρήστη με τον Experiment Server. Συμφώνα με το 

προτεινόμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας τα παραπάνω TCP/IP μηνύματα δεν έχουν σταθερό 

μήκος και αποτελούνται από πεδία που εξαρτώνται από το είδος των μεταφερόμενων 

δεδομένων. 
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4 Από Απόσταση Εργαστήριο στην 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

 
 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems) έχει 

οδηγήσει πολλά πανεπιστήμια στο να προσφέρουν μαθήματα που είναι βασισμένα τόσο σε 

DSPs όσο και σε FPGAs [4.1 – 4.5]. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μαθήματα αυτά 

χωρίζονται στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 

μια σειρά διαλέξεων οι οποίες στοχεύουν στην κατανόηση βασικών εννοιών της 

αρχιτεκτονικής των αντίστοιχων ενσωματωμένων συστημάτων. Μέσω των παραπάνω 

διαλέξεων οι φοιτητές έχουν επίσης την δυνατότητα να μελετήσουν την υλοποίηση 

διαφόρων βασικών εφαρμογών στις οποίες αξιοποιούνται τα ενσωματωμένα συστήματα. 

Στο πρακτικό μέρος των παραπάνω μαθημάτων το οποίο συνήθως λαμβάνει χώρα στα 

παραδοσιακά εργαστήρια, οι φοιτητές αξιοποιώντας τον διαθέσιμο εργαστηριακό 

εξοπλισμό έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν και να επιβεβαιώσουν την ορθή 

λειτουργία των εφαρμογών που μελέτησαν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος. 

Με σκοπό την εξάλειψη των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά 

εργαστήρια έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία ερευνητικές προσπάθειες που 

αξιοποιούν ενσωματωμένα συστήματα με DSPs για την ανάπτυξη RLs [4.6 – 4.11]. Τα 

γνωστικά τους αντικείμενα δεν ανήκουν αποκλειστικά στον χώρο της ψηφιακής επεξερ-

γασίας σήματος αλλά επεκτείνονται και σε άλλους χώρους όπως η ρομποτική, η ανάπτυξη 

συστημάτων ελέγχου κλπ.  

Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται η 

ανάπτυξη και η λειτουργία ενός διαδραστικού RL στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με 

DSPs που ονομάζεται R-DSP Lab [4.12 – 4.16]. Το συγκεκριμένο RL αναπτύχθηκε με σκοπό 

να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων “Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων 

με DSPs” και “Σχεδιασμός Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας με DSPs” των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών “Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας” 
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και “Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες”. Κατά την διαδικασία ανάπτυξης του R-DSP lab 

χρειάστηκε να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα που σχετίζονταν με την αρχιτεκτονική 

των RLs. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τον σχεδιασμό της ARIAL 

που προτείνεται στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Σε αντίθεση με τα υφιστάμενα RLs 

στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, το R-DSP Lab παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα 

να διεξάγουν από απόσταση πειράματα που έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα του R-DSP Lab επειδή διευρύνει το πλήθος των 

υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. 

Η ανάπτυξη του R-DSP Lab ξεκίνησε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής το 2008. Η πρώτη έκδοση του R-DSP Lab υποστήριζε την διεξαγωγή 

προκαθορισμένων από απόσταση πειραμάτων που περιλαμβάνουν την επιβεβαίωση της 

ορθής λειτουργίας FIR (Finite Impulse Response) ψηφιακών φίλτρων, IIR (Infinite Impulse 

Response) ψηφιακών φίλτρων και του FFT (Fast Fourier Transform). Επίσης, η συγκεκριμένη 

έκδοση του R-DSP Lab η οποία δόθηκε στην διάθεση των φοιτητών το 2009, επιτρέπει τον 

έλεγχο της ορθής λειτουργίας DSP εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τους φοιτητές 

φορτώνοντας κάθε φορά στο R-DSP Lab τον εκτελέσιμο κώδικα της αντίστοιχης εφαρμογής. 

Μέσα από την διαρκή αξιολόγηση των φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, διαμορφώθηκε η πλέον πρόσφατη έκδοση του R-DSP 

Lab. Η ανάπτυξη αυτής της έκδοσης ξεκίνησε το 2012 με την ενσωμάτωση ενός server 

ειδικού σκοπού που ονομάζεται R-DSP Server [4.17 – 4.20]. Ο συγκεκριμένος server 

επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του GUI που εκτελείται στον υπολογιστή του χρήστη με 

το R-DSP Lab και κατά επέκταση με την αναπτυξιακή πλατφόρμα στην οποία φορτώνεται η 

υπό έλεγχο DSP εφαρμογή. Τόσο το παραπάνω GUI όσο και η DSP εφαρμογή έχουν 

αναπτυχθεί εξολοκλήρου από τον χρήστη. Μέσα από αυτή την διαδικασία ο χρήστης είναι 

σε θέση να δημιουργήσει και να διεξάγει από απόσταση πειράματα τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από τον ίδιο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Συνεπώς, η 

πολυπλοκότητα των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων καθορίζεται 

αποκλειστικά από τους χρήστες του R-DSP Lab. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

επειδή επιτρέπει την αξιοποίηση του R-DSP Lab και για ερευνητικούς σκοπούς.  

Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου αναλύεται o σχεδιασμός και η λειτουργία της 

τρέχουσας έκδοσης του R-DSP Lab. Επίσης παρουσιάζονται σύντομα μια σειρά από 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν τόσο για την υλοποίηση του R-DSP Lab όσο και για την 

επικοινωνία των GUIs που αναπτύσσουν οι χρήστες με τον R-DSP Server. Με σκοπό την 

επίδειξη των δυνατοτήτων του R-DSP Lab παρουσιάζεται η διεξαγωγή ορισμένων 

ενδεικτικών από απόσταση πειραμάτων. Τέλος το συγκεκριμένο κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

με την αξιολόγηση του R-DSP Lab από τους φοιτητές. 
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4.2 Η Δομή του R-DSP Lab 

Η αρχιτεκτονική του R-DSP Lab η οποία βασίζεται στην ARIAL διαθέτει την δομή που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1 [4.12 – 4.16]. Συνεπώς, το R-DSP Lab αποτελείται από τον 

MWS που αναλαμβάνει την διαχείριση του RL και πολλαπλά WSs που αναλαμβάνουν 

εξολοκλήρου την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων. Η επικοινωνία μεταξύ του 

MWS και των διαθέσιμων WSs πραγματοποιείται μέσω μιας MySQL βάσης δεδομένων η 

οποία επιτρέπει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Επομένως, τα WSs μπορούν να είναι 

εγκατεστημένα σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την 

μετατροπή του R-DSP Lab σε ένα ομοσπονδιακό RL του οποίου τα WSs θα είναι 

εγκατεστημένα σε διαφορετικά ιδρύματα, χωρίς καμιά επιπρόσθετη αλλαγή στα επιμέρους 

δομικά στοιχεία του R-DSP Lab. Η δομή του R-DSP Lab μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευέλικτη 

και επεκτάσιμη αφού οι διαχειριστές του R-DSP Lab έχουν την δυνατότητα να μεταβάλλουν 

δυναμικά τον αριθμό των διαθέσιμων WSs ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες χωρίς 

οποιαδήποτε επίπτωση στην συνολική λειτουργία του RL.  

 

 

Σχήμα 4.1 Η δομή του R-DSP Lab. 

Στην παρούσα φάση όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία του R-DSP Lab είναι 

εγκατεστημένα στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Σύμφωνα με τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριο 

Ηλεκτρονικής το R-DSP Lab μπορεί να αξιοποιήσει έως και 10 WSs. 
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4.3 Ο Main Web Server και η Βάση Δεδομένων του R-DSP Lab 

Ο MWS μέσω της αρχικής του ιστοσελίδας που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2, 

αναλαμβάνει την υποδοχή των χρηστών στο R-DSP Lab. Ο MWS αφενός παρέχει στους 

χρήστες πληροφορίες που σχετίζονται με την δομή και την λειτουργία του R-DSP Lab και 

αφετέρου επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών στα τεχνικά εγχειρίδια του διαθέσιμου 

εργαστηριακού εξοπλισμού. Μέσω του MWS οι φοιτητές αποκτούν επίσης πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται για την διεξαγωγή των αντίστοιχων εργαστηριακών 

πειραμάτων.  

 

 

Σχήμα 4.2 Η αρχική ιστοσελίδα του R-DSP Lab. 

Ο κύριος σκοπός του MWS σύμφωνα με την ARIAL είναι η διαχείριση των χρηστών και 

των διαθέσιμών WSs. Επομένως, ο MWS είναι σε θέση να εκτελεί μια σειρά από 

διαδικασίες που περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση των χρηστών, την διαδικασία δέσμευσης 

και την διαδικασία έναρξης. Επειδή σε αυτή την φάση το R-DSP Lab απευθύνεται κυρίως 

στους φοιτητές των παραπάνω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το πλήθος των χρηστών που 

εξυπηρετεί είναι σχετικά περιορισμένο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι 

απαραίτητη η ενσωμάτωση ενός συστήματος κρατήσεων. Η απόφαση αυτή εκτός από την 
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υλοποίηση του MWS επηρεάζει και την δομή της βάσης δεδομένων του R-DSP Lab. Για τον 

λόγο αυτό πριν την ανάλυση της λειτουργίας του MWS θα προηγηθεί η παρουσίαση της 

δομής της βάσης δεδομένων του R-DSP Lab. 

4.3.1 Η Δομή της Βάσης Δεδομένων του R-DSP Lab 

Για την κάλυψη των αναγκών του R-DSP Lab επιλέχθηκε η αξιοποίηση της MySQL 

βάσης δεδομένων που είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες βάσεις δεδομένων ανοικτού 

κώδικα. Η MySQL βάση δεδομένων είναι εγκατεστημένη στον ίδιο υπολογιστή που είναι 

εγκατεστημένος και ο MWS. Η δομή της βάσης δεδομένων του R-DSP Lab ακολουθεί με 

ελάχιστες τροποποιήσεις την πρότυπη δομή της βάσης δεδομένων που παρουσιάστηκε 

κατά την ανάλυση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής (Κεφάλαιο 3). Σύμφωνα λοιπόν με το 

σχήμα 4.3 η βάση δεδομένων του R-DSP Lab αποτελείται από τρεις πίνακες. Ο πίνακας 

Tbl_Users περιέχει τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Στον πίνακα Tbl_System 

αποθηκεύονται δεδομένα που αφορούν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και αξιοποιείται για 

την επικοινωνία του MWS με τα WSs. Στον πίνακα Tbl_Log αποθηκεύονται δεδομένα που 

σχετίζονται με την χρήση του R-DSP Lab τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

διαχειριστές του RL για την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών. 

 

 

Σχήμα 4.3 Η δομή της βάσης δεδομένων του R-DSP Lab. 

Στο σχήμα 4.3 έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα οι στήλες που έχουν προστεθεί 

στους παραπάνω πίνακες σε σχέση με την πρότυπη δομή της βάσης δεδομένων της ARIAL. 

Στον πίνακα Tbl_Users έχει προστεθεί η στήλη “AM” που περιέχει τον αριθμό μητρώου του 

χρήστη. Η στήλη αυτή δεν είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται μόνο όταν ο χρήστης είναι 
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φοιτητής. Ενώ στους πίνακες Tbl_System και Tbl_Log έχουν προστεθεί οι στήλες 

“File_Name”, “Content” και “Size”. Οι στήλες αυτές περιέχουν δεδομένα μόνο όταν ο 

χρήστης φορτώνει στο R-DSP Lab το εκτελέσιμο αρχείο της DSP εφαρμογής που ανέπτυξε ο 

ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου αποθηκεύεται στην στήλη 

“File_Name”ενώ η στήλη “Content” περιέχει τα δεδομένα του εκτελέσιμου αρχείου σε 

δυαδική μορφή. Το συνολικό μέγεθος σε bytes του εκτελέσιμου αρχείου αναγράφεται στην 

στήλη “Size”.  

4.3.2 Η Λειτουργία του MWS του R-DSP Lab 

Για την ανάπτυξη των διαδικασιών που εκτελεί ο MWS αξιοποιήθηκαν οι γλώσσες 

προγραμματισμού PHP και Javascript ενώ για την φιλοξενία των ιστοσελίδων του MWS 

επιλέχτηκε ο Apache web server ο οποίος είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η συνολική 

λειτουργία της έκδοσης του MWS που είναι διαθέσιμη στους χρήστες του R-DSP Lab 

ακολουθεί την πρότυπη βασική λειτουργία του MWS χωρίς ενσωματωμένο σύστημα 

κρατήσεων που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3.1 της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Ο χρήστης που επιθυμεί να διεξάγει ένα από απόσταση πείραμα θα πρέπει αρχικά να 

δώσει στον MWS τα διαπιστευτήρια του (όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη). Σε αυτή την 

περίπτωση ο MWS εκτελεί την διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη συγκρίνοντας τα 

διαπιστευτήρια που έδωσε ο χρήστης με αυτά που είναι αποθηκευμένα στον πίνακα 

Tbl_Users της βάσης δεδομένων. Εφόσον η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρωθεί με 

επιτυχία ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα επιλογής πειράματος του MWS.  

Μέσα από την ιστοσελίδα επιλογής πειράματος ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει το είδος του από απόσταση πειράματος που επιθυμεί να διεξάγει. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι το R-DSP Lab παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να 

διεξάγει είτε ένα από τα προκαθορισμένα από απόσταση πειράματα είτε να φορτώσει στο 

R-DSP Lab τον εκτελέσιμο κώδικα μιας DSP εφαρμογής που έχει αναπτύξει ο ίδιος νωρίτερα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το WS που θα δεσμεύσει ο MWS, θα λειτουργήσει σύμφωνα με 

τον normal mode τρόπο λειτουργίας και έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί μέχρι και τρείς 

ταυτόχρονους χρήστες. Ο χρήστης έχει επίσης την δυνατότητα να επιλέξει την διεξαγωγή 

ενός από απόσταση πειράματος που έχει υλοποιήσει ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση το 

αντίστοιχο WS θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον GUI mode τρόπο λειτουργίας, με 

αποτέλεσμα να εξυπηρετεί ένα μόνο χρήστη. Επομένως, στις δύο πρώτες περιπτώσεις ο 

MWS θα πρέπει να δεσμεύσει μόνο μια θέση εργασίας ενός WS ενώ στην τρίτη περίπτωση 

θα πρέπει να δεσμεύσει ολόκληρο το WS . 

Όταν ο χρήστης επιλέξει το από απόσταση πείραμα που επιθυμεί, ο MWS ξεκινά την 

διαδικασία δέσμευσης λαμβάνοντας όμως υπόψη το είδος λειτουργίας που θα 
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ακολουθήσει το WS κατά την διεξαγωγή του επιλεγμένου από απόσταση πειράματος. Κατά 

την διαδικασία δέσμευσης ο ΜWS αρχικά ανακτά τα δεδομένα του πίνακα Tbl_System της 

βάσης δεδομένων ώστε να εντοπίσει τα WSs που δεν εξυπηρετούν κανένα χρήστη. Εφόσον 

βρεθεί κάποιο WS που δεν εξυπηρετεί κανένα χρήστη τότε ο MWS δεσμεύει είτε μια θέση 

εργασίας (normal mode) είτε ολόκληρο το WS (GUI mode) ανάλογα με το είδος του 

πειράματος που έχει επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση που όλα τα WSs εξυπηρετούν 

τουλάχιστον ένα χρήστη και υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει επιλέξει την διεξαγωγή 

ενός από απόσταση πειράματος που απαιτεί μόνο μια θέση εργασίας (normal mode), ο 

MWS δεσμεύει μια θέση εργασίας στο WS με τους λιγότερους χρήστες. Μέσα από αυτή την 

διαδικασία ο MWS πραγματοποιεί την ισοκατανομή των χρηστών στα αντίστοιχα WSs. Με 

τον τρόπο αυτό ο MWS έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται το φόρτο εργασίας των 

διαθέσιμων WSs. Αν κατά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων ο MWS διαπιστώσει 

είτε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας σε κάποιο WS (normal mode) είτε ότι δεν 

υπάρχει κανένα WS με όλες τις θέσεις εργασίας ελεύθερες (GUI mode) ενημερώνει με 

κατάλληλο μήνυμα τον χρήστη και τον ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα του R-DSP Lab. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δέσμευσης και εφόσον έχει δεσμευτεί μια θέση 

εργασίας σε κάποιο από τα διαθέσιμα WSs, o MWS ξεκινά την εκτέλεση της διαδικασίας 

έναρξης. Κατά την διαδικασία έναρξης ο MWS πραγματοποιεί μια σειρά από εγγραφές στην 

γραμμή του πίνακα Tbl_System που σχετίζεται με την δεσμευμένη θέση εργασίας. Οι 

εγγραφές αυτές πραγματοποιούνται στις στήλες “User_ID”, “User_IP”, “Start_Time” και 

“Experiment”. Στην στήλη “User_ID”αναγράφεται η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού (primary 

key) που δηλώνει την εγγραφή του πίνακα Tbl_Users η οποία σχετίζεται με τον 

συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο χρήστη. Στη στήλη “User_IP”αναγράφεται η τρέχουσα IP 

διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου χρήστη η οποία εντοπίζεται αυτόματα από τον MWS. Στη 

στήλη “Start_Time”o MWS εγγράφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα που πλέον 

χρησιμοποιείται ως ώρα έναρξης του από απόσταση πειράματος. Στο πεδίο “Experiment” 

αναγράφεται το από απόσταση πείραμα που θα εκτελέσει ο χρήστης. Αν ο χρήστης έχει 

επιλέξει την διεξαγωγή ενός από τα προκαθορισμένα πειράματα του R-DSP Lab 

(σχεδιασμός FIR ψηφιακών φίλτρων, σχεδιασμός IIR ψηφιακών φίλτρων και FFT), ο MWS 

αναγράφει στην στήλη Experiment μια από τις λέξεις “FIR”, “IIR” ή “FFT” αντίστοιχα. Στην 

περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να διεξάγει ένα από απόσταση πείραμα που έχει 

σχεδιάσει ο ίδιος, ο MWS αναγράφει στην στήλη Experiment την λέξη “GUI”. Στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις οι στήλες “File_Name”, “Content” και “Size” παραμένουν κενές. 

Εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να φορτώσει στο R-DSP Lab τον εκτελέσιμο κώδικα μιας DSP 

εφαρμογής που έχει αναπτύξει ο ίδιος, ο MWS στο πεδίο Experiment εγγράφει την λέξη 

“OUT”. Σε αυτή την περίπτωση ο MWS εγγράφει στην στήλη “File_Name”το όνομα του 
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αρχείου που περιέχει τον εκτελέσιμο κώδικα. Στο πεδίο “Content” εγγράφει το περιεχόμενο 

του αρχείου σε δυαδική μορφή ενώ στο πεδίο “Size” εγγράφει το μέγεθος του αρχείου σε 

Bytes. Το σύνολο των παραπάνω εγγραφών στην βάση δεδομένων αποτελεί ένα αίτημα 

ενεργοποίησης της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Στο σημείο αυτό ο MWS μπαίνει σε 

κατάσταση αναμονής αλλά παράλληλα ελέγχει σε τακτά διαστήματα την τιμή της στήλης 

“WS_Status” η οποία δείχνει αν το WS είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον εξουσιοδοτημένο 

χρήστη. Όταν στην στήλη “WS_Status” εγγραφεί από το WS η τιμή “1” ο MWS βγαίνει από 

την κατάσταση αναμονής και ανακατευθύνει τον χρήστη διεύθυνση της θέσης εργασίας 

που αναγράφεται στην στήλη “WS_URL”. Με το πέρας της ανακατεύθυνσης ο χρήστης είναι 

πλέον συνδεδεμένος με την δεσμευμένη θέση εργασίας και είναι σε θέση να ξεκινήσει το 

από απόσταση πείραμα που έχει επιλέξει. 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία της έκδοσης του MWS που δεν 

διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων και είναι διαθέσιμη στους χρήστες του R-DSP 

Lab. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από την παραπάνω έκδοση του MWS έχει 

αναπτυχθεί και μια έκδοση του MWS η οποία διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων 

και ακολουθεί την πρότυπη βασική λειτουργία του MWS που παρουσιάστηκε στην 

παράγραφο 3.3.2. Η συγκεκριμένη έκδοση του MWS αυτή την χρονική στιγμή δεν είναι 

διαθέσιμη στους φοιτητές επειδή βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο. 

 

4.4 Το Workstation του R-DSP Lab 

Σύμφωνα με την ARIAL το WS είναι το πλέον σημαντικό δομικό στοιχείο ενός RL 

επειδή είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία και τον έλεγχο του διαθέσιμου εργαστηριακού 

εξοπλισμού με σκοπό την διεξαγωγή των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Για 

τον λόγο αυτό κάθε WS μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα ανεξάρτητο RL. Επομένως, τόσο το 

αντικείμενο των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων όσο και ο διαθέσιμος 

εργαστηριακός εξοπλισμός καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ενός WS. 

Για την κάλυψη των από απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος 

με DSPs που υποστηρίζει το R-DSP Lab και στοχεύοντας στον περιορισμό του κόστους 

αξιοποιήθηκε ο υπάρχων εξοπλισμός του αντίστοιχου παραδοσιακού εργαστηριού που 

παρέχεται από το εργαστήριο Ηλεκτρονικής. Επειδή ο διαθέσιμος εξοπλισμός μπορεί να 

καλύψει δέκα πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας, το R-DSP Lab μπορεί να αξιοποιήσει 

μέχρι και δέκα WSs. Επομένως, κάθε WS του R-DSP Lab από άποψη υλικού αποτελείται από 

ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713 της Spectrum Digital 

η οποία είναι βασισμένη στον TMS320C6713 DSP της TI (Texas Instrument), ένα 

παλμογράφο TDS 1012 της Tektronix και μια γεννήτρια συχνοτήτων TG 2000 της TTi 
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(Thurlby Thandar Instruments) [4.21, 4.22]. Επιπρόσθετα κάθε WS είναι εξοπλισμένο με ένα 

USB main switch της Cleware το οποίο ελέγχεται από υπολογιστή και θέτει υπό τάση τον 

παραπάνω εργαστηριακό εξοπλισμό. Προαιρετικά τα WSs μπορούν να αξιοποιήσουν μια 

web camera με σκοπό την λήψη εικόνων του εργαστηριακού εξοπλισμού κατά την 

διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων. 

Το R-DSP Lab εκτός από την διεξαγωγή προκαθορισμένων από απόσταση πειραμάτων 

επιτρέπει αφενός τον έλεγχο DSP εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί από τους χρήστες και 

αφετέρου την διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων τα οποία ελέγχονται μέσω GUIs που 

έχουν αναπτυχθεί από τους χρήστες. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις το WS ακολουθεί την 

normal mode λειτουργία και μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και τρείς ταυτόχρονους χρήστες 

που εκτελούν διαφορετικά από απόσταση πειράματα. Όμως για την υποστήριξη των από 

απόσταση πειραμάτων που έχουν αναπτυχθεί από τους χρήστες τo WS ακολουθεί την GUI 

mode λειτουργία και έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί μόνο ένα χρήστη. Σε όλους τους 

τρόπους λειτουργίας το WS παρέχει στους χρήστες μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

ιστοσελίδων ένα γραφικό περιβάλλον για τον έλεγχο των εργαστηριακών οργάνων 

(παλμογράφο και γεννήτρια συχνοτήτων). Στο παραπάνω περιβάλλον υπάρχει προαιρετικά 

η δυνατότητα να εμφανίζονται εικόνες που λαμβάνονται από την web camera και 

παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση των εργαστηριακών οργάνων.  

Για την επίτευξη των παραπάνω, κάθε WS του R-DSP Lab ακολουθεί την δομή του 

σχήματος 4.4 η οποία είναι βασισμένη στην ARIAL. Στον υπολογιστή κάθε WS εκτελούνται 

τρεις εφαρμογές οι οποίες ονομάζονται WS_Applications. Κάθε WS_Application επιτρέπει 

σε ένα μόνο χρήστη να ελέγχει τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα. Οι WS_Applications 

είναι επίσης υπεύθυνες για την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων στην normal 

mode λειτουργία. Για τον λόγο αυτό έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν και να 

ελέγχουν την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713 μέσω του Experiment Server που στην 

περίπτωση του R-DSP Lab ονομάζεται R-DSP Server. Επίσης στον υπολογιστή του WS 

εκτελείται μια επιπλέον εφαρμογή που ονομάζεται WS_Control η οποία αναλαμβάνει να 

θέτει υπό τάση τον εργαστηριακό εξοπλισμό μέσω του USB_Switch όταν υπάρχει 

συνδεδεμένος χρήστης στο συγκεκριμένο WS. Όλες οι παραπάνω εφαρμογές έχουν 

αναπτυχθεί με το LabVIEW της NI και έχουν υλοποιηθεί υπό την μορφή εκτελέσιμων 

αρχείων ώστε για την εκτέλεσή τους να μην είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του LabVIEW 

στους υπολογιστές των WSs. 
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Σχήμα 4.4 Η δομή των WSs του R-DSP Lab. 

4.4.1 Η Εφαρμογή WS_Control 

Τα διαθέσιμα WSs βρίσκονται σε λειτουργία 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα γεγονός 

που πιθανόν να προξενούσε τυχόν βλάβες στον εργαστηριακό εξοπλισμό. Για την αποφυγή 

τέτοιων κινδύνων κάθε WS είναι εφοδιασμένο με ένα USB Switch της Cleware. Το 

συγκεκριμένο USB Switch επικοινωνεί με τον υπολογιστή του αντίστοιχου WS μέσω μιας 

USB θύρας και επιτρέπει το προγραμματιστικά ελεγχόμενο “άνοιγμα” και “κλείσιμο” του 

εργαστηριακού εξοπλισμού. Για τον έλεγχο λοιπόν του παραπάνω USB_Switch και κατά 

επέκταση τον έλεγχο της τροφοδοσίας του εργαστηριακού εξοπλισμού αναπτύχθηκε η 

εφαρμογή WS_Control της οποίας η λειτουργίας παρουσιάζεται στο σχήμα 4.5.  

Κατά την εκκίνησή της, η WS_Control ανακτά μια σειρά από παραμέτρους που είναι 

αποθηκευμένες στο αρχείο WS_Control.param (σχήμα 4.6) και απαιτούνται για την 

αρχικοποίηση της εφαρμογής. Οι παράμετροι αυτοί περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα 

σε λεπτά που θα παραμείνει υπό τάση ο εργαστηριακός εξοπλισμός χωρίς να είναι 

συνδεδεμένος στο WS κάποιος χρήστης, το όνομα του WS, την IP διεύθυνση της βάσης 

δεδομένων, το όνομα της βάσης δεδομένων, την θύρα μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

σύνδεση με την βάση δεδομένων, το όνομα χρήστη και ο κωδικός χρήστη. Οι παράμετροι 

αυτοί καθορίζονται από τους διαχειριστές του R-DSP Lab και επιτρέπουν την αξιοποίηση 

αντιγράφων της συγκεκριμένης εφαρμογής σε διαφορετικά WSs. Στην συνέχεια η 

WS_Control ενεργοποιεί τις εφαρμογές WS_Application του συγκεκριμένου WS και τον R-

DSP Server. 
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Σχήμα 4.5 Η λειτουργία της εφαρμογής WS_Control. 

 

Σχήμα 4.6 To αρχείο WS_Control.param. 
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης η WS_Control ξεκινά την 

εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με την 

διαδικασία ελέγχου η WS_Control αρχικά συνδέεται στην βάση δεδομένων ώστε να 

ανακτήσει από τον πίνακα Tbl_System τα δεδομένα των εγγραφών που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο WS. Για την επικοινωνία και την διαχείριση της MySQL βάσεων δεδομένων 

μέσω του LabVIEW έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής ένα 

σύνολο συναρτήσεων (toolkit) που ονομάζεται LabVIEW to MySQL και θα παρουσιαστεί σε 

επόμενη παράγραφο [4.13, 4.14]. Στην συνέχεια η WS_Control ανακτά την τρέχουσα 

κατάσταση του USB_Switch. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση των 

δεδομένων που συλλέχτηκαν από την βάση δεδομένων ώστε να πραγματοποιηθεί ο 

έλεγχος για το αν υπάρχει συνδεδεμένος χρήστης σε τουλάχιστον ένα από τα διαθέσιμα 

WS_Applications του συγκεκριμένου WS. 

Στην περίπτωση που υπάρχει συνδεδεμένος χρήστης, η WS_Control εκτελεί την 

διαδικασία ενεργοποίησης σύμφωνα με την οποία αρχικά ελέγχει αν ο εργαστηριακός 

εξοπλισμός είναι υπό τάση (ενεργοποιημένο το USB Switch). Εφόσον ο εργαστηριακός 

εξοπλισμός είναι υπό τάση ολοκληρώνεται η εκτέλεση της διαδικασίας ενεργοποίησης. 

Αντίθετα, αν ο εργαστηριακός εξοπλισμός δεν είναι υπό τάση (απενεργοποιημένο το USB 

Switch) η WS_Control ενεργοποιεί το USB Switch και ενημερώνει το GUI που διαθέτει με την 

τρέχουσα κατάσταση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης ξεκινά η 

εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου. 

Στην περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου προκύψει ότι δεν υπάρχει 

συνδεδεμένος χρήστης η WS_Control εκτελεί την διαδικασία απενεργοποίησης. Η 

WS_Control αρχικά ελέγχει αν ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι υπό τάση. Αν ο 

εργαστηριακός εξοπλισμός δεν είναι υπό τάση τερματίζεται η διαδικασία 

απενεργοποίησης. Διαφορετικά, πραγματοποιείται έλεγχος για τον εντοπισμό του 

εναπομείναντα χρονικού διαστήματος που ο εργαστηριακός εξοπλισμός θα παραμείνει υπό 

τάση χωρίς να υπάρχει κάποιος συνδεδεμένος χρήστης. Το παραπάνω χρονικό διάστημα 

καθορίζεται μέσω του αρχείου WS_Control.param από τους διαχειριστές του R-DSP Lab. 

Στην συνέχεια η WS_Control αφού ενημερώσει το GUI που διαθέτει με τον εναπομείναντα 

χρόνο ελέγχει αν ο εναπομείναντας χρόνος είναι ίσος με μηδέν. Αν ο εναπομείναντας 

χρόνος δεν έχει μηδενιστεί η διαδικασία απενεργοποίησης τερματίζεται, διαφορετικά η 

WS_Control απενεργοποιεί το USB Switch. Εφόσον ενημερωθεί το GUI της WS_Control με 

την τρέχουσα κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού η διαδικασία απενεργοποίησης 

τερματίζεται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απενεργοποίησης το WS_Control ξεκινά 

εκ νέου την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου.  
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4.4.2 Η Εφαρμογή WS_Application 

Κάθε WS του R-DSP Lab διαθέτει τρεις WS_Applications που είναι υλοποιημένες με το 

LabVIEW ως εκτελέσιμα αρχεία. Ο κύριος σκοπός αυτών των εφαρμογών είναι να παρέχουν 

στου χρήστες ένα γραφικό περιβάλλον ελέγχου μέσα από το οποία επιτρέπουν σε όλους 

τους τρόπους λειτουργίας (normal mode και GUI mode) του WS την διαχείριση των 

εργαστηριακών οργάνων. Επιπρόσθετα, στην normal mode λειτουργία παρέχουν στους 

χρήστες το κατάλληλο GUI για την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων. Τα 

παραπάνω GUIs είναι διαθέσιμα στους χρήστες του R-DSP Lab μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένων ιστοσελίδων αξιοποιώντας την τεχνολογία των remote panels της NI. Για 

τον λόγο αυτό σε κάθε WS_Application είναι ενσωματωμένος ένας web server που 

παρέχεται από το LabVIEW. Οι ρυθμίσεις του ενσωματωμένου web server 

πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές του R-DSP Lab μέσω του αρχείου 

niwebserver.conf (σχήμα 4.7) και εκτός των άλλων περιλαμβάνουν την θύρα μέσω της 

οποίας πραγματοποιούνται οι συνδέσεις στον ενσωματωμένο web server, την διαδρομή 

στον δίσκο του υπολογιστή που είναι αποθηκευμένες οι αντίστοιχες ιστοσελίδες κλπ. 

 

 

Σχήμα 4.7 To αρχείο niwebserver.conf. 
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Επειδή οι WS_Applications είναι υλοποιημένες ως εκτελέσιμα αρχεία και είναι 

εγκατεστημένες σε όλα τα WSs είναι απαραίτητη η παραμετροποίηση του κάθε αντίγραφου 

της WS_Application. Όπως και στην περίπτωση της WS_Control η απαραίτητη 

παραμετροποίηση επιτυγχάνεται μέσω ενός αρχείου με επέκταση .param (σχήμα 4.8) που 

διαμορφώνεται από τους διαχειριστές του R-DSP Lab. Οι παράμετροι που περιλαμβάνει το 

παραπάνω αρχείο είναι ο μέγιστος χρόνος σύνδεσης, το όνομα του WS, το όνομα της 

WS_Application, η IP διεύθυνση του WS, η IP διεύθυνση της βάσης δεδομένων, η θύρα 

μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση στην βάση δεδομένων, το όνομα της βάσης 

δεδομένων, τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός χρήστη) στην βάση 

δεδομένων, την σειριακή θύρα στην οποία είναι συνδεμένη η γεννήτρια συχνοτήτων και 

την σειριακή θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο παλμογράφος.  

 

 

Σχήμα 4.8 To αρχείο WS_Application.parm. 

Επομένως, σύμφωνα με την λειτουργία της WS_Application που παρουσιάζεται στο 

σχήμα 4.9 και είναι βασισμένη στην ARIAL, η WS_Application αρχικά ανακτά τις παραπάνω 

παραμέτρους μέσω του αρχείου WS_Application.param. Στην συνέχεια ξεκινά η διαδικασία 

αναμονής κατά την όποια η WS_Application σε τακτά διαστήματα ανακτά τα δεδομένα της 

εγγραφής του πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων που σχετίζεται με την 

συγκεκριμένη WS_Application αξιοποιώντας το LabVIEW to MySQL toolkit. Η διαδικασία 

αναμονής όπως έχει περιγραφεί και στο Κεφάλαιο 3 τερματίζεται όταν η WS_Application 

εντοπίσει ένα αίτημα ενεργοποίησης από τον MWS. Στην περίπτωση του R-DSP Lab ως 
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αίτημα ενεργοποίησης θεωρείται η τρέχουσα IP διεύθυνση του χρήστη που αναγράφεται 

στην στήλη “User_IP” του πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων από τον MWS. 

 

 

Σχήμα 4.9 Η λειτουργία της WS_Application. 
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Εφόσον διαπιστωθεί κατά την εκτέλεση της διαδικασίας αναμονής ένα αίτημα 

ενεργοποίησης η WS_Application ξεκινά την εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης. Η 

διαδικασία αρχικοποίησης παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με αυτή που 

περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Αρχικά 

πραγματοποιείται η αρχικοποίηση των δεδομένων του GUI που υποστηρίζει η 

WS_Application. Στην συνέχεια ανακτά από τον πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων τα 

δεδομένα της εγγραφής που σχετίζεται με την συγκεκριμένη WS_Application και 

ενεργοποιεί τον ενσωματωμένο web server μόνο για την τρέχουσα IP διεύθυνση του 

εξουσιοδοτημένου χρήστη. Έπειτα η WS_Application στέλνει μια σειρά από εντολές στα 

εργαστηριακά όργανα ώστε να πραγματοποιηθεί η αρχικοποίηση τους. Αν ο χρήστης που 

αιτήθηκε την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος έχει επιλέξει να αξιοποιήσει το WS 

σύμφωνα με την GUI mode λειτουργία δηλαδή έχει επιλέξει να εκτελέσει ένα πείραμα που 

θα ελέγχεται από ένα GUI που έχει υλοποιήσει ο ίδιος, η WS_Application στέλνει ένα 

αίτημα ενεργοποίησης στον R-DSP Server. Με το παραπάνω αίτημα ο R-DSP Server που θα 

παρουσιαστεί σε επόμενη παράγραφο επιτρέπει την εξυπηρέτηση αιτημάτων που 

προέρχονται από το GUI του χρήστη μέσω της τρέχουσας IP διεύθυνσης του χρήστη. Το 

βήμα αυτό παρακάμπτεται όταν το από απόσταση πείραμα που έχει επιλέξει ο χρήστης 

αξιοποιεί το συγκεκριμένο WS σύμφωνα με την normal mode λειτουργία. Η διαδικασία 

αρχικοποίησης ολοκληρώνεται με την εγγραφή της τιμής “1” στην στήλη “WS_Status” της 

εγγραφής του πίνακα Tbl_System που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη WS_Application. Με 

τον τρόπο αυτό ενημερώνεται ο MWS ώστε να ξεκινήσει την ανακατεύθυνση του χρήστη 

στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης WS_Application με σκοπό την διεξαγωγή του από 

απόσταση πειράματος. 

Στην συνέχεια η WS_Application ξεκινά την παράλληλη εκτέλεση των διαδικασιών 

ελέγχου και διεξαγωγής. Η διαδικασία ελέγχου που εκτελείται από την WS_Application σε 

τακτά διαστήματα και ακολουθεί πιστά την περιγραφή που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. 

Επομένως, οι κύριες αρμοδιότητες της διαδικασία ελέγχου είναι ο έλεγχος του χρόνου που 

απομένει για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος και ο έλεγχος για το αν ο 

συγκεκριμένος χρήστης εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένος. Στην περίπτωση που είτε ο 

χρόνος διεξαγωγής έχει λήξει είτε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει αποσυνδεθεί η 

διαδικασία ελέγχου τερματίζει την εκτέλεση της διαδικασίας διεξαγωγής. Επιπρόσθετα, η 

διαδικασία ελέγχου πραγματοποιεί ελέγχους για μη εξουσιοδοτημένους χρήστες που 

επιχειρούν να συνδεθούν στην συγκεκριμένη WS_Application παρακάμπτοντας τον MWS. 

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ελέγχου τερματίζει τις παραπάνω συνδέσεις. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και της διαδικασίας διεξαγωγής η 

WS_Application ξεκινά την εκτέλεση της διαδικασίας τερματισμού. Κατά την διαδικασία 
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τερματισμού η WS_Application αρχικά απενεργοποιεί τον ενσωματωμένο web server. Στην 

συνέχεια και εφόσον το WS ακολουθούσε την GUI mode λειτουργία στέλνει ένα αίτημα 

απενεργοποίησης στον R-DSP Server. Με το αίτημα αυτό ο R-DSP Server δεν εξυπηρετεί 

πλέον αιτήματα που προέρχονται από την IP διεύθυνση του χρήστη αλλά μόνο αιτήματα 

που προέρχονται από τις WS_Applications του WS στο οποίο ανήκει. Στην συνέχεια η 

WS_Application συνδέεται με την βάση δεδομένων ώστε να δημιουργηθεί μια νέα εγγραφή 

στον πίνακα Tbl_log που αφορά την αποθήκευση των στατιστικών στοιχείων που 

σχετίζονται με το από απόσταση πείραμα που διεξήγαγε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. 

Έπειτα, η WS_Application σβήνει τα δεδομένα των στηλών “User_ID”, “User_IP”, 

“Start_Time”, “Experiment”, “File_Name”, “Content” και “Size” από την αντίστοιχη εγγραφή 

του πίνακα Tbl_System. Επίσης η WS_Application εγγράφει την τιμή “0” στην στήλη 

“WS_Status” της παραπάνω εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τερματισμού η 

WS_Application είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ένα νέο εξουσιοδοτημένο χρήστη. 

Η διαδικασία διεξαγωγής είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος που επέλεξε ο χρήστης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα WSs του R-DSP Lab 

υποστηρίζουν δύο τρόπους λειτουργίας, την normal mode και την GUI mode. Στην normal 

mode λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα είτε να εκτελέσει ένα από τα 

προκαθορισμένα από απόσταση πειράματα είτε να ελέγξει την ορθή λειτουργία μιας DSP 

εφαρμογής που ανέπτυξε ο ίδιος φορτώνοντας στο R-DSP Lab τον αντίστοιχο εκτελέσιμο 

κώδικα (αρχείο με επέκταση .out). Ενώ στην GUI mode λειτουργία ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να εκτελέσει ένα από απόσταση πείραμα μέσω του GUI που έχει υλοποιήσει ο 

ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση το R-DSP Lab παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να 

χειριστεί τα εργαστηριακά όργανα μέσω του GUI της ιστοσελίδας της αντίστοιχης 

WS_Application. 

Η Διαδικασίας Διεξαγωγής κατά την Normal Mode Λειτουργία 

Σύμφωνα με την λειτουργία της διαδικασίας διεξαγωγής κατά την normal mode 

λειτουργία του WS που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.10, τα δεδομένα της στήλης 

“Experiment” που ανακτήθηκαν από την βάση δεδομένων κατά την διαδικασία 

αρχικοποίησης αξιοποιούνται για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα εκτελεστεί. Όταν 

το περιεχόμενο της στήλης “Experiment” είναι “FIR” ή “IIR” εκτελούνται οι αντίστοιχες 

διαδικασίες οι οποίες είναι μεταξύ τους όμοιες. Η μοναδική διαφορά τους είναι το GUI που 

επιτρέπει στον χρήστη αφενός να θέτει τις παραμέτρους του επιθυμητού φίλτρου και 

αφετέρου να παρατηρεί τα αποτελέσματα της θεωρητικής σχεδίασης (απόκριση πλάτους, 

απόκριση φάσης, κρουστική απόκριση, διάγραμμα των πόλων/μηδενικών και συντελεστές). 

Αφού ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο GUI η WS_Application αναμένει κάποια ενέργεια από  
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 Σχήμα 4.10 Η διαδικασία διεξαγωγής στην normal mode λειτουργία. 
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τον χρήστη. Κάθε φορά που ο χρήστης μεταβάλει την τιμή κάποιου αντικειμένου στο GUI, η 

WS_Application αρχικά ελέγχει αν ο χρήστης αιτήθηκε τον σχεδιασμό του φίλτρου για τις 

δοθείσες προδιαγραφές. Σε αυτή την περίπτωση η WS_Application πραγματοποιεί τους 

απαραίτητους υπολογισμούς και ενημερώνει το GUI με τα αποτελέσματα της θεωρητικής 

σχεδίασης. Αν ο χρήστης δεν έχει αιτηθεί τον θεωρητικό σχεδιασμό του φίλτρου η 

WS_Application ελέγχει αν ο χρήστης αιτήθηκε το κτίσιμο της DSP εφαρμογής που υλοποιεί 

το παραπάνω φίλτρο. Σε αυτή την περίπτωση η WS_Application αφού αποθηκεύσει τους 

συντελεστές του φίλτρου επικοινωνεί με τον R-DSP Server ώστε να υλοποιηθεί η αντίστοιχή 

DSP εφαρμογή. Στην πραγματικότητα η WS_Application δίνει μέσω του R-DSP Server εντολή 

στο αναπτυξιακό περιβάλλον CCS (Code Composer Studio) της TI να υλοποιήσει το 

εκτελέσιμο αρχείο που έχει επέκταση .out της παραπάνω DSP εφαρμογής [4.23]. Οι 

διαδικασίες σχεδιασμού των FIR και IIR ψηφιακών φίλτρων ολοκληρώνονται με την 

απόκρυψη του αντίστοιχου GUI και την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης του από 

απόσταση πειράματος. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης είχε επιλέξει την εκτέλεση της εφαρμογής που 

υλοποιεί ένα FFT το περιεχόμενο της στήλης “Experiment” είναι “FFT”. Η WS_Application 

ανακτά από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του WS το εκτελέσιμο αρχείο της παραπάνω 

εφαρμογής και ξεκινά την διαδικασία εκτέλεσης του από απόσταση πειράματος. Ενώ στην 

περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να φορτώσει ένα εκτελέσιμο αρχείο που έχει 

δημιουργήσει ο ίδιος, η WS_Application ανακτά το παραπάνω αρχείο από την εγγραφή του 

πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη 

WS_Application. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών η WS_Application ξεκινά την 

εκτέλεση της διαδικασίας εκτέλεσης του από απόσταση πειράματος με την προσωρινή 

αποθήκευση του εκτελέσιμου αρχείου που δημιουργήθηκε ή ανακτήθηκε ανάλογα με τις 

επιλογές του χρήστη. Στην συνέχεια ενεργοποιείται το GUI για τον έλεγχο των 

εργαστηριακών οργάνων (περιβάλλον ελέγχου). Μέσα από αυτό το GUI ο χρήστης είναι σε 

θέση να πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις των εργαστηριακών οργάνων (γεννήτρια συχνοτήτων 

και παλμογράφο) καθώς και να παρατηρεί την κατάσταση των οργάνων είτε μέσω του GUI 

είτε μέσω των εικόνων που λαμβάνονται από την web camera που διαθέτει το WS. Η 

WS_Application αρχικά ελέγχει αν ο χρήστης πραγματοποίησε κάποια ενέργεια στο GUI. 

Όταν ο χρήστης αιτηθεί την ανανέωση των εργαστηριακών οργάνων η WS_Application 

ελέγχει αν ο εργαστηριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται από κάποια άλλη WS_Application. 

Επειδή στην normal mode λειτουργία του WS και οι τρείς WS_Applications έχουν την 

δυνατότητα να αιτηθούν πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό δημιουργείται μια 

λογική ουράς. Σύμφωνα με αυτή την λογική κάθε WS_Application που αιτείται την 
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πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό εγγράφει το όνομα της στο τέλος ενός 

κοινόχρηστου αρχείου. Η WS_Application της οποίας το όνομα βρίσκεται στην κορυφή του 

κοινόχρηστου αρχείου αποκτά πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό και όταν 

αποδεσμεύει τον εργαστηριακό εξοπλισμό σβήνει το όνομα της από την κορυφή του 

αρχείου. Συνεπώς η WS_Application που αιτείται την πρόσβαση στο εργαστηριακό 

εξοπλισμό ελέγχει σε τακτά διαστήματα αν το όνομά της έχει φθάσει στην κορυφή του 

παραπάνω αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιεί την ρύθμιση της γεννήτριας 

συχνοτήτων σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη. Στην συνέχεια επικοινωνεί με τον R-DSP 

Server ώστε να φορτωθεί στην αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713 το προσωρινά 

αποθηκευμένο εκτελέσιμο αρχείο που υλοποιεί την επιλεγμένη DSP εφαρμογή. Όταν ο DSP 

της αναπτυξιακής πλατφόρμας ξεκινήσει την εκτέλεση της DSP εφαρμογής η 

WS_Application μεταφέρει στον παλμογράφο τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Στην συνέχεια η WS_Application ανακτά τα δεδομένα που έχει συλλέξει ο παλμογράφος και 

συλλέγει από την web camera την εικόνα που παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση του 

εργαστηριακού εξοπλισμού. Η WS_Application αφού ενημερώσει το GUI με τα δεδομένα 

που συνέλλεξε αναμένει την επόμενη ενέργεια του χρήστη. 

Η Διαδικασίας Διεξαγωγής κατά την GUI Mode Λειτουργία 

Η διαδικασίας διεξαγωγής όταν το WS_Application ακολουθεί την GUI mode λειτουργία 

διαφοροποιείται σε σχέση με την λειτουργία που παρουσιάστηκε παραπάνω αφού η 

διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος πραγματοποιείται από το GUI που έχει 

αναπτύξει ο χρήστης. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία της διαδικασίας 

διεξαγωγής που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.11 είναι αρκετά πιο απλή επειδή η ενεργή 

WS_Application αναλαμβάνει μόνο τον έλεγχο των εργαστηριακών οργάνων. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία ενεργοποιείται όταν η στήλη “Experiment” της εγγραφής του 

πίνακα Tbl_System της βάσης δεδομένων που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

WS_Application περιέχει το “GUI”. Η WS_Application αρχικά στέλνει στον R-DSP Server την 

εντολή ενεργοποίησης για την τρέχουσα IP διεύθυνση του χρήστη ώστε να είναι εφικτή η 

σύνδεση μεταξύ του R-DSP Server και του GUI που έχει υλοποιήσει ο χρήστης και εκτελείται 

τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Στην συνέχεια ενεργοποιείται το GUI της 

WS_Application που επιτρέπει στον χρήστη να χειρίζεται τα εργαστηριακά όργανα μέσω 

ενός web browser. Όταν ο χρήστης αιτηθεί την ανανέωση των εργαστηριακών οργάνων η 

WS_Application αποκτά απευθείας πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό αφού 

σύμφωνα με την GUI mode λειτουργία οι άλλες δύο WS_Applications είναι ανενεργές. 

Επομένως, η WS_Application στέλνει στην γεννήτρια συχνοτήτων τις ρυθμίσεις που επέλεξε 

ο χρήστης. Στην συνέχεια αφού στείλει στον παλμογράφο τις ρυθμίσεις του χρήστη, 
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συλλέγει τα δεδομένα του παλμογράφου και την εικόνα με την τρέχουσα κατάσταση των 

εργαστηριακών οργάνων από την web camera. Μετά την ανανέωση των δεδομένων του 

GUI που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των εργαστηριακών οργάνων, η WS_Application 

μπαίνει σε κατάσταση αναμονής περιμένοντας την επόμενη ενέργεια του χρήστη. 

 
 

 

Σχήμα 4.11 Η διαδικασία διεξαγωγής στην GUI mode λειτουργία. 

4.4.3 Ο R-DSP Server 

Ο R-DSP Server σύμφωνα με την ARIAL είναι ο Experiment Server του R-DSP Lab και 

επιτρέπει την επικοινωνία με την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713 για την διεξαγωγή 

των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων αξιοποιώντας το CCS και το toolkit 

LabVIEW to CCS Link που θα παρουσιαστεί σε επόμενη παράγραφο [4.17 – 4.24]. O R-DSP 

Server αξιοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3 έχει 

την δυνατότητα να επικοινωνεί είτε με κάποια από τις WS_Applications του συγκεκριμένου 

WS είτε με το GUI που έχει αναπτύξει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης όταν το WS ακολουθεί 

την GUI mode λειτουργία. 
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Σύμφωνα με την λειτουργία του R-DSP Server που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.12, ο R-

DSP Server αρχικά ανακτά μια σειρά από παραμέτρους που απαιτούνται για την 

αρχικοποίηση του από ένα αρχείο με επέκταση .param. Στην πραγματικότητα οι 

παράμετροι αυτοί σχετίζονται με το όνομα του WS, την τρέχουσα IP του WS και την TCP/IP 

θύρα που θα αξιοποιηθεί κατά την επικοινωνία του R-DSP server είτε με κάποια 

WS_Application είτε με το GUI που ανέπτυξε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Στην συνέχεια ο 

R-DSP Server μπαίνει σε κατάσταση “listen” όπου περιμένει την αίτηση σύνδεσης μέσω της 

προκαθορισμένης θύρας. Όταν μια εφαρμογή συνδεθεί με τον R-DSP Server, ο R-DSP Server 

ανακτά την IP διεύθυνση της συνδεμένης εφαρμογής και ελέγχει αν η διεύθυνση αυτή 

ανήκει στο συγκεκριμένο WS. Με αυτόν τον τρόπο ο R-DSP Server εξακριβώνει αν έχει 

συνδεθεί με κάποιο από τις διαθέσιμες WS_Applications του συγκεκριμένου WS. 

 

 

Σχήμα 4.12 Η λειτουργία του R-DSP Server. 

Στην περίπτωση που έχει συνδεθεί στον R-DSP Server κάποια από τις διαθέσιμες 

WS_Applications ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης της WS_Application. Σύμφωνα με αυτή, 

ο R-DSP Server αναμένει να λάβει ένα TCP/IP μήνυμα το οποίο περιέχει την εντολή που θα 
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εκτελεστεί. Με την λήψη του TCP/IP μηνύματος ο R-DSP Server αρχικά αποκωδικοποιεί τα 

δεδομένα του μηνύματος και στην συνέχεια εκτελεί την διαδικασία που περιγράφεται από 

την ληφθείσα εντολή αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα που τυχόν περιέχει το TCP/IP 

μήνυμα. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της διαδικασίας που σχετίζεται με την 

ληφθείσα εντολή, ο R-DSP Server συλλέγει τα αντίστοιχα δεδομένα και συντάσσει το TCP/IP 

μήνυμα που περιέχει την απάντηση του R-DSP Server. Το μήνυμα αυτό εκτός από 

πειραματικά δεδομένα περιέχει και πληροφορίες που σχετίζονται με τυχόν σφάλματα που 

προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αντίστοιχης διαδικασίας. Με την αποστολή του TCP/IP 

μηνύματος ο R-DSP Server ελέγχει αν η WS_Application εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη. 

Σε αυτή την περίπτωση ο R-DSP Server μπαίνει σε κατάσταση αναμονής περιμένοντας την 

επόμενη εντολή που θα εκτελέσει. Διαφορετικά, η διαδικασία εξυπηρέτησης της 

WS_Application ολοκληρώνεται και ο R-DSP Server μπαίνει σε κατάσταση “listen” 

αναμένοντας μια νέα σύνδεση. 

Για να παραμείνει ενεργή η σύνδεση του R-DSP Server με μια εφαρμογή που δεν 

ανήκει στο συγκεκριμένο WS θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ενεργοποίηση του R-DSP 

Server για την τρέχουσα IP διεύθυνση του υπολογιστή που εκτελεί την παραπάνω 

εφαρμογή. Η ενεργοποίηση αυτή πραγματοποιείται μόνο για την τρέχουσα IP διεύθυνση 

του χρήστη από την ενεργή WS_Application στην περίπτωση που αξιοποιείται η GUI mode 

λειτουργία. Επομένως αν η παραπάνω IP διεύθυνση δεν ανήκει στον εξουσιοδοτημένο 

χρήστη που έχει αιτηθεί την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος μέσω ενός GUI που 

έχει υλοποιήσει ο ίδιος, τότε ο R-DSP Server τερματίζει την τρέχουσα σύνδεση και μπαίνει 

σε κατάσταση “listen”. Διαφορετικά ο R-DSP Server αναμένει την λήψη ενός TCP/IP 

μηνύματος που περιέχει την προς εκτέλεση εντολή με τα απαραίτητα ορίσματα και 

δεδομένα. Μετά την εκτέλεση της διαδικασίας που περιγράφει η παραπάνω εντολή, 

συλλέγει τα αντίστοιχα δεδομένα και συντάσσει το TCP/IP μήνυμα που περιέχει την 

απάντηση του. Στην συνέχεια αποστέλλει το TCP/IP μήνυμα και ελέγχει αν η σύνδεση 

παραμένει ενεργή. Εφόσον η σύνδεση παραμένει ενεργή ο R-DSP Server μπαίνει σε 

κατάσταση αναμονής περιμένοντας μια νέα εντολή διαφορετικά μπαίνει σε κατάσταση 

“listen” αναμένοντας μια νέα σύνδεση. 

Οι εντολές που λαμβάνει ο R-DSP Server μέσω των TCP/IP μηνυμάτων μπορούν να 

χωριστούν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες, την ρύθμιση του CCS, την αυτοματοποίηση του CCS 

και την επικοινωνία με τον DSP. Οι εντολές που ανήκουν στην κατηγορία ρύθμιση του CCS 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 και αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση των απαραίτητων 

ρυθμίσεων ώστε το CCS να μπορεί να επικοινωνεί και να ελέγχει μια ή περισσότερες 

αναπτυξιακές πλατφόρμες που είναι βασισμένες στους DSPs της TI. Παρόλο που κάθε WS 

του R-DSP Lab διαθέτει μόνο μία αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713, ο R-DSP Server έχει 
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σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει περισσότερες από μία ίδιες ή διαφορετικές αναπτυξιακές 

πλατφόρμες. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει σε μελλοντικές εκδόσεις του R-DSP Lab την 

υποστήριξη διαφορετικών αναπτυξιακών πλατφορμών, με αποτέλεσμα την υποστήριξη από 

απόσταση πειραμάτων σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης το χαρακτηριστικό 

αυτό θα έδινε στον χρήστη την δυνατότητα να μπορεί να επιλέγει ο ίδιος την αναπτυξιακή 

πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει στα από απόσταση πειράματα που διεξάγει. 

 

Εντολή Ορίσματα Περιγραφή 

CCS_Setup_Open Visible (Boolean) 
Φορτώνει την εφαρμογή CCStudio Setup για 
την ρύθμιση του CCS 

CCS_Setup_Close - Τερματίζει την εφαρμογή CCStudio Setup 

CCS_Setup_Clear - Σβήνει τις ρυθμίσεις του CCSStudio Setup 

CCS_Setup_Add 
_Board 

BoardName(String), 
Options (Int32) 

Προσθέτει μια αναπτυξιακή πλατφόρμα 

CCS_Setup_Rename 
_Board 

BoardName(String), 
New Name (String) 

Μετονομάζει μια αναπτυξιακή πλατφόρμα 

CCS_Setup_Remove 
_Board 

BoardName(String) Διαγράφει μια αναπτυξιακή πλατφόρμα 

CCS_Setup_Rename 
_Processor 

BoardName(String), 
ProcName(String), 
New Name (String) 

Μετονομάζει τον επεξεργαστή μιας 
αναπτυξιακής πλατφόρμας 

CCS_Setup_Boards 
_&_Processors 

- Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις 

CCS_Setup_Save - 
Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του CCStudio 
Setup 

Πίνακας 4.1 Οι εντολές του R-DSP Server για την ρύθμιση του CCS. 

Οι εντολές της κατηγορίας αυτοματοποίηση του CCS που παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.2, αναλαμβάνουν τον έλεγχο του CCS και κατά επέκταση του DSP που διαθέτει η 

αναπτυξιακή πλατφόρμα. Επομένως, είτε τοπικά όταν ο R-DSP Server έχει συνδεθεί με μια 

WS_Application είτε απομακρυσμένα όταν ο R-DSP Server είναι συνδεμένος με το GUI που 

έχει υλοποιήσει ο χρήστης, μπορούν να διεξαχθούν μια σειρά από διαδικασίες όπως το 

άνοιγμα ή το κλείσιμο του CCS, το άνοιγμα ή το κλείσιμο ενός project, το κτίσιμο ενός 

ενεργού project, η φόρτωση του εκτελέσιμου κώδικα στον DSP, η εκκίνηση ή το σταμάτημα 

της εκτέλεσης του εκτελέσιμου κώδικα από τον DSP κλπ. Επιπρόσθετα, σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν και οι εντολές που αναλαμβάνουν την ενεργοποίηση, την 
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Εντολή Ορίσματα Περιγραφή 

CCS_Open Visible (Boolean) Φορτώνει το CCS 

CCS_Close - Τερματίζει το CCS 

CCS_Connect Timeout (Int32) 
Σύνδεση της αναπτυξιακής πλατφόρμας με 
το CCS 

CCS_Disconnect Timeout (Int32) 
Αποσύνδεση της αναπτυξιακής πλατφόρμας 
με το CCS 

CCS_Open_Project 
Pjt_Name(String), 
Data (Binary) 

Φορτώνει στο CCS που εκτελείται στον 
υπολογιστή του R-DSP Server ένα 
υλοποιημένο project 

CCS_Close_Project Pjt_Name(String) 
Κλείνει ένα project που είναι φορτωμένο στο 
CCS που εκτελείται στον υπολογιστή του R-
DSP Server 

CCS_Build_&_Load Pjt_Name(String) 

Κτίζει ένα project που είναι φορτωμένο στο 
CCS που εκτελείται στον υπολογιστή του R-
DSP Server και φορτώνει τον παραγόμενο 
εκτελέσιμο κώδικα στον DSP  

CCS_Download Data (Binary) 
Φορτώνει στον DSP το εκτελέσιμο κώδικα 
(.out αρχείο) που του αποστέλλεται. 

CCS_Reset Timeout (Int32) 
Δίνει εντολή για επαναφορά του DSP στην 
αρχική του κατάσταση 

CCS_Run Timeout (Int32) 
Εκκίνηση της εκτέλεσης του προγράμματος 
από τον DSP 

CCS_Restart Timeout (Int32) 
Επανεκκίνηση της εκτέλεσης του 
προγράμματος από τον DSP 

CCS_Halt Timeout (Int32) 
Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος 
από τον DSP 

CCS_Is_DSP_Running - Ελέγχει αν ο DSP εκτελεί κάποιο πρόγραμμα 

CCS_RTDX_Enable 

Mode (Int32), 
Buffer Size (Int32), 
Num of Buffers 
(Int32),  
Timeout (Int32) 

Ενεργοποιεί και ρυθμίζει τις παραμέτρους 
της RTDX τεχνολογίας 

CCS_RTDX_Disable Timeout (Int32) Απενεργοποίηση της RTDX τεχνολογίας 

Πίνακας 4.2 Οι εντολές του R-DSP Server για την αυτοματοποίηση του CCS. 
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παραμετροποίηση και την απενεργοποίηση της RTDX (Real-Time Data eXchange) 

τεχνολογίας που υποστηρίζουν οι DSPs της TI για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ του DSP 

και ενός GUI αξιοποιώντας τις δυνατότητες του CCS. 

Στην κατηγορία επικοινωνία με τον DSP ανήκουν οι εντολές που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την μεταφορά δεδομένων από και προς τον DSP. Η μεταφορά δεδομένων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, είτε αξιοποιώντας την 

RTDX τεχνολογία είτε με απευθείας πρόσβαση στην μνήμη του DSP. Οι εντολές που 

σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων αξιοποιώντας την RTDX τεχνολογία 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3 ενώ οι εντολές που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 

δεδομένων από και προς τον DSP με απευθείας πρόσβαση στην μνήμη του παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.4. Στα ονόματα των εντολών εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων στους 

πίνακες 4.3 και 4.4 εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα ο όρος “XX” που θα πρέπει να 

συμπληρωθεί κατά την σύνταξη της εντολής και αναπαριστά το είδος των δεδομένων που 

θα μεταφερθούν. Ο όρος “ΧΧ” μπορεί να πάρει μια από τις παρακάτω τιμές: 

 F4:  Αριθμοί κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας των 32 bits (4 Bytes). 

 F8: Αριθμοί κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας των 64 bits (8 Bytes). 

 Ι1: Ακέραιοι αριθμοί με πρόσημο των 8 bits (1 Byte).  

 Ι2: Ακέραιοι αριθμοί με πρόσημο των 16 bits (2 Bytes). 

 

Εντολή Ορίσματα Περιγραφή 

RTDX_Channel 
_Enable 

Channel (String) Ενεργοποιεί ένα RTDX κανάλι 

RTDX_Channel 
_Disable 

Channel (String) Απενεργοποιεί ένα RTDX κανάλι 

RTDX_Channel 
_Status 

Channel (String) 
Επιστρέφει την κατάσταση ενός RTDX 
καναλιού 

RTDX_Read_XX 
Channel (String) 
Timeout (Int32) 

Ανάγνωση ενός αριθμού αξιοποιώντας ένα 
RTDX κανάλι  

RTDX_Read_SA_XX 
Channel (String) 
Timeout (Int32) 

Ανάγνωση ενός πίνακα αξιοποιώντας ένα 
RTDX κανάλι 

RTDX_Write_XX 
Channel (String) 
Timeout (Int32) 
Data (Binary) 

Εγγραφή ενός αριθμού αξιοποιώντας ένα 
RTDX κανάλι  

RTDX_Write_SA_XX 
Channel (String) 
Timeout (Int32) 
Data (Binary) 

Εγγραφή ενός πίνακα αξιοποιώντας ένα 
RTDX κανάλι 

Πίνακας 4.3 Οι εντολές του R-DSP Server για την ανταλλαγή δεδομένων με τον DSP 

αξιοποιώντας την RTDX τεχνολογία. 
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Εντολή Ορίσματα Περιγραφή 

ΜΕΜ_Get_Address Symbol (String) 
Ανάκτηση της σελίδας και της διεύθυνσης 
που είναι αποθηκευμένη μια μεταβλητή 
στην μνήμη του DSP 

ΜΕΜ_Read_XX 
Page (Int16), 
Address (Int32), 
Timeout (Int32) 

Ανάγνωση ενός αριθμού με απευθείας 
πρόσβαση στην μνήμη του DSP 

ΜΕΜ_Read_A_XX 

Page (Int16), 
Address (Int32), 
Size (Int32), 
Timeout (Int32) 

Ανάγνωση ενός πίνακα με απευθείας 
πρόσβαση στην μνήμη του DSP 

MEM_Read_String 

Page (Int16), 
Address (Int32), 
Size (Int32), 
Timeout (Int32) 

Ανάγνωση μιας σειράς αλφαριθμητικών 
χαρακτήρων με απευθείας πρόσβαση στην 
μνήμη του DSP 

ΜΕΜ_Write_XX 

Page (Int16), 
Address (Int32), 
Timeout (Int32), 
Data (Binary) 

Εγγραφή ενός αριθμού με απευθείας 
πρόσβαση στην μνήμη του DSP 

ΜΕΜ_Write_A_XX 

Page (Int16), 
Address (Int32), 
Timeout (Int32), 
Data (Binary) 

Εγγραφή ενός πίνακα με απευθείας 
πρόσβαση στην μνήμη του DSP 

MEM_Write_String 

Page (Int16), 
Address (Int32), 
Timeout (Int32), 
Data (Binary) 

Εγγραφή μιας σειράς αλφαριθμητικών 
χαρακτήρων με απευθείας πρόσβαση στην 
μνήμη του DSP 

Πίνακας 4.4 Οι εντολές του R-DSP Server για την ανταλλαγή δεδομένων με τον DSP με 

απευθείας πρόσβαση στην μνήμη του DSP. 

 UΙ1: Ακέραιοι αριθμοί χωρίς πρόσημο των 8 bits (1 Bytes). 

 UΙ2: Ακέραιοι αριθμοί χωρίς πρόσημο των 16 bits (2 Bytes). 

 UΙ4: Ακέραιοι αριθμοί χωρίς πρόσημο των 32 bits (4 Bytes). 

 Ι4: Ακέραιοι αριθμοί με πρόσημο των 32 bits (4 Bytes). 

 

Στην τρέχουσα υλοποίηση του R-DSP Lab, ο R-DSP Server εκτελεί όλες τις εντολές που 

παρουσιαστήκαν παραπάνω μόνο όταν αυτές προέρχονται από κάποια WS_Application που 

ανήκει στο συγκεκριμένο WS. Επιπρόσθετα σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται και η 

εντολή “Activation” με όρισμα την IP διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου χρήστη. Η 

συγκεκριμένη εντολή εκτελείται μόνο όταν το TCP/IP μήνυμα που την περιέχει έχει 

αποσταλεί από κάποια WS_Application και ενεργοποιεί τον R-DSP Server ώστε να αποδεχτεί 
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αιτήματα που προέρχονται από την τρέχουσα IP διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου χρήστη 

εφόσον το WS ακολουθεί την GUI mode λειτουργία. 

Επίσης στην περίπτωση που το GUI του χρήστη είναι συνδεμένο με τον R-DSP Server 

(GUI mode) δεν υποστηρίζονται όλες οι εντολές που ανήκουν στην κατηγορία ρύθμιση του 

CCS (πίνακας 4.1) επειδή σε αυτή την φάση η τρέχουσα έκδοση του R-DSP Lab υποστηρίζει 

μόνο την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713. Σε αυτή την περίπτωση δεν υποστηρίζονται 

επίσης και οι εντολές CCS_Close, CCS_Open_Project, CCS_Close_Project, CCS_Build_&_Load 

που ανήκουν στην κατηγορία αυτοματοποίηση του CCS (πίνακας 4.2). 

4.4.4 Εργαλεία για την Ανάπτυξη των Workstations του R-DSP Lab 

Για την υλοποίηση των WSs του R-DSP Lab έχουν αναπτυχθεί με το LabVIEW δύο 

toolkits το LabVIEW to CCS Link και το LabVIEW to MySQL. Το LabVIEW to CCS Link παρέχει 

στον χρήστη ένα σύνολο συναρτήσεων για την ανάπτυξη GUIs που επιτρέπουν τον έλεγχο 

DSP εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί με το CCS και εκτελούνται είτε σε κάποια 

αναπτυξιακή πλατφόρμα βασισμένη σε DSP της TI είτε σε κάποιον από τους διαθέσιμους 

εξομοιωτές (simulators) των DSPs της TI [4.24, 4.25]. Οι συναρτήσεις που διαθέτει το 

LabVIEW to MySQL toolkit επιτρέπουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ της εφαρμογής που αναπτύσσει ο χρήστης με το LabVIEW, με μια MySQL βάση 

δεδομένων [4.13, 4.14]. 

Το LabVIEW to CCS Link 

Για τον έλεγχο των DSPs εφαρμογών μέσω GUI, μεγάλες εταιρείες όπως η Mathworks 

και η NI, έχουν αναπτύξει toolkits που επιτρέπουν τον έλεγχο του CCS και κατά επέκταση 

των DSPs της TI. Η Mathworks έχει αναπτύξει το Link for Code Composer Studio 

Development Tools το οποίο προσφέρει μια σειρά συναρτήσεων για τον έλεγχο του CCS 

μέσω εφαρμογών που αναπτύσσονται με το Matlab και το Simulink [4.26]. Το συγκεκριμένο 

toolkit που μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα toolkits για αυτό το 

σκοπό, απαιτεί την εγκατάσταση του CCS v.3.1 και του Matlab R2006b ή πιο πρόσφατων 

εκδόσεων. Στον αντίποδα η NI με το DSP Test Integration Toolkit for TI DSP δίνει την 

δυνατότητα ανάπτυξης GUIs για τον έλεγχο του CCS και κατά επέκταση των DSPs της TI. Το 

DSP Test Integration Toolkit for TI DSP απαιτεί την εγκατάσταση του CCS v2.2 και του 

LabVIEW 7.0 ή πιο πρόσφατων εκδόσεων. Επειδή το συγκεκριμένο toolkit αφενός δεν 

υποστηρίζεται πλέον από την NI και αφετέρου είχε υλοποιηθεί για την υποστήριξη των 

δυνατοτήτων του CCS v.2.2 δεν υποστηρίζει μια σειρά από χαρακτηριστικά που έχουν 

προστεθεί στις νεότερες εκδόσεις του CCS. Επίσης, δεν υποστηρίζει την μεταφορά όλων των 

τύπων δεδομένων από και προς τον DSP. 



Κεφ. 4, Από Απόσταση Εργαστήριο στην Ψηφιακή Επεξεργασίας Σήματος 109 

 

Σχήμα 4.13 Η διασύνδεση του LabVIEW με το CCS. 

Με σκοπό να καλυφθούν οι αδυναμίες του DSP Test Integration Toolkit for TI DSPs 

αναπτύχθηκε από την αρχή το LabVIEW to CCS Link που υποστηρίζει την διασύνδεση του 

LabVIEW με το CCS v3.1 ή πιο πρόσφατη έκδοση (σχήμα 4.13) [4.24, 4.25]. Επίσης μέσω των 

συναρτήσεων που διαθέτει υποστηρίζει αφενός την μεταφορά δεδομένων όλων των τύπων 

και αφετέρου την επικοινωνία και τoν έλεγχο περισσότερων από μιας αναπτυξιακής 

πλατφόρμας ή εξομοιωτή. 

Οι συναρτήσεις που περιέχει το LabVIEW to CCS Link μπορούν να ταξινομηθούν 

ανάλογα με την λειτουργία τους σε τρείς κατηγορίες, την ρύθμιση του CCS, την 

αυτοματοποίηση του CCS και την επικοινωνία με το CCS. Οι συναρτήσεις της κατηγορίας 

ρύθμιση του CCS παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5 και αναλαμβάνουν τον προγραμ-

ματιστικό έλεγχο της εφαρμογής CCStudio Setup που αξιοποιείται για τον καθορισμό των 

καρτών με τις οποίες θα επικοινωνεί το CCS. Με τον όρο κάρτα πέρα από τις αναπτυξιακές 

 

Εικ. Ονομασία Εικ. Ονομασία 

 
CCS_Setup_Open.vi 

 

CCS_Setup_Remove_ 
Board.vi 

 
CCS_Setup_Close.vi 

 

CCS_Setup_Rename_ 
Processor.vi 

 
CCS_Setup_Clear.vi 

 

CCS_Setup_Boards_&_ 
Processors.vi 

 

CCS_Setup_ 
Add_Board.vi  

CCS_Setup_Save.vi 

 

CCS_Setup_Rename_ 
Board.vi 

  

Πίνακας 4.5 Οι συναρτήσεις της κατηγορίας ρύθμισης του CCS. 
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πλατφόρμες συμπεριλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι εξομοιωτές. Το CCS δεν υποστηρίζει 

την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσότερων εξομοιωτών, υποστηρίζει όμως την 

ταυτόχρονη ύπαρξη ενός εξομοιωτή και μιας ή περισσότερων αναπτυξιακών πλατφορμών. 

Στην κατηγορία αυτοματοποίηση του CCS ανήκουν οι συναρτήσεις που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6 και αναλαμβάνουν τον έλεγχο του CCS. Με την αξιοποίηση 

αυτών των συναρτήσεων η εφαρμογή του χρήστη μπορεί να εκτελεί διαδικασίες όπως το 

άνοιγμα ή κλείσιμο του CCS, την σύνδεση ή αποσύνδεση του CCS με την κάρτα, το άνοιγμα 

ή κλείσιμο ενός project, το κτίσιμο του project, την φόρτωση του εκτελέσιμου κώδικα στον 

DSP, την εκκίνηση ή το σταμάτημα της εκτέλεσης του προγράμματος από τον DSP, την 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της RTDX τεχνολογίας κλπ. 

 

Εικ. Ονομασία Εικ. Ονομασία 

 
CCS_Open.vi 

 
CCS_DSP_Reset.vi 

 
CCS_Close.vi 

 
CCS_DSP_Run.vi 

 

CCS_Open_ 
Project.vi  

CCS_DSP_Restart.vi 

 

CCS_Close_ 
Project.vi  

CCS_DSP_Halt.vi 

 
CCS_Connect.vi 

 

CCS_Is_DSP_ 
Running.vi 

 
CCS_Disconnect.vi 

 
CCS_RTDX_Enable.vi 

 
CCS_Build_All.vi 

 
CCS_RTDX_Disable.vi 

 

CCS_Build_ 
Result.vi  

CCS_RTDX_Logfile_ 
Configuration.vi  

 
CCS_Download.vi   

Πίνακας 4.6 Οι συναρτήσεις της κατηγορίας αυτοματοποίηση του CCS. 

Στην κατηγορία επικοινωνία με το CCS ανήκουν οι συναρτήσεις που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.7 και αναλαμβάνουν την ανταλλαγή δεδομένων με το CCS και κατά επέκταση 

με τον DSP. Η παραπάνω ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

αξιοποιώντας την RTDX τεχνολογία που υποστηρίζουν οι DSP s της TI είτε με απευθείας 

πρόσβαση στην μνήμη του DSP. Οι συναρτήσεις RTDX_Read, RTDX_Write, MEM_Read και 
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MEM_Write έχουν αναπτυχθεί ως πολυμορφικές συναρτήσεις του LabVIEW. Επομένως η 

λειτουργίας τους διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των δεδομένων που διαχειρίζονται 

χωρίς να είναι αντιληπτό από τον χρήστη. Στην συγκεκριμένη κατηγορία περιέχονται επίσης 

οι συναρτήσεις Leds_Read_(DSK6713), Leds_Write_(DSK6713) και Switches_Read_ 

(DSK6713).vi που έχουν υλοποιηθεί αποκλειστικά για τον χειρισμό των leds και των 

διακοπτών που διαθέτει η αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713. 

 
 

Εικ. Ονομασία Εικ. Ονομασία 

 
RTDX_Channel_Disable.vi 

 
MEM_Read.vi 

 
RTDX_Channel_Enable.vi 

 
MEM_Write.vi 

 
RTDX_Channel_Status.vi 

 
Leds_Read_(DSK6713).vi 

 
RTDX_Read.vi 

 
Leds_Write_(DSK6713).vi 

 
RTDX_Write.vi 

 

Switches_Read_ 
(DSK6713).vi 

 
MEM_Get_Address.vi 

 
 

Πίνακας 4.7 Οι συναρτήσεις της κατηγορίας επικοινωνία με το CCS. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνοντας την περιγραφή του LabVIEW to CCS Link θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι εφαρμογές που αναπτύσσει ο χρήστης με το LabVIEW αξιοποιώντας 

το συγκεκριμένο toolkit δεν δημιουργούν τον κώδικα που εκτελεί ο DSP αλλά επικοινωνούν 

και ελέγχουν τον DSP. Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να αναπτύξει την αντίστοιχη 

DSP εφαρμογή με το CCS και στην συνέχεια να υλοποιήσει το GUI που θα την διαχειρίζεται.  

Το LabVIEW to MySQL 

Το LabVIEW to MySQL είναι ένα toolkit το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύψει τις 

ανάγκες των εφαρμογών που εκτελούνται σε κάθε WS του R-DSP Lab και επιτρέπει την 

πρόσβαση σε MySQL βάσεις δεδομένων από εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί με το 

LabVIEW [4.13, 4.14]. Επειδή οι συναρτήσεις του LabVIEW to MySQL toolkit που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.8 έχουν υλοποιηθεί αξιοποιώντας τις δυνατότητας του .NET 
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framework θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο εκτός από το LabVIEW και ο MySQL 

Connector/Net που διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της MySQL.  

 

Εικ. Ονομασία Εικ. Ονομασία 

 
Open_Connection.vi 

 
Update_Blob_Data.vi 

 
Close_Connection.vi 

 

Read_Blob_Data_&_ 
Save_In_File.vi 

 
Change_Database.vi 

 

Update_Blob_Data_ 
From_File.vi 

 
Read_Column_Field.vi 

 
Execute_Query.vi 

 
Update_Column_Field.vi 

 
Execute_Non_Query.vi 

 
Read_Blob_Data.vi 

 
 

Πίνακας 4.8 Οι συναρτήσεις του LabVIEW to MySQL. 

Το πλεονέκτημα του LabVIEW to MySQL toolkit είναι ότι μέσω του συνόλου των 

συναρτήσεων που διαθέτει δίνεται η δυνατότητα σε αρχάριους χρήστες να υλοποιούν τις 

πλέον συνηθισμένες διαδικασίες όπως η ανάκτηση ή η εγγραφή των δεδομένων μιας 

στήλης ενός πίνακα ή ολόκληρου του πίνακα μιας βάσης δεδομένων χωρίς να είναι 

απαραίτητη η σύνταξη SQL εντολών. Επιπρόσθετα το MySQL to LabVIEW διαθέτει 

συναρτήσεις για την διαχείριση δεδομένων τύπου BLOB (Binary Large OBject) τα οποία 

μπορεί να ανακτώνται από ή να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που επιλέγει ο χρήστης. Για 

την επίτευξη πιο σύνθετων διαδικασιών ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω των 

συναρτήσεων Execute_Query.vi και Execute_Non_Query.vi να συντάξει και να εκτελέσει τα 

SQL ερωτήματα (queries) προς την βάση δεδομένων που επιθυμεί. 

4.4.5 Εργαλεία για την Ανάπτυξη GUIs από τους Χρήστες 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο το πλέον σημαντικό πλεονέκτημα 

του R-DSP Lab είναι ότι επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να αναπτύξουν τα δικά 

τους από απόσταση πειράματα. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι ο χρήστης 

μέσω ενός GUI που έχει αναπτύξει ο ίδιος έχει την δυνατότητα να ελέγχει απομακρυσμένα 

τόσο την αναπτυξιακή πλατφόρμα όσο και την DSP εφαρμογή που εκτελείται σε αυτή. Για 
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τον σκοπό αυτό το παραπάνω GUI θα πρέπει να επικοινωνεί με τον R-DSP Server του 

αντίστοιχου WS ανταλλάσοντας TCP/IP μηνύματα τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. 

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου GUI μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού επιθυμεί ο χρήστης. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης διαδικασίας 

είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τόσο τις δυνατότητες και τις εντολές 

που υποστηρίζει o R-DSP Server όσο και την δομή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας. Με σκοπό να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξη τέτοιων 

GUIs από τους χρήστες στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκαν 

δύο toolkits ένα για το LabVIEW και ένα για το Matlab που ονομάζονται R-DSP LabVIEW 

Toolkit και R-DSP Matlab Toolkit αντίστοιχα [4.17 – 4.20]. Επομένως, ο χρήστης 

αξιοποιώντας τις συναρτήσεις που περιέχουν τα παραπάνω toolkits, έχει την δυνατότητα 

αναπτύξει GUIs με το LabVIEW και το Matlab αντίστοιχα χωρίς να έχει καμία απολύτως 

γνώση σχετικά με το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Κάθε μια από τις παραπάνω συναρτήσεις οι 

οποίες έχουν υλοποιηθεί ως VIs (Virtual Instruments) και m-αρχεία (m-files) αντίστοιχα 

αρχικά συντάσσουν και αποστέλλουν στον R-DSP Server το TCP/IP μήνυμα που περιέχει μια 

από τις υποστηριζόμενες εντολές. Στην συνέχεια αφού λάβουν από τον R-DSP Server το 

TCP/IP μήνυμα το οποίο περιέχει την απάντηση του R-DSP Server, το αποκωδικοποιούν και 

επιστρέφουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που σχετίζονται με την διαδικασία που 

εκτέλεσε ο R-DSP Server. 

Ακολουθώντας λοιπόν την οργάνωση των εντολών που υποστηρίζει ο R-DSP Server οι 

συναρτήσεις των παραπάνω toolkits που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.9, χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες. Στην κατηγορία ρύθμιση του CCS ανήκουν οι συναρτήσεις που σχετίζονται 

με την διαχείριση των εντολών του R-DSP Server οι οποίες αναλαμβάνουν την ρύθμιση του 

CCS για την επιλογή της επιθυμητής αναπτυξιακής πλατφόρμας. Οι εντολές της 

συγκεκριμένης κατηγορίας δεν είναι αυτή την στιγμή διαθέσιμες στους χρήστες επειδή η 

τρέχουσα έκδοση του R-DSP Lab δεν υποστηρίζει την αξιοποίηση πολλαπλών αναπτυξιακών 

πλατφορμών. Οι συναρτήσεις της κατηγορίας αυτοματοποίηση του CCS αναλαμβάνουν την 

διαχείριση των εντολών του R-DSP Server που σχετίζονται με τον έλεγχο του CCS και κατά 

επέκταση του DSP της διαθέσιμης αναπτυξιακής πλατφόρμας. Ενώ με τις συναρτήσεις της 

τρίτης κατηγορίας (Επικοινωνία με το CCS) είναι εφικτή η ανταλλαγή δεδομένων όλων των 

τύπων μεταξύ του GUI του χρήστη και της DSP εφαρμογής που εκτελείται στην αναπτυξιακή 

πλατφόρμα αξιοποιώντας τις δυνατότητες του R-DSP Server και του CCS. Οι συναρτήσεις 

αυτής της κατηγορίας υποστηρίζουν την μεταφορά δεδομένων είτε μέσω της RTDX 

τεχνολογίας είτε με απευθείας πρόσβαση στην μνήμη του DSP.  
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Όνομα συνάρτησης Περιγραφή Κατ. 

CCS_Setup_Open_TCP 
Αναλαμβάνει την σύνδεση με τον R-DSP Server και 
ανοίγει στον υπολογιστή του WS την εφαρμογή 
CCStudio Setup. 

Ρ
ύ

θ
μ

ισ
η

 το
υ

 C
C

S 

CCS_Setup_Close_TCP 
Απενεργοποιεί την εφαρμογή CCStudio Setup και 
τερματίζει την σύνδεση με τον R-DSP Server. 

CCS_Setup_Clear_TCP Σβήνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio Setup. 

CCS_Setup_Add_Board_
TCP 

Προσθέτει στις τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio 
Setup μια νέα αναπτυξιακή πλατφόρμα. 

CCS_Setup_Remove_Bo
ard_TCP 

Αφαιρεί από τις τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio 
Setup την επιλεγμένη αναπτυξιακή πλατφόρμα. 

CCS_Setup_Rename_Bo
ard_TCP 

Μετονομάζει την επιλεγμένη αναπτυξιακή πλατφόρμα 
στις τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio Setup. 

CCS_Setup_Rename_Pro
cessor_ TCP 

Αλλάζει το όνομα του επιλεγμένου επεξεργαστή στις 
τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio Setup. 

CCS_Setup_Save_TCP 
Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio 
Setup. 

CCS_Setup_Boards_&_P
rocessors_TCP 

Επιστρέφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του CCStudio 
Setup. 

CCS_Open_TCP 
Αναλαμβάνει την σύνδεση με τον R-DSP Server και 
ενεργοποιεί το CCS στον υπολογιστή του WS. 

Α
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CCS_Close_TCP 
Απενεργοποιεί το CCS και τερματίζει την σύνδεση με 
τον R-DSP Server. 

CCS_Connect_ TCP 
Ενεργοποιεί την σύνδεση μεταξύ της αναπτυξιακής 
πλατφόρμας και του CCS. 

CCS_Disconnect_TCP 
Τερματίζει την σύνδεση μεταξύ της αναπτυξιακής 
πλατφόρμας και του CCS. 

CCS_Download_TCP 
Μεταφέρει το αρχείο με τον εκτελέσιμο κώδικα (.out) 
στον R-DSP Server και το φορτώνει στον DSP. 

CCS_Reset_TCP 
Τερματίζει την εκτέλεση του προγράμματος από τον 
DSP και τον επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. 

CCS_Run_TCP 
Δίνει εντολή στον DSP να ξεκινήσει την εκτέλεση του 
προγράμματος. 

CCS_Halt_TCP 
Δίνει εντολή στον DSP να σταματήσει την εκτέλεση του 
προγράμματος. 

Πίνακας 4.9 Οι συναρτήσεις του R-DSP LabVIEW Toolkit και του R-DSP Matlab Toolkit.  
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Όνομα συνάρτησης Περιγραφή Κατ. 

CCS_Restart_ TCP 
Φορτώνει στον DSP εκ νέου το πρόγραμμα και δίνει 
εντολή στον DSP να ξεκινήσει η εκτέλεση του 
προγράμματος. 
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CCS_Is_DSP_ 
Running_TCP 

Επιστρέφει την τρέχουσα κατάσταση της εκτέλεσης 
του προγράμματος. 

CCS_RTDX_ Enable_TCP Ρυθμίζει και ενεργοποιεί την RTDX τεχνολογία. 

CCS_RTDX_ Disable_TCP Απενεργοποιεί την RTDX τεχνολογία. 

RTDX_Channel_ 
Status_TCP 

Επιστρέφει την τρέχουσα κατάσταση ενός 
συγκεκριμένου RTDX καναλιού. 
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ικο
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RTDX_Channel_ 
Enable_TCP 

Ενεργοποιεί ένα συγκεκριμένο RTDX κανάλι. 

RTDX_Channel_Disable_
TCP 

Απενεργοποιεί ένα συγκεκριμένο RTDX κανάλι. 

RTDX_Read_ TCP 
Ανάγνωση δεδομένων από ένα συγκεκριμένο RTDX 
κανάλι. 

RTDX_Write_ TCP 
Εγγραφή δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο RTDX 
κανάλι. 

MEM_Get_ 
Address_TCP 

Επιστρέφει την σελίδα και την διεύθυνση της μνήμης 
του DSP στην οποία είναι αποθηκευμένη μια 
συγκεκριμένη μεταβλητή ή πίνακας. 

MEM_Read_ TCP 
Ανάγνωση δεδομένων με απευθείας προσπέλαση της 
μνήμης του DSP. 

MEM_Write_ TCP 
Εγγραφή δεδομένων με απευθείας προσπέλαση της 
μνήμης του DSP. 

Πίνακας 4.9 Οι συναρτήσεις του R-DSP LabVIEW Toolkit και του R-DSP Matlab Toolkit. 

(Συνέχεια) 

 

4.5 Από Απόσταση Πειράματα μέσω του R-DSP Lab 

Το R-DSP Lab προσφέρει στους χρήστες του την δυνατότητα να διεξάγουν μια σειρά 

από απόσταση πειράματα αξιοποιώντας τα προκαθορισμένα από απόσταση πειράματα 

στον σχεδιασμό FIR ή IIR ψηφιακών φίλτρων και την επιβεβαίωση του FFT 

μετασχηματισμού. Τα συγκεκριμένα από απόσταση πειράματα απευθύνονται σε χρήστες με 
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χαμηλό θεωρητικό υπόβαθρο στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος και έχουν ως στόχο την 

κατανόηση της λειτουργίας των παραπάνω βασικών DSP εφαρμογών. Επιπρόσθετα, το R-

DSP Lab παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικές συνθήκες την 

ορθή λειτουργία DSP εφαρμογών που υλοποίησαν οι ίδιοι νωρίτερα με την βοήθεια του 

CCS, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα (παλμογράφο και γεννήτρια 

συχνοτήτων). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το δεσμευμένο WS του R-DSP Lab που 

είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή του επιλεγμένου από απόσταση πειράματος ακολουθεί 

την normal mode λειτουργία. Εκτός από τα παραπάνω οι χρήστες είναι σε θέση να 

υλοποιήσουν τα δικά τους από απόσταση πειράματα υλοποιώντας αφενός την DSP 

εφαρμογή που επιθυμούν με το CCS και αφετέρου αναπτύσσοντας οι ίδιοι σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους το GUI μέσα από το οποίο θα ελέγχουν τόσο τις παραμέτρους της DSP 

εφαρμογής τους όσο και την διεξαγωγή του πειράματος. Για την υποστήριξη της παραπάνω 

δυνατότητας το δεσμευμένο WS ακολουθεί την GUI mode λειτουργία και προσφέρει στον 

χρήστη μέσα από την αντίστοιχη ιστοσελίδα ένα GUI για τον έλεγχο των εργαστηριακών 

οργάνων που αναφέρεται ως περιβάλλον ελέγχου.  

Το περιβάλλον ελέγχου του R-DSP Lab επιτρέπει μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

ιστοσελίδων τον απομακρυσμένο έλεγχο του παλμογράφου και της γεννήτριας συχνοτήτων. 

Επειδή το R-DSP Lab απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές τα GUIs του περιβάλλοντος ελέγχου 

έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιώνουν σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία των 

πραγματικών εργαστηριακών οργάνων. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μέσω του R-DSP Lab 

έχει την δυνατότητα να εξοικειωθεί με τον χειρισμό των πραγματικών εργαστηριακών 

οργάνων. Για την διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος στον υπολογιστή του χρήστη 

θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος ένας web browser όπως ο Internet Explorer, o Mozilla 

Firefox ή ο Google Chrome και να είναι εγκατεστημένη η Runtime Engine του LabVIEW η 

οποία διατίθεται δωρεάν από την NI.   

Με σκοπό την επίδειξη των δυνατοτήτων του R-DSP Lab στην συνέχεια αυτού του 

κεφαλαίου θα παρουσιαστούν ενδεικτικά τρία παραδείγματα χρήσης από την μεριά του 

χρήστη. Το πρώτο παράδειγμα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας ενός FIR ψηφιακού φίλτρου. Στο δεύτερο παράδειγμα παρουσιάζεται η 

επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας μιας DSP εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τον χρήστη 

και υλοποιεί ένα FFT μετασχηματισμό 512 σημείων. Ενώ στο τρίτο παράδειγμα 

παρουσιάζεται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας ενός DTMF (Dual Tone Multi-frequency) 

κωδικοποιητή/ αποκωδικοποιητή που ελέγχεται από ένα GUI. Σε αυτό το παράδειγμα τόσο 

το GUI του DTMF όσο και η DSP εφαρμογή είναι υλοποιημένα από τον χρήστη. 
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4.5.1 Σχεδιασμός FIR Ψηφιακών Φίλτρων 

Ο χρήστης αρχικά συνδέεται στην αρχική ιστοσελίδα του MWS του R-DSP Lab. Στην 

συνέχεια αφού εισάγει τα διαπιστευτήρια του ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα επιλογής 

από απόσταση πειράματος. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει να επιλέξει “FIR 

Filter” στο πεδίο “Demo Experiments” (σχήμα 4.14). Στην συνέχεια εφόσον ο MWS εντοπίσει 

ένα διαθέσιμο WS ανακατευθύνει τον χρήστη στην ιστοσελίδα σχεδιασμού των FIR 

ψηφιακών φίλτρων που φιλοξενείται από τον ενσωματωμένο web server της δεσμευμένης 

WS_Application. 

 

 

Σχήμα 4.14 Η ιστοσελίδα επιλογής πειράματος του MWS. 

Μέσω της ιστοσελίδας σχεδιασμού των FIR φίλτρων που παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.15 ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καθορίσει τις προδιαγραφές του φίλτρου, τον τύπο 

του παραθύρου που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου φίλτρου 

και την συχνότητα δειγματοληψίας. Όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί “Calculate” 

εμφανίζεται στην καρτέλα “Magnitude and Phase” η απόκριση πλάτους και φάσης του 

συγκεκριμένο φίλτρου. Στην καρτέλα “Impulse Response” εμφανίζεται η κρουστική 

απόκριση του φίλτρου ενώ στην καρτέλα “Zeros and Poles” παρουσιάζονται οι μηδενισμοί 

του φίλτρου. Μέσω της καρτέλας “Νο of Taps & Coefficients” ο χρήστης μπορεί να 

ενημερωθεί για την τάξη του φίλτρου και να παρατηρήσει τους συντελεστές που 

προέκυψαν. 
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Σχήμα 4.15 Η ιστοσελίδα σχεδιασμού των FIR ψηφιακών φίλτρων. 

Στην συνέχεια ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο της λειτουργίας της 

υλοποίησης του παραπάνω ψηφιακού φίλτρου επιλέγοντας το κουμπί “Build”. Σε αυτή την 

περίπτωση η WS_Application υλοποιεί αυτόματα των κώδικα του ψηφιακού φίλτρου 

αξιοποιώντας τους συντελεστές που προέκυψαν κατά τον θεωρητικό σχεδιασμό. Ο 

εκτελέσιμος κώδικας του ψηφιακού φίλτρου φορτώνεται αυτόματα στον DSP και ξεκινά η 

εκτέλεσή του. Ταυτόχρονα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω του περιβάλλοντος 

ελέγχου του R-DSP Lab να επιλέξει τα χαρακτηριστικά της τάσης εισόδου αξιοποιώντας το 

GUI της γεννήτριας συχνοτήτων που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.16. Επίσης έχει την 

δυνατότητα να ρυθμίσει τον παλμογράφο και να παρατηρήσει τις κυματομορφές της τάσης 

εισόδου (μπλε χρώμα) και της τάσης εξόδου (κίτρινο χρώμα) μέσω του GUI του 

παλμογράφου (σχήμα 4.17) που προσφέρεται από το περιβάλλον ελέγχου του R-DSP Lab. Η 

ανανέωση των δεδομένων του περιβάλλοντος ελέγχου πραγματοποιείται κάθε φορά που ο 

χρήστης μέσω του GUI του παλμογράφου επιλέγει το κουμπί “GET” ή το κουμπί “AUTO”. 

Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του παραπάνω φίλτρου ο χρήστης θα πρέπει να 

αλλάζει την συχνότητα του σήματος εισόδου από το GUI της γεννήτριας συχνοτήτων και να 

παρατηρεί το πλάτος του σήματος εξόδου σε σχέση με το πλάτος του σήματος εισόδου 

μέσω του GUI του παλμογράφου. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα είναι σε θέση να 

συλλέξει τις απαραίτητες μετρήσεις ώστε να σχεδιάσει την πραγματική απόκριση πλάτους 

του υλοποιημένου ψηφιακού φίλτρου. 
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Σχήμα 4.16 Το GUI της γεννήτρια συχνοτήτων του περιβάλλοντος ελέγχου του R-DSP Lab. 

 

Σχήμα 4.17 Το GUI του παλμογράφου του περιβάλλοντος ελέγχου του R-DSP Lab. 
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4.5.2 Έλεγχος ενός FFT 512 Σημείων Υλοποιημένο από τον Χρήστη 

Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου μιας DSP εφαρμογής 

που υλοποιεί ένα FFT μετασχηματισμό 512 σημείων και έχει αναπτυχθεί από τον χρήστη 

χωρίς να είναι συνδεδεμένος στο R-DSP Lab (offline) [4.12 – 4.14]. Για τον σκοπό αυτό ο 

χρήστης θα πρέπει αρχικά να επιβεβαιώσει την λειτουργία του αλγοριθμικού μέρους της 

συγκεκριμένης DSP εφαρμογής αξιοποιώντας ένα λογισμικό όπως το Matlab ή το Scilab. 

Στην συνέχεια αξιοποιώντας τις δυνατότητες του CCS θα πρέπει να αναπτύξει σε C ή σε 

assembly γλώσσα προγραμματισμού την DSP εφαρμογή που υλοποιεί τον παραπάνω FFT 

μετασχηματισμό [4.27, 4.28]. Κατά την ανάπτυξη της DSP εφαρμογής ο χρήστης θα πρέπει 

να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες τόσο του TMS320C6713 DSP όσο και της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας DSK C6713 που διαθέτουν τα WSs του R-DSP Lab. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας υλοποίησης και το κτίσιμο της DSP εφαρμογής το CCS παράγει ένα εκτελέσιμο 

αρχείο με επέκταση .out που περιέχει τον κώδικα που θα φορτωθεί στον DSP της 

αναπτυξιακής πλατφόρμας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση του CCS 

δεν επηρεάζει την λειτουργία του R-DSP Lab επειδή στο R-DSP Lab θα φορτωθεί μόνο το 

παραγόμενο εκτελέσιμο αρχείο. 

Για τον έλεγχο της παραπάνω εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί 

μέσω ενός web browser στο R-DSP Lab και να περάσει με επιτυχία την διαδικασία 

ταυτοποίησης του MWS. Στην συνέχεια μέσω της ιστοσελίδας επιλογής πειράματος (σχήμα 

4.14) ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την επιλογή “Upload File” ώστε να φορτώσει στο R-

DSP Lab το εκτελέσιμο αρχείο της DSP εφαρμογής του. Εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα 

διαθέσιμο WS, ο MWS ανακατευθύνει τον χρήστη στην ιστοσελίδα του περιβάλλοντος 

ελέγχου της δεσμευμένης πλέον WS_Application. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα ο χρήστης 

είναι σε θέση να ελέγχει την γεννήτρια και τον παλμογράφο του συγκεκριμένου WS ώστε να 

πιστοποιήσει την ορθή λειτουργία της DSP εφαρμογής του. 

Ο χρήστης αρχικά θα πρέπει να ορίσει τις παραμέτρους του σήματος εισόδου 

ρυθμίζοντας την γεννήτρια συχνοτήτων μέσω του αντιστοίχου GUI (σχήμα 4.16). Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα έχει επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα εισόδου ένα 

ημιτονοειδές σήμα με τάση από κορυφή σε κορυφή 500mV και συχνότητα 6 kHz. Στην 

συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει τις παραμέτρους του παλμογράφου μέσω του 

GUI του παλμογράφου που διατίθεται από το περιβάλλον ελέγχου του R-DSP Lab (σχήμα 

4.18). Για τον σκοπό αυτό ο χρήστης έχει την δυνατότητα είτε να ρυθμίσει ο ίδιος τις 

παραμέτρους του παλμογράφου επιλέγοντας το κουμπί “GET” είτε να επιλέξει το κουμπί 

“AUTO” ώστε ο παλμογράφος να ρυθμίσει αυτόματα τις παραμέτρους του με σκοπό την 

βέλτιστη αναπαράσταση των σημάτων στα αντίστοιχα κανάλια. Με την ολοκλήρωση της 



Κεφ. 4, Από Απόσταση Εργαστήριο στην Ψηφιακή Επεξεργασίας Σήματος 121 

παραπάνω διαδικασίας ο παλμογράφος επιστρέφει τα δεδομένα που έχει συλλέξει. Στο 

συγκεκριμένο GUI στο κανάλι 1 παρουσιάζεται το σήμα εισόδου ενώ στο κανάλι 2 

παρουσιάζεται το σήμα εξόδου που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο FFT των 512 

σημείων. Η τρέχουσα κατάσταση του GUI του παλμογράφου παρουσιάζεται στο σχήμα 4.18 

ενώ στο σχήμα 4.19 παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση του πραγματικού παλμογράφου 

που είναι εγκατεστημένος στο δεσμευμένο WS. 

 

 

Σχήμα 4.18 Το GUI του παλμογράφου του περιβάλλοντος ελέγχου του R-DSP Lab. 

 

Σχήμα 4.19 Η τρέχουσα κατάσταση του παλμογράφου. 
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Με σκοπό να επιβεβαιώσει ο χρήστης την ορθή λειτουργία του FFT θα πρέπει να 

συγκρίνει την συχνότητα του σήματος εισόδου με αυτή που υπολογίζει αξιοποιώντας το 

σήμα του FFT που βλέπει στον παλμογράφο. Για τον υπολογισμό αυτής της συχνότητας ο 

χρήστης θα πρέπει να μετρήσει από την χρονική περίοδο (Δt) μεταξύ δύο διαδοχικών 

αιχμών του FFT. Η παραπάνω μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τους 

κέρσορες (cursors) του παλμογράφου όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 4.18. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα η χρονική περίοδος Δt είναι 1.34 ms. Επομένως ο χρήστης 

γνωρίζοντας τα σημεία του FFT (N=512) και την συχνότητα δειγματοληψίας (FS=48kHz) 

μπορεί να υπολογίσει την πραγματική συχνότητα του σήματος εισόδου αξιοποιώντας την 

παρακάτω σχέση:  

  
  

    

 
 

                   

   
         

Η συχνότητα που υπολογίζεται από τον FFT προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την 

πραγματική συχνότητα του σήματος εισόδου που σε αυτή την περίπτωση είναι 6 kHz. Ο 

χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία και για διαφορετικές 

συχνότητες του σήματος εισόδου ώστε να πιστοποιήσει την ορθή λειτουργία της DSP 

εφαρμογής του.  

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία οι χρήστες του R-DSP Lab έχουν την 

δυνατότητα να ελέγχουν την ορθή λειτουργία οποιασδήποτε DSP εφαρμογής που έχουν 

αναπτύξει οι ίδιοι “offline” αξιοποιώντας την γεννήτρια συχνοτήτων και τον παλμογράφο 

του R-DSP Lab. 

4.5.3 Έλεγχος ενός DTMF Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή 

Σε αυτό το παράδειγμα ο χρήστης πριν την σύνδεσή του στο R-DSP Lab θα πρέπει να 

αναπτύξει τόσο την DSP εφαρμογή που θα υλοποιεί τον DTMF κωδικοποιητή/ 

αποκωδικοποιητή σύμφωνα με τα πρότυπα της ITU (International Telecommunication 

Union) όσο και το GUI για τον έλεγχό του [4.16, 4.29]. Η διαδικασία ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου παραδείγματος χωρίζεται σε δύο στάδια την ανάπτυξη της DSP εφαρμογής 

και την υλοποίηση του GUI.  

Η διαδικασία ανάπτυξης της DSP εφαρμογής ξεκινά με την μελέτη και εξομοίωση του 

αλγοριθμικού μέρους που περιλαμβάνει την σύνθεση των DTMF σημάτων και την 

αποκωδικοποίηση τους αξιοποιώντας μια τροποποιημένη εκδοχή του αλγόριθμου Goertzel 

[4.28]. Για την μελέτη και εξομοίωση του αλγοριθμικού μέρους ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα ένα λογισμικό όπως το Matlab ή το 

Scilab. Στην συνέχεια ο χρήστης αναπτύσσει την DSP εφαρμογή σε γλώσσα C αξιοποιώντας 

τις δυνατότητες του CCS και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αναπτυξιακής 
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πλατφόρμας DSK C6713. Κατά την ανάπτυξη του C κώδικα ο χρήστης θα πρέπει επίσης να 

ενσωματώσει και τις απαραίτητες ρουτίνες για την επικοινωνία μεταξύ του GUI και της DSP 

εφαρμογής μέσω της RTDX τεχνολογίας που υποστηρίζουν οι DSPs της TI. Η λειτουργία του 

C κώδικα και η αλληλεπίδρασή του με το GUI του χρήστη παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

ροής του σχήματος 4.20. 

 

 

Σχήμα 4.20 Το διάγραμμα ροής του DTMF κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή. 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της DSP εφαρμογής ο χρήστης θα πρέπει να 

υλοποιήσει το GUI για τον έλεγχο της. Το συγκεκριμένο GUI μπορεί να υλοποιηθεί με 

οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Σε αυτό το παράδειγμα επιλέχτηκε η ανάπτυξη 

του GUI να πραγματοποιηθεί με το LabVIEW αξιοποιώντας το R-DSP LabVIEW toolkit που 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Το GUI του DTMF κωδικοποιητή/ 

αποκωδικοποιητή που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.21, ακολουθεί την λειτουργία που 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα ροής του σχήματος 4.20. 
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Σχήμα 4.21 Το GUI για τον έλεγχο του DTMF κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή. 

Για να επιβεβαιώσει ο χρήστης την ορθή λειτουργία της παραπάνω εφαρμογής θα 

πρέπει αρχικά να συνδεθεί με το R-DSP Lab και να περάσει με επιτυχία την διαδικασία 

ταυτοποίησης. Στην συνέχεια ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα επιλογής του από 

απόσταση πειράματος (σχήμα 4.14) μέσω της οποίας επιλέγει την έναρξη του από 

απόσταση πειράματος επιλέγοντας το κουμπί “Start Experiment”. Εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο WS, ο MWS ενημερώνει τον χρήστη με την IP διεύθυνση του διαθέσιμου WS και 

την θύρα μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ του GUI του χρήστη με 

τον R-DSP Server. Έπειτα ο χρήστης ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα του περιβάλλοντος 

ελέγχου του R-DSP Lab μέσω της οποίας έχει την δυνατότητα να ελέγχει τα εργαστηριακά 

όργανα (γεννήτρια συχνοτήτων και παλμογράφο). Σε αυτό το σημείο ο R-DSP Server έχει 

πλέον ενεργοποιηθεί και ο χρήστης μπορεί να θέσει σε λειτουργία το GUI του.  

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρήστης πληκτρολογεί στο GUI (σχήμα 4.21) τον 

επιθυμητό αριθμό και στην συνέχεια επιλέγει το κουμπί “Call”. Σε αυτό το σημείο ο αριθμός 

μέσω του R-DSP Server αποστέλλεται στον DSP της αναπτυξιακής πλατφόρμας και ξεκινούν 

οι διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω 
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διαδικασιών ο χρήστης μέσω του GUI του μπορεί να παρατηρήσει τόσο το παραγόμενο 

DTMF σήμα όσο και τον αποκωδικοποιημένο αριθμό ώστε να επιβεβαιώσει την ορθή 

λειτουργία του DTMF κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μέσω του 

περιβάλλοντος ελέγχου του R-DSP Lab (σχήμα 4.22) έχει την δυνατότητα να παρατηρεί το 

παραγόμενο DTMF σήμα ώστε να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις. Στο συγκεκριμένο 

 

 

Σχήμα 4.22 Το GUI του παλμογράφου του περιβάλλοντος ελέγχου του R-DSP Lab. 

 

Σχήμα 4.23 Η τρέχουσα κατάσταση του παλμογράφου. 
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παράδειγμα η τρέχουσα κατάσταση του πραγματικού παλμογράφου παρουσιάζεται στο 

σχήμα 4.23. Για την επιβεβαίωση της λειτουργίας του DTMF κωδικοποιητή/ 

αποκωδικοποιητή ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία 

πληκτρολογώντας διαφορετικούς αριθμούς κάθε φορά. 

Επομένως κατά την GUI mode λειτουργία του R-DSP Lab ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να ελέγχει απομακρυσμένα οποιαδήποτε DSP εφαρμογή μέσω ενός GUI που 

έχει αναπτύξει ο ίδιος. Με τον τρόπο αυτό το R-DSP Lab επιτρέπει στους χρήστες του να 

αναπτύσσουν τα δικά τους από απόσταση πειράματα. 

 

4.6 Η Αξιολόγηση του R-DSP Lab από τους Φοιτητές 

Οι διάφορες εκδόσεις του R-DSP Lab είναι διαθέσιμες από το 2009 στους φοιτητές 

των μεταπτυχιακών μαθημάτων “Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων με DSPs” και 

“Σχεδιασμός Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας με DSPs” των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών “Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας” και 

“Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες” αντίστοιχα. Σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη του R-DSP Lab 

οφείλεται στην συνεχή αξιολόγηση των φοιτητών. Για τον σκοπό αυτό, κατά την διάρκεια 

κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται συζητήσεις με τους φοιτητές ώστε να διαπιστωθούν 

τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις οι φοιτητές 

εκφράζουν επίσης τις προτάσεις τους για την εξέλιξη των επόμενων εκδόσεων του R-DSP 

Lab. Εκτός από τις παραπάνω συζητήσεις οι φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου 

συμπληρώνουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο που σχετίζεται τόσο με το αντίστοιχο 

εργαστηριακό μάθημα όσο και με το R-DSP Lab. Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση των φοιτητών η οποία 

έλαβε χώρα σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά την χρονική περίοδο 2009-2012 [4.16]. 

Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση συμμετείχαν συνολικά 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων τους που αφορούν κυρίως το R-DSP Lab παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.10. 

Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 1 και 2 δείχνουν την αποδοχή του εργαστηριακού 

μέρους των παραπάνω μαθημάτων από τους φοιτητές. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω 

αποτελέσματα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι φοιτητές είναι πεπεισμένοι σε 

μεγάλο βαθμό πως τα παραπάνω εργαστηριακά μαθήματα αφενός είναι καλά οργανωμένα 

και αφετέρου πως είναι σημαντικά για την μελλοντική τους ακαδημαϊκή ή επαγγελματική 

σταδιοδρομία. 
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Ερώτηση 1 

Είναι οι εργ. ασκήσεις καλά 

οργανωμένες και επιτυγχά-

νουν τους στόχους τους; 

 

 

Ερώτηση 2 

Είναι η εμπειρία που αποκο-

μίσατε σημαντική για την 

μελλοντική σας σταδιοδρο-

μία; 

 

Ερώτηση 3  

Είναι το χρονοδιάγραμμα για 

την διεξαγωγή των εργ. 

ασκήσεων ικανοποιητικό; 

 

 

Ερώτηση 4  

Συνέβαλλε το R-DSP Lab 

στην διεξαγωγή των εργ. 

ασκήσεων; 

 

 

Ερώτηση 5  

Θεωρείτε ότι το περιβάλλον 

ελέγχου του R-DSP Lab είναι 

φιλικό προς τον χρήστη; 

 

 

Ερώτηση 6 

Καλύπτει το περιβάλλον 

ελέγχου του R-DSP Lab τις 

ανάγκες των εργ. ασκήσεων; 

 

 

Ερώτηση 7 

Θεωρείτε πως ο χρόνος 

απόκρισης του R-DSP Lab 

είναι ικανοποιητικός; 

 

 

Ερώτηση 8  

Αντιμετωπίσατε προβλήμα-

τα κατά την χρήση του R-DSP 

Lab; 

 

 

Απαντήσεις 

 

 

 

Πίνακας 4.10 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών. 

 

Σε αξιολογήσεις προηγούμενων χρονικών περιόδων σχετικά με το εργαστηριακό 

μέρος των παραπάνω μαθημάτων το οποίο λάμβανε χώρα αποκλειστικά στο αντίστοιχο 
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παραδοσιακό εργαστήριο, οι φοιτητές ζητούσαν πρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση των 

εργαστηριακών τους ασκήσεων. Με σκοπό να καλυφθεί το συγκεκριμένο αίτημα των 

φοιτητών από το 2009 μέχρι και σήμερα το R-DSP Lab είναι διαθέσιμο στους φοιτητές για 

την απομακρυσμένη διεξαγωγή των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Στην παρούσα 

αξιολόγηση το 78% των φοιτητών απάντησαν στην ερώτηση 3 Π. (Πολύ) και Π.Π. (Πάρα 

Πολύ). Η σημαντική βελτίωση του παραπάνω ποσοστού σε σχέση με παλιότερες 

αξιολογήσεις όπου πλησίαζε το 35%, οφείλεται κυρίως στην αξιοποίηση του R-DSP Lab από 

τους φοιτητές. Συνεπώς, το R-DSP Lab συνέβαλλε στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου 

των φοιτητών που είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της απόδοσης των φοιτητών. 

Η αξιολόγηση του R-DSP Lab από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε μέσω των 

ερωτήσεων 4-9. Όπως παρουσιάζεται από τις απαντήσεις των φοιτητών στην ερώτηση 4 το 

81% των φοιτητών απάντησαν Π. και Π.Π., γεγονός που υποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των φοιτητών αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το R-DSP Lab για την διεξαγωγή των 

εργαστηριακών τους ασκήσεων. Η μεγάλη αποδοχή του R-DSP Lab από τους φοιτητές 

οφείλεται κυρίως στο φιλικό προς το χρήστη GUI για τον έλεγχο των εργαστηριακών 

οργάνων (περιβάλλον ελέγχου) όπως υποδεικνύεται από τις απαντήσεις των φοιτητών στην 

ερώτηση 5. Επίσης σύμφωνα με το 87% των φοιτητών που απάντησαν Π. και Π.Π. στην 

ερώτηση 6 φαίνεται ότι το περιβάλλον ελέγχου των εργαστηριακών οργάνων που διαθέτει 

το R-DSP Lab είναι επαρκές για την διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους των αντίστοιχων 

μαθημάτων. Επομένως, από τις ερωτήσεις 5 και 6 συμπεραίνεται ότι το GUI ενός RL παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή του RL από τους φοιτητές και στην επιτυχή ένταξή ενός RL 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όπως παρουσιάζεται στην ερώτηση 7 αλλά και έπειτα από συζητήσεις με τους 

φοιτητές προέκυψε ότι ο χρόνος απόκρισης του R-DSP Lab αν και είναι σχετικά μεγάλος 

είναι ικανοποιητικός για μια web εφαρμογή. Ο χρόνος απόκρισης του R-DSP Lab θα 

μπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο με την αντικατάσταση των υπαρχόντων 

εργαστηριακών οργάνων αλλά αυτό θα προκαλούσε μια σημαντική αύξηση του συνολικού 

κόστους των WSs. Κατά την χρήση του R-DSP Lab οι περισσότεροι φοιτητές δεν 

αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις 

των φοιτητών στην ερώτηση 8 όπου το 72% των φοιτητών δήλωσε ότι αντιμετώπισε 

καθόλου ή πολύ λίγα προβλήματα. Κατά το χρονικό διάστημα της παρούσας αξιολόγησης 

τα ελάχιστα προβλήματα που καταγράφηκαν οφείλονταν κυρίως στην έκδοση του 

λειτουργικού συστήματος των υπολογιστών των φοιτητών και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς 

με την βοήθεια των διαχειριστών του R-DSP Lab.  

Σύμφωνα με την παραπάνω αξιολόγηση θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 

οι φοιτητές είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι τόσο από το εργαστηριακό μέρος των 
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αντίστοιχων μαθημάτων όσο και από το R-DSP Lab. Επίσης την χρονική περίοδο της 

παρούσας αξιολόγησης περίπου το 85% των φοιτητών ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 

εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων “Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων με DSPs” και 

“Σχεδιασμός Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας με DSPs”. Σύμφωνα με τις καταγραφές 

στην βάση δεδομένων του R-DSP Lab την παραπάνω χρονική περίοδο διεξήχθησαν περίπου 

2400 από απόσταση πειράματα από 44 φοιτητές. Για κάθε πείραμα οι φοιτητές αφιέρωσαν 

κατά μέσω όρο περίπου 15 λεπτά. Ο μέσος χρόνος διεξαγωγής των παραπάνω από 

απόσταση πειραμάτων είναι σχετικά μικρός επειδή η υλοποίηση των DSP εφαρμογών και 

των αντίστοιχων GUIs πραγματοποιούνται από τους φοιτητές χωρίς να είναι συνδεδεμένοι 

στο R-DSP Lab. Συνεπώς, η ένταξη του R-DSP Lab στην εκπαιδευτική διαδικασία συνέβαλλε 

καθοριστικά στην βελτίωση της απόδοσης των φοιτητών. 

 

4.7 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 

Το R-DSP Lab που παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ένα διαδραστικό RL 

στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με DSPs το οποίο στηρίζεται στην ARIAL. Το 

συγκεκριμένο RL επιτρέπει στους χρήστες είτε να διεξάγουν κάποιο από τα 

προκαθορισμένα πειράματα που διαθέτει είτε να επιβεβαιώνουν DSP εφαρμογές που 

έχουν αναπτύξει οι ίδιοι. Σε αυτή την περίπτωση τα WSs του R-DSP Lab ακολουθούν την 

normal mode λειτουργία επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση μέχρι τριών διαφορετικών 

από απόσταση πειραμάτων σε κάθε WS. Το γεγονός αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα 

του R-DSP Lab αφού αυξάνει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας χωρίς την αύξηση του κόστους. 

Όμως το σημαντικότερο πλεονέκτημα του R-DSP Lab είναι ότι οι χρήστες έχουν την 

δυνατότητα να εκτελέσουν από απόσταση πειράματα που έχουν αναπτύξει οι ίδιοι. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση του R-DSP Server που επιτρέπει τον απομακρυσμένο 

έλεγχο μιας DSP εφαρμογής μέσω ενός GUI το οποίο εκτελείται στον υπολογιστή του 

χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση τόσο η DSP εφαρμογή όσο και το αντίστοιχο GUI έχουν 

αναπτυχθεί εξολοκλήρου από τον χρήστη. Για την υποστήριξη αυτού του χαρακτηριστικού 

τα WSs του R-DSP Lab ακολουθούν την GUI mode λειτουργία και έχουν την δυνατότητα να 

εξυπηρετούν μόνο ένα χρήστη ανά WS. 

Η ανάπτυξη του R-DSP Lab βασίζεται στην ARIAL και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

ομοσπονδιακό RL αφού τα WSs δεν είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένα στον ίδιο 

χώρο. Ο MWS της έκδοσης του R-DSP Lab που είναι διαθέσιμη στους χρήστες δεν διαθέτει 

ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων ενώ οι διάφορες διαδικασίες που εκτελεί έχουν 

υλοποιηθεί αξιοποιώντας τις γλώσσες προγραμματισμού PHP και Javascript. Οι ιστοσελίδες 

του MWS φιλοξενούνται στον Apache web server. Επιπρόσθετα, στον υπολογιστή του MWS 
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έχει εγκατασταθεί μια MySQL βάση δεδομένων η οποία αξιοποιείται τόσο για την 

αποθήκευση δεδομένων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ του MWS και των WSs. Από 

την άλλη μεριά οι εφαρμογές που εκτελούνται σε κάθε WS του R-DSP Lab έχουν αναπτυχθεί 

με το LabVIEW. Για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών αξιοποιήθηκαν δύο toolkits το 

LabVIEW to CCS Link που αναλαμβάνει το προγραμματιστικό έλεγχο του CCS και το LabVIEW 

to MySQL που αναλαμβάνει την διαχείριση μιας MySQL βάσης δεδομένων.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πλέον σημαντικό πλεονέκτημα του R-DSP Lab είναι 

ότι επιτρέπει την ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων από τους χρήστες. Για τον σκοπό 

αυτό ο χρήστης θα πρέπει να αναπτύξει το GUI για τον έλεγχο της DSP εφαρμογής του με 

όποια γλώσσα προγραμματισμού επιθυμεί. Για την ανάπτυξη αυτών των GUIs ο χρήστης θα 

πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τόσο τις εντολές που υποστηρίζει ο R-DSP Server όσο και το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την σύνταξη και αποκωδικοποίηση των 

αντίστοιχων TCP/IP μηνυμάτων. Με σκοπό να επιταχυνθεί και ταυτόχρονα να απλοποιηθεί 

η διαδικασία ανάπτυξης των GUIs για τον απομακρυσμένο έλεγχο DSP εφαρμογών με το 

LabVIEW και το Matlab αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτορικής 

διατριβής δύο toolkits το R-DSP LabVIEW Toolkit και το R-DSP Matlab Toolkit. Οι 

συναρτήσεις που διαθέτουν τα παραπάνω toolkits αναλαμβάνουν την σύνταξη, την 

αποστολή, την λήψη και την αποκωδικοποίηση των TCP/IP μηνυμάτων που ανταλλάσσει το 

GUI με τον R-DSP Server. Συνεπώς με την αξιοποίηση των παραπάνω toolkits δεν είναι 

απαραίτητο να γνωρίζει ο χρήστης το πρωτόκολλο επικοινωνίας για την σύνταξη και την 

αποκωδικοποίηση των TCP/IP μηνυμάτων.  

Με σκοπό την επίδειξη των δυνατοτήτων του R-DSP Lab σε αυτό το κεφάλαιο 

παρουσιάστηκε από την μεριά του χρήστη η διεξαγωγή τριών διαφορετικών από απόσταση 

πειραμάτων. Το πρώτο από απόσταση πείραμα ήταν ο σχεδιασμός ενός FIR ψηφιακού 

φίλτρου το οποίο ανήκει στα προκαθορισμένα από απόσταση πειράματα του R-DSP Lab και 

απευθύνεται σε χρήστες με χαμηλό θεωρητικό υπόβαθρο στην ψηφιακή επεξεργασία 

σήματος. Στο δεύτερο από απόσταση πείραμα παρουσιάστηκε η διαδικασία για τον 

πειραματικό έλεγχο μιας DSP εφαρμογής η οποία υλοποιεί ένα FFT μετασχηματισμό 512 

σημείων και έχει αναπτύχθηκε από τον χρήστη με την βοήθεια του CCS. Στο τρίτο από 

απόσταση πείραμα παρουσιάστηκε η επιβεβαίωση της λειτουργίας ενός DTMF 

κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή που ελέγχεται απομακρυσμένα από ένα GUI το οποίο 

εκτελείται στον υπολογιστή του χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση τόσο η DSP εφαρμογή όσο 

και το GUI έχουν αναπτυχθεί από τον χρήστη χωρίς να είναι συνδεδεμένος στο R-DSP Lab. 

Το R-DSP Lab είναι διαθέσιμο στους φοιτητές των μεταπτυχιακών μαθημάτων 

“Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων με DSPs” και “Σχεδιασμός Συστημάτων Ψηφιακής 

Επεξεργασίας με DSPs” από το 2009. Με σκοπό την βελτίωση του R-DSP Lab αλλά και για να 
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εξακριβωθεί η συνεισφορά του R-DSP Lab στην εκπαιδευτική διαδικασία στο τέλος κάθε 

εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούν τόσο το αντίστοιχο εργαστηριακό μάθημα όσο και το R-

DSP Lab. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έλαβε χώρα την χρονική 

περίοδο 2009-2012, οι φοιτητές αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το R-DSP Lab και εκτέλεσαν 

περίπου 2400 από απόσταση πειράματα. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του R-DSP Lab για την 

διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση του 

χρόνου των φοιτητών γεγονός που οδήγησε στην βελτίωση της απόδοσής τους. 
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5 Από Απόσταση Πειράματα στην 
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

 
 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την ανάπτυξη νέων 

RLs σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα έντονο. Επίσης, σε πολλές 

ερευνητικές προσπάθειες έχουν αξιοποιηθεί ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σε DSPs 

και FPGAs, για την ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος 

γνωστικών αντικειμένων [5.1 – 5.6]. Παρόλα αυτά σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν 

αξιοποιηθεί τα παραπάνω ενσωματωμένα συστήματα για την ανάπτυξη από απόσταση 

πειραμάτων που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην ψηφιακή επεξεργασία 

εικόνας [5.7]. 

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός RL στην ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας με DSPs που ονομάζεται R-DImPr Lab (Remote Digital Image 

Processing Laboratory). Το συγκεκριμένο RL είναι βασισμένο στην ARIAL και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα αυτόνομο WS αφού με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να διασυνδεθεί με 

τον MWS του R-DSP Lab που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. Το R-DImPr Lab επιτρέπει την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας DSP 

εφαρμογών στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας οι οποίες λαμβάνουν και επεξεργάζονται 

εικόνες που προέρχονται από ένα αισθητήρα εικόνας. Επιπρόσθετα, οι χρήστες έχουν την 

δυνατότητα να επιλέξουν τις παραμέτρους του αισθητήρα εικόνας που διαθέτει το R-DImPr 

Lab με σκοπό αφενός να κατανοήσουν τις δυνατότητες του συγκεκριμένου αισθητήρα και 

αφετέρου να παρατηρήσουν την επίπτωση των παραπάνω ρυθμίσεων στο αποτέλεσμα του 

επιλεγμένου αλγόριθμου επεξεργασίας. Η πολυπλοκότητα του υλικού με το οποίο είναι 

εξοπλισμένο το R-DImPr Lab καθιστά την διαδικασία ανάπτυξης των παραπάνω DSP 

εφαρμογών αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Συνεπώς, ο χρήστης θα πρέπει να υλοποιήσει 

τόσο τον αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας που επιθυμεί όσο και μια σειρά από διαδικασίες 
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που αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων του 

διαθέσιμου υλικού. Με σκοπό λοιπόν, την απλούστευση της διαδικασίας υλοποίησης των 

παραπάνω DSP εφαρμογών σε συνδυασμό με το R-DImPr Lab έχει αναπτυχθεί ένα API 

(Application Programming Interface) το οποίο μέσω των συναρτήσεων που διαθέτει 

αναλαμβάνει αφενός τον έλεγχο του υλικού του συστήματος και αφετέρου την υλοποίηση 

ορισμένων απλών αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας. Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων του R-DImPr Lab δημιουργήθηκε ένα σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας 

εικόνας το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει απομακρυσμένα την θέση του 

παραπάνω αισθητήρα εικόνας. Η κίνηση του αισθητήρα εικόνας πραγματοποιείται μέσω 

ενός μηχανισμού κίνησης ο οποίος αξιοποιεί δύο βηματικούς κινητήρες επιτυγχάνοντας την 

κατακόρυφη και οριζόντια περιστροφή του αισθητήρα εικόνας κατά 180ο με ακρίβεια που 

αγγίζει τις 0,1ο/βήμα. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται επίσης η διεξαγωγή ενός από 

απόσταση πειράματος στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας που έχει υλοποιηθεί 

εξολοκλήρου από τον χρήστη αξιοποιώντας τις δυνατότητες του R-DSP Lab και του R-DSP 

Server. Για τον σκοπό αυτό στην αναπτυξιακή πλατφόρμα, που διαθέτει το R-DSP Lab, έχει 

προστεθεί μια θυγατρική κάρτα η οποία είναι εξοπλισμένη με ένα αισθητήρα εικόνας. 

 

5.2 H Δομή του R-DImPr Lab 

Το R-DImPr Lab είναι ένα RL που επιτρέπει στους χρήστες του να επιβεβαιώνουν την 

ορθή λειτουργία των DSP εφαρμογών που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο από τον DSP 

της αντίστοιχης αναπτυξιακής πλατφόρμας και έχουν ως σκοπό την λήψη και επεξεργασία 

εικόνων που λαμβάνονται από ένα αισθητήρα εικόνας [5.8 – 5.10]. Μέσα από αυτή την 

διαδικασία οι χρήστες είναι σε θέση αφενός να κατανοήσουν την λειτουργία και την 

διαχείριση του συγκεκριμένου αισθητήρα εικόνας και αφετέρου να ελέγξουν την ορθή 

λειτουργία των αλγόριθμων επεξεργασίας εικόνας που επιθυμούν. 

Το R-DImPr Lab αναπτύχθηκε αρχικά ως ένα μεμονωμένο RL χωρίς την δυνατότητα 

διαχείρισης και πιστοποίησης των χρηστών. Όμως ο σχεδιασμός του, που είναι βασισμένος 

στην ARIAL επιτρέπει με ελάχιστες τροποποιήσεις την διασύνδεση αντιγράφων του R-DImPr 

Lab τα οποία λειτουργούν ως WSs, με τον MWS αξιοποιώντας την αντίστοιχη βάση 

δεδομένων. Επομένως, η συνολική δομή του R-DImPr Lab που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1 

αποτελείται από δύο δομικά στοιχεία τον MWS και τα WS [5.9, 5.10]. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο MWS στον οποίο είναι εγκατεστημένη και η διαθέσιμη 

βάση δεδομένων, αναλαμβάνει την υποδοχή και την ταυτοποίηση των χρηστών. Στην 

περίπτωση που ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης επιθυμεί να διεξάγει ένα από απόσταση 

πείραμα, ο MWS τον ανακατευθύνει σε ένα από τα διαθέσιμα WS του R-DImPr Lab 
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ενημερώνοντας πρώτα τα αντίστοιχα πεδία στην βάση δεδομένων. Επειδή τόσο η 

λειτουργία του MWS όσο και η βασική δομή της βάσης δεδομένων είναι ανεξάρτητες από 

τα υποστηριζόμενα από απόσταση πειράματα, επιλέχτηκε να αξιοποιηθούν για την 

υλοποίηση του R-DImPr Lab o MWS και η δομή της βάσης δεδομένων του R-DSP Lab που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επίσης η 

δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του R-DImPr Lab σε 

μελλοντικές εκδόσεις του R-DSP Lab με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου RL στην 

ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας με DSPs. 

 

 

Σχήμα 5.1 Η δομή του R-DImPr Lab. 

Επομένως, η ανάπτυξη του R-DImPr Lab εστιάστηκε κυρίως στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των αντίστοιχων WSs τα οποία είναι υπεύθυνα για την διεξαγωγή των 

υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων αξιοποιώντας τον διαθέσιμο εργαστηριακό 

εξοπλισμό. 

 

5.3 Το Workstation του R-DImPr Lab 

Για την πραγματοποίηση των από απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή επεξεργασία 

εικόνας με DSPs κάθε WS του R-DImPr Lab είναι εξοπλισμένο με μια αναπτυξιακή 

πλατφόρμα DSK C6416 η οποία είναι βασισμένη στον TMS320C6416 DSP της TI [5.11, 5.12]. 

Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή πλατφόρμα επιλέχθηκε επειδή αξιοποιεί ένα σταθερής 

υποδιαστολής DSP ο οποίος προορίζεται κυρίως για εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας 

εικόνας. Με σκοπό λοιπόν την εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάπτυξη συστημάτων τα 

οποία επεξεργάζονται εικόνες που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από έναν αισθητήρα 
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εικόνας, ο εργαστηριακός εξοπλισμός του R-DImPr Lab περιλαμβάνει επίσης την θυγατρική 

κάρτα DSKeye της BiTEC [5.13]. Η συγκεκριμένη θυγατρική κάρτα επιτρέπει την διασύνδεση 

του έγχρωμου CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) αισθητήρα εικόνας 

OV5610 της OmniVision ο οποίος έχει μέγιστη ανάλυση 5,17 εκατομμύρια εικονοστοιχεία 

(Mpixels), με την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6416 αξιοποιώντας τόσο την διεπαφή 

μνήμης (memory interface) όσο και την διεπαφή των περιφερειακών (peripheral interface) 

[5.13, 5.14]. Επίσης, η θυγατρική κάρτα που θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά στην συνέχεια, 

διαθέτει μια ενσωματωμένη TCP/IP διεπαφή η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για την 

απομακρυσμένη διαχείριση των DSP εφαρμογών όσο και για την μεταφορά εικόνων και 

δεδομένων μέσω Ethernet. 

Το R-DImPr Lab παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να τροποποιούν τις 

παραμέτρους του υποστηριζόμενου αισθητήρα εικόνας με σκοπό την κατανόηση των 

δυνατοτήτων του συγκεκριμένου αισθητήρα. Επιπρόσθετα, μέσα από αυτή την διαδικασία 

οι χρήστες είναι σε θέση να παρατηρήσουν τις επιπτώσεις των παραπάνω ρυθμίσεων στον 

αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι και εκτελεί ο DSP της 

αναπτυξιακής πλατφόρμας. Η παραπάνω δυνατότητα καθιστά απαγορευτική την 

υποστήριξη περισσότερων του ενός χρήστη σε κάθε WS του συγκεκριμένου RL. Επομένως, 

όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 5.2 σε κάθε WS εκτελείται μόνο μια WS_Application η 

οποία αναλαμβάνει τόσο τον έλεγχο της αναπτυξιακής πλατφόρμας όσο και την 

επικοινωνία μέσω Ethernet με την DSP εφαρμογή του χρήστη που εκτελείται στην 

διαθέσιμη αναπτυξιακή πλατφόρμα.  

 

 

Σχήμα 5.2 Η δομή των WSs του R-DImPr Lab. 
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5.3.1 Ο Αισθητήρας Εικόνας OV5610 και η Θυγατρική κάρτα DSKeye 

Για την ανάπτυξη μιας DSP εφαρμογής με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία 

εικόνων που λαμβάνονται από έναν αισθητήρα εικόνας καθοριστικό ρόλο παίζει αφενός το 

υλικό που έχει επιλεχθεί και αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η 

διασύνδεση του. Επομένως, πριν την παρουσίαση της λειτουργίας του WS, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μια σύντομη αναφορά στις δυνατότητες του έγχρωμου CMOS αισθητήρα 

εικόνας OV5610 και στην θυγατρική κάρτα DSKeye.  

Ο Αισθητήρας Εικόνας OV5610 

Ο έγχρωμος CMOS αισθητήρας εικόνας OV5610 της OmniVision που παρουσιάζεται 

στο σχήμα 5.3, είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο αξιοποιείται για την ανάπτυξη 

εφαρμογών που αναλαμβάνουν την λήψη εικόνων και video [5.8, 5.14]. Ο συγκεκριμένος 

αισθητήρας εικόνας είναι σχεδιασμένος ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου λειτουργίες σε 

ένα απλό και μικρό τυπωμένο πακέτο.  

 

 

Σχήμα 5.3 Ο έγχρωμος CMOS αισθητήρας εικόνας OV5610 της OmniVision. 

Ο OV5610 είναι κατασκευασμένος ως μια συστοιχία 5.174.400 φωτοαισθητηρίων 

στην οποία εφαρμόζεται ένα χρωματικό φίλτρο που ακολουθεί το πρότυπο Bayer. Σύμφωνα 

με αυτό, η συστοιχία των πρωτεύοντων χρωμάτων BG/GR (Blue Green/Green Red) είναι 

διατεταγμένα σε γραμμές οι οποίες εναλλάσσονται μεταξύ τους. Επομένως, η εικόνα που 

λαμβάνεται από τον αισθητήρα εικόνας είναι κωδικοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο 

Bayer. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τα συνολικά 5.174.400 pixels του 

συγκεκριμένου αισθητήρα μόνο τα 5.153.280 είναι ενεργά. Τα υπόλοιπα αξιοποιούνται για 

την ρύθμιση του επιπέδου του μαύρου χρώματος και για διεργασίες παρεμβολής 

(interpolation). 

Η μέγιστη ανάλυση των εικόνων που λαμβάνει ο OV5610 είναι 2592 x 1944 pixels. Σε 

αυτή την ανάλυση ο αισθητήρας εικόνας λειτουργεί με ταχύτητα εναλλαγής εικόνων μέχρι 

4 fps (frames per second). Μεγαλύτερες ταχύτητες εναλλαγής εικόνων μπορούν να 
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επιτευχθούν αξιοποιώντας ένα από τους τρεις τρόπους υπερδειγματοληψίας της εικόνας 

που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος αισθητήρας. Επομένως, σε μικρότερη ανάλυση εικόνας η 

ταχύτητα εναλλαγής εικόνων αυξάνεται και μπορεί να φθάσει έως και 70 fps. Για 

παράδειγμα στην VGA (Video Graphics Array) ανάλυση που είναι 640x480 pixels η ταχύτητα 

εναλλαγής εικόνων είναι 30 fps. 

Η τεχνολογία με την οποία έχει κατασκευαστεί ο αισθητήρας παρέχει επίσης την 

δυνατότητα εφαρμογής υψηλού επιπέδου αλγορίθμων για την διόρθωσης της εικόνας 

όπως π.χ. την απόρριψη του FPN (Fixed Pattern Noise), την εξάλειψη της αμαύρωσης της 

εικόνας, την δραστική μείωση των ηλεκτρικών αιχμών που οφείλονται στην υπερέκθεση 

(blooming) κλπ. Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες του αισθητήρα καθώς και οι 

εξειδικευμένες λειτουργίες όπως η διόρθωση των RGB χρωμάτων, η ρύθμιση του κέρδους 

των χρωμάτων, η ρύθμιση των διαστάσεων της εικόνας κτλ. προγραμματίζονται μέσω των 

εσωτερικών καταχωρητών ελέγχου. Η πρόσβαση στους 81 εσωτερικούς καταχωρητές 

ελέγχου του συγκεκριμένου αισθητήρα επιτυγχάνεται μέσω της 2-αγωγών (2-wire) SCCB 

(Serial Camera Control Bus) διεπαφής [5.15]. Το γεγονός αυτό επιβάλει την λειτουργία του 

αισθητήρα ως σκλάβου (slave) και επιτρέπει την προσπέλαση των καταχωρητών ελέγχου 

μέσω του I2C πρωτοκόλλου. Μια πιο αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων και της 

λειτουργίας του συγκεκριμένου αισθητήρα πραγματοποιείται στην αναφορά [5.14]. 

Η Θυγατρική Κάρτα DSKeye 

Η θυγατρική κάρτα DSKeye της BiTEC που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.4, αναλαμβάνει 

την διασύνδεση μεταξύ του αισθητήρα εικόνας OV5610 και μιας αναπτυξιακής πλατφόρμας 

DSK που είναι βασισμένη στις οικογένειες C5000 και C6000 των DSPs της ΤΙ [5.13]. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί στην περίπτωση του R-DImPr Lab η θυγατρική κάρτα DSKeye 

 

 

Σχήμα 5.4 Η θυγατρική κάρτα DSKeye της BiTEC. 
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αξιοποιείται σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6416. Η συγκεκριμένη 

θυγατρική κάρτα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Η διασύνδεση με τον έγχρωμο CMOS αισθητήρα εικόνας OV5610. 

 Η αξιοποίηση του Cyclone II EP2C8Q208C7 FPGA της Altera. 

 Η υποστήριξη Gigabit Ethernet διασύνδεσης. 

 Η δυνατότητα σύνδεσης περαιτέρω κυκλωματικών διατάξεων μέσω της υποδοχής 

Santa Cruz. 

 Η πλήρης συμβατότητα με την TI Image Processing Library για επεξεργασία υψηλής 

απόδοσης. 

Επομένως, η θυγατρική κάρτα DSKeye σε συνδυασμό με το DSK C6416 μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός μεγάλου εύρους DSP εφαρμογών που περιλαμβάνουν 

εφαρμογές μηχανικής όρασης (machine vision), VoIP (Voice over IP), συστήματα 

παρακολούθησης κ.α. 

Σύμφωνα με την δομή της θυγατρικής κάρτας DSKeye που παρουσιάζεται στο σχήμα 

5.5, το κυρίαρχο δομικό στοιχείο της είναι το Cyclone II FPGA. Μέσω του συγκεκριμένου 

FPGA πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες διασυνδέσεις τόσο με τα επιμέρους στοιχεία 

της θυγατρικής κάρτας όσο και με την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK. Ένα πρόσθετο 

χαρακτηριστικό της θυγατρικής κάρτας DSKeye είναι ότι επιτρέπει τον προγραμματισμό 

τόσο του FPGA όσο και της σειριακής EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-

Only Memory) από τον χρήστη μέσω της JTAG (Joint Test Action Group) διεπαφής 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Quartus II και του SOPC (System On a Programmable 

Chip) Builder [5.16, 5.17]. 

 

 

Σχήμα 5.5 Η δομή της θυγατρικής κάρτας DSKeye. 
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Η πραγματοποίηση των βασικών λειτουργιών της θυγατρικής κάρτας DSKeye 

επιτυγχάνονται με το σύστημα που είναι προ-εγκατεστημένο στο FPGA και παρουσιάζεται 

στο σχήμα 5.6. Το συγκεκριμένο σύστημα που έχει υλοποιηθεί με το Quartus II και τον SOPC 

Builder, περιλαμβάνει τα υποσυστήματα EMIF (External Memory Interface)/ AVALON Fabric 

Bridge, Camera Interface, I2C και ένα PLL (Phase Locked Loop). Το συγκεκριμένο σύστημα 

που διατίθεται από την BiTEC μαζί με την θυγατρική κάρτα, παρέχει στους χρήστες την 

δυνατότητα να προσθέσουν επιπλέον υποσυστήματα τα οποία θα υλοποιούν την ψηφιακή 

λογική που απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. 

 

 

Σχήμα 5.6 Το προ-εγκατεστημένο σύστημα του FPGA της θυγατρικής κάρτας DSKeye. 

Το υποσύστημα Camera Interface που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.7, είναι βασισμένο 

σε μια μνήμη FIFO (First In First Out) των 256 λέξεων. Τα δεδομένα που προέρχονται από 

τον αισθητήρα εικόνας αρχικά οργανώνονται σε λέξεις των 8 bits και στην συνέχεια 

αποθηκεύονται προσωρινά στην μνήμη FIFO ως λέξεις των 32 bits. Η μνήμη FIFO 

πραγματοποιεί τον συγχρονισμό του ρολογιού και δημιουργεί ένα σήμα διακοπής 

(EXT_INT4) όταν το περιεχόμενο της υπερβεί τις 160 λέξεις που αντιστοιχούν στα δεδομένα 

μιας γραμμής στην VGA ανάλυση. Το συγκεκριμένο σήμα διακοπής αξιοποιείται για την 

ενεργοποίηση της EDMA (Enhanced Direct Memory Access) ώστε τα παραπάνω δεδομένα 

να μεταφερθούν στην κύρια μνήμη. Το σήμα διακοπής απενεργοποιείται όταν το 

περιεχόμενο της μνήμης FIFO μειωθεί στις 155 λέξεις. Η επιπλέον χωρητικότητα της μνήμης 

FIFO αξιοποιείται για την αποφυγή υπερχειλίσεων. Το υποσύστημα Camera Interface 

επίσης διαθέτει δύο καταχωρητές, τον καταχωρητή ελέγχου (Control) και τον καταχωρητή 

κατάστασης (Status). Μέσω αυτών των καταχωρητών ο DSP έχει την δυνατότητα να ελέγχει 

και να επιβλέπει την μνήμη FIFO και τον αποπλέκτη. Το σήμα ρολογιού με συχνότητα 27 
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MHz που απαιτεί το υποσύστημα Camera Interface δημιουργείται από το PLL που έχει 

υλοποιηθεί στο FPGA. 

 

 

Σχήμα 5.7 Το υποσύστημα Camera Interface. 

Το υποσύστημα I2C αναλαμβάνει την υλοποίηση του I2C πρωτοκόλλου ώστε να είναι 

εφικτή η πρόσβαση στους καταχωρητές του αισθητήρα εικόνας από τον DSP. Ενώ τα 

υποσυστήματα EMIF/AVALON Fabric Bridge αξιοποιούνται για την διασύνδεση των 

επιμέρους υποσυστημάτων του FPGA με την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την διεπαφή Avalon βρίσκονται στην αναφορά [5.18].  

Η θυγατρική κάρτα DSKeye είναι επίσης εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη TCP/IP 

διεπαφή η οποία είναι βασισμένη στον AX88180 Gigabit Ethernet ελεγκτή της ASIX [5.19]. Η 

παραπάνω διάταξη υποστηρίζει ταχύτητες ροής δεδομένων 10/100 Mbps σε half και full 

duplex λειτουργία και 1000 Mbps σε full duplex λειτουργία. Ενώ για την λειτουργία της 

απαιτείται ένα σήμα ρολογιού 100 MHz που δημιουργείται από το PLL που είναι 

υλοποιημένο στο FPGA. Επιπρόσθετα, η θυγατρική κάρτα DSKeye διαθέτει μια σειρά από 

LEDs μέσω των οποίων ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαπιστώσει την κατάσταση του 

Ethernet PHY (PHYsical layer). 

Τέλος η θυγατρική κάρτα DSKeye έχει την δυνατότητα να διασυνδεθεί με εξωτερικές 

διατάξεις αξιοποιώντας την Santa Cruz υποδοχή επέκτασης [5.20]. 

5.3.2 Η Εφαρμογή WS_Application του R-DImPr Lab 

Η WS_Application αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος. Επομένως, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί και να ελέγχει την 

DSP εφαρμογή που ανέπτυξε ο χρήστης και εκτελείται στην αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK 

C6416 του συγκεκριμένου WS. Η WS_Application παρέχει επίσης στον χρήστη ένα 

κατάλληλα διαμορφωμένο GUI ώστε να είναι εφικτή τόσο η απομακρυσμένη διαχείριση της 

DSP εφαρμογής όσο και η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του υποστηριζόμενου 
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αλγόριθμού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Η WS_Application έχει υλοποιηθεί ως 

εκτελέσιμο αρχείο αξιοποιώντας τόσο τις δυνατότητες του LabVIEW όσο και των toolkits 

LabVIEW to CCS Link και LabVIEW to MySQL. Επειδή η WS_Application αξιοποιεί την 

τεχνολογία των remote panels και τον ενσωματωμένο web server της NI, ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να ελέγχει την WS_Application και κατά επέκταση να πραγματοποιεί το 

εκάστοτε από απόσταση πείραμα μέσω μιας κατάλληλα διαμορφωμένης ιστοσελίδας. 

Επιπρόσθετα, για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης WS_Application έχουν αξιοποιηθεί 

τμήματα του κώδικα της αντίστοιχης WS_Application του R-DSP Lab που παρουσιάστηκε 

στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση του R-DImPr Lab είναι βασισμένα στην ARIAL. 

Επειδή η WS_Application έχει υλοποιηθεί ως εκτελέσιμο αρχείο απαιτεί μια πρόσθετη 

παραμετροποίηση η οποία σχετίζεται τόσο με τον ενσωματωμένο web server που διαθέτει 

όσο και με την λειτουργία της. Η παραπάνω παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσω των 

αρχείων niwebserver.conf και WS_Application.param. Το αρχείο niwebserver.conf περιέχει 

πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία του ενσωματωμένου web server ενώ το 

αρχείο WS_Application.param περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία της 

WS_Application. Η δομή και η σύνταξη των παραπάνω αρχείων έχει παρουσιαστεί στο 

Κεφάλαιο 4 της παρούσας διδακτορικής διατριβής (σχήματα 4.7 και 4.8 αντίστοιχα). 

Η συνολική λειτουργία της WS_Application που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.8, 

χωρίζεται σε πέντε βασικές διαδικασίες: την διαδικασία αναμονής, την διαδικασία 

αρχικοποίησης, την διαδικασία ελέγχου, την διαδικασία διεξαγωγής και την διαδικασία 

τερματισμού. Οι λειτουργίες των παραπάνω διαδικασιών εκτός από την διαδικασία 

διεξαγωγής ακολουθούν τόσο το γενικό μοντέλο των WSs της ARIAL που περιγράφηκε στο 

Κεφάλαιο 3 όσο και το μοντέλο του WS_Application του R-DSP Lab που αναλύθηκε στο 

Κεφάλαιο 4. Συνεπώς κατά την εκκίνηση της WS_Application πραγματοποιείται η ανάκτηση 

των πληροφοριών από το αρχείο WS_Application.param και στην συνέχεια ενεργοποιείται η 

διαδικασία αναμονής. Κατά την διαδικασία αναμονής η WS_Application ελέγχει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τις εγγραφές της βάσης δεδομένων που αφορούν το συγκεκριμένο WS 

ώστε να εξακριβωθεί αν ο MWS έχει αιτηθεί την έναρξη ενός από απόσταση πειράματος. 

Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο αίτημα ενεργοποίησης από τον MWS η διαδικασία 

αναμονής τερματίζεται και ξεκινά η εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης.  

Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης, πραγματοποιούνται όλες οι 

ενέργειες που απαιτούνται ώστε να αρχικοποιηθούν τα αντικείμενα του GUI που διαθέτει η 

WS_Application. Στην συνέχεια η WS_Application ανακτά από την βάση δεδομένων τις 

πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με τον χρήστη όσο και με το από απόσταση πείραμα 

που πρόκειται να διεξαχθεί. Έπειτα ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος web server για την 
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Σχήμα 5.8 Η λειτουργία της WS_Application των WSs του R-DImPr Lab. 
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τρέχουσα IP διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου χρήστη και ενημερώνεται η βάση 

δεδομένων ότι η WS_Application είναι σε θέση να δεχτεί τον χρήστη. Με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αρχικοποίησης ενεργοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου και διεξαγωγής 

ενώ ταυτόχρονα ο χρήστης έχει πλέον ανακατευθυνθεί από τον MWS στην ιστοσελίδα της 

WS_Application. 

Η διαδικασία διεξαγωγής είναι η πλέον κρίσιμη διαδικασία αφού είναι υπεύθυνη 

τόσο για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος όσο και για την επικοινωνία με τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας διεξαγωγής ο εκτελέσιμος 

κώδικας που δημιούργησε νωρίτερα ο χρήστης και ήταν αποθηκευμένος στην βάση 

δεδομένων, φορτώνεται στον DSP της αναπτυξιακής πλατφόρμας αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες του LabVIEW to CCS Link. Στην συνέχεια δίνεται εντολή στον DSP να ξεκινήσει 

την εκτέλεση του παραπάνω εκτελέσιμου κώδικα. Σε αυτό το σημείο ξεκινά η διεξαγωγή 

του από απόσταση πειράματος ενώ η WS_Application περιμένει κάποια ενέργεια από τον 

χρήστη. Οι ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσα από το GUI της 

WS_Application περιλαμβάνουν την ανάγνωση και εγγραφή τιμών σε κάποιον από τους 

καταχωρητές του διαθέσιμου CMOS αισθητήρα εικόνας, την λήψη μιας νέας εικόνας και 

την επεξεργασία της εικόνας που είναι ήδη αποθηκευμένη στην μνήμη της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας. Επομένως, κάθε φορά που ο χρήστης πραγματοποιεί μια από τις παραπάνω 

ενέργειες στο GUI, η WS_Application αποστέλλει μέσω Ethernet στην DSP εφαρμογή την 

αντίστοιχη εντολή. Στην συνέχεια αναμένει την απάντηση από την DSP εφαρμογή και 

ενημερώνει τα αντίστοιχα αντικείμενα του GUI. Το σύνολο των εντολών που απαιτούνται 

και υποστηρίζει η WS_Application παρουσιάζεται στον πίνακα 5.1. 

 

Εντολή Ορίσματα Περιγραφή 

read_reg 
Η διεύθυνση του 
καταχωρητή 

Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή του καταχωρητή που 
περιγράφει το όρισμα της εντολής 

write_reg 
Η διεύθυνση του 
καταχωρητή και η νέα 
τιμή του καταχωρητή 

Εγγράφει στον καταχωρητή που περιγράφει το 
αντίστοιχο όρισμα μια νέα τιμή 

get_image - 
Δίνει εντολή για λήψη μιας νέας εικόνας και 
επιστρέφει την τρέχουσα εικόνα χωρίς καμία 
επεξεργασία 

get_proc - 
Δίνει εντολή στον DSP να επεξεργαστεί την 
τρέχουσα εικόνα και επιστρέφει το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας 

Πίνακας 5.1 Οι εντολές που αποστέλλει η WS_Application. 
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Ταυτόχρονα με την διαδικασία διεξαγωγής εκτελείται και η διαδικασία ελέγχου που 

έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν θα συνδεθεί κανένας άλλος χρήστης με την 

WS_Application ακόμα και στην περίπτωση που το τυχόν αίτημα προέρχεται από την ίδια IP 

διεύθυνση με τον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Επίσης, η διαδικασία ελέγχου αναλαμβάνει το 

τερματισμό της διαδικασίας διεξαγωγής στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος χρήστης 

αποσυνδεθεί. Με τον τερματισμό της διαδικασίας διεξαγωγής ολοκληρώνεται και η 

εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών ενεργοποιείται η διαδικασία 

τερματισμού η οποία αφού απενεργοποιήσει τον ενσωματωμένο web server, ενημερώνει 

την βάση δεδομένων ότι η WS_Application είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα νέο χρήστη. Σε 

αυτό το σημείο ξεκινά εκ νέου η εκτέλεση της διαδικασίας αναμονής. 

 

5.4 Από Απόσταση Πειράματα μέσω του R-DImPr Lab 

Όπως είναι προφανές από την περιγραφή της λειτουργίας της WS_Application του R-

DImPr Lab η ανάπτυξη της DSP εφαρμογής από τον χρήστη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την λειτουργία της WS_Application. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα 

της θυγατρικής κάρτας DSKeye έχει ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη της παραπάνω DSP 

εφαρμογής να είναι μια εξαιρετικά απαιτητική και επίπονη διαδικασία. 

Με σκοπό λοιπόν την απλούστευση της παραπάνω διαδικασίας έχει αναπτυχθεί ένα 

API το οποίο διαθέτει μια σειρά από συναρτήσεις που έχουν υλοποιηθεί με την C γλώσσα 

προγραμματισμού και αναλαμβάνουν την διαχείριση του υλικού που διαθέτει η DSKeye. 

Επιπρόσθετα, για να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης της DSP εφαρμογής το R-DImPr 

Lab παρέχει στους χρήστες μια πρότυπη DSP εφαρμογή στην οποία οι χρήστες έχουν την 

δυνατότητα να ενσωματώσουν μόνο την υλοποίηση του αλγόριθμου επεξεργασίας εικόνας 

που επιθυμούν να ελέγξουν. Από την άλλη μεριά οι χρήστες που είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη DSP εφαρμογών αλλά και αυτοί που επιθυμούν να 

κατανοήσουν σε βάθος την την διαχείριση του διαθέσιμου υλικού έχουν την δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις δικές τους συναρτήσεις. 

5.4.1 To API του R-DImPr Lab  

Με γνώμονα την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης των 

παραπάνω DSP εφαρμογών στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

αναπτύχτηκε με την C γλώσσα προγραμματισμού ένα σύνολο συναρτήσεων ανοικτού 



148 5.4. Από Απόσταση Πειράματα μέσω του R DImPr Lab 

κώδικα που ονομάζεται R-DImPr Lab API [5.8 – 5,10]. Το συγκεκριμένο API αποτελείται από 

δύο επιμέρους APIs, το System Design API και το Image Processing API. 

Το System Design API 

Το System Design API διαθέτει μια σειρά από συναρτήσεις οι οποίες είναι βασισμένες 

στο API που συνοδεύει την θυγατρική κάρτα DSKeye [5.13]. Οι συναρτήσεις του System 

Design API αναλαμβάνουν την διαχείριση του διαθέσιμου υλικού ώστε να είναι εφικτή τόσο 

η λήψη εικόνων από τον OV5610 αισθητήρα εικόνας όσο και η αμφίδρομη επικοινωνία της 

αναπτυξιακής πλατφόρμας με την WS_Application του αντίστοιχου WS. Στον πίνακα 5.2 

παρουσιάζονται σύντομα οι συναρτήσεις του System Design API. 

 

Όνομα Περιγραφή 

System_Init 

Αρχικοποιεί το υλικό ώστε να αξιοποιηθεί η TCP/IP διεπαφή 

για την επικοινωνία με το GUI. Ταυτόχρονα επαναφέρει τις 

αρχικές ρυθμίσεις στον αισθητήρα εικόνας και επιστρέφει 

τις διαστάσεις της εικόνας που λαμβάνεται από τον 

αισθητήρα εικόνας 

Set_Socket 

Αρχικά καθορίζει τις παραμέτρους της TCP/IP διεπαφής (IP 

διεύθυνση, θύρα και Gateway διεύθυνση). Στην συνέχεια 

δημιουργεί το TCP socket για την επικοινωνία μεταξύ της 

DSP εφαρμογής (server) και του GUI (client). Επιστρέφει την 

τιμή του TCP socket. 

Wait_for_Command 

Θέτει την DSP εφαρμογή σε κατάσταση listen και περιμένει 

την λήψη μιας εντολής από το GUI. Δέχεται ως όρισμα την 

τιμή του TCP socket και επιστέφει την ληφθείσα εντολή. 

Get_Frame 

Αναλαμβάνει την λήψη μιας εικόνας από τον αισθητήρα. 

Επιστρέφει τον δείκτη που υποδεικνύει την περιοχή μνήμης 

στην οποία αποθηκεύτηκε η εικόνα σε μορφή Bayer. 

Send_RGB_Image 

Αποστέλλει μια RGB εικόνα μέσω του TCP socket. Δέχεται ως 

ορίσματα την τιμή του TCP socket και τον δείκτη που 

υποδεικνύει την προς αποστολή RGB εικόνα. 

Πίνακας 5.2 Οι συναρτήσεις του System Design API. 
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Όνομα Περιγραφή 

Send_GrayScale_Image 

Αποστέλλει μια εικόνα με διαβαθμίσεις του γκρί μέσω του 

TCP socket. Ως ορίσματα δέχεται τιμή του TCP socket και τον 

δείκτη που υποδεικνύει την προς αποστολή εικόνα. 

Register_Write 

Αλλάζει την τιμή ενός καταχωρητή του αισθητήρα εικόνας 

αξιοποιώντας το I2C πρωτόκολλο. Δέχεται ως ορίσματα την 

διεύθυνση του καταχωρητή και την νέα τιμή. 

Register_Read 

Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή ενός καταχωρητή του 

αισθητήρα εικόνας αξιοποιώντας το I2C πρωτόκολλο. 

Δέχεται ως ορίσματα την διεύθυνση του καταχωρητή. 

Πίνακας 5.2 Οι συναρτήσεις του System Design API (Συνέχεια). 

Το Image Processing API 

Το Image Processing API διαθέτει μια σειρά από συναρτήσεις οι οποίες υλοποιούν 

βασικούς αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας όπως η μετατροπή της εικόνας σε 

διαφορετικούς χρωματικούς χώρους, το φιλτράρισμα της εικόνας κλπ [5.8 – 5.10, 5.21, 

5.22]. Οι συναρτήσεις αυτές οι οποίες παρουσιάζονται σύντομα στον πίνακα 5.3, έχουν 

υλοποιηθεί ώστε να εκτελούνται και από DSPs σταθερής υποδιαστολής (fixed point).  

Όνομα Περιγραφή 

Bayer_to_RGB 

Αναλαμβάνει την μετατροπή μιας εικόνας από την Bayer μορφή 

στον RGB χρωματικό χώρο. Δέχεται ως όρισμα τον δείκτη που 

υποδεικνύει την Bayer εικόνα.  

RGB_to_YCbCr 

Αναλαμβάνει την μετατροπή μιας εικόνας από τον RGB χρωματικό 

χώρο στον YCbCr. Δέχεται ως όρισμα τον δείκτη που υποδεικνύει 

την RGB εικόνα.  

YCbCr_to_RGB 

Αναλαμβάνει την μετατροπή μιας εικόνας από τον YCbCr 

χρωματικό χώρο στον RGB. Δέχεται ως όρισμα τον δείκτη που 

υποδεικνύει την YCbCr εικόνα.  

Πίνακας 5.3 Οι συναρτήσεις του Image Processing API. 
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Όνομα Περιγραφή 

3x3_Filter 

Εφαρμόζει ένα 3x3 φίλτρο στην συνιστώσα φωτεινότητα μιας 

YCbCr εικόνας. Δέχεται ως ορίσματα τον δείκτη που υποδεικνύει 

την συνιστώσα φωτεινότητας και τον πίνακα με τους συντελεστές 

του φίλτρου. 

Sobel 

Υλοποιεί την ανίχνευση ακμών στην συνιστώσα φωτεινότητα μιας 

YCbCr εικόνας αξιοποιώντας του τελεστές Sobel. Δέχεται ως 

όρισμα τον δείκτη που υποδεικνύει την συνιστώσα φωτεινότητας. 

White_Balance 

Υλοποιεί τον αλγόριθμο ισορροπίας του λευκού. Δέχεται ως 

ορίσματα τον δείκτη που υποδεικνύει την RGB εικόνα και τον 

δείκτη που υποδηλώνει την θέση μνήμης που θα αποθηκευτεί η 

επεξεργασμένη εικόνα. 

Color_Saturation 

Υλοποιεί τον αλγόριθμο του χρωματικού κορεσμού. Δέχεται ως 

ορίσματα τον δείκτη που υποδεικνύει την RGB εικόνα, τον δείκτη 

που υποδηλώνει την θέση μνήμης που θα αποθηκευτεί η 

επεξεργασμένη εικόνα και τον συντελεστή κορεσμού k. Αν k>1 

παρατηρείται αύξηση του χρωματικού κορεσμού ενώ αν 0<k<1 

παρατηρείται μείωση του χρωματικού κορεσμού. Τέλος αν k=0 το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι ασπρόμαυρη εικόνα ενώ αν 

k<0 πραγματοποιείται αντιστροφή των χρωμάτων. 

Πίνακας 5.3 Οι συναρτήσεις του Image Processing API (Συνέχεια). 

5.4.2 Η Ανάπτυξη της DSP Εφαρμογής 

Οι χρήστες που επιθυμούν να διεξάγουν ένα από απόσταση πείραμα στην ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας μέσω του R-DImPr Lab θα πρέπει αρχικά να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν την DSP εφαρμογή τους με το CCS. Για την υλοποίηση της DSP εφαρμογής οι 

χρήστες έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν το API του R-DImPr Lab σε συνδυασμό με 

την πρότυπη DSP εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του R-DImPr Lab. 

Η πρότυπη DSP εφαρμογή διαθέτει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την 

αξιοποίηση του βαθμωτού πυρήνα DSP/BIOS που είναι ενσωματωμένος στο CCS και 

υποστηρίζεται πλήρως από την TI. Στην συγκεκριμένη πρότυπη εφαρμογή έχουν φορτωθεί 

όλα τα επιμέρους αρχεία που απαιτούνται για την διαχείριση του υποστηριζόμενου υλικού. 

Επίσης, έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες αρχικοποιήσεις για την ενεργοποίηση μιας 
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διεργασίας (task) η οποία ονομάζεται TSK_Webview και θα είναι υπεύθυνη για την 

συνολική λειτουργία του συστήματος. Επομένως, ο κώδικας της παραπάνω διεργασίας θα 

πρέπει να αναπτυχθεί από τον χρήστη ακολουθώντας την γενική δομή του προγράμματος 

που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.9 [5.9, 5.10]. 

Σύμφωνα λοιπόν με την γενική δομή της διεργασίας TSK_webview αρχικά 

πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες αρχικοποιήσεις και στην συνέχεια δημιουργείται 

το TCP socket για την επικοινωνία μεταξύ της DSP εφαρμογής και του GUI που διαθέτει η 

WS_Application του αντίστοιχου WS. Στην συνέχεια η DSP εφαρμογή τίθεται σε κατάσταση 

αναμονής μέχρι να ληφθεί μέσω του παραπάνω TCP socket μια από τις υποστηριζόμενες 

εντολές που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 5.1. 

Στην περίπτωση που ληφθεί η εντολή get_image, η DSP εφαρμογή θα πρέπει αρχικά 

να λάβει από τον αισθητήρα και να αποθηκεύσει την τρέχουσα εικόνα. Στην συνέχεια η 

αποθηκευμένη εικόνα θα πρέπει να μετατραπεί από την Bayer μορφή σε RGB εικόνα και να 

αποσταλεί μέσω του TCP socket στο GUI. Αν η εντολή που έχει αποσταλεί από το GUI είναι 

η get_proc, η DSP εφαρμογή θα πρέπει να εφαρμόσει στην ήδη αποθηκευμένη εικόνα τον 

αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας που υλοποίησε ο χρήστης. Το αποτέλεσμα της παραπάνω 

επεξεργασίας αφού αποθηκευτεί στην μνήμη της αναπτυξιακής πλατφόρμας αποστέλλεται 

μέσω του TCP socket στο GUI. Εφόσον η ληφθείσα εντολή είναι η read_reg, η DSP 

εφαρμογή αρχικά αποθηκεύει προσωρινά το όρισμα της συγκεκριμένης εντολής που 

περιέχει την διεύθυνση του επιθυμητού καταχωρητή του αισθητήρα εικόνας. Στην συνέχεια 

αξιοποιώντας το I2C πρωτόκολλο ανακτά την τρέχουσα τιμή του παραπάνω καταχωρητή και 

την αποστέλλει στο GUI μέσω του TCP socket. Στην περίπτωση που ληφθεί η εντολή 

write_reg, η DSP εφαρμογή ανακτά τα ορίσματα της συγκεκριμένης εντολής που περιέχουν 

την διεύθυνση του επιθυμητού καταχωρητή του αισθητήρα εικόνας και την νέα του τιμή. 

Έπειτα, η DSP εφαρμογή εγγράφει στο καταχωρητή την νέα τιμή και αποστέλλει στο GUI 

ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Τέλος αν η ληφθείσα εντολή δεν ανήκει σε καμία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις, η DSP εφαρμογή αποστέλλει ένα μήνυμα σφάλματος με το οποίο 

ενημερώνει το GUI ότι η εντολή είναι εσφαλμένη. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

που αντιστοιχούν σε κάθε εντολή, η DSP εφαρμογή μπαίνει εκ νέου σε κατάσταση 

αναμονής και είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσει την νέα εντολή που θα λάβει από το 

GUI. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι το προτεινόμενο API μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της διεργασίας TSK_webview και κατά επέκταση για την 

ανάπτυξη της DSP εφαρμογής, από φοιτητές που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το 

διαθέσιμό υλικό. Όμως οι φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην ανάπτυξη 

συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με DSPs έχουν την δυνατότητα να 
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Σχήμα 5.9 Η γενική δομή της διεργασίας TSK_webview. 
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σχεδιάσουν και να αναπτύξουν την αντίστοιχη DSP εφαρμογή χωρίς την αξιοποίηση της 

πρότυπης εφαρμογής και του προτεινόμενου API.  

5.4.3 Παράδειγμα από Απόσταση Πειράματος με το R-DImPr Lab 

Με σκοπό την επίδειξη τόσο των δυνατοτήτων όσο και της λειτουργίας του R-DImPr 

Lab αναπτύχθηκε μια DSP εφαρμογή με το CCS η οποία υλοποιεί την ανίχνευση ακμών με 

χρήση των τελεστών Sobel [5.9, 5,10]. Η ανάπτυξη της παραπάνω DSP εφαρμογής 

πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας την πρότυπη DSP εφαρμογή και το API του R-DImPr Lab. 

Για την πραγματοποίηση της διεξαγωγής του από απόσταση πειράματος που έχει ως 

στόχο την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της παραπάνω DSP εφαρμογής μέσω του R-

DImPr Lab, ο χρήστης θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί με την αρχική ιστοσελίδα του R-DImPr 

Lab που φιλοξενείται από τον MWS. Στην συνέχεια εφόσον επιβεβαιωθεί από τον MWS η 

ταυτότητα του χρήστη, παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να φορτώσει τον εκτελέσιμο 

κώδικα της παραπάνω DSP εφαρμογή στο R-DImPr Lab. Στην συνέχεια ο χρήστης 

ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του διαθέσιμου WS που παρουσιάζεται στο 

σχήμα 5.10 και ο εκτελέσιμος κώδικας φορτώνεται στον DSP της αντίστοιχης αναπτυξιακής 

 

 

Σχήμα 5.10 Η ιστοσελίδα του WS του R-DImPr Lab – Αποτελέσματα με ενεργοποιημένη την 

αυτόματη ρύθμιση των καταχωρητών του αισθητήρα εικόνας  . 
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πλατφόρμας. Σε αυτό το σημείο ξεκινά η διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος και ο 

DSP εκτελεί τον παραπάνω εκτελέσιμο κώδικα. 

Μέσα από το GUI της ιστοσελίδας του WS ο χρήστης επιλέγοντας το κουμπί “Get 

Original Image” έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει την εικόνα που λαμβάνεται από τον 

αισθητήρα εικόνας η οποία έχει μετατραπεί από την μορφή Bayer στον RGB χρωματικό 

χώρο. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει το αποτέλεσμα του αλγόριθμου 

επεξεργασίας που υλοποίησε αν επιλέξει το κουμπί “Get Processed Image”. Στο παράδειγμα 

του σχήματος 5.10 ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει τόσο την αρχική εικόνα όσο και το 

αποτέλεσμα της ανίχνευσης των ακμών με χρήση των τελεστών Sobel. Θα πρέπει όμως να 

επισημανθεί ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα η αρχική εικόνα έχει ληφθεί με 

ενεργοποιημένη την δυνατότητα του αισθητήρα εικόνα να ρυθμίζει αυτόματα μια σειρά 

παραμέτρους όπως το κέρδος σε κάθε χρωματικό κανάλι, τον χρόνο έκθεσης (exposure 

time) κλπ. 

Ο χρήστης μέσω του GUI έχει επίσης την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις 

ρυθμίσεις του αισθητήρα εικόνας χειροκίνητα και να παρατηρήσει την επίπτωση των 

παραπάνω ρυθμίσεων τόσο την αρχική όσο και στην επεξεργασμένη εικόνα. Η ρύθμιση του 

αισθητήρα εικόνας πραγματοποιείται με την αλλαγή των τιμών των κατάλληλων 

καταχωρητών του συγκεκριμένου αισθητήρα μέσω του πεδίου “CMOS Sensor Control 

Register”. Με σκοπό την επίδειξη της παραπάνω δυνατότητας στα σχήματα 5.11 και 5.12 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αλλαγής των ρυθμίσεων του αισθητήρα εικόνας τόσο 

στην αρχική εικόνα όσο και στην επεξεργασμένη εικόνα. Στο παράδειγμα του σχήματος 

5.11, αφού άλλαξε η τιμή του καταχωρητή “COMI” ώστε να απενεργοποιηθεί η αυτόματη 

ρύθμιση των παραμέτρων του αισθητήρα εικόνας, πραγματοποιήθηκε αύξηση του κέρδους 

της αρχικής εικόνας μέσω του καταχωρητή “GAIN”. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς το 

αποτέλεσμα της ανίχνευσης των ακμών έχει βελτιωθεί. Στο παράδειγμα του σχήματος 5.12 

πραγματοποιήθηκε μια επιπρόσθετη αύξηση του κέρδους μέσω του καταχωρητή “GAIN”. 

Επίσης, μέσω της αλλαγής της τιμής του καταχωρητή “AECH” επιτεύχθηκε η αύξηση του 

χρόνου έκθεσης. Οι παραπάνω αλλαγές στις ρυθμίσεις του αισθητήρα εικόνας είχαν ως 

αποτέλεσμα μια πρόσθετη βελτίωση στο αποτέλεσμα της επεξεργασίας. Επομένως, μέσα 

από αυτή την διαδικασία οι φοιτητές αφενός μπορούν να κατανοήσουν την λειτουργία του 

αισθητήρα εικόνας και αφετέρου να παρατηρήσουν τις επιπτώσεις των διαφορετικών 

ρυθμίσεων του αισθητήρα εικόνας στο αποτέλεσμα του αλγόριθμου επεξεργασίας εικόνας. 
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Σχήμα 5.11 Η ιστοσελίδα του WS του R-DImPr Lab – Αποτελέσματα μετά την χειροκίνητη 

αύξηση του κέρδους του αισθητήρα εικόνας  . 

 

Σχήμα 5.12 Η ιστοσελίδα του WS του R-DImPr Lab – Αποτελέσματα μετά την χειροκίνητη 

αύξηση του κέρδους και του χρόνου έκθεσης του αισθητήρα εικόνας. 
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5.5 Από Απόσταση Πειράματα με Έλεγχο της Θέσης του Αισθητήρα 

Εικόνας 

Σε μια πρώτη προσπάθεια να διευρυνθούν οι δυνατότητες του R-DimPr Lab 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα σύστημα επεξεργασίας εικόνας με DSPs το οποίο μέσω 

ενός GUI παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να διεξάγει από απόσταση πειράματα 

ελέγχοντας απομακρυσμένα τόσο την λειτουργία του συστήματος όσο και την τρέχουσα 

θέση του αισθητήρα εικόνας [5.21, 5.22]. Το συγκεκριμένο σύστημα (σχήμα 5.13) που είναι 

βασισμένο στο υλικό που διαθέτουν τα WSs του R-DImPr Lab, έχει εφοδιαστεί με ένα 

μηχανισμό κίνησης ο οποίος βασίζεται σε δύο βηματικούς κινητήρες (stepper motors) και 

επιτρέπει την περιστροφή του αισθητήρα εικόνας σε δύο άξονες με ακρίβεια περιστροφής 

που αγγίζει τις 0,1ο/βήμα. Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος σχεδιάστηκαν 

και υλοποιήθηκαν τόσο ο μηχανισμός κίνησης όσο και η διάταξη για την οδήγηση των 

βηματικών κινητήρων. Η συγκεκριμένη διάταξη οδήγησης διασυνδέεται με την 

αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6416 μέσω της διεπαφής Santa Cruz που διαθέτει η 

θυγατρική κάρτα DSKeye. Για τον σκοπό αυτό ήταν απαραίτητη η επέκταση του συστήματος 

που έχει υλοποιηθεί από την BiTEC για την διαχείριση του αισθητήρα εικόνας στο FPGA της 

θυγατρικής κάρτας DSKeye.  

 

 

Σχήμα 5.13 Η δομή του συστήματος επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητα ελέγχου της 

θέσης του αισθητήρα εικόνας. 
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5.5.1 Ο Μηχανισμός Κίνησης 

Κατά την ανάπτυξη του μηχανισμού κίνησης του συγκεκριμένου συστήματος 

δημιουργήθηκαν διάφορες πρότυπες κατασκευές. Η αρχική πρότυπη κατασκευή που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 5.14, υλοποιήθηκε με LEGO τουβλάκια [5.21]. Στην συγκεκριμένη 

κατασκευή για την μετάδοση της κίνησης χρησιμοποιήθηκε ένα σετ γραναζιών με λόγο 

μετάδοσης 1:5 ενώ για την κίνηση σε κάθε άξονα αξιοποιήθηκε ένας βηματικός κινητήρας 

SP2575M0206-Α της Nanotec [5.23]. Ο συγκεκριμένος βηματικός κινητήρας είναι 48 

βημάτων όπου κάθε βήμα αντιστοιχεί σε περιστροφή κατά 7,5ο. Επομένως, κάθε βήμα του 

βηματικού κινητήρα αντιστοιχεί σε περιστροφή του αισθητήρα εικόνας κατά 1,5ο. 

 

 

Σχήμα 5.14 O πρότυπος LEGO μηχανισμός κίνησης. 

Το μειονέκτημα της παραπάνω κατασκευής είναι ότι λόγω της μικρής σχέσης 

μετάδοσης δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ροπή συγκράτησης με αποτέλεσμα να πρέπει 

να μένουν υπό τάση οι βηματικοί κινητήρες με αποτέλεσμα την θέρμανση των αντίστοιχων 

τυλιγμάτων. Με σκοπό να αντιμετωπιστεί το παραπάνω μειονέκτημα στην μεταλλική 

πρότυπη κατασκευή που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.15, για την μετάδοση της κίνησης σε 

κάθε άξονα χρησιμοποιήθηκε ένα σετ ατέρμονα κοχλία και κορόνας με σχέση μετάδοσης 

1:75. Το γεγονός αυτό αφενός εξασφάλισε την απαιτούμενη ροπή συγκράτησης και 

αφετέρου αύξησε την ακρίβεια περιστροφής του αισθητήρα εικόνας σε 0,1ο/βήμα του 

βηματικού κινητήρα. 
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Σχήμα 5.15 O πρότυπος μεταλλικός μηχανισμός κίνησης. 

Με την βοήθεια του μηχανουργείου του Πανεπιστήμιου Πατρών ο παραπάνω 

πρότυπος μεταλλικός μηχανισμός κίνησης αντικαταστήθηκε τελικά από τον μηχανισμό 

κίνησης που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.16. Στην τελική κατασκευή η οποία είναι 

κατασκευασμένη από αλουμίνιο έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιοι βηματικοί κινητήρες και ο 

ίδιος τρόπος μετάδοσης της κίνησης. Επομένως, η τελική κατασκευή έχει ακρίβεια στην 

περιστροφή του αισθητήρα εικόνας που αγγίζει τις 0,1ο/βήμα του βηματικού κινητήρα. 

 

 

Σχήμα 5.16 Η τελική κατασκευή του μηχανισμού κίνησης. 
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5.5.2 Η Διάταξη Οδήγησης των Βηματικών Κινητήρων 

Για την οδήγηση των βηματικών κινητήρων του παραπάνω μηχανισμού κίνησης 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διάταξη οδήγησης που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.16. Η 

συγκεκριμένη διάταξη οδήγησης είναι βασισμένη σε δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα 

UDN2916B της Allegro [5.24].  

 

 

Σχήμα 5.17 Η διάταξη οδήγησης των βηματικών κινητήρων του μηχανισμού κίνησης. 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα UDN2619B έχει σχεδιαστεί ώστε να τροφοδοτεί είτε τα 

δύο τυλίγματα ενός βηματικού κινητήρα είτε δύο κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Για τον 

σκοπό αυτό το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα διαθέτει δύο πλήρως ελεγχόμενες H-

γέφυρες με μέγιστο ρεύμα 750 mA ενώ η τάση εξόδου κάθε Η-γεφυρας μπορεί να φθάσει 

έως 45V. Για τον έλεγχο των H-γεφυρών το UDN2619B διαθέτει δύο PWM (Pulse Width 

Modulation) μονάδες ελέγχου. Οι συγκεκριμένες μονάδες ελέγχου έχουν την δυνατότητα να 

διασυνδέονται με κάποιο μικροελεγκτή ή FPGA ώστε να λάβουν τα απαραίτητα σήματα 

ελέγχου. Επίσης το UDN2916B έχει την δυνατότητα μέσω εξωτερικών κυκλωματικών 

διατάξεων, να περιορίζει το μέγιστο ρεύμα εξόδου ώστε να προστατεύονται από τυχόν 

βραχυκυκλώματα οι H-γέφυρες που διαθέτει.  

Η διάταξη οδήγησης όπως φαίνεται και στο σχηματικό διάγραμμα του σχήματος 5.18 

εκτός από τα 2 ολοκληρωμένα κυκλώματα UDN2616B διαθέτει μια σειρά από αντιστάσεις 

και πυκνωτές οι οποίοι καθορίζουν το μέγιστο ρεύμα εξόδου των Η-γεφυρών που 

διαθέτουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα UDN2616B. Παρόλο που η DC τάση τροφοδοσίας 

της διάταξης οδήγησης προέρχεται από εξωτερικό 12V τροφοδοτικό, η διάταξη οδήγησης 

διαθέτει δύο κυκλώματα σταθεροποίησης ένα 12V και ένα 5V που βασίζονται στα 

ολοκληρωμένα κυκλώματα LM7812CT και LM7805CT αντίστοιχα. Η διάταξη ελέγχου έχει  
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Σχήμα 5.18 Το σχηματικό διάγραμμα της διάταξης οδήγησης των βηματικών κινητήρων. 

 

 

(α)                                                                    (β) 

Σχήμα 5.19 Το PCB της διάταξης οδήγησης των βηματικών κινητήρων,                                       

(α) άνω όψη και (β) κάτω όψη. 
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σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα σήματα ελέγχου από την θυγατρική κάρτα 

DSKeye αξιοποιώντας την διεπαφή Santa Cruz [5.20]. Η υλοποίηση της διεπαφής Santa Cruz 

στην διάταξη ελέγχου πραγματοποιείται μέσω των συνδετήρων (connectors) J1, J2 και J3. Οι 

βηματικοί κινητήρες διασυνδέονται με την διάταξη οδήγησης μέσω των συνδετήρων 

MOTOR1 και MOTOR2. 

Ο σχεδιασμός του σχηματικού και του PCB (Printed Circuit Board) της διάταξης 

οδήγησης πραγματοποιήθηκε με τα λογισμικά πακέτα Multisim και Ultiboard της ΝΙ. Για να 

περιοριστεί το μέγεθος της διάταξης οδήγησης αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε το διπλής 

όψης PCB που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.19. 

5.5.3 Ο Έλεγχος της Διάταξης Οδήγησης 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο η διάταξη οδήγησης συνδέεται με 

την θυγατρική κάρτα DSKeye μέσω της διεπαφής Santa Cruz ώστε να λάβει τα απαραίτητα 

σήματα ελέγχου για την λειτουργία των βηματικών κινητήρων. Την δημιουργία των 

παραπάνω σημάτων ελέγχου την αναλαμβάνει το FPGA που διαθέτει η θυγατρική κάρτα 

DSKeye. Για τον σκοπό αυτό, στο προ-εγκατεστημένο σύστημα του FPGA της θυγατρικής 

κάρτας προστέθηκε μέσω του SOPC builder του Quartus II η απαιτούμενη λογική (Stepper 

Logic) για την δημιουργία των σημάτων ελέγχου. Επιπλέον για να είναι εφικτός ο έλεγχος 

των βηματικών κινητήρων από τον DSP όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.20, στο παραπάνω  

 

 

Σχήμα 5.20 Το σύστημα του FPGA της θυγατρικής κάρτας DSKeye. 
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σύστημα έχει προστεθεί μια μνήμη RAM (Random Access Memory) η οποία ονομάζεται 

Step Memory και έχει μήκος 2 Bytes. Η συγκεκριμένη μνήμη προσπελαύνεται από τον DSP 

μέσω του EMIF Bridge στην διεύθυνση 0xA0000080. Κάθε Byte της Step Memory 

περιγράφει την λειτουργία του ενός βηματικού κινητήρα. Το λιγότερο σημαντικό bit (bit0) 

καθορίζει την ενεργοποίηση της διάταξης οδήγησης του βηματικού κινητήρα. Στην 

περίπτωση που το bit0 έχει την τιμή ‘1’ η διάταξη ελέγχου είναι απενεργοποιημένη και ο 

βηματικός κινητήρας δεν διαρρέεται από ρεύμα. Η διάταξη οδήγησης ενεργοποιείται αν η 

τιμή του bit0 είναι ‘1’. Το bit1 καθορίζει την φορά περιστροφής του βηματικού κινητήρα. 

Επομένως, όταν το bit1 έχει την τιμή ‘1’ η κίνηση είναι δεξιόστροφη ενώ αν έχει την τιμή ‘0’ 

η κίνηση είναι αριστερόστροφη. Η μονάδα Stepper Logic δημιουργεί τα απαραίτητα σήματα 

ελέγχου ώστε να κινηθεί ο βηματικός κινητήρας κατά ένα βήμα μόνο όταν η τιμή του bit2 

μεταβεί από την τιμή ‘0’ στην τιμή ‘1’. Τα υπόλοιπα πέντε bits καθενός Byte της Step 

Memory δεν αξιοποιούνται στην συγκεκριμένη υλοποίηση. Με τον τρόπο αυτό είναι 

εφικτός ο έλεγχος των βηματικών κινητήρων μέσω του προγράμματος που εκτελεί ο DSP 

και θα περιγραφεί σύντομα στην επόμενη παράγραφο. 

5.5.4 Η Ανάπτυξη της DSP εφαρμογής 

Η DSP εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε με το CCS αξιοποιώντας τόσο το API του R-

DImPr Lab όσο και την πρότυπη εφαρμογή που διατίθεται μέσω του R-DImPr Lab, 

αναλαμβάνει τον έλεγχο και την διαχείριση του διαθέσιμου υλικού με σκοπό την λήψη και 

επεξεργασία εικόνων που προέρχονται από τον CMOS αισθητήρα εικόνας. Ο χρήστης μέσω 

του GUI που θα παρουσιαστεί στην επόμενη παράγραφο έχει την δυνατότητα να επιλέξει 

την θέση του αισθητήρα εικόνας, την τιμή ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του 

αισθητήρα εικόνας και τον αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας που θα εφαρμοστεί στην 

ληφθείσα εικόνα. Η επικοινωνία μεταξύ του GUI και της DSP εφαρμογής πραγματοποιείται 

όπως και στην περίπτωση του R-DImPr Lab μέσω Ethernet επιτρέποντας την 

απομακρυσμένη διαχείριση της DSP εφαρμογής από τον χρήστη.  

Η επιλογή της αξιοποίησης των προτεινόμενων από το R-DImPr Lab εργαλείων για την 

ανάπτυξη της συγκεκριμένης DSP εφαρμογής είχε ως στόχο αφενός την επιβεβαίωση της 

λειτουργικότητας των παραπάνω εργαλείων και αφετέρου την επιτάχυνση της διαδικασίας 

ανάπτυξης. Η προσθήκη του μηχανισμού κίνησης σε αυτό το από απόσταση πείραμα είχε 

ως αποτέλεσμα την προσθήκη μιας νέας συνάρτησης στο System Design API του R-DImPr 

Lab η οποία καλείται sensor_motion. Η συγκεκριμένη συνάρτηση αναλαμβάνει την 

επικοινωνία με την μονάδα Stepper Logic μέσω κατάλληλων εγγραφών στην μνήμη Step 

Memory του συστήματος που είναι εγκατεστημένο στο FPGA της θυγατρικής κάρτας 

DSKeye ώστε να παραχθούν τα απαραίτητα σήματα για την λειτουργία της διάταξης 
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οδήγησης των βηματικών κινητήρων. Η συνάρτηση sensor_motion δέχεται ως ορίσματα 

δύο προσημασμένους ακέραιους οι οποίοι δηλώνουν τα βήματα που θα κινηθούν οι 

βηματικοί κινητήρες. Το πρόσημο καθενός από τα παραπάνω ορίσματα καθορίζει την φορά 

περιστροφής του αντίστοιχου βηματικού κινητήρα. 

Επομένως, η ανάπτυξη της DSP εφαρμογής επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της 

διεργασίας TSK webview η οποία παρουσιάζεται στο λογικό διάγραμμα του σχήματος 5.21. 

Η συγκεκριμένη διεργασία αναλαμβάνει αρχικά την αρχικοποίηση του συστήματος και την 

δημιουργία του TCP Socket που θα αξιοποιηθεί για την επικοινωνία της DSP εφαρμογής με 

το GUI. Στην συνέχεια η DSP εφαρμογή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ληφθεί 

ένα TCP/IP μήνυμα που θα περιέχει μια από τις δύο υποστηριζόμενες εντολές που είναι η 

get_imag και η get_proc. Το TCP/IP μήνυμα εκτός από την εντολή περιλαμβάνει και ένα ή 

περισσότερα ορίσματα μέσω των οποίων καθορίζεται η λειτουργία του συστήματος.  

Το TCP/IP μήνυμα που περιλαμβάνει την εντολή get_imag υποστηρίζει τους 

παρακάτω δύο τρόπους σύνταξης: 

 get_imag[resolution]Α : αυτόματη ρύθμιση  

 get_imag[resolution]g[gain]e[exposure]x[stepsX]y[stepsY] : χειροκίνητη ρύθμιση 

Στην περίπτωση της αυτόματης ρύθμισης όλα τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα 

ρυθμίζονται αυτόματα και δεν υποστηρίζεται η περιστροφή του αισθητήρα εικόνας. Το 

όρισμα Α που είναι κοινό και στους δύο τρόπους σύνταξης, καθορίζει την ανάλυση της 

εικόνας που θα ληφθεί από τον αισθητήρα εικόνας. Οι υποστηριζόμενες τιμές ανάλυσης 

είναι ‘h’, ‘v’, ‘s’ και ‘q’ και αντιστοιχούν σε ανάλυση εικόνας 320x200, 640x480, 1280x960 

και 2952x1944 pixels.  

Στην περίπτωση της χειροκίνητης ρύθμισης εκτός από την ανάλυση της εικόνας 

καθορίζονται επίσης το κέρδος και ο χρόνος έκθεσης του αισθητήρα εικόνας μέσω των 

ορισμάτων gain και exposure αντίστοιχα. Τα ορίσματα αυτά δέχονται ένα τριψήφιο αριθμό 

σε μορφή αλφαριθμητικών χαρακτήρων με τιμή από 000-255. Σε αυτή την μορφή σύνταξης 

της εντολής get_imag καθορίζεται επίσης η φορά περιστροφής και ο αριθμός των βημάτων 

που θα εκτελέσει κάθε βηματικός κινητήρας μέσω των ορισμάτων stepsX και stepsY. Τα 

συγκεκριμένα ορίσματα δέχονται ένα προσημασμένο τριψήφιο αριθμό σε μορφή 

αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το πρόσημο των παραπάνω ορισμάτων καθορίζει την φορά 

περιστροφής του αντίστοιχου βηματικού κινητήρα (‘+’ για δεξιόστροφη κίνηση και ‘-’ για 

αριστερόστροφη)..  

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση το TCP/IP μήνυμα που περιλαμβάνει την 

εντολή get_proc υποστηρίζει ένα μόνο τρόπο σύνταξης και δέχεται μόνο ένα όρισμα: 

 get_proc[algorithm][sat] 
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Σχήμα 5.21 Η δομή της διεργασίας TSK_webview. 
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Το όρισμα algorithm περιγράφει τον αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας ο οποίος θα 

εφαρμοστεί στην εικόνα που είναι ήδη αποθηκευμένη στην μνήμη της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας DSK C6416. Οι υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας είναι η 

μετατροπή της εικόνας σε εικόνα με διαβάθμιση του γκρί, η ανίχνευση ακμών με χρήση των 

τελεστών Sobel, η ισοστάθμιση του λευκού χρώματος και ο αλγόριθμος χρωματικού 

κορεσμού. Κατά αντιστοιχία λοιπόν με τους υποστηριζόμενους αλγόριθμους επεξεργασίας 

οι τιμές που μπορεί να πάρει το όρισμα algorithm είναι ‘Y’, ‘S’, ‘W’ ή ‘C’. Στην περίπτωση 

που ο επιλεγμένος αλγόριθμος επεξεργασίας είναι ο αλγόριθμος χρωματικού κορεσμού η 

παραπάνω εντολή συνοδεύεται από το όρισμα sat το οποίο καθορίζει την τιμή του 

συντελεστή κορεσμού (k) που είναι ένας προσημασμένος δεκαδικός αριθμός με ακρίβεια 

ένα δεκαδικό ψηφίο.  

Σύμφωνα λοιπόν με την δομή της διεργασίας TSK webview (σχήμα 5.21) όταν ληφθεί 

ένα TCP/IP μήνυμα πραγματοποιείται η αποκωδικοποίηση της εντολής ώστε να 

εντοπιστούν τα σχετιζόμενα ορίσματα. Στην περίπτωση που ληφθεί η εντολή get_imag 

ξεκινά η εκτέλεση της διαδικασίας λήψης. Κατά την διαδικασία αυτή αρχικά γίνονται όλες 

οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον αισθητήρα εικόνας και στην συνέχεια εφόσον έχει επιλεχθεί 

η χειροκίνητη ρύθμιση πραγματοποιείται η περιστροφή του αισθητήρα εικόνας. Αφού 

ολοκληρωθεί η κίνηση του αισθητήρα γίνεται η λήψη της τρέχουσας εικόνας. Έπειτα η 

ληφθείσα εικόνα μετατρέπεται από την Bayer μορφή στον χρωματικό χώρο RGB. Τέλος, η 

RGB εικόνα αποστέλλεται μέσω Ethernet στο GUI και ολοκληρώνεται η διαδικασία λήψης. 

Στην περίπτωση που η ληφθείσα εντολή είναι η get_proc εκτελείται η διαδικασία 

επεξεργασίας. Ανάλογα με την τιμή του ορίσματος algorithm επιλέγεται ο επιθυμητός 

αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας που θα εφαρμοστεί στην ήδη αποθηκευμένη εικόνα. 

Στην συνέχεια η DSP εφαρμογή στέλνει στο GUI μέσω Ethernet την επεξεργασμένη πλέον 

εικόνα και ολοκληρώνεται η διαδικασία επεξεργασίας. 

Τέλος, αν ληφθεί ένα TCP/IP μήνυμα που δεν περιέχει μία από τις υποστηριζόμενες 

εντολές η διεργασία TSK webview ενημερώνει το GUI ότι έλαβε μια λανθασμένη εντολή 

στέλνοντας μέσω Ethernet ένα μήνυμα σφάλματος. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω 

διαδικασιών η διεργασία TSK webview τίθεται εκ νέου σε κατάσταση αναμονής και είναι 

πλέον σε θέση να εξυπηρετήσει ένα νέο αίτημα από το GUI. 

5.5.5 H Ανάπτυξη του GUI για την Εκτέλεση του από Απόσταση Πειράματος 

Η απομακρυσμένη διαχείριση του παραπάνω συστήματος πραγματοποιείται μέσω 

ενός κατάλληλα διαμορφωμένου GUI (σχήμα 5.22) το οποίο έχει αναπτυχθεί με το 

LabVIEW. Μέσα από αυτό το GUI ο χρήστης αρχικά επιλέγει το μέγεθος της εικόνας που θα 

λάβει ο αισθητήρας εικόνας. Στην συνέχεια επιλέγει αν το κέρδος και ο χρόνος έκθεσης του 
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αισθητήρα θα ρυθμιστεί αυτόματα ή χειροκίνητα. Στην περίπτωση της χειροκίνητης 

λειτουργίας δίνεται επίσης στον χρήστη η δυνατότητα να καθορίσει την θέση του 

αισθητήρα εικόνας επιλέγοντας την γωνία που θα περιστραφεί ο αισθητήρας εικόνας ως 

προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα αντίστοιχα. Στον ενδείκτη “Original Image” 

εμφανίζεται η εικόνα που λήφθηκε από τον αισθητήρα εικόνας χωρίς καμία επεξεργασία. 

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης είναι σε θέση να παρατηρήσει τις επιπτώσεις που επιφέρουν 

στην αρχική εικόνα οι επιλεγμένες ρυθμίσεις του αισθητήρα εικόνας. Εφόσον ο χρήστης 

ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων του αισθητήρα έχει την δυνατότητα να 

παρατηρήσει την επίδραση του αλγόριθμου επεξεργασίας εικόνας που επέλεξε. Για τον 

σκοπό αυτό η επεξεργασμένη εικόνα εμφανίζεται στον ενδείκτη “Processed Image”. 

 
 

 

Σχήμα 5.22 To GUI για τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος. 

Σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα του σχήματος 5.23 το οποίο αναπαριστά την 

συνολική λειτουργία του GUI, κάθε φορά που ο χρήστης αιτείται την λήψη είτε της αρχικής 

είτε της επεξεργασμένης εικόνας, το GUI συντάσσει την αντίστοιχη εντολή με τα ορίσματα 
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που προκύπτουν σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη. Στην συνέχεια πραγματοποιείται η 

σύνδεση του GUI με την DSP εφαρμογή και αποστέλλεται η αντίστοιχη εντολή. Σε αυτό το 

σημείο το GUI τίθεται σε κατάσταση αναμονής και περιμένει αφενός την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας που εκτελεί ο DSP και αφετέρου την λήψη της αντίστοιχης εικόνας. Όταν η 

λήψη της εικόνας ολοκληρωθεί το GUI αποσυνδέεται από την DSP εφαρμογή και εμφανίζει 

στον αντίστοιχο ενδείκτη την εικόνα που έλαβε. Έπειτα το GUI τίθεται σε κατάσταση 

αναμονής περιμένοντας μια νέα ενέργεια του χρήστη. 

 

 

Σχήμα 5.23 Η λειτουργία του GUI. 

5.5.6 Παραδείγματα Χρήσης του από Απόσταση Πειράματος 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται παραδείγματα (σχήμα 5.24) από την χρήση 

του συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος. Σε όλα τα παραδείγματα που ακολουθούν 

αρχικά ο χρήστης πραγματοποίησε τις ρυθμίσεις του αισθητήρα εικόνας. Από την στιγμή 
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(α)                                                                    (β) 

   

(γ)                                                                    (δ) 

Σχήμα 5.24 Το GUI με τα αποτελέσματα των διαφορετικών αλγορίθμων, (α) Grayscale, (β) 

Edge Detection, (γ) White Balance και (δ) Colour Saturation με k=0,7. 
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που η αρχική εικόνα τον ικανοποιεί έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τους 

υποστηριζόμενους αλγόριθμους επεξεργασίας. Στο σχήμα 5.24α παρουσιάζεται το GUI όταν 

ο χρήστης έχει επιλέξει την μετατροπή της αρχικής εικόνας σε εικόνα με διαβάθμιση του 

γκρι. Ομοίως στο σχήμα 5.24β παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της ανίχνευσης ακμών με την 

αξιοποίηση των τελεστών Sobel, ενώ στο σχήμα 5.24γ παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του 

αλγόριθμου ισοστάθμισης του λευκού. Τέλος, στο σχήμα 5.24δ ο αλγόριθμος επεξεργασίας 

που έχει επιλεχθεί είναι ο αλγόριθμος του χρωματικού κορεσμού. Σε αυτή την περίπτωση 

έχει δοθεί στον συντελεστή κορεσμού (k) η τιμή 0,7. 

 

5.6 Από Απόσταση Πείραμα που έχει Αναπτυχθεί από τον Χρήστη 

Η ανάπτυξη από απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας από τους 

ίδιους τους χρήστες είναι ένα χαρακτηριστικό που συμβάλει αποφασιστικά στην 

βιωσιμότητα ενός RL σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Για τον σκοπό αυτό αλλά και για να 

παρουσιαστεί η δυνατότητα διεύρυνσης του εύρους των υποστηριζόμενων πειραμάτων 

από το R-DSP Lab που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, παρουσιάζεται σε αυτή την παράγραφο ένα από απόσταση πείραμα στην 

ψηφιακή επεξεργασία εικόνας που αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τον χρήστη. Επομένως, 

τόσο η DSP εφαρμογή που φορτώνεται και εκτελείται από τον DSP της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας του διαθέσιμου WS όσο και το GUI που εκτελείται στον απομακρυσμένο 

υπολογιστή μέσω του οποίου διεξάγεται το από απόσταση πείραμα έχουν σχεδιαστεί και 

αναπτυχθεί από τον χρήστη. 

Το από απόσταση πείραμα που επιλέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτή την παράγραφο 

είναι βασισμένο σε ένα ήδη υλοποιημένο σύστημα λήψης, επεξεργασίας και διαχείρισης 

εικόνων που αξιοποιεί την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSK C6713, την θυγατρική κάρτα 

DSKcam της BiTEC και τον αισθητήρα εικόνα OV7620 [5.25]. Ο χρήστης του παραπάνω 

συστήματος μέσω ενός GUI που εκτελείται τοπικά έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον 

επιθυμητό αλγόριθμο επεξεργασίας και να παρατηρήσει τόσο την αρχική όσο και την 

επεξεργασμένη εικόνα. Το αρχικό GUI αξιοποιούσε το LabVIEW to CCS toolkit ώστε να 

επικοινωνεί και να ελέγχει τοπικά την DSP εφαρμογή που εκτελεί ο DSP της επιλεγμένης 

αναπτυξιακής πλατφόρμας.  

Με σκοπό λοιπόν την επίδειξη των δυνατοτήτων του R-DSP Lab το GUI του παραπάνω 

συστήματος τροποποιήθηκε αντικαθιστώντας τις συναρτήσεις του LabVIEW to CCS toolkit 

με τις αντίστοιχες συναρτήσεις του R-DSP LabVIEW toolkit [5.26 – 5.28]. Με τον τρόπο αυτό 

είναι εφικτή η διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων που επιβεβαιώνουν την λειτουργία 

του συγκεκριμένου συστήματος μέσω του R-DSP Lab αξιοποιώντας τις δυνατότητες του R-
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DSP Server. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο κώδικας της DSP εφαρμογής 

που φορτώνεται στον DSP της αντίστοιχης αναπτυξιακής πλατφόρμας δεν έχει υποστεί 

απολύτως καμία αλλαγή. Επιπρόσθετα για την υποστήριξη του συγκεκριμένου από 

απόσταση πειράματος δεν απαιτήθηκε καμία τροποποίηση στην λειτουργία των δομικών 

στοιχείων του R-DSP Lab. Η μοναδική τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε ήταν η 

προσθήκη της θυγατρικής κάρτας DSKcam και του αισθητήρα εικόνας OV7620 στο υπάρχον 

εξοπλισμό του αντίστοιχου WS του R-DSP Lab.  

5.6.1 Το Υλικό του από Απόσταση Πειράματος 

Για την υποστήριξη των αναγκών των από απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας μέσω του R-DSP Lab στο υπάρχον υλικό του WS που παρουσιάστηκε 

στο κεφάλαιο 4 έχει προστεθεί η θυγατρική κάρτα DSKcam της BiTEC που επιτρέπει την 

διασύνδεση του αισθητήρα εικόνας OV7620 με τον DSP της αναπτυξιακής πλατφόρμας DSK 

C6713 [5.29-5.30]. 

Ο Αισθητήρας Εικόνας OV7620 

Ο έγχρωμος CMOS αισθητήρας εικόνας OV7620 της OmniVision που παρουσιάζεται 

στο σχήμα 5.25, είναι ένα απλό ολοκληρωμένο κύκλωμα που υλοποιεί μια κάμερα για την 

λήψη εικόνων και video. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας έχει την δυνατότητα να λαμβάνει 

εικόνες μέγιστη ανάλυση 640x480 pixels και μπορεί να λειτουργήσει με ταχύτητα 

εναλλαγής εικόνων μέχρι 30 fps. O αισθητήρας εικόνας OV7620 επιτρέπει την εφαρμογή 

υψηλού επιπέδου αλγορίθμων για την διόρθωσης της εικόνας όπως π.χ. την απόρριψη του 

FPN, την εξάλειψη της αμαύρωσης της εικόνας κλπ. 

 

 

Σχήμα 5.25 Ο έγχρωμος CMOS αισθητήρας εικόνας OV7620 της OmniVision. 

Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις του αισθητήρα εικόνας καθώς και οι εξειδικευμένες 

λειτουργίες του όπως ο έλεγχος έκθεσης, η ρύθμιση του συντελεστή αντίθεσης gamma, η 

διόρθωση των RGB χρωμάτων κλπ. προγραμματίζονται μέσω εσωτερικών καταχωρητών 

που διαθέτει. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στους εσωτερικούς καταχωρητές μέσω της SCCB 
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διεπαφής. Στην αναφορά [5.30] πραγματοποιείται μια εκτεταμένη περιγραφή των 

δυνατοτήτων και της λειτουργίας του συγκεκριμένου αισθητήρα. 

Η Θυγατρική Κάρτα DSKcam 

Η διασύνδεση μεταξύ μιας αναπτυξιακής πλατφόρμας DSK (C6713, C6416 κλπ) και του 

αισθητήρα εικόνας OV7620 επιτυγχάνεται μέσω της θυγατρικής κάρτας DSKcam της BiTEC 

που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.26 [5.29]. Ο παραπάνω εξοπλισμός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και video που 

μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών όπως συστήματα μηχανικής 

όρασης, συστήματα παρακολούθησης και εποπτείας χώρων, VOIP εφαρμογές κλπ. 

 

 

Σχήμα 5.26 Η θυγατρική κάρτα DSKcam και ο αισθητήρας εικόνας OV7620. 

Σύμφωνα λοιπόν με το block διάγραμμα που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.27 η 

θυγατρική κάρτα DSKcam διασυνδέεται με την αναπτυξιακή πλατφόρμα DSKcam μέσω των 

διαθέσιμων διεπαφών μνήμης και περιφερειακών. Η συγκεκριμένη κάρτα διαθέτει μια 

σειρά από περιφερειακές διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τον αισθητήρα εικόνας, την 

διάταξη frame grabber, την διάταξη TCP/IP και την διάταξη UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter). Τα απαραίτητα σήματα για τον έλεγχο των παραπάνω διατάξεων 

δημιουργούνται από την ψηφιακή λογική που έχει εγκαταστήσει η BiTEC στο CPLD 

EPM7064 της Altera που διαθέτει η θυγατρική κάρτα DSKcam [5.31]. Ο έλεγχος της 

θυγατρικής κάρτας από τον DSP της αναπτυξιακής πλατφόρμας επιτυγχάνεται μέσω των 

χαρτογραφημένων καταχωρητών που διαθέτει η ψηφιακή λογική που είναι εγκατεστημένη 

στο CPLD. 

Η ρύθμιση των παραμέτρων του αισθητήρα εικόνας πραγματοποιείται μέσω των 

εσωτερικών καταχωρητών του. Η πρόσβαση στους παραπάνω καταχωρητές επιτυγχάνεται 

με  το  πρωτόκολλο  I2C. Στην  περίπτωση  της  θυγατρικής κάρτας DSKcam η υλοποίηση του 
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Σχήμα 5.27 Το μπλοκ διάγραμμα της θυγατρικής κάρτας DSKcam. 

I2C πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιείται με κάποια εξωτερική διάταξη αλλά με την τεχνική 

“bit-banging” αξιοποιώντας τον I2C καταχωρητή που διαθέτει η ψηφιακή λογική που είναι 

εγκατεστημένη στο διαθέσιμο CPLD. 

Η λήψη της εικόνας πραγματοποιείται από την διάταξη frame grabber η οποία 

βασίζεται στις δύο μνήμες FIFO AL422Β της AverLogic που διαθέτει η θυγατρική κάρτα 

[5.32]. Το μέγεθος των παραπάνω μνημών είναι αρκετό ώστε να αποθηκευτεί προσωρινά 

μία έγχρωμη VGA εικόνα. Το υλικό που αποτελεί την διάταξη frame grabber επιτρέπει την 

συνεχή ανανέωση των εικόνων που αποθηκεύονται στις μνήμες FIFO χωρίς την παρεμβολή 

του DSP.  

Η θυγατρική κάρτα DSKcam διαθέτει μια διάταξη TCP/IP η οποία βασίζεται στο 

ολοκληρωμένο κύκλωμα W3100A της WIZnet και αναλαμβάνει σε επίπεδο υλικού την 

υλοποίηση πρωτοκόλλων Internet και Ethernet [5.33]. Η αξιοποίηση της παραπάνω 

διάταξης επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών με απομακρυσμένο έλεγχο. 

Επίσης, η θυγατρική κάρτα με την διάταξη UART που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να 

επικοινωνεί σειριακά με εξωτερικές συσκευές όπως υπολογιστές και όργανα. Η υλοποίηση 

της διάταξης UART βασίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα TL 16C550A της ΤΙ που επιτρέπει 

ταχύτητες επικοινωνίας έως 1Mb/sec. 

5.6.2 Το Αρχικό Σύστημα Λήψης και Επεξεργασίας Εικόνων 

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αρχικά έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται το 

διαθέσιμο υλικό ώστε να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται εικόνες που λαμβάνονται από 

τον αισθητήρα εικόνας OV7620 [5.25]. Το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζει την 
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εφαρμογή βασικών αλγόριθμων επεξεργασίας εικόνας όπως η ανίχνευση ακμών, η 

ισοστάθμιση του ιστογράμματος και διάφορα φίλτρα, σε εικόνες που έχουν ληφθεί από τον 

αισθητήρα εικόνας. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος πραγματοποιήθηκε σε δύο 

στάδια. Αρχικά αναπτύχθηκε ο κώδικας της DSP εφαρμογής με το CCS v3.1 και στην 

συνέχεια υλοποιήθηκε το GUI με το LabVIEW. Για την επικοινωνία μεταξύ της DSP 

εφαρμογής και του GUI αξιοποιήθηκε η RTDX τεχνολογία  

Ο κυρίως κώδικας της DSP εφαρμογής όπως και οι απλοί αλγόριθμοι επεξεργασίας 

αναπτύχθηκαν με την C γλώσσα προγραμματισμού. Για την διαχείριση και τον έλεγχο του 

διαθέσιμου υλικού εκτός από το API που συνοδεύει την θυγατρική κάρτα DSKcam, 

αξιοποιήθηκε και ο βαθμωτός πυρήνας DSP/BIOS που περιλαμβάνεται στο CCS και 

διατίθεται από την TI. Μέσω του DSP/BIOS πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ρυθμίσεις 

που αφορούν την RTDX τεχνολογία, την διαχείριση των διακοπών και την μεταφορά 

δεδομένων μέσω του EMIF. 

Ο χρήστης μέσω του GUI που υλοποιήθηκε έχει την δυνατότητα αφενός να ελέγχει 

την DSP εφαρμογή που φορτώνεται στον DSP της διαθέσιμής αναπτυξιακής πλατφόρμας 

και αφετέρου να παρατηρεί τα αποτελέσματα του αλγόριθμου επεξεργασίας εικόνας που 

επέλεξε. Συνεπώς το GUI έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον DSP μέσω του CCS 

αξιοποιώντας το LabVIEW to CCS Link toolkit που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4 της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Σύμφωνα με την συνολική λειτουργία του συστήματος που παρουσιάζεται στο μπλοκ 

διάγραμμα του σχήματος 5.28, ο χρήστης αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσει την εκτέλεση του 

GUI στον υπολογιστή του. Το GUI αφού πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις 

αξιοποιώντας τις συναρτήσεις του LabVIEW to CCS Link εκκινεί στον υπολογιστή του χρήστη 

το CCS και δίνει εντολή να φορτωθεί ο εκτελέσιμος κώδικας της DSP εφαρμογής στον DSP 

της αναπτυξιακής πλατφόρμας. Στην συνέχεια το GUI τίθεται σε κατάσταση αναμονής μέχρι 

ο DSP να ξεκινήσει την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα. Όταν ο DSP ξεκινήσει την εκτέλεση 

της DSP εφαρμογής, το GUI τίθεται και πάλι σε κατάσταση αναμονής περιμένοντας κάποια 

ενέργεια από τον χρήστη. Στην περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί μέσω του GUI την λήψη 

και επεξεργασία μιας εικόνας το GUI αξιοποιώντας την RTDX τεχνολογία αποστέλλει μια 

σειρά δεδομένων στον DSP που περιλαμβάνουν την εντολή λήψης, τον επιλεγμένο 

αλγόριθμο επεξεργασίας και τις τυχόν παραμέτρους του επιλεγμένου αλγόριθμου. Έπειτα. 

το GUI αναμένει να λάβει τα δεδομένα της αρχικής και της επεξεργασμένης εικόνας από τον 

DSP. Οι εικόνες που λαμβάνονται από την DSP εφαρμογή ανήκουν στον YCbCr χρωματικό 

χώρο και έχουν υποστεί υποδειγματοληψία ώστε να μειωθεί ο όγκος των μεταφερόμενων 

δεδομένων. Επιπρόσθετα επειδή ο επιλεγμένος αλγόριθμος επεξεργασίας εφαρμόζεται 

μόνο στην συνιστώσα φωτεινότητας (Υ), οι χρωματικές συνιστώσες Cb και Cr αποστέλλονται  
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Σχήμα 5.28 Το μπλοκ διάγραμμα του συστήματος λήψης και επεξεργασίας εικόνων. 

μόνο μια φορά και για τις δύο εικόνες. Επομένως, όταν το GUI λάβει τα παραπάνω 

δεδομένα αφού μετατρέψει τις εικόνες από την μορφή YCbCr 4:2:2 στην μορφή RGB 4:4:4, 

τις απεικονίζει στους αντίστοιχους ενδείκτες. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω 

διαδικασίας το GUI τίθεται σε κατάσταση αναμονής αναμένοντας μια νέα ενέργεια του 

χρήστη. Μέσω του GUI ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει την επεξεργασμένη 

εικόνα καθώς και να τερματίσει την λειτουργία του συστήματος. Αν ο χρήστης επιλέξει τον 

τερματισμό του συστήματος, το GUI δίνει εντολή στο CCS να σταματήσει η εκτέλεση της 

DSP εφαρμογής από τον DSP και τερματίζεται η λειτουργία του CCS στον υπολογιστή του 

χρήστη.  
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Κατά την εκκίνηση της DSP εφαρμογής πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες 

αρχικοποιήσεις που αφορούν την θυγατρική κάρτα DSKcam και τον αισθητήρα εικόνας 

OV7620. Έπειτα ενεργοποιούνται οι διακοπές που σχετίζονται με το παραπάνω υλικό και με 

την RTDX τεχνολογία. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αρχικοποιήσεων η DSP 

εφαρμογή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής μέχρι να λάβει δεδομένα από το GUI. Όταν 

ληφθούν τα απαραίτητα δεδομένα πραγματοποιείται η λήψη της εικόνας από τον 

αισθητήρα εικόνας. Στην συνέχεια τα δεδομένα της εικόνας θα πρέπει να αποπλεχθούν με 

σκοπό την αποθήκευση της εικόνας στην μορφή YCbCr 4:2:2. Στην συνέχεια στην συνιστώσα 

φωτεινότητας της αρχικής εικόνας εφαρμόζεται ο επιλεγμένος από τον χρήστη αλγόριθμος 

επεξεργασίας. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τα δεδομένα των δύο εικόνων 

αποστέλλονται στο GUI και η DSP εφαρμογή τίθεται εκ νέου σε κατάσταση αναμονής. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η DSP εφαρμογή τερματίζεται μόνο όταν δεχτεί 

την αντίστοιχη εντολή τερματισμού από το CCS. 

5.6.3 Το GUI για την Διεξαγωγή του από Απόσταση Πειράματος 

Με σκοπό την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος που θα επιβεβαιώσει την 

λειτουργία του συστήματος λήψης και επεξεργασίας εικόνων που περιγράφηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο μέσω του R-DSP Lab ήταν απαραίτητη η τροποποίηση του 

υπάρχοντος GUI. Το νέο GUI (σχήμα 5.29) που δημιουργήθηκε έχει ακριβώς την ίδια 

λειτουργία με το προηγούμενο με την διαφορά ότι ο έλεγχος και η επικοινωνία με τον DSP  

 

 

Σχήμα 5.29 Το GUI για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος. 
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δεν πραγματοποιείται απευθείας αλλά μέσω του R-DSP Server αξιοποιώντας τις 

συναρτήσεις του R-DSP LabVIEW toolkit. Στο νέο πλέον GUI έχει προστεθεί το πεδίο R-DSP 

Server στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει την IP διεύθυνση και την θύρα του 

διαθέσιμου WS του R-DSP Lab. Η παραπάνω δήλωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν 

την εκκίνηση της εκτέλεσης του GUI ώστε να είναι εφικτή η απομακρυσμένη σύνδεση με 

τον R-DSP Server του δεσμευμένου WS. Τα παραπάνω δεδομένα γνωστοποιούνται στον 

χρήστη μετά την επιτυχή του σύνδεση στο R-DSP Lab και εφόσον επιλέξει την έναρξη του 

από απόσταση πειράματος μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Επομένως, κατά την 

διεξαγωγή του συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος το συνολικό σύστημα έχει την 

δομή του σχήματος 5.30.  

 

 

Σχήμα 5.30 Η δομή του συνολικού συστήματος κατά την διεξαγωγή του από απόσταση 

πειράματος. 

5.6.4 Παραδείγματα Χρήσης του από Απόσταση Πειράματος 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται σύντομα ορισμένα αποτελέσματα από την 

χρήση του συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος. Σε όλα τα παραδείγματα που 

παρατίθενται, ο χρήστης αρχικά επιλέγει ένα από τους διαθέσιμους αλγόριθμους 

επεξεργασίας και στην συνέχεια ενεργοποιεί την επιλογή “Capture”. Η αρχική και η 

επεξεργασμένη εικόνα παρουσιάζονται στους αντίστοιχους ενδείκτες και ο χρήστης έχει την 
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δυνατότητα να παρατηρήσει το αποτέλεσμα της εφαρμογής τους επιλεγμένου αλγορίθμου 

στην ληφθείσα εικόνα. Στο σχήμα 5.31α πραγματοποιήθηκε στην ληφθείσα εικόνα η 

ανίχνευση ακμών με χρήση των τελεστών Sobel ενώ στο σχήμα 5.31β εφαρμόστηκε ο 

αλγόριθμος ισοστάθμισης του ιστογράμματος. Στο Σχήμα 5.31γ εφαρμόστηκε στην αρχική 

εικόνα ένα Gaussian βαθυπερατό φίλτρο στο οποίο η τυπική απόκλιση (standard deviation) 

είναι σ=0,707. Τέλος στο σχήμα 5.31 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα ενός υψηπερατού 

φίλτρου. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης επέλεξε την εφαρμογή κάποιου από τα 

υποστηριζόμενα φίλτρα, στο GUI εμφανίζεται αυτόματα ένας 3x3 πίνακας που περιέχει 

τους συντελεστές του επιλεγμένου φίλτρου.  

 

 

(α)                                                                      (β) 

 

(γ)                                                                      (δ) 

Σχήμα 5.31 Το GUI με τα αποτελέσματα των διαφορετικών αλγορίθμων, (α) Edge Detection, 

(β) Histogram Equalization, (γ) Gaussian Low Pass filter (σ=0,707) και (δ) High Pass filter. 

Ο χρήστης μέσω της επιλογής “Custom Mask” (σχήμα 5.32) έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει ο ίδιος τους συντελεστές του 3x3 φίλτρου που θα εφαρμοστεί στην αρχική εικόνα. 
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Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική γιατί επιτρέπει στον χρήστη να παρατηρήσει τα 

αποτελέσματα οποιουδήποτε 3x3 φίλτρου επιθυμεί να μελετήσει. 

 

 

(α)                                                                      (β) 

Σχήμα 5.32 Το GUI κατά την λειτουργία Custom Mask, (α) επιλογή των συντελεστών από 

τον χρήστη, (β) τα αποτελέσματα της εφαρμογής του φίλτρου. 

 

5.7 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αρχικά παρουσιάστηκε ο 

σχεδιασμός και η ανάπτυξη του R-DImPr Lab που έχει ως στόχο την εκπαίδευση των 

φοιτητών στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με DSPs. Επειδή το προτεινόμενο RL 

βασίζεται στην ARIAL ήταν εφικτή η αξιοποίηση δομικών στοιχείων αλλά και τμημάτων 

κώδικα που υλοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη του R-DSP Lab (Κεφάλαιο 4). Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει ότι η ARIAL είναι μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική και δεν εξαρτάται από 

τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Μέσω του προτεινόμενου RL οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν 

την ορθή λειτουργία μιας εφαρμογής ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με DSPs που 

ανέπτυξαν και υλοποίησαν οι ίδιοι. Όμως λόγω της πολυπλοκότητας του υλικού με το οποίο 

είναι εξοπλισμένο κάθε WS του R-DImPr Lab η διαδικασία ανάπτυξης μιας τέτοιας DSP 

εφαρμογής είναι εξαιρετικά απαιτητική και προϋποθέτει πολύ καλή εξοικείωση του 

φοιτητή με το αντίστοιχο υλικό. Με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ανάπτυξης των παραπάνω DSP εφαρμογών υλοποιήθηκε ένα API ανοικτού 

κώδικα το οποίο διαθέτει μια σειρά από συναρτήσεις που αναλαμβάνουν αφενός την 

διαχείριση του υλικού και αφετέρου την υλοποίηση ορισμένων βασικών αλγορίθμων 

επεξεργασίας εικόνας. Επίσης οι φοιτητές που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την 
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ανάπτυξη DSP εφαρμογών εκτός από το παραπάνω API έχουν την δυνατότητα να 

αξιοποιήσουν την πρότυπη DSP εφαρμογή η οποία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες 

αρχικοποιήσεις και ρυθμίσεις που αφορούν το υλικό των WSs του R-DImPr Lab. Με τον 

τρόπο αυτό η ανάπτυξη των συγκεκριμένων DSP εφαρμογών μετατοπίζεται στην υλοποίηση 

μιας μόνο διεργασίας. 

Επομένως, το R-DImPr Lab μέσα από το φιλικό προς τον χρήστη GUI που διαθέτει 

προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να διαπιστώσουν την ορθή λειτουργία της DSP 

εφαρμογής και κατά επέκταση του αλγόριθμου επεξεργασίας εικόνας που ανέπτυξαν. 

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο RL παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν οι 

ίδιοι τις ρυθμίσεις του διαθέσιμου αισθητήρα εικόνας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές είναι 

σε θέση αφενός να κατανοήσουν την λειτουργία του διαθέσιμου αισθητήρα εικόνας και 

αφετέρου να παρατηρήσουν τις επιπτώσεις των επιλεγμένων ρυθμίσεων τόσο στην αρχική 

όσο και στην επεξεργασμένη εικόνα. 

Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων του R-DImPr Lab παρουσιάζεται 

σε αυτό το κεφάλαιο η δημιουργία ενός από απόσταση πειράματος στην ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας που επιτρέπει και την περιστροφή του αισθητήρα εικόνας σε δυο 

άξονες. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου από απόσταση πειράματος αξιοποιήθηκε το 

υλικό των WSs του R-DImPr Lab ενώ για την περιστροφή του αισθητήρα εικόνας 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας μηχανισμός κίνησης ο οποίος βασίζεται σε δύο 

βηματικούς κινητήρες και επιτρέπει την περιστροφή του αισθητήρα εικόνας σε δύο άξονες 

με ακρίβεια κίνησης που αγγίζει την 0,1ο/βήμα. Για την λειτουργία των βηματικών 

κινητήρων σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια διάταξη οδήγησης βηματικών κινητήρων η 

οποία ελέγχεται από τον DSP της αναπτυξιακής πλατφόρμας μέσω της θυγατρικής κάρτας 

DSKeye. Για την επίτευξη της παραπάνω διασύνδεσης απαιτήθηκε η επέκταση του 

συστήματος που ήταν ήδη εγκατεστημένο στο FPGA της θυγατρικής κάρτας DSKeye. Το 

προτεινόμενο από απόσταση πείραμα διαθέτει ένα φιλικό προς τον χρήστη GUI το οποίο 

εκτελείται στον απομακρυσμένο υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει την επιλογή της 

θέσης του αισθητήρα εικόνας και του αλγόριθμου επεξεργασίας εικόνας που εφαρμόζεται 

στην ληφθείσα εικόνα. 

Σε μια πρώτη προσπάθεια να επιτραπεί στους χρήστες να αναπτύξουν τα δικά τους 

από απόσταση πειράματα στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με DSPs προστέθηκε στον 

υπάρχον εξοπλισμό των WSs του R-DSP Lab η θυγατρική κάρτα DSKcam και ο αισθητήρας 

εικόνας OV7620 ενώ τα δομικά στοιχεία του R-DSP Lab δεν υπέστησαν καμία τροποποίηση. 

Με σκοπό την επίδειξη αυτή της δυνατότητας επιλέχθηκε η μετατροπή σε από απόσταση 

πείραμα μια ήδη υλοποιημένης εφαρμογής λήψης και επεξεργασίας εικόνων η οποία 

αποτελείται από δύο τμήματα την DSP εφαρμογή και το GUI. Ο κώδικας της DSP εφαρμογής 
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δεν υπέστη καμία τροποποίηση γεγονός που επιβεβαιώνει την δυνατότητα ελέγχου DSP 

εφαρμογών μέσω του R-DSP Lab. Η μοναδική τροποποίηση που απαιτήθηκε αφορούσε το 

GUI όπου οι συναρτήσεις για τον τοπικό έλεγχο του CCS και της αναπτυξιακής πλατφόρμας 

αντικαταστάθηκαν με τις συναρτήσεις του R-DSP LabVIEW toolkit ώστε να είναι εφικτή η 

απομακρυσμένη επικοινωνία του GUI με την DSP εφαρμογή μέσω του R-DSP Server. Με την 

υιοθέτηση από απόσταση πειραμάτων που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από τους 

χρήστες μεγαλώνει το εύρος των από απόσταση πειραμάτων που υποστηρίζει ένα RL. Το 

γεγονός αυτό συμβάλει αποφασιστικά στην βιωσιμότητα των RLs. Επίσης η δυνατότητα να 

εκτελεστούν από απόσταση πειράματα στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας μέσω του R-DSP 

Lab ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία ενός ενιαίου RL στην ψηφιακή επεξεργασία 

σήματος και εικόνας με DSPs που θα υποστηρίζει περισσότερες από μια αναπτυξιακές 

πλατφόρμες.
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6.1 Εισαγωγή 

Η αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι ένα πολύ δημοφιλές μάθημα που διδάσκεται στα 

περισσότερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν βασικά και προχωρημένα θέματα στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο αξιοποιώντας διαλέξεις και εξομοιωτές [6.1, 6.2]. 

Οι διαθέσιμοι εξομοιωτές παρέχουν στους χρήστες την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν 

με την CPU και να παρατηρούν τις τιμές των εσωτερικών στοιχειών όπως για παράδειγμα 

των καταχωρητών και των διαύλων. Επιπλέον, οι πιο προηγμένοι εξομοιωτές επειδή 

ενσωματώνουν σύμβολο-μεταφραστές (assemblers) και compilers, επιτρέπουν στους 

χρήστες την συγγραφή και τον έλεγχο προγραμμάτων σε assembly. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι εξομοιωτές διαθέτουν φιλικά GUIs που απεικονίζουν τα περιεχόμενα της 

μνήμης και την κατάσταση της CPU κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Η συνεισφορά 

των εξομοιωτών ως εκπαιδευτικά εργαλεία είναι σημαντική γιατί επιτρέπουν στους 

φοιτητές την κατανόηση σε βάθος των μικρο-λειτουργιών (micro-operations) της 

υποστηριζόμενης CPU [6.3-6.6]. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί απλές αρχιτεκτονικές μCs (micro 

Computers) με σκοπό την διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών της αρχιτεκτονικής και 

οργάνωσης υπολογιστών. Μεταξύ των άλλων η VS (Very Simple) CPU, η RS (Relatively 

Simple) CPU και η MARIE (Machine Architecture that is Really Intuitive and Easy) αποτελούν 

αντιπροσωπευτικά δείγματα απλών αρχιτεκτονικών [6.7, 6.8]. Οι παραπάνω απλές 

αρχιτεκτονικές έχουν περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών αλλά σε συνδυασμό με τους 

αντίστοιχους εξομοιωτές είναι ιδανικές για την εξοικείωση των φοιτητών με χαμηλό 

θεωρητικό υπόβαθρο σε βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. 
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Το βασικό μειονέκτημα της παραπάνω εκπαιδευτικής προσέγγισης είναι ότι οι 

φοιτητές δεν εξοικειώνονται με το αντίστοιχο υλικό. Συνεπώς οι φοιτητές δεν είναι σε θέση 

να επιβεβαιώσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους εκτελώντας πειράματα σε πραγματικά 

συστήματα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην αναπτύσσουν τις 

πρακτικές τους δεξιότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές στην μελλοντική τους 

επαγγελματική σταδιοδρομία. Με σκοπό να αντιμετωπιστεί το παραπάνω μειονέκτημα 

πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα στην αρχιτεκτονική και οργάνωση των 

υπολογιστών που είναι προσανατολισμένα στην χρήση υλικού. Για τον σκοπό αυτό τα 

εργαστήρια τους έχουν εξοπλισθεί με αναπτυξιακές πλατφόρμες βασισμένες σε FPGAs. Οι 

συγκεκριμένες αναπτυξιακές πλατφόρμες παρέχουν στους φοιτητές την δυνατότητα να 

υλοποιούν κυκλώματα ψηφιακής λογικής και απλές ή προηγμένες αρχιτεκτονικές μCs σε 

πραγματικό υλικό αξιοποιώντας μια HDL [6.9-6.14]. Επίσης στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν 

προταθεί RLs για την διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων στην σχεδίαση ψηφιακών 

συστημάτων που αξιοποιούν αναπτυξιακές πλατφόρμες βασισμένες σε FPGAs [6.15-6.18]. 

Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται ένα διαδραστικό RL στην αρχιτεκτονική 

υπολογιστών το οποίο είναι βασισμένο ARIAL και επιτρέπει στους χρήστες να 

πραγματοποιούν από απόσταση πειράματα με έναν από τους δύο διαθέσιμους 8-bit μCs 

[6.19]. Σκοπός του προτεινόμενου RL είναι να δώσει στον χρήστη την δυνατότητα αφενός 

να προγραμματίσει τον επιλεγμένο μC και αφετέρου να κατανοήσει σε βάθος τις μικρο-

λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στην αντίστοιχη CPU κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος του χρήστη. Κατά την διαδικασία της επιβεβαίωσης, η υλοποίηση του 

επιλεγμένου συστήματος φορτώνεται αυτόματα στο FPGA της αναπτυξιακής πλατφόρμας 

DE2 της Altera. Στην συνέχεια αποθηκεύεται στην μνήμη του παραπάνω συστήματος, ο 

κώδικας μηχανής του προγράμματος που ανέπτυξε ο χρήστης. Μέσω του GUI που διαθέτει 

η ιστοσελίδα του προτεινόμενου RL, ο χρήστης έχει την δυνατότητα αφενός να ελέγχει 

απομακρυσμένα την CPU του παραπάνω συστήματος και αφετέρου να παρατηρεί τις τιμές 

των εσωτερικών καταχωρητών και των διαύλων της κατά την βήμα προς βήμα εκτέλεση του 

προγράμματος.  

Οι δύο μCs που διαθέτει το προτεινόμενο RL είναι βασισμένοι στην RS CPU και στην 

ERS (Enhanced Relatively Simple) CPU αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός της ERS CPU ο οποίος 

βασίζεται στην RS CPU, υποστηρίζει επιπρόσθετα την διασύνδεση απομονωμένων (isolated) 

I/Os (Inputs/Outputs) και την διαχείριση διακοπών (interrupts). Η υλοποίηση των 

συστημάτων που περιέχουν τους παραπάνω μCs πραγματοποιήθηκε με VHDL (Very High 

Speed Integrated Circuit –VHSIC Hardware Description Language) αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες του αναπτυξιακού περιβάλλοντος Quartus II της Altera.  
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6.2 Η Αρχιτεκτονική της ERS CPU 

Σε αυτή την παράγραφο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην αρχιτεκτονική της ERS 

CPU η οποία είναι βασισμένη στην RS CPU [6.1, 6.20]. Η ERS CPU είναι ένας 8-bit 

επεξεργαστής με 64 KBytes χώρο διευθύνσεων (address space). Η διασύνδεση της ERS CPU 

με την μνήμη και τα διαθέσιμα I/Os πραγματοποιείται μέσω ενός 16-bit δίαυλου 

διευθύνσεων και ενός 8-bit δίαυλου δεδομένων.  

6.2.1 Οι Εντολές της ERS CPU 

Η ERS CPU έχει σχεδιαστεί ως ένας πολλαπλών κύκλων (multi-cycle) επεξεργαστής 

βασισμένος στην αρχιτεκτονική φόρτωσης/αποθήκευσης (load/store architecture). 

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική αυτή, τα δεδομένα μιας λειτουργίας αρχικά φορτώνονται 

στους αντίστοιχους καταχωρητές και μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης λειτουργίας 

τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στην μνήμη. Η ISA (Instruction Set Architecture) της ERS 

CPU περιλαμβάνει 36 εντολές. Παρόλο που η αποκωδικοποίηση των υποστηριζόμενων 

εντολών απαιτεί ένα 6-bit opcode (operation code), η ERS CPU χρησιμοποιεί ένα 8-bit 

opcode που επιτρέπει την μελλοντική επέκταση της ISA. Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζεται το 

υποστηριζόμενο σύνολο εντολών των RS και ERS CPUs. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 6.1 οι εντολές LDAC, STAC, JUMP, JMPZ, JPNZ, LDSP και CALL 

απαιτούν μια 16-bit διεύθυνση μνήμης που παριστάνεται με το γράμμα “Γ”. Επειδή η μνήμη 

είναι οργανωμένη σε Bytes κάθε μια από τις παραπάνω εντολές απαιτούν τρία Bytes 

μνήμης. Το πρώτο Byte αντιπροσωπεύει το opcode της εντολής και τα δύο επόμενα 

αναπαριστούν την διεύθυνση μνήμης σύμφωνα με την οργάνωση μικρού άκρου (little 

endian). Επομένως, το δεύτερο και το τρίτο Byte της εντολής περιέχουν το λιγότερο 

σημαντικό και το περισσότερο σημαντικό Byte της 16-bit διεύθυνσης μνήμης, αντίστοιχα.  
 

Οι εντολές INPT και OTPT αναλαμβάνουν την διαχείριση των απομονωμένων I/Os και 

δέχονται ως όρισμα την 8-bit διεύθυνση του αντίστοιχου Ι/Ο που συμβολίζεται με την λέξη 

“Port”. Οι παραπάνω εντολές αυτές απαιτούν δύο Bytes μνήμης όπου το πρώτο Byte 

αντιπροσωπεύει το opcode της εντολής και το δεύτερο Byte την 8-bit διεύθυνση του 

επιθυμητού I/O. 

Οι εντολές που αντιστοιχούν σε αριθμητικές και λογικές πράξεις εκτελούνται από την 

ALU (Arithmetic Logic Unit) και για την αποθήκευσή τους απαιτείται ένα Byte. Η ALU 

υποστηρίζει τις πράξεις πρόσθεσής και αφαίρεσης που περιγράφονται από τις εντολές ADD, 

ADDB, SUB και SUBB. Υποστηρίζει επίσης και τις λογικές πράξεις που περιγράφονται από τις 

εντολές AND, OR, XOR ANDΒ, ORΒ, XORΒ και NOT. Επιπρόσθετα, μέσω των εντολών CLAC 
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Εντολή Opcode (bin) 

Opcode 

(hex) 
Λειτουργία 

 

 R

 S 

 

 C

 P

 U 

NOP 00000000  00 No Operation 

 E 

 R 

 S 

 

 C 

 P 

 U 

LDAC 00000001 Γ  01 Γ AC ← M[Γ] 

STAC 00000010 Γ  02 Γ M[Γ] ← AC 

MVAC 00000011  03 R ← AC 

MOVR 00000100  04 AC ← R 

JUMP 00000101 Γ  05 Γ GOTO [Γ] 

JMPZ 00000110 Γ  06 Γ IF Z=1 THEN GOTO [Γ] 

JPNZ 00000111 Γ  07 Γ IF Z=0 THEN GOTO [Γ] 

ADD 00001000  08 AC ← AC + R 

SUB 00001001  09 AC ← AC − R 

INAC 00001010  0A AC ← AC + 1 

CLAC 00001011  0B AC ← 0 

AND 00001100  0C AC ← AC ˄ R 

OR 00001101  0D AC ← AC ˅ R 

XOR 00001110  0E AC ← AC ⊕ R 

NOT 00001111  0F AC ← AC´ 

 MVBAC 00011010  1A B ← AC 

MOVB 00011011  1B AC ← B 

ADDB 00011000  18 AC ← AC + B 

SUBB 00011001  19 AC ← AC – B 

ANDB 00011100  1C AC ← AC ˄ B 

ORB 00011101  1D AC ← AC ˅ B 

XORB 00011110  1E AC ← AC ⊕ B 

LDSP 10000000 Γ  80 Γ SP ← [Γ] 

CALL 10000010 Γ  82 Γ M[SP] ← PC THEN GOTO [Γ] 

RET 10000011  83 PC ← M[SP] 

PUSHAC 10000100  84 M[SP] ← AC 

POPAC 10000101  85 AC ← M[SP] 

PUSHR 10000110  86 M[SP] ← R 

POPR 10000111  87 R ← M[SP] 

INPT 00100000 Port  20 Port AC ← Input Port 

OTPT 00100001 Port  21 Port Out Port ← AC 

IESET 01000000  40 IE ← 1 

IERST 01000001  41 IE ← 0 

IPRST 01000010  42 IP ← 0 

VIPRST 01000011  43 VIP ← 0 

Πίνακας 6.1 Το σύνολο των εντολών των RS και ERS CPUs. 
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και INAC επιτυγχάνεται ο μηδενισμός και η αύξηση κατά ένα του περιεχομένου του AC 

(Accumulator) αντίστοιχα. 

Οι εντολές CALL, RET, JUMP, JMPZ και JPNZ χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής 

ενός προγράμματος. Συγκεκριμένα, με την εντολή CALL είναι εφικτή η κλήση μιας 

υπορουτίνας ενώ με την εντολή RET επιτυγχάνεται η επιστροφή στην κανονική ροή του 

προγράμματος μετά την ολοκλήρωση μιας υπορουτίνας. Οι εντολές διακλάδωσης JUMP, 

JMPZ και JPNZ αξιοποιούνται για την μετάβαση της ροής του προγράμματος σε μια άλλη 

διεύθυνση μνήμης. Επιπρόσθετα, οι εντολές JMPZ και JPNZ πραγματοποιούν την υπό 

συνθήκη μετάβαση του προγράμματος σε μια άλλη διεύθυνση μνήμης και εξαρτώνται από 

την τιμή της σημαίας (flag) Ζ. 

Οι εντολές LDAC, STAC αναλαμβάνουν την μεταφορά δεδομένων μεταξύ της μνήμης 

και του AC. Ενώ οι εντολές MVAC και MOVR αναλαμβάνουν την μεταφορά δεδομένων 

μεταξύ του AC και του καταχωρητή R. Κατά αντιστοιχία με τις παραπάνω εντολές, οι 

εντολές MVΒAC και MOVΒ αναλαμβάνουν την μεταφορά δεδομένων μεταξύ του AC και του 

καταχωρητή Β. Η διαχείριση του καταχωρητή κατάστασης διακοπών της ERS CPU 

επιτυγχάνεται με τις εντολές IESET, IERST, IPRST, VIPRST. ενώ με την εντολή NOP η CPU δεν 

εκτελεί καμία λειτουργία. 

6.2.2 Οι Καταχωρητές της ERS CPU 

Η λειτουργία κάθε μιας από τις υποστηριζόμενες εντολές μιας CPU συνδέεται 

άρρηκτα με το σύνολο των καταχωρητών που διαθέτει η συγκεκριμένη CPU. Επομένως, οι 

έξη καταχωρητές της ERS CPU που αποτελούν μέρος της ISA και ελέγχονται άμεσα από το 

πρόγραμμα του χρήστη, είναι: 

 AC: Ο AC είναι ένας 8-bit καταχωρητής που έχει πολλαπλή συνεισφορά στην 

λειτουργία της ERS CPU. Συγκεκριμένα αξιοποιείται ως ενδιάμεσος 

καταχωρητής κατά την μεταφορά δεδομένων από την μνήμη στην CPU και 

αντίστροφα. Επίσης λειτουργεί ως τελεστής σε αριθμητικές και λογικές 

πράξεις που απαιτούν ένα ή δύο τελεστές. Επιπλέον στον AC καταχωρείται το 

αποτέλεσμα οποιασδήποτε αριθμητικής ή λογικής πράξης. 

 R και Β: Οι 8-bit καταχωρητές γενικού σκοπού R και B παρέχουν τον δεύτερο τελεστή 

σε αριθμητικές και λογικές πράξεις που απαιτούν δύο τελεστές. Επιπρόσθετα 

αξιοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων  

 SP: Ο SP (Stack Pointer) είναι ένας 16-bit καταχωρητής στον οποίο αποθηκεύεται 

η διεύθυνση της μνήμης που αντιπροσωπεύει την κορυφή της στοίβας και 

αξιοποιείται κυρίως κατά την κλήση μιας υπορουτίνας. 
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 FLR: Ο 3-bit FLR (Flag Register) περιέχει τα flags Ζ (Zero), P (Parity) και S (Sign). To 

flag Z παίρνει την τιμή ‘1’ όταν το αποτέλεσμα κάποιας αριθμητικής ή λογικής 

πράξης είναι μηδέν. To flag P παίρνει την τιμή ‘1’ όταν το αποτέλεσμα μιας 

πράξης έχει ζυγό αριθμό bit με τιμή ‘1’. Τέλος, τo flag S παίρνει την τιμή ‘1’ 

όταν το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι αρνητικός αριθμός. 

 IStR: Ο 3-bit IStR (Interrupt Status Register) περιέχει τα bits IE (Interrupt Enable), IP 

(Interrupt Pending) και VIP (Vectored Interrupt Pending). Το bit IE υποδεικνύει 

αν μη-διανυσματικές (non-vectored) διακοπές είναι ενεργοποιημένες. Η τιμή 

του IE καθορίζεται μέσω των εντολών IESET και IERST. Το bit IP δείχνει αν μια 

μη-διανυσματική διακοπή είναι σε εκκρεμότητα. Με την εντολή IPRST τίθεται 

η τιμή ‘0’ στο ΙP bit. Το bit VIP δείχνει αν μια διανυσματική διακοπή είναι σε 

εκκρεμότητα. Με την εντολή VIPRST τίθεται η τιμή ‘0’ στο VΙP bit. 

Η ERS CPU διαθέτει και καταχωρητές που δεν αποτελούν τμήμα της ISA αλλά είναι 

απαραίτητοι για την πραγματοποίηση των εσωτερικών διεργασιών κατά την εκτέλεση των 

υποστηριζόμενων εντολών. Οι καταχωρητές αυτοί είναι οι παρακάτω: 

 AR: O 16-bit AR (Address Register) παρέχει στην μνήμη ή στα I/Os τις 

απαραίτητες διευθύνσεις μέσω του διαύλου διευθύνσεων (address bus). 

 PC: O 16-bit PC (Program Counter) περιέχει την διεύθυνση της επόμενης προς 

εκτέλεση εντολής ή του επόμενου τελεστή της τρέχουσας εντολής. 

 DR: Ο 8-bit DR (Data Register) αποθηκεύει προσωρινά τα δεδομένα που 

λαμβάνονται ή που πρόκειται να μεταφερθούν στην μνήμη και τα I/Os 

μέσω του δίαυλου δεδομένων (data bus). 

 IR: Ο 8-bit IR (Instruction Register) είναι ένας καταχωρητής που περιέχει το 

opcode της τελευταίας εντολής που ανακλήθηκε από την μνήμη. 

 TR και ΤΡ2: Οι 8-bit TR (Temporary Register) και TR2 χρησιμοποιούνται για την 

προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την εκτέλεση μιας εντολής.  

6.2.3 Ο Κύκλος Εντολής  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ERS CPU έχει σχεδιασθεί ως ένας επεξεργαστής 

πολλαπλών κύκλων. Επομένως, η διαδικασία που ακολουθεί η ERS CPU για την εκτέλεση 

κάθε εντολής ονομάζεται κύκλος εντολής και πραγματοποιείται σε τρείς φάσεις:  

 Φάση ανάκλησης (fetch): Η CPU ανακαλεί και διαβάζει από την μνήμη το 

opcode της προς εκτέλεση εντολής. 
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 Φάση αποκωδικοποίησης (decode): Η CPU αποκωδικοποιεί το opcode της εντολής 

που ανακλήθηκε από την μνήμη. 

 Φάση εκτέλεσης (execute): Η CPU εκτελεί μια σειρά διεργασιών που 

σχετίζονται με την αποκωδικοποιημένη εντολή. 

Κάθε κύκλος εντολής ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της αντίστοιχής φάσης 

εκτέλεσης και η CPU ξεκινά την εκτέλεση της επόμενης εντολής επαναλαμβάνοντας την 

παραπάνω διαδικασία. Όπως φαίνεται στην σχηματική αναπαράσταση του κύκλου εντολών 

που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.1, οι φάσεις του κύκλου εντολής στην πραγματικότητα 

είναι δύο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φάση της αποκωδικοποίησης 

συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο τμήμα της φάσης ανάκλησης της εντολής. Επιπρόσθετα, 

κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα 

βήματα. Ενώ κάθε ένα από τα επιμέρους βήματα εκτελείται σε ένα παλμό ρολογιού. 
 

 

 

Σχήμα 6.1 Ο κύκλος εντολής της ERS CPUs. 

Η φάση ανάκλησης αποτελείται από τρία βήματα που ονομάζονται FETCH 1, FETCH 2 

και FETCH 3 και είναι κοινά για όλες τις υποστηριζόμενες εντολές. Κατά την εκτέλεση αυτών 

των βημάτων πραγματοποιείται η ανάγνωση και αποκωδικοποίηση της εντολής. 

Συγκεκριμένα στο βήμα FETCH 1 η τρέχουσα τιμή του PC φορτώνεται στον AR ώστε να 

επιτευχθεί η ανάγνωση της προς εκτέλεση εντολής. Στο βήμα FETCH 2 τα δεδομένα από την 

θέση μνήμης που δείχνει ο PC μεταφέρονται στον DR και αυξάνεται η τιμή του PC κατά ένα. 

Στο βήμα FETCH 3 τα δεδομένα που περιέχει ο DR μεταφέρονται στον IR και η τιμή του PC 

μεταφέρεται στον AR.  

Η αποκωδικοποίηση της εντολής πραγματοποιείται στο βήμα FETCH 3 αξιοποιώντας 

τα δεδομένα που περιέχει ο IR και αντιπροσωπεύουν το opcode της εντολής. Σύμφωνα με 
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Εντολή 
Βήμα 

Εκτέλεσης 
Μικρο-Λειτουργίες Περιγραφή 

ΝΟP NOP 1 Καμία Καμία διεργασία δεν λαμβάνει χώρα. 

LDAC 

LDAC 1 
DR ← M, PC ← PC + 1, 

AR ← AR + 1 

Φόρτωση δεδομένων στον AC από την 

θέση μνήμης που δείχνει ο τελεστής της 

εντολής LDAC. 

LDAC 2 
TR ← DR, DR ← M, 

PC ← PC +1 

LDAC 3 AR ← DR,TR 

LDAC 4 DR ← M 

LDAC 5 AC ← DR 

STAC 

STAC 1 
DR ← M, PC ← PC + 1, 

AR ← AR + 1 

Αποθήκευση των δεδομένων του AC στην  

θέση μνήμης που δείχνει ο τελεστής της 

εντολής STAC. 

STAC 2 
TR ← DR, DR ← M, 

PC ← PC + 1 

STAC 3 AR ← DR,TR 

STAC 4 DR ← AC 

STAC 5 M ← DR 

MVAC MVAC 1 R ← AC Μεταφορά δεδομένων από τον AC στον R. 

MOVR MOVR 1 AC ← R Μεταφορά δεδομένων από τον R στον AC. 

MVBAC MVBAC 1 B ← AC Μεταφορά δεδομένων από τον AC στον B. 

MOVB MOVB 1 AC ← B Μεταφορά δεδομένων από τον B στον AC. 

JUMP 

JUMP 1 DR ← M, AR ← AR + 1 Μετάβαση της ροής του προγράμματος 

στην θέση μνήμης που δείχνει ο τελεστής 

της εντολής JUMP. 

JUMP 2 TR ← DR, DR ← M 

JUMP 3 PC ← DR, TR 

JMPZ  

Z = 1 

JMPZY 1 DR ← M, AR ← AR + 1 Μετάβαση της ροής του προγράμματος 

στην θέση μνήμης που δείχνει ο τελεστής 

της εντολής JMPZ εφόσον Ζ=1. 

JMPZY 2 TR ← DR, DR ← M 

JMPZY 3 PC ← DR, TR 

JMPZ 

Z=0 

JMPZN 1 PC ← PC + 1 Συνέχεια στην επόμενη εντολή του 

προγράμματος εφόσον Z=0. JMPZN 2 PC ← PC + 1 

JPNZ  

Z = 0 

JPNZY 1 DR ← M, AR ← AR + 1 Μετάβαση της ροής του προγράμματος 

στην θέση μνήμης που δείχνει ο τελεστής 

της εντολής JPNZ εφόσον Ζ=0. 

JPNZY 2 TR ← DR, DR ← M 

JPNZY 3 PC ← DR, TR 

JPNZ 

Z=1 

JPNZN 1 PC ← PC + 1 Συνέχεια στην επόμενη εντολή του 

προγράμματος εφόσον Z=1. JPNZN 2 PC ← PC + 1 

Πίνακας 6.2 Η φάση εκτέλεσης του συνόλου των εντολών της ERS CPU. 
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Εντολή 
Βήμα 

Εκτέλεσης 
Διεργασίες Περιγραφή 

LDSP 

LDSP 1 
DR ← M, AR ← AR + 

1,  PC ← PC + 1 
Αρχικοποίηση του SP στην τιμή που 

δείχνει ο τελεστής της εντολής LDSP. LDSP 2 
TR ← DR, DR ← M, 

PC ← PC + 1 

LDSP 3 SP ← DR, TR 

CALL 

CALL 1 
DR ← M, PC ← PC + 1 

AR ← AR + 1 

Κλήση υπορουτίνας που ξεκινά από την 

θέση μνήμης που δείχνει το όρισμα της 

εντολής CALL. 

CALL 2 
TR ← DR, DR ← M, 

 PC ← PC + 1 

CALL 3 

TR2 ← DR,  

DR ← PC[15..8],  

SP ← SP -1 

CALL 4 AR ← SP 

CALL 5 
Μ ← DR, AR ← AR – 

1, SP ← SP – 1 

CALL 6 DR ← PC[7..0] 

CALL 7 Μ ← DR 

CALL 8 PC ← TR2, TR 

RET 

RET 1 AR ← SP 

Επιστροφή στην κανονική ροή του 

προγράμματος μετά την ολοκλήρωση μιας 

υπορουτίνας. 

RET 2 

DR ← M, AR ← AR + 

1, 

SP ← SP  + 1 

RET 3 
TR ← DR, DR ← M,  

SP ← SP  + 1 

RET 4 PC ← DR, TR 

PUSHAC 

PUSHAC 1 DR ← AC, SP ← SP -1 
Αποθήκευση του περιεχομένου του AC 

στον στοίβα. 
PUSHAC 2 AR ← SP 

PUSHAC 3 M ← DR 

POPAC 

POPAC 1 AR ← SP 
Ανάκτηση δεδομένων από τον στοίβα και 

αποθήκευση τους στον AC. 
POPAC 2 DR ← Μ, SP ← SP + 1 

POPAC 3 ΑC ← DR 

PUSHR 

PUSHR 1 DR ← R, SP ← SP -1 
Αποθήκευση του περιεχομένου του R 

στον στοίβα. 
PUSHR 2 AR ← SP 

PUSHR 3 M ← DR 

Πίνακας 6.2 Η φάση εκτέλεσης του συνόλου των εντολών της ERS CPU. (Συνέχεια) 
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Εντολή 
Βήμα 

Εκτέλεσης 
Διεργασίες Περιγραφή 

POPR 

POPR 1 AR ← SP 

Ανάκτηση δεδομένων από τον στοίβα και 

αποθήκευση τους στον R. 

POPR 2 DR ← Μ, SP ← SP + 1 

POPR 3 TR ← DR 

POPR 4 R ← TR 

INPT 

INPT 1 
DR ← M, PC ← PC + 1, 

AR ← AR + 1 
Φόρτωση δεδομένων στον AC από την 

μονάδα εισόδου που περιγράφεται από 

τον τελεστή της εντολής INPT. 

INPT 2 TR ← DR 

INPT 3 AR ← TR 

INPT 4 DR ← Input Port 

INPT 5 AC ← DR 

OTPT 

OTPT 1 
DR ← M, PC ← PC + 1, 

AR ← AR + 1 
Μεταφορά δεδομένων από τον AC στην 

μονάδα εξόδου που περιγράφεται από 

τον τελεστή της εντολής OTPT. 

OTPT 2 TR ← DR 

OTPT 3 AR ← TR 

OTPT 4 DR ← AC 

OTPT 5 Output Port ← DR 

IESET IESET 1 ΙΕ ← 1 
Διαχείριση των διακοπών μέσω της  

Ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 

συγκεκριμένων bits του IStR. 

IERST IERST 1 ΙΕ ← 0 

IPRST IPRST 1 ΙP ← 0 

VIPRST VIPRST 1 VIP ← 0 

ADD ADD 1 AC ← AC + R 

Αριθμητικές και λογικές πράξεις μεταξύ 

των δεδομένων του AC και του R. Το 

αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον AC. 

SUB SUB 1 AC ← AC - R 

AND AND 1 AC ← AC  R 

OR OR 1 AC ← AC  R 

XOR XOR 1 AC ← AC  R 

ADDB ADDB 1 AC ← AC + Β 

Αριθμητικές και λογικές πράξεις μεταξύ 

των δεδομένων του AC και του B. Το 

αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον AC. 

SUBB SUBB 1 AC ← AC – Β 

ANDB ANDB 1 AC ← AC  Β 

ORB ORB 1 AC ← AC  Β 

XORB XORB 1 AC ← AC  Β 

INAC INAC 1 AC ← AC + 1 Αύξηση κατά ένα, μηδενισμός και 

αντιστροφή (λογική πράξη ΝΟΤ) των 

δεδομένων του AC. 

CLAC CLAC 1 AC ← "00000000" 

NOT NOT 1 AC ← AC ' 

Πίνακας 6.2 Η φάση εκτέλεσης του συνόλου των εντολών της ERS CPU. (Συνέχεια) 
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την τιμή του IR επιλέγεται η φάση εκτέλεσης που θα ακολουθηθεί ώστε να υλοποιηθεί η 

συγκεκριμένη εντολή. Κάθε μια από τις υποστηριζόμενες εντολές έχει διαφορετική φάση 

εκτέλεσης που πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα βήματα. Η φάση εκτέλεσης για 

κάθε μια από τις υποστηριζόμενες εντολές παρουσιάζεται αναλυτικά στην αναφορά [6.20]. 

Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι μικρο-λειτουργίες που εκτελούνται από την ERS CPU 

κατά την φάση εκτέλεσης κάθε μιας από τις 36 υποστηριζόμενες εντολές. 

6.2.4 Ο Κύκλος Διακοπής 

Ένα βασικό πλεονέκτημα της ΕRS CPU έναντι της RS CPU είναι η υποστήριξη 

διακοπών. Η διαδικασία που ακολουθεί μια CPU για την εξυπηρέτηση μιας διακοπής 

καλείται κύκλος διακοπής (interrupt cycle). Επομένως, όταν προκύψει μια αίτηση διακοπής 

από κάποιο περιφερειακό, μια σειρά από γεγονότα πυροδοτούνται ώστε να 

πραγματοποιηθεί η αναγνώριση και εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης διακοπής από την ERS 

CPU. H διαδικασία αυτή μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω τρία βήματα: 

 Βήμα 1: Η ERS CPU περιμένει να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της τρέχουσας εντολής 

πριν ξεκινήσει την διαδικασία εξυπηρέτησης της διακοπής. Με τον τρόπο 

αυτό όταν προκληθεί μια διακοπή δεν είναι απαραίτητη η προσωρινή 

αποθήκευση τόσο του περιεχομένου των καταχωρητών όσο και της 

κατάστασης της μονάδας ελέγχου. 

 Βήμα 2: Δημιουργία της διεύθυνσης που αντιστοιχεί στην ISR (Interrupt Service 

Routine) από την μονάδα AG (Address Generation). Η ERS CPU υποστηρίζει 

μια VIRQ (Vectored Interrupt Request) και έως 16 IRQs (non-vectored 

Interrupt Requests). Στην περίπτωση της VIRQ διακοπής η διεύθυνση της 

ISR έχει οριστεί εκ των προτέρων στην μονάδα AG και αντιστοιχεί στην 

0x0042 (hex). Αντίθετα, στην περίπτωση των IRQ διακοπών η διεύθυνση 

της ISR παράγεται από την μονάδα AG δυναμικά, αξιοποιώντας το 4-bit 

διάνυσμα διακοπής (interrupt vector) που παρέχεται από το περιφερειακό 

που αιτήθηκε την διακοπή. Σε αυτή την περίπτωση η μονάδα AG παράγει 

την διεύθυνση της ISR προσθέτοντας 2 bits με τιμή ‘0’ πριν από το 

διάνυσμα διακοπής και 2 bits με τιμή ‘1’ μετά το διάνυσμα διακοπής. 

Επομένως, αν για παράδειγμα το διάνυσμα διακοπής έχει τιμή 0001 (bin) η 

παραγόμενη διεύθυνση θα είναι 00000111 (bin) ή 0x07 (hex). 

 Βήμα 3: Πριν ξεκινήσει η εκτέλεση της ISR η ERS CPU αποθηκεύει την τρέχουσα 

τιμή του PC στην στοίβα και στην συνέχεια φορτώνει στον PC την 

διεύθυνση της ISR. Σε αυτό το σημείο η ροή του προγράμματος 
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μεταφέρεται στην ISR. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της ISR η CPU 

ανακαλεί την τιμή του PC από την στοίβα και η ροή του προγράμματός 

συνεχίζει από το σημείο που είχε διακοπεί. 

 

 

Σχήμα 6.2 Διαδικασία εξυπηρέτησης διακοπών. 

 

Διακοπή Βήμα  Μικρο-Λειτουργίες Περιγραφή 

VIRQ 

VIRQ 1 AR ← SP 

Αποθήκευση της 

διεύθυνσης επιστροφής 

στον στοίβα 

VIRQ 2 DR ← PC[15..8], SP ← SP - 1 

VIRQ 3 M ← DR, AR ← AR – 1, SP ← SP - 1 

VIRQ 4 DR ← PC[7..0] 

VIRQ 5 M ← DR 

VIRQ 6 PC ← 0x42H Κλήση της ISR. 

IRQ 

IRQ 1 AR ← SP 

Αποθήκευση της 

διεύθυνσης επιστροφής 

στον στοίβα 

IRQ 2 DR ← PC[15..8], SP ← SP – 1 

IRQ 3 M ← DR, AR ← AR – 1, SP ← SP – 1 

IRQ 4 DR ← PC[7..0] 

IRQ 5 M ← DR 

IRQ 6 DR ← interrupt vector 
Κλήση της ISR 

IRQ 7 PC ← 00 & interrupt vector & 11 

Πίνακας 6.3 Ο κύκλος διακοπής της ERS CPU. 
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Σύμφωνα με το σχήμα 6.2 στο οποίο παρουσιάζεται η διαδικασία εξυπηρέτησης 

διακοπών, η CPU ελέγχει αν έχει συμβεί κάποια αίτηση διακοπής στο τέλος του κύκλου 

εκτέλεσης της τρέχουσας εντολής. 

Ο κύκλος διακοπής υλοποιείται σε πολλαπλά βήματα του ενός παλμού ρολογιού και 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της διακοπής. Ο κύκλος διακοπής της VIRQ και των 

IRQs που παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 6.3, ολοκληρώνεται και στις δύο 

περιπτώσεις με την κλήση της ISR. 

6.2.5 Η Δίοδος Δεδομένων της ERS CPU 

Η συνολική οργάνωση της διόδου δεδομένων (data path) της ERS CPU που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 6.3 περιλαμβάνει την ALU, την μονάδα AG, τους καταχωρητές, 

ένα πολυπλέλκτη και ένα 16-bit εσωτερικό δίαυλο δεδομένων. Στο σχήμα 6.3 με τον δείκτη 

“1” παρουσιάζονται τα στοιχεία του data path που είναι κοινά στις RS και ERS CPUs ενώ με 

τον δείκτη “2” παρουσιάζονται τα στοιχεία που βρίσκονται αποκλειστικά στο data path της 

ERS CPU. Η διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων του data path επιτυγχάνεται μέσω του 

εσωτερικού διαύλου δεδομένων. Επίσης, μέσω αυτού του διαύλου πραγματοποιείται και η 

μεταφορά δεδομένων μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του data path και της μνήμης ή των 

I/Os. Ορισμένοι καταχωρητές του data path έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν τα 

δεδομένα τους μέσω του εσωτερικού διαύλου δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αξιοποίηση μιας σειράς απομονωτών τριών καταστάσεων (tri-state buffers).  

Ο έλεγχος των επιμέρους στοιχείων του data path και κατά επέκταση της CPU 

επιτυγχάνεται μέσω της μονάδας ελέγχου (control unit). Η μονάδα ελέγχου όπως 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην αναφορά [6.20], μπορεί να υλοποιηθεί με δύο διαφορετικές 

τεχνικές την μικρο-προγραμματιζόμενη (micro-programmed) λογική και την λογική μόνιμης 

διασύνδεσης (hardwire). Και στις δύο παραπάνω υλοποιήσεις η μονάδα ελέγχου 

αναλαμβάνει την δημιουργία των σημάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των επιμέρους 

στοιχείων του data path και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 6.4. 
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Σχήμα 6.3 Το data path της ERS CPU. 
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Στοιχείο Σήμα Λειτουργία 

ALU ALUS [1..7] Καθορίζουν την λειτουργία της ALU 

AR 
ARLOAD Φόρτωση δεδομένων  

ARINC Αύξηση κατά 1  

ARDEC Μείωση κατά 1  

PC 
PCLOAD Φόρτωση δεδομένων  

PCINC Αύξηση κατά 1  

PCBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

DR DRLOAD Φόρτωση δεδομένων 

DRBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

MUX DRSEL  Επιλογή του Byte που θα φορτωθεί στον DR 

IR IRLOAD Φόρτωση δεδομένων 

TR2 TR2LOAD Φόρτωση δεδομένων 

TR2BUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

TR TRLOAD Φόρτωση δεδομένων 

TRBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

R RLOAD Φόρτωση δεδομένων 

RBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

B BLOAD Φόρτωση δεδομένων 

BBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

SP 

SPLOAD Φόρτωση δεδομένων 

SPINC Αύξηση κατά 1 

SPDEC Μείωση κατά 1 

SPBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

AC 
ACLOAD Φόρτωση δεδομένων 

ACBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

AG AGBUS Έξοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

FLR FLRLOAD Φόρτωση δεδομένων 

IStR   

EI Ενεργοποίηση των IRQs 

DI Απενεργοποίηση των IRQs 

IRQ IRQ σε εκκρεμότητα 

IRQRST Εκκαθάριση της IRQ  

VIRQ VIRQ σε εκκρεμότητα 

VIRQRST Εκκαθάριση της VIRQ 

Μνήμη 

και I/Os 

BUSMEM Έξοδος δεδομένων από τον εσωτερικό δίαυλο 

MEMBUS Είσοδος δεδομένων στον εσωτερικό δίαυλο 

Πίνακας 6.4 Τα σήματα ελέγχου της ERS CPU. 
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6.3 Η Υλοποίηση των Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων 

Η υλοποίηση και των δύο μικροϋπολογιστικών συστημάτων που είναι βασισμένα στις 

RS και ERS CPUs αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε σε VHDL αξιοποιώντας το αναπτυξιακό 

περιβάλλον Quartus II της Altera. Οι παραπάνω υλοποιήσεις που σχεδιάστηκαν με σκοπό να 

φορτωθούν στο FPGA της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2 της Altera, έχουν την δυνατότητα 

μέσω της πρόσθετης μονάδας In-System Sources and Probes να ανταλλάσσουν δεδομένα με 

ένα υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή επιτρέπει τον 

απομακρυσμένο έλεγχο και την διαχείριση των παραπάνω συστημάτων μέσω του 

προτεινόμενου RL που θα περιγραφεί σε επόμενη παράγραφο. Επίσης μέσω της μονάδας 

VGA Video Generation οι τιμές των καταχωρητών και των διαύλων σε κάθε παλμό ρολογιού 

παρουσιάζονται σε μια οθόνη που είναι συνδεδεμένη στην αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2. 

Σε αυτή την παράγραφο αρχικά θα γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας DE2 και στην συνέχεια θα περιγραφούν οι δυνατότητες και η υλοποίηση των 

παραπάνω συστημάτων. 

6.3.1 Η Αναπτυξιακή Πλατφόρμα DE2 

Η ευρέως διαδεδομένη αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2 είναι βασισμένη στο EP2C35 

Cyclone II FPGA της Altera και χρησιμοποιείται για την υλοποίηση κυκλωμάτων ψηφιακής 

λογικής [6.12, 6.13, 6.19 – 6.21]. Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου πλήθους υποσυστημάτων 

και περιφερειακών που διαθέτει μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πιο σύνθετων 

εφαρμογών όπως εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, εικόνας, βίντεο κλπ [6.24]. Όλα 

τα παραπάνω υποσυστήματα και οι περιφερειακές συσκευές που διαθέτει η αναπτυξιακή 

πλατφόρμα DE2 είναι διασυνδεμένα με το διαθέσιμο FPGA. Tο συγκεκριμένο FPGA 

περιλαμβάνει 33216 λογικά στοιχεία (logic elements), 105 μπλοκ μνήμης RAM των 4 Kbits, 

35 ενσωματωμένους πολλαπλασιαστές (embedded multipliers) των 18 bits, 4 PLLs και 475 

Ι/Ο ακίδες.  

6.3.2 Τα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

Tα μικροϋπολογιστικά συστήματα που παρουσιάζονται σε αυτή την παράγραφο 

βασίζονται στις RS και ERS CPUs αντίστοιχα και σχεδιάστηκαν ώστε να επιτρέπουν στους 

φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις μικρο-λειτουργίες της αντίστοιχης CPU μέσω της 

παρατήρησης των τιμών των καταχωρητών και διαύλων σε κάθε παλμό ρολογιού. Για τον 

λόγο αυτό τα συγκεκριμένα συστήματα υποστηρίζουν την απεικόνιση των παραπάνω τιμών 

σε δεκαεξαδική αναπαράσταση σε μια οθόνη αξιοποιώντας την VGA θύρα της 

αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2 [6.22]. Το πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι 
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επιτρέπουν τον έλεγχο του αντίστοιχου μC τοπικά ή απομακρυσμένα ανάλογα τον 

επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιασθεί ώστε να λειτουργούν 

αρχικά με τοπικό έλεγχο (τοπικός τρόπος λειτουργίας). Όταν όμως δεχθούν μια κατάλληλα 

διαμορφωμένη εντολή από τον υπολογιστή με τον οποίο είναι διασυνδεδεμένη η 

αναπτυξιακή πλατφόρμα, μεταβαίνουν αυτόματα στον απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τον τοπικό τρόπο λειτουργίας, οι χρήστες είναι σε θέση να ελέγχουν την 

εκτέλεση του προγράμματος που είναι φορτωμένο στην μνήμη του αντίστοιχου μC μέσω 

των κουμπιών (push buttons) KEY0 και KEY1 της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2 που είναι 

διασυνδεδεμένα με τα σήματα clock και reset του αντίστοιχού μC. Οι χρήστες έχουν επίσης 

την δυνατότητα να αλλάζουν την τιμή της διαθέσιμης 8-bit απομονωμένης εισόδου μέσω 

των διακοπτών (toggle switches) 0-7 και να παρατηρούν την τιμή της 8-bit απομονωμένης 

εξόδου μέσω των κόκκινων LEDs (Light Emitting Diodes) 0-7 της αναπτυξιακής πλατφόρμας 

DE2. 

Κατά τον απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας τα παραπάνω συστήματα ελέγχονται 

μέσω ενός υπολογιστή αξιοποιώντας την USB Blaster διασύνδεση της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας DE2. Σε αυτή την λειτουργική κατάσταση τα υλοποιημένα συστήματα 

δημιουργούν τα σήματα clock και reset που ελέγχουν τον αντίστοιχο μC όταν δεχθούν την 

αντίστοιχη εντολή από τον υπολογιστή. Επίσης αποστέλλουν στον υπολογιστή τις τιμές των 

εσωτερικών καταχωρητών και των διαύλων της υποστηριζόμενης CPU. Τέλος το σύστημα 

που είναι βασισμένο στην ERS CPU έχει την δυνατότητα να λαμβάνει και να αποστέλλει 

στον υπολογιστή τα δεδομένα του 8-bit απομονωμένου Ι/Ο που διαθέτει. 

Το λεπτομερές μπλοκ διάγραμμα των δύο συστημάτων που υλοποιήθηκαν 

παρουσιάζεται στο σχήμα 6.4. Με την ένδειξη (1) σημειώνονται οι επιμέρους μονάδες που 

είναι κοινές και στα δύο συστήματα ενώ με την ένδειξη (2) σημειώνονται οι επιμέρους 

μονάδες που αξιοποιούνται μόνο στο σύστημα που είναι βασισμένο στην ERS CPU. Οι 

υλοποιήσεις των δύο συστημάτων εκτός από την αντίστοιχη CPU και την απαραίτητη μνήμη 

περιλαμβάνουν επίσης τις μονάδες VGA Video Generation και την μονάδα In-System 

Sources and Probes [6.23]. Η διασύνδεση των σημάτων Clock και Reset με την 

αντίστοιχηCPU πραγματοποιείται μέσω δύο πολυπλεκτών ώστε να είναι εφικτή η 

λειτουργία των συστημάτων τοπικά ή απομακρυσμένα. Το σύστημα που είναι βασισμένο 

στην ERS CPU έχει εξοπλιστεί με μια απομονωνόμενη Ι/Ο θύρα (Port). Τα δεδομένα της 8-bit 

εισόδου της Ι/Ο Port επιλέγονται από ένα πρόσθετο πολυπλέκτη ανάλογα με τον 

επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Οι επιμέρους μονάδες των δύο συστημάτων υλοποιήθηκαν 

με VHDL αξιοποιώντας σε αρκετές περιπτώσεις την LPM (Library of Parameterized Modules) 

που διαθέτει το Quartus II. 
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Σχήμα 6.4 To μπλοκ διάγραμμα των υλοποιημένων συστημάτων: (1) τα κοινά στοιχεία των 

συστημάτων, (2) τα επιπρόσθετα στοιχεία του συστήματος που βασίζεται στην ERS CPU. 

Η Μνήμη των Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων 

Η μνήμη RAM είναι ένα από τα κοινά στοιχεία των δύο υλοποιήσεων και 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κώδικα και των δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά 

της συγκεκριμένης μνήμης RAM η οποία έχει μήκος 4096 Bytes, έχουν καθοριστεί μέσω της 

megafunction altsyncram που διαθέτει η LPM. Η διασύνδεση μεταξύ της μνήμης και της 

αντίστοιχης CPU επιτυγχάνεται μέσω των διαύλων διευθύνσεων και δεδομένων. Η 

αξιοποίηση της megafunction altsyncram σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του In-System 

Memory Content Editor του Quartus ΙΙ επιτρέπει την ανάγνωση και την εγγραφή δεδομένων 

κατά την λειτουργία του συστήματος μέσω της USB Blaster διασύνδεσης [6.23]. 

Η Απομονωμένη Ι/Ο Θύρα 

Η 8-bit απομονωμένη Ι/Ο Port έχει σχεδιαστεί ως μια γενικής χρήσης μονάδα και είναι 

διαθέσιμη μόνο στο σύστημα που είναι βασισμένο στην ERS CPU. Η συγκεκριμένη μονάδα 

διασυνδέεται με την ERS CPU μέσω των διαύλων διευθύνσεων, δεδομένων και ελέγχου. Η 

Ι/Ο Port δημιουργεί ένα IRQ σήμα κάθε φορά που μεταβάλλεται η τιμή της 8-bit 

απομονωμένης εισόδου που διαθέτει. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους χρήστες να 

προκαλέσουν μια IRQ στην CPU με σκοπό να κατανοήσουν τις μικρο-λειτουργίες που 

λαμβάνουν χώρα κατά την αναγνώριση και την εξυπηρέτηση μιας IRQ. Όταν το σύστημα 

λειτουργεί σύμφωνα με τον τοπικό τρόπο λειτουργίας, η 8-bit απομονωμένη είσοδος η 

οποία είναι συνδεδεμένη με ένα πολυπλέκτη δέχεται τα δεδομένα της από τους διακόπτες 
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0-7 της DE2 αναπτυξιακής πλατφόρμας. Ενώ όταν το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τον 

απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας, η 8-bit απομονωμένη είσοδος δέχεται δεδομένα από 

τον υπολογιστή μέσω της μονάδας In-System Sources and Probes. Επίσης, σύμφωνα με τον 

απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας, τα δεδομένα της 8-bit απομονωμένης εξόδου η οποία 

είναι μόνιμα συνδεδεμένη με τα κόκκινα LEDs της DE2 αναπτυξιακής πλατφόρμας, 

αποστέλλονται στον υπολογιστή μέσω της μονάδας In-System Sources and Probes. 

Η Μονάδα VGA Video Generation 

Τα παραπάνω συστήματα έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν σε μια οθόνη 

υπολογιστή, σύμφωνα και με τους δύο τρόπους λειτουργίας, τις τιμές των εσωτερικών 

καταχωρητών και διαύλων αξιοποιώντας την μονάδα VGA Video Generation. Η ανάλυση της 

περιοχής προβολής έχει οριστεί σε 640x480 pixels. Η περιοχή αυτή χωρίζεται σε τριάντα 

γραμμές των σαράντα χαρακτήρων ανά γραμμή. Η αναπαράσταση κάθε χαρακτήρα 

πραγματοποιείται σε ένα μπλοκ των 16x16 pixels. Η περιοχή προβολής χωρίζεται επίσης σε 

δύο υπό-περιοχές που αποτελούνται από δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη κάθε υπό-

περιοχής προβάλλονται τα ονόματα των καταχωρητών και των διαύλων ενώ στην δεξιά 

στήλη προβάλλονται οι αντίστοιχες τιμές τους. Τα δεδομένα της αριστερής στήλης κάθε 

υπό-περιοχής δεν μεταβάλλονται. Για τον λόγο αυτό προέρχονται από μια μνήμη ROM 

(Read Only Memory) η οποία περιλαμβάνεται στην μονάδα VGA Video Generation και 

αρχικοποιείται μέσω ενός mif (memory initialization file) αρχείου. Από την άλλη μεριά οι 

τιμές της δεξιάς στήλης κάθε υπό-περιοχής παράγονται δυναμικά σε κάθε κύκλο ρολογιού 

από την μονάδα VGA Video Generation. Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.5α, το σύστημα 

που είναι βασισμένο στην RS CPU αξιοποιεί μόνο την μια από τις δύο υπό-περιοχές. 

Αντίθετα, για την προβολή του περιεχομένου των καταχωρητών και των διαύλων του 

συστήματος που είναι βασισμένο στην ERS CPU αξιοποιούνται και οι δύο διαθέσιμες υπό-

περιοχές (σχήμα 6.5β). 

Η Μονάδα In System Sources and Probes 

Η μονάδα In System Sources and Probes επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των 

παραπάνω συστημάτων μέσω της USB Blaster διασύνδεσης που διαθέτει η DE2 

αναπτυξιακή πλατφόρμα με ένα υπολογιστή. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

μονάδας αξιοποιήθηκε η megafunction altsource_probe της βιβλιοθήκης LPM η οποία 

παρέχει τις θύρες source και probe που αναλαμβάνουν των ρόλο των εισόδων και εξόδων 

κατά την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τον απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας. 

Σε αυτή την περίπτωση η μονάδα In System Sources and Probes αρχικά παράγει το σήματα 

επιλογής των διαθέσιμων πολυπλεκτών ώστε τόσο τα σήματα clock και reset της 

αντίστοιχης CPU όσο και τα σήματα της 8-bit απομονωμένης εισόδου να μην προέρχονται 

από τα κουμπιά ή του διακόπτες της αναπτυξιακής πλατφόρμας αλλά από την μονάδα In  
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(α)                                                                                  (β) 

Σχήμα 6.5 Η αναπαράστασης των καταχωρητών και των διαύλων  

(α) της RS CPU και (β) της ERS CPU. 

System Sources and Probes. Η συγκεκριμένη μονάδα δέχεται μέσω της θύρας Sources 

κατάλληλα διαμορφωμένες εντολές από τον υπολογιστή και παράγει τα αντίστοιχα σήματα 

που καθορίζουν την λειτουργία του συστήματος. Επίσης μονάδα In System Sources and 

Probes σε κάθε παλμό ρολογιού συλλέγει τόσο τα δεδομένα των καταχωρητών και των 

διαύλων της αντίστοιχης CPU όσο και τα δεδομένα της απομονωμένης 8-bit εξόδου. Τα 

παραπάνω δεδομένα αποστέλλονται από την μονάδα In System Sources and Probes στον 

υπολογιστή μέσω της θύρας probes. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτός ο έλεγχος των 

υλοποιημένων συστημάτων από τον υπολογιστή αξιοποιώντας τον In System Sources and 

Probes Editor που διαθέτει το Quartus II [6.23].  

 

6.4 Από Απόσταση Εργαστήριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του 

προτεινόμενου διαδραστικού RL στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Με σκοπό την 

επίδειξη των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου RL σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται 

επίσης, η διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος που έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση 

ενός κώδικα που έχει αναπτυχθεί από τον χρήστη και κάνει χρήση μιας IRQ. 
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6.4.1 Η Αρχιτεκτονική του από Απόσταση Εργαστηρίου 

Το προτεινόμενο RL στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών έχει την δυνατότητα να 

εξυπηρετεί μόνο ένα χρήστη και μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα WS της ARIAL. Σύμφωνα με 

την συνολική δομή του RL στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών που παρουσιάζεται στο 

σχήμα 6.6, ο RL Server σε συνδυασμό με το διαθέσιμο υλικό (αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2 

και οθόνη) μπορούν αν χαρακτηριστούν ως ένα WS. Ο RL Server αποτελείται από δύο 

επιμέρους στοιχεία τον LabVIEW Server και τον TCL (Tool Command Language) Server. Ο 

LabVIEW Server παίζει τον ρόλο της WS_Application και είναι υπεύθυνος για την 

εξυπηρέτηση του χρήστη. Για τον λόγο αυτό ο LabVIEW Server παρέχει στον χρήστη το GUI 

για την διεξαγωγή των από απόσταση πειραμάτων μέσω μιας κατάλληλα διαμορφωμένης 

ιστοσελίδας. Ο TCL Server αναλαμβάνει την διαχείριση και την επικοινωνία με την 

αναπτυξιακή πλατφόρμα μέσω του Quartus II. Επομένως, σύμφωνα με το μοντέλο των WSs 

της ARIAL, ο TCL Server παίζει τον ρόλο του Experiment Server Η επικοινωνία μεταξύ του 

LabVIEW Server και του TCL Server πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων 

TCP/IP μηνυμάτων. 

 

 

Σχήμα 6.6 Η δομή του από απόσταση εργαστηρίου στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. 
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6.4.2 Ο LabVIEW Server 

Ο LabVIEW Server διαθέτει ένα φιλικό προς τον χρήστη GUI που διαμορφώνεται 

δυναμικά σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη επιτρέποντας τον προγραμματισμό και τον 

απομακρυσμένο έλεγχο του επιλεγμένου συστήματος που φορτώνεται αυτόματα στην 

αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2. Η πρόσβαση του χρήστη στο GUI του RL επιτυγχάνεται μέσω 

ενός web browser αξιοποιώντας την τεχνολογία remote panels της NΙ και τον web server 

που έχει ενσωματωθεί στον LabVIEW Server.  

Μέσω της ιστοσελίδας του LabVIEW Server ο χρήστης αρχικά έχει πρόσβαση στο 

περιβάλλον προγραμματισμού που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.7. Το συγκεκριμένο 

περιβάλλον προγραμματισμού παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέξει το 

επιθυμητό μικροϋπολογιστικό σύστημα επιλέγοντας την αντίστοιχη CPU μέσω του πεδίου 

“CPU Selection”. Στην συνέχεια έχει την δυνατότητα μέσω του πεδίου “Command Editor” να 

συντάξει το assembly πρόγραμμα που θα φορτωθεί στον αντίστοιχο μC αξιοποιώντας τις 

υποστηριζόμενες εντολές που περιγράφονται στο πεδίο “Instruction Set”. Ο συντακτικός 

έλεγχος του προγράμματος του χρήστη ενεργοποιείται από το κουμπί “Assemble” και τα 

τυχόν λάθη που προκύπτουν περιγράφονται στο πεδίο “Status”. Εφόσον δεν έχουν 

προκύψει λάθη από τον παραπάνω έλεγχο στο πεδίο “Memory Contents” εμφανίζονται τα 

δεδομένα που θα φορτωθούν στην μνήμη του επιλεγμένου συστήματος κατά την 

διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος. 

 

 

Σχήμα 6.7 Η ιστοσελίδα του περιβάλλοντος προγραμματισμού. 
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Η διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί 

“Run…”. Σε αυτή την περίπτωση η υλοποίηση του επιλεγμένου συστήματος φορτώνεται 

αυτόματα στο FPGA της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2 και στην συνέχεια ενημερώνεται η 

μνήμη του συστήματος με τα δεδομένα που περιέχει το πεδίο “Memory Contents”. 

Ταυτόχρονα, το GUI της ιστοσελίδας του LabVIEW Server μετατρέπεται στο γραφικό 

περιβάλλον ελέγχου που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.8. Μέσα από το περιβάλλον ελέγχου ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγξει την λειτουργία του επιλεγμένου μC αλλά και να 

παρατηρεί τις τιμές των καταχωρητών και των διαύλων της αντίστοιχης CPU σε κάθε παλμό 

ρολογιού. 

 

 

Σχήμα 6.8 Η ιστοσελίδα του περιβάλλοντος ελέγχου. 

Η λειτουργία του LabVIEW Server παρουσιάζεται αναλυτικά στο λογικό διάγραμμα 

του σχήματος 6.9. Αρχικά πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του περιβάλλοντος 

προγραμματισμού. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας μια λογική που βασίζεται στην 

αναγνώριση συμβάντων (events) τα οποία προκαλούνται όταν ο χρήστης αλλάξει την τιμή 

κάποιου αντικειμένου, εκτελούνται μια σειρά από διαδικασίες που σχετίζονται με το 

αντίστοιχο αντικείμενο.  

Επομένως, όταν επιλέγεται η επιθυμητή CPU μέσω του αντικειμένου “CPU Selection” 

αρχικά ενημερώνεται ο πίνακας “Instruction Set” με τις εντολές που υποστηρίζει η 

επιλεχθείσα CPU. Στην συνέχεια η επιλογή του χρήστη αποθηκεύεται και ενεργοποιείται το 
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πεδίο “Command Editor” επιτρέποντας στον χρήστη να συντάξει τον assembly κώδικα που 

θα φορτωθεί στην μνήμη του συστήματος που βασίζεται στην επιλεγμένη CPU. 

 

Σχήμα 6.9 Το διάγραμμα ροής του LabVIEW Server. 
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Όταν ο χρήστης ξεκινήσει την σύνταξη του κώδικα στο πεδίο “Command Editor” 

αρχικά απενεργοποιείται το κουμπί “Run”. Στην συνέχεια καταμετρούνται οι χαρακτήρες 

που περιέχονται στο πεδίο “Command Editor”. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της 

καταμέτρησης είναι 0 απενεργοποιούνται τα κουμπιά “Clear” και “Assemble” ενώ αν το 

αποτέλεσμα της καταμέτρησης είναι μεγαλύτερο του 0 τα παραπάνω κουμπιά 

ενεργοποιούνται.  

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει το κουμπί “Clear” τότε διαγράφονται τα 

δεδομένα που περιέχονται στα πεδία “Command Editor” και “Status” και πραγματοποιείται 

η απενεργοποίηση των κουμπιών “Clear” και “Assemble”.  

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει 

το κουμπί “Assemble”. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει χώρα ο συντακτικός έλεγχος του 

προγράμματος που έχει γράψει ο χρήστης από τον cross-assembler που έχει ενσωματωθεί 

στον LabVIEW Server [6.6]. Εφόσον δεν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ο cross-assembler 

παράγει τον κώδικα μηχανής που αποθηκεύεται σε ένα mif αρχείο. Ενώ ταυτόχρονα τα 

δεδομένα του mif αρχείου εμφανίζονται στο πεδίο “Memory Contents”. Στην συνέχεια 

ενεργοποιείται το κουμπί “Run...” και ενημερώνεται το πεδίο “Status” με τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας αποσφαλμάτωσης. Στην περίπτωση που εντοπιστούν κάποια σφάλματα 

στο assembly πρόγραμμα γίνεται διαγραφή των δεδομένων του πεδίου “Memory Contents”, 

απενεργοποίηση του κουμπιού “Run...” και ενημέρωση του πεδίου “Status” με την 

περιγραφή των σφαλμάτων που εντοπίσθηκαν.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφαλμάτωσης ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί “Run...” ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία φόρτωσης. 

Κατά την διαδικασία φόρτωσης ενεργοποιείται αυτόματα ο TCL Server και 

πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ του LabVIEW Server και του TCL Server. Έπειτα ο 

LabVIEW Server συντάσσει και αποστέλλει στον TCL Server την εντολή φόρτωσης του 

συστήματος που βασίζεται στην επιλεγμένη από τον χρήστη CPU. Σε αυτό το σημείο ο 

LabVIEW Server περιμένει την επιβεβαίωση από τον TCL Server ότι το sof (static RAM – 

SRAM object file) αρχείο που περιέχει την παραπάνω υλοποίηση έχει φορτωθεί στο FPGA 

της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2. Όταν η ληφθεί η παραπάνω επιβεβαίωση, ο LabVIEW 

Server στέλνει την εντολή με την οποία o TCL Server ξεκινά η διαδικασία φόρτωσης του mif 

αρχείου που περιέχει το πρόγραμμα του χρήστη στην μνήμη του υλοποιημένου 

συστήματος. Εφόσον ο LabVIEW Server λάβει από τον TCL Server το μήνυμα που 

επιβεβαιώνει ότι η παραπάνω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, δίνει εντολή στον 

TCL Server να ενεργοποιήσει τον In System Sources and Probes Editor του Quartus II. Η 

ενεργοποίηση του In System Sources and Probes Editor του Quartus II είναι απαραίτητη 

ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με το σύστημα που έχει φορτωθεί στο FPGA μέσω της 
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μονάδας In System Sources and Probes. Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του In-System 

Sources and Probes Editor, στο GUI της ιστοσελίδας του RL εμφανίζεται το περιβάλλον 

ελέγχου ενώ ταυτόχρονα αρχικοποιούνται τα αντικείμενα του GUI.  

Μέσω του περιβάλλοντος ελέγχου ο χρήστης είναι σε θέση να ελέγχει 

απομακρυσμένα το σύστημα που βασίζεται στην επιλεγμένη CPU και έχει πλέον φορτωθεί 

στην αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2. Κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει την τιμή κάποιου 

αντικειμένου στο περιβάλλον ελέγχου ενεργοποιείται η αντίστοιχη διαδικασία μέσω μιας 

λογικής ανίχνευσης συμβάντων.  

Όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί “Clock” αποστέλλεται στον TCL Server η εντολή 

που σχετίζεται με την δημιουργία ενός παλμού ρολογιού. Ο LabVIEW Server περνά σε 

κατάσταση αναμονής και περιμένει μέχρι ο TCL Server να ολοκληρώσει την διαδικασία 

γένεσης του παλμού ρολογιού. Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί ο LabVIEW Server 

λαμβάνει τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση της CPU (περιεχόμενο 

καταχωρητών και διαύλων) και των LEDs της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2 που είναι 

συνδεμένα με την 8-bit απομονωμένη έξοδο του μC. Στην συνέχεια ο LabVIEW Server 

ενημερώνει τα αντίστοιχα αντικείμενα του περιβάλλοντος ελέγχου. Μέσα από αυτή την 

διαδικασία ο χρήστης είναι σε θέση να παρατηρεί βήμα προς βήμα τα αποτελέσματα των 

μικρο-λειτουργίων που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση του προγράμματός από την 

CPU. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει το κουμπί “Reset” αποστέλλεται στον TCL 

Server η εντολή δημιουργίας ενός παλμού reset. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

όμοια με την διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά την δημιουργία ενός παλμού ρολογιού. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας reset η CPU θα ξεκινήσει από την αρχή την εκτέλεση 

του προγράμματος έχοντας μηδενίσει όλους τους καταχωρητές της. Επίσης όλα τα 

αντικείμενα του περιβάλλοντος ελέγχου παίρνουν τις αρχικές τους τιμές.  

Εφόσον ο χρήστης είχε επιλέξει μέσω του περιβάλλοντος προγραμματισμού την ERS 

CPU οι διακόπτες 0-7 ενεργοποιούνται. Κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει την τιμή ενός 

διακόπτη, ο LabVIEW Server διαβάζει την τρέχουσα κατάσταση των διαθέσιμων διακοπτών 

και αποστέλλει στο TCL Server την αντίστοιχη εντολή ώστε η τρέχουσα τιμή των 8 

διακοπτών να μεταφερθεί μέσω της μονάδας In-System Sources and Probes στην 8-bit 

απομονωμένη είσοδο του συστήματος. Επειδή κατά την παραπάνω μεταφορά δεν 

προκλήθηκε κάποιος παλμός ρολογιού ή reset το περιεχόμενο των καταχωρητών και των 

διαύλων της CPU δεν αλλάζει. Για τον λόγο αυτό δεν πραγματοποιείται καμιά ενημέρωση 

των αντικειμένων του περιβάλλοντος ελέγχου. Παρόλα αυτά ο LabVIEW Server μπαίνει σε 

κατάσταση αναμονής μέχρι να λάβει από τον TCL Server το μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η 

παραπάνω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να επιστέψει στο περιβάλλον 

προγραμματισμού θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί “Back” ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία 

μετάβασης. Κατά την διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ο τερματισμός της λειτουργίας 

του In-System Sources and Probes Editor μέσω της αποστολής κατάλληλης εντολής στον TCL 

Server. Ο LabVIEW server περιμένει να λάβει το μήνυμα επιβεβαίωσης από τον TCL Server. 

Η διαδικασία μετάβασης ολοκληρώνεται με τον τερματισμό της λειτουργίας του TCL Server 

και την εμφάνιση του περιβάλλοντος προγραμματισμού στο GUI της ιστοσελίδας του RL. 

6.4.3 O TCL Server 

Ο TCL Server έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας το API του Quartus II και συμπεριφέρεται 

ως σύνδεσμος μεταξύ του LabVIEW Server και της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2. 

Επομένως, σύμφωνα με την ARIAL, ο TCL Server αναλαμβάνει τον ρόλο του Experiment 

Server και έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί και να ελέγχει τόσο την αναπτυξιακή 

πλατφόρμα DE2 όσο και την υλοποίηση του συστήματος που φορτώνεται στο FPGA. Για τον 

σκοπό αυτό, ο TCL Server έχει την δυνατότητα να ελέγχει τον Quartus II Programmer, τον In-

System Memory Content Editor και τον In-System Sources and Probes Editor. του Quartus II. 

Ο TCL Server υποστηρίζει το σύνολο εντολών που παρουσιάζεται στον πίνακα 6.5. 

 

Εντολή Όρισμα Περιγραφή 

download 
sof 

αρχείο 

Φορτώνει στο FPGA το sof αρχείο που περιέχει την υλοποίηση 

του συστήματος μέσω του Quartus II Programmer 

program_mem - 

Ενημερώνει την μνήμη του συστήματος με το .mif αρχείο που 

περιέχει τον κώδικα μηχανής μέσω του In-System Memory 

Content Editor 

open_ctl - Ενεργοποιεί τον In-System Sources and Probes Editor 

close_ctl - Απενεργοποιεί τον In-System Sources and Probes Editor 

clk - 
Δημιουργεί ένα παλμό clock με εύρος 100msec και επιστρέφει 

την τιμή των καταχωρητών, των διαύλων και των LEDs 

reset - 
Δημιουργεί ένα παλμό reset με εύρος 100msec και επιστρέφει 

την τιμή των καταχωρητών, των διαύλων και των LEDs 

switch 
τιμή 

(hex) 
Ενημερώνει την τιμή της 8-bit απομονωμένης εισόδου 

rvga - 
Επιστρέφει την τιμή των καταχωρητών, των διαύλων και των 

LEDs 

exit - Απενεργοποιεί τον TCL Server 

Πίνακας 6.5 Οι εντολές που υποστηρίζει ο TCL Server. 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής του σχήματος 6.10 που παρουσιάζει αναλυτικά την 

λειτουργία του TCL Server, αρχικά πραγματοποιείται η διαδικασία αρχικοποίησης του TCL 

Server. Σύμφωνα με αυτή την διαδικασία ο TCL Server αρχικά καθορίζει την TCP θύρα μέσω 

της οποίας θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με τον LabVIEW Server. Στην συνέχεια o TCL 

server μπαίνει σε κατάσταση listen περιμένοντας ένα αίτημα σύνδεσης από τον LabVIEW 

Server. Σύμφωνα με το υποστηριζόμενο client-server μοντέλο επικοινωνίας, ο TCL Server 

αναλαμβάνει τον ρόλο του server ενώ στον LabVIEW Server ανατίθεται ο ρόλος του client.  

Σε αυτό το σημείο ο TCL Server τίθεται σε κατάστασης αναμονής περιμένοντας ένα 

αίτημα σύνδεσης από τον LabVIEW Server. Όταν o TCL Server λάβει ένα αίτημα σύνδεσης, 

πραγματοποιείται η διασύνδεση με τον LabVIEW Server και ο TCL Server τίθεται εκ νέου σε 

κατάσταση αναμονής περιμένοντας να δεχτεί από τον LabVIEW Server μια από τις 

υποστηριζόμενες εντολές μέσω ενός TCP/IP μηνύματος. Όταν ο TCL Server δεχτεί μια ένα 

TCP/IP μήνυμα, ξεκινά την διαδικασία αναγνώρισης της εντολής ώστε να ενεργοποιηθεί η 

σχετιζόμενη διαδικασία. 

Αν ο TCL Server λάβει την εντολή “download” ενεργοποιείται η διαδικασία 

προγραμματισμού του FPGA. Σύμφωνα με αυτήν, πραγματοποιείται αρχικά η ενεργοποίηση 

του Quartus II programmer και στην συνέχεια το sof αρχείο που υποδεικνύει η παραπάνω 

εντολή φορτώνεται στο FPGA της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2. Το παραπάνω αρχείο 

περιέχει την περιγραφή της υλοποίησης του συστήματος που βασίζεται στην επιλεγμένη 

από τον χρήστη CPU. Όταν η φόρτωση του sof αρχείου ολοκληρωθεί, ο TCL Server 

απενεργοποιεί τον Quartus II programmer και στέλνει στον LabVIEW Server ένα μήνυμα 

επιβεβαίωσης που τον ενημερώνει για την επιτυχή φόρτωση του sof αρχείου. Με την 

ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο TCL Server μπαίνει σε κατάστασης αναμονής 

μέχρι να δεχθεί μια νέα εντολή από τον LabVIEW Server.  

Στην περίπτωση που ληφθεί η εντολή “program_mem” ξεκινά η διαδικασία φόρτωσης 

του προγράμματος που συνέταξε νωρίτερα ο χρήστης. Ο TCL Server αφού ενεργοποιήσει 

τον In-System Memory Content Editor του Quartus II, αποθηκεύει στην μνήμη του 

συστήματος το περιεχόμενο του mif αρχείου που δημιουργήθηκε από τον cross-assembler 

του LabVIEW Server και περιέχει τον κώδικα μηχανής του προγράμματος του χρήστη. Στην 

συνέχεια απενεργοποιείται ο In-System Memory Content Editor και ο TCL Server αποστέλλει 

το αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης στον LabVIEW Server. Με την ολοκλήρωση της 

παραπάνω διαδικασίας ο TCL Server είναι σε θέση να δεχθεί και να εξυπηρετήσει μια νέα 

εντολή. 

Ο TCL Server κατά κύριο λόγω αξιοποιεί τον In-System Sources and Probes Editor του 

Quartus II ώστε να ανταλλάσει δεδομένα με την μονάδα In-System Sources and Probes του  
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Σχήμα 6.10 Το διάγραμμα ροής του TCL Server. 
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υλοποιημένου συστήματος. Για τον λόγο αυτό ο TCL Server υποστηρίζει δύο εντολές την 

“open_ctl” και την “close_ctl” με τις οποίες πραγματοποιείται η ενεργοποίηση και η 

απενεργοποίηση του In-System Sources and Probes Editor αντίστοιχα. Η εκτέλεση των 

εντολών αυτών ολοκληρώνεται με την αποστολή του σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης 

στον LabVIEW Server. 

Με την λήψη της εντολής “clk”, ο TCL Server ξεκινά την εκτέλεση της διαδικασίας για 

την δημιουργία ενός παλμού clock. Σε αυτή την περίπτωση ο TCL Server μέσω του In-System 

Sources and Probes Editor εγγράφει στην θύρα source που αντιπροσωπεύει τα σήματα 

clock και reset την τιμή 1. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω θύρα 

δέχεται ένα αριθμό του οποίο το λιγότερο σημαντικό bit (bit0) σχετίζεται με το σήμα clock 

ενώ το αμέσως επόμενο bit (bit1) του σχετίζεται με το σήμα reset. Μετά από 100 msec ο 

TCL Server εγγράφει στην παραπάνω θύρα την τιμή 0. Με τον τρόπο αυτό η μονάδα In-

System Sources and Probes του υλοποιημένου συστήματος παράγει ένα παλμό ρολογιού 

εύρους 100 msec. Στην συνέχεια ο TCL Server ενεργοποιεί την διαδικασία ανάγνωσης 

δεδομένων ώστε να λάβει τα δεδομένα της 8-bit απομονωμένης εξόδου, των καταχωρητών 

και των διαύλων της CPU. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από την μονάδα In-System 

Sources and Probes του υλοποιημένου συστήματος μετά την ολοκλήρωση των μικρο-

λειτουργιών της CPU και αποστέλλονται στον TCL Server μέσω της αντίστοιχης θύρας probe. 

Η διαδικασίας δημιουργίας του παλμού ρολογιού του TCL Server ολοκληρώνεται με την 

αποστολή των αντίστοιχων δεδομένων υπό την μορφή TCP/IP μηνύματος στον LabVIEW 

Server.  

Όταν ο TCL Server λάβει την εντολή “reset” ξεκινά η διαδικασία της δημιουργίας ενός 

παλμού reset. Η διαδικασία αυτή είναι όμοια με την διαδικασία δημιουργίας του παλμού 

clock με την διαφορά ότι στην θύρα source που αντιπροσωπεύει τα σήματα clock και reset 

εγγράφεται αρχικά ο αριθμός 2 και όχι ο αριθμός 1. 

Με την λήψη της εντολής “switch” ο TCL Server ξεκινά την διαδικασία ενημέρωσης της 

8-bit απομονωμένης εισόδου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία 

αυτή σχετίζεται αποκλειστικά με το υλοποιημένο σύστημα που βασίζεται στην ERS CPU. 

Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη διαδικασία ο TCL Server μέσω του In-System Sources 

and Probes Editor, εγγράφει στην θύρα source της μονάδας In-System Sources and Probes 

που αντιστοιχεί στην 8-bit απομονωμένη είσοδο έναν 8-bit αριθμό. Ο αριθμός αυτός που 

λήφθηκε ως όρισμα της εντολής “switch”, αναπαριστά την τρέχουσα κατάσταση των 

διακοπτών του περιβάλλοντος ελέγχου που διαθέτει ο LabVIEW Server. Με τον τρόπο αυτό 

η μονάδα In-System Sources and Probes δημιουργεί τα κατάλληλα σήματα που καταλήγουν 

στην 8-bit απομονωμένη είσοδο του υλοποιημένου συστήματος. Με την ολοκλήρωση της 
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παρούσας διαδικασίας ο TCL Server αποστέλλει το αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης στον 

LabVIEW Server. 

 Όταν ο TCL Server λάβει την εντολή “rvga” ξεκινά η διαδικασία ανάγνωσης. Κατά την 

διαδικασία αυτή, ο TCL Server διαβάζει μέσω του In-System Sources and Probes Editor τα 

δεδομένα της θύρας probe που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της 8-bit απομονωμένης 

εξόδου, των καταχωρητών και των διαύλων της CPU του υλοποιημένου συστήματος. Τα 

δεδομένα αυτά συλλέγονται από την μονάδα In-System Sources and Probes σε κάθε παλμό 

ρολογιού εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των αντίστοιχων μικρο-λειτουργιών από την 

CPU. Στην συνέχεια τα δεδομένα που συνέλλεξε ο TCL Server τα αποστέλλει στον LabVIEW 

Server μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου TCP/IP μηνύματος. 

Η τελευταία εντολή που υποστηρίζει ο TCL Server είναι η εντολή “exit” η οποία 

ενεργοποιεί την διαδικασία τερματισμού. Κατά την διαδικασία αυτή ο TCL Server αρχικά 

πραγματοποιεί την αποσύνδεση με τον LabVIEW Serer και στην συνέχεια τερματίζει την 

λειτουργία του. 

 

6.5 Παράδειγμα από Απόσταση Πειράματος 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται η διεξαγωγή ενός από απόσταση πειράματος 

αξιοποιώντας τόσο τις δυνατότητες του προτεινόμενου RL όσο και του συστήματος που 

βασίζεται στην ERS CPU. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρήστης αρχικά αναπτύσσει το 

πρόγραμμα που επιθυμεί και στην συνέχεια έχει την δυνατότητα αφενός να επιβεβαιώσει 

την λειτουργία του προγράμματος και αφετέρου να παρατηρήσει τα αποτελέσματα των 

μικρο-λειτουργιών που εκτελεί η επιλεγμένη CPU κατά την βήμα προς βήμα εκτέλεση του 

προγράμματος. 

Ο χρήστης αφού συνδεθεί με την ιστοσελίδα του προτεινόμενου RL που περιέχει το 

GUI με την μορφή του περιβάλλοντος προγραμματισμού (σχήμα 6.11), επιλέγει την ERS CPU 

μέσω του πεδίου “CPU Selection”. Στην συνέχεια μέσω του πεδίου “Command Editor” ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να συντάξει το πρόγραμμα που επιθυμεί να εκτελέσει η ERS 

CPU αξιοποιώντας τις αντίστοιχες εντολές οι οποίες εμφανίζονται στο πεδίο “Instruction 

Set”. 

Στο σχήμα 6.11 εκτός από το περιβάλλον προγραμματισμού του προτεινόμενου RL, 

παρουσιάζεται για λόγους επίδειξης ένα σχετικά απλό πρόγραμμα σε assembly που 

υποστηρίζει μια IRQ που προκαλείται από την μονάδας I/O Port του επιλεγμένου 

συστήματος κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα της 8-bit απομονωμένης εισόδου. Ο 

κώδικας του παραπάνω προγράμματος χωρίζεται σε τρία τμήματα: τον πίνακα  
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Σχήμα 6.11 Η ιστοσελίδα του περιβάλλοντος προγραμματισμού. 

διανυσμάτων (vector table), το κυρίως πρόγραμμα (main program) και την ISR. Ο πίνακας 

διανυσμάτων του συγκεκριμένου προγράμματος που θα αποθηκευτεί στην θέση μνήμης 

0x0000(hex), καθορίζει τις διευθύνσεις του κυρίως προγράμματος και της ISR που είναι 

0x0045(hex) και 0x004F(hex)αντίστοιχα.  

Στo κυρίως πρόγραμμα αρχικά πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του SP 

αξιοποιώντας την εντολή LDSP. Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται η τιμή του SP σε 0x0FFE (hex) 

που αντιστοιχεί στην προτελευταία θέση της διαθέσιμής μνήμης του επιλεγμένου 

συστήματος. Στην συνέχεια μέσω της εντολής IESET το IE bit του IStR παίρνει την τιμή ‘1’ 

ώστε να υποστηρίζεται η εξυπηρέτηση της IRQ. Έπειτα υλοποιείται ένας ατέρμων βρόχος 

στον οποίο εκτελούνται οι εντολές NOP, NOT, NOP. 

Ο κώδικας της ISR εκτελείται για την εξυπηρέτηση της IRQ που προέρχεται από την 

μονάδα I/O Port του επιλεγμένου συστήματος. Σύμφωνα με αυτόν η ERS CPU αρχικά 

διαβάζει τα δεδομένα της 8-bit απομονωμένης εισόδου αξιοποιώντας την εντολή την 

εντολή INPT. Στην συνέχεια αξιοποιώντας την εντολή OTPT η ERS CPU εξάγει τα παραπάνω 

δεδομένα στην 8-bit απομονωμένη έξοδο της μονάδα I/O Port. Η εκτέλεση της ISR 

ολοκληρώνεται με την εντολή RET μέσω της οποίας πραγματοποιείται η επιστροφή στο 

κυρίως πρόγραμμα. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του παραπάνω προγράμματος, ο χρήστης μέσω 

της επιλογής “Assemble” θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον συντακτικό έλεγχο του 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα του συντακτικού ελέγχου εμφανίζονται στο πεδίο 
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“Status” και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα δημιουργείται από τον cross-

assembler το mif αρχείο που περιέχει τον κώδικα μηχανής που προέκυψε από το 

πρόγραμμα του χρήστη. Ταυτόχρονα το περιεχόμενο του mif αρχείου εμφανίζεται σε 

δεκαεξαδική μορφή στο πεδίο “Memory Contents”. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να παρατηρήσει και να ελέγξει τα δεδομένα που περιέχει το mif αρχείο και 

πρόκειται να αποθηκευτούν στην μνήμη του επιλεγμένου συστήματος.  

Εφόσον δεν έχουν προκύψει λάθη ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει το από 

απόσταση πείραμα μέσω της επιλογής “Run…”. Σε αυτή την περίπτωση ξεκινά αρχικά η 

διαδικασία φόρτωσης του επιλεγμένου συστήματος στο FPGA της αναπτυξιακής 

πλατφόρμας DE2. Έπειτα φορτώνεται αυτόματα ο κώδικας μηχανής στην μνήμη του 

επιλεγμένου συστήματος και στην ιστοσελίδα του RL εμφανίζεται το περιβάλλον ελέγχου 

που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.12. Μέσα από το περιβάλλον ελέγχου ο χρήστης είναι σε 

θέση να ελέγχει την CPU του επιλεγμένου συστήματος που έχει πλέον φορτωθεί στο FPGA 

της DE2 αναπτυξιακής πλατφόρμας. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Clock” 

ένας παλμός ρολογιού δημιουργείται μέσω της μονάδας In System Sources and Probes του 

επιλεγμένου συστήματος. Στην συνέχεια η CPU εκτελεί τις αντίστοιχες μικρο-λειτουργίες και 

το πεδίο “Monitor Representation” ενημερώνεται αυτόματα με τις τρέχουσες τιμές των 

καταχωρητών και διαύλων της επιλεγμένης CPU. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική 

γιατί επιτρέπει στον χρήστη να κατανοήσει σε βάθος τις μικρο-λειτουργίες που εκτελεί η 

επιλεγμένη CPU κατά την εκτέλεση των φάσεων ανάκλησης, αποκωδικοποίησης και 

 

 

Σχήμα 6.12 Η ιστοσελίδα του περιβάλλοντος ελέγχου. 
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εκτέλεσης καθεμιάς από τις υποστηριζόμενες εντολές. Ο χρήστης έχει επίσης την 

δυνατότητα μέσω της επιλογής “Reset” να προκαλέσει την δημιουργία ενός παλμού reset 

ώστε να μηδενιστούν οι τιμές των καταχωρητών και να ξεκινήσει από την αρχή η βήμα προς 

βήμα εκτέλεση του προγράμματος. 

Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα του προτεινόμενου RL είναι ότι επιτρέπει στον 

χρήστη να κατανοήσει την λειτουργία του μηχανισμού για την διαχείριση των IRQs μιας 

απλής CPU. Η συγκεκριμένη δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο από το σύστημα που είναι 

βασισμένο στην ERS CPU σε συνδυασμό με την συγγραφή κατάλληλου προγράμματος από 

τον χρήστη όπως το πρόγραμμα που παρουσιάζεται για λόγους επίδειξης στο σχήμα 6.11.  

Σε αυτή την περίπτωση μέσω των διακοπτών του περιβάλλοντος ελέγχου ο χρήστης 

έχει την δυνατότητα να καθορίσει την τιμή της 8-bit απομονωμένης εισόδου της μονάδας 

I/O Port. Κάθε φορά που αλλάζει η τιμή των παραπάνω διακοπτών η μονάδα I/O Port 

στέλνει μια IRQ στην ERS CPU με αποτέλεσμα στον επόμενο παλμό ρολογιού η τιμή του bit 

IP του IStR να παίρνει την τιμή ‘1’. Στην συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί “Clock” ο χρήστης 

είναι σε θέση να παρατηρεί την βήμα προς βήμα εκτέλεση όλων των μικρο-λειτουργιών 

που λαμβάνουν χώρα ώστε η ERS CPU να εξυπηρετήσει την παραπάνω IRQ. Με την 

ολοκλήρωση της εκτέλεσης της ISR η τρέχουσα τιμή της 8-bit απομονωμένης εξόδου της 

μονάδας I/O Port παρουσιάζεται στον χρήστη μέσω των LEDs 0-7 του περιβάλλοντος 

ελέγχου. 

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω από απόσταση πειράματος ο χρήστης είναι σε 

θέση να κατανοήσει βασικές λειτουργίες μιας σχετικά απλής CPU όπως η διαχείριση της 

στοίβας, η κλήση μιας ISR, η επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα μετά την εξυπηρέτηση μιας 

IRQ κλπ.  

 

6.6 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής προτάθηκε ένα RL στην 

αρχιτεκτονική των υπολογιστών το οποίο επιτρέπει την κατανόηση σε βάθος των μικρο-

λειτουργιών που εκτελεί μια απλή CPU σε κάθε κύκλο ρολογιού. Η υλοποίηση του 

συγκεκριμένου RL που την τρέχουσα χρονική στιγμή εξυπηρετεί μόνο ένα χρήστη 

ακολουθεί το μοντέλο ανάπτυξης των WSs της ARIAL. Συνεπώς το συγκεκριμένο RL 

αποτελείται από δύο στοιχεία τον LabVIEW Server και τον TCL Server. Ο LabVIEW Server 

είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος μέσω ενός φιλικού προς 

τον χρήστη GUI ενώ ο TCL Server αναλαμβάνει την επικοινωνία και τον έλεγχο του 

διαθέσιμου υλικού που περιλαμβάνει την αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2.  
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Ο χρήστης μέσα από το GUI του συγκεκριμένου RL έχει την δυνατότητα να επιλέξει 

και να προγραμματίσει σε assembly μια από τις δύο υποστηριζόμενες CPUs (RS CPU και την 

ERS CPU). Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει την ανάπτυξη του προγράμματος που επιθυμεί 

έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει την διεξαγωγή του από απόσταση πειράματος. Σε αυτή 

την περίπτωση το σύστημα που βασίζεται στην επιλεγμένη CPU φορτώνεται αυτόματα στο 

FPGA της αναπτυξιακής πλατφόρμας DE2 ενώ ο κώδικας μηχανής του προγράμματος του 

χρήστη αποθηκεύεται στην μνήμη του υλοποιημένου πλέον συστήματος. Σε αυτό το 

σημείο, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγχει μέσα από το περιβάλλον ελέγχου της 

ιστοσελίδας του συγκεκριμένου RL τόσο τα σήματα clock και reset όσο και την τιμή της 8-bit 

απομονωμένης εισόδου που διαθέτει το σύστημα που στηρίζεται στην ERS CPU. Επίσης 

στην περίπτωση του συστήματος που βασίζεται στην ERS CPU ο χρήστης μπορεί να 

παρατηρεί την τιμή της 8-bit απομονωμένης εξόδου μέσω των LEDs που διαθέτει το 

περιβάλλον ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε κάθε παλμό clock, οι τιμές των εσωτερικών 

καταχωρητών και διαύλων της επιλεγμένης CPU εμφανίζονται στο περιβάλλον του 

συγκεκριμένου RL. Μέσα από αυτή την διαδικασία ο χρήστης που δεν είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένος με την αρχιτεκτονική των υπολογιστών έχει την δυνατότητα να κατανοήσει 

τις μικρο-λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση μιας εντολής από την CPU 

αλλά και βασικές λειτουργίες όπως η εξυπηρέτηση μιας διακοπής, η διαχείριση της στοίβας 

κλπ.  

Το συστήματα που αξιοποιούνται από το προτεινόμενο RL στηρίζονται σε δύο σχετικά 

απλές CPUs, την RS CPU και την ERS CPU, των οποίων η αρχιτεκτονική παρουσιάζεται σε 

αυτό το κεφάλαιο. Ο σχεδιασμός ERS CPU που είναι βασισμένος στην RS CPU, υποστηρίζει 

την διασύνδεση με 8-bit απομονωμένα I/Os και την διαχείριση διακοπών. Για τον σκοπό 

αυτό η ERS CPU αφενός διαθέτει ένα διευρυμένο σύνολο εντολών έναντι της RS CPU και 

αφετέρου έχει την δυνατότητα διαχείρισης της στοίβας. Τα παραπάνω συστήματα εκτός 

από την αντίστοιχη CPU διαθέτουν ένα σύνολο υποσυστημάτων όπως η μνήμη, η μονάδα 

VGA Video Generation, η μονάδα In System Sources and Probes και η 8-bit απομονωμένη 

I/O Port. Όλα τα επιμέρους συστήματα έχουν υλοποιηθεί με VHDL αξιοποιώντας τόσο την 

LPM όσο και τις δυνατότητες του Quartus II. 

Το βασικό πλεονέκτημα των παραπάνω συστημάτων είναι ότι υποστηρίζουν δύο 

τρόπους λειτουργίας (τον τοπικό και απομακρυσμένο τρόπο λειτουργίας) Σύμφωνα με τον 

τοπικό τρόπο λειτουργίας ο χρήστης αξιοποιώντας τα κουμπιά και τους διακόπτες της 

αναπτυξιακής πλατφόρμας έχει την δυνατότητα να ελέγχει την CPU του συστήματος και τα 

δεδομένα της 8-bit απομονωμένης εισόδου. Ταυτόχρονα μπορεί να παρατηρεί σε κάθε 

κύκλο ρολογιού τις τιμές των εσωτερικών καταχωρητών και των διαύλων της αντίστοιχης 

CPU μέσω της οθόνης που είναι συνδεδεμένη στην αναπτυξιακή πλατφόρμα DE2. Η 



218 6.6 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 

 

ενσωμάτωση της μονάδας In System Sources and Probes στα παραπάνω συστήματα σε 

συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει το Quartus II, επιτρέπει τον έλεγχο και την 

εποπτεία της αντίστοιχης CPU μέσω ενός υπολογιστή (απομακρυσμένος τρόπος 

λειτουργίας). Το γεγονός αυτό κατέστησε εφικτή την επικοινωνία μεταξύ του TCL Server και 

του επιλεγμένου συστήματος ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων 

με τα συγκεκριμένα μικροϋπολογιστικά συστήματα. 
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7.1 Συμπεράσματα 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας 

ευέλικτης και επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής για την υλοποίηση RLs η οποία ονομάζεται ARIAL 

και είναι ανεξάρτητη από το γνωστικό αντικείμενο των υποστηριζόμενων από απόσταση 

πειραμάτων. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική διαθέτει δύο δομικά στοιχεία, τον MWS και τα 

WSs που συνήθως βρίσκονται σε πολλαπλότητα. Ο MWS αναλαμβάνει την διαχείριση των 

χρηστών και των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Ενώ τα WSs είναι 

υπεύθυνα για την διεξαγωγή των υποστηριζόμενων από απόσταση πειραμάτων. Η 

επικοινωνία μεταξύ του MWS και των διαθέσιμων WSs επιτυγχάνεται μέσω μιας κατάλληλα 

διαμορφωμένης βάσης δεδομένων που επιτρέπει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου και 

συνήθως είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή που φιλοξενεί τον MWS.  

Το παραπάνω μοντέλο επικοινωνίας δεν περιορίζει τους σχεδιαστές των RLs στην 

επιλογή συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού ή τεχνολογίας για την ανάπτυξη των 

επιμέρους δομικών στοιχείων της ARIAL. Το γεγονός αυτό παρέχει επίσης στους σχεδιαστές 

των RLs την δυνατότητα αναβάθμισης ενός δομικού στοιχείου της ARIAL χωρίς να είναι 

απαραίτητος ο επανασχεδιασμός ολόκληρου του RL. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ARIAL που 

οφείλεται στο παραπάνω μοντέλο επικοινωνίας είναι η δυνατότητα ανάπτυξης 

ομοσπονδιακών RLs. Κάθε ίδρυμα που συμμετέχει σε ένα ομοσπονδιακό RL είναι υπεύθυνο 

μόνο για τα WSs που παρέχει. Όμως αξιοποιώντας και τα WSs που παρέχουν τα υπόλοιπα 

συνεργαζόμενα ιδρύματα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει περισσότερους φοιτητές. 

Με τον τρόπο αυτό τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης ανά ίδρυμα μειώνονται 

σημαντικά. Η δυνατότητα υλοποίησης των ομοσπονδιακών RLs μπορεί επίσης να επιφέρει 

επιπλέον έσοδα στα συνεργαζόμενα ιδρύματα με την “ενοικίαση” θέσεων εργασίας σε 

ιδρύματα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα κόστη ανάπτυξης και λειτουργίας ενός 

RL. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση ομοσπονδιακών RLs σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει 
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ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων 

ιδρυμάτων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την ARIAL η διεξαγωγή των υποστηριζόμενων από απόσταση 

πειραμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των WSs. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη 

ενός RL που υποστηρίζει ένα ή περισσότερα από απόσταση πειράματα στο ίδιο ή σε 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα αξιοποιώντας το κατάλληλο αριθμό WSs. Επομένως, η 

ανάπτυξη ενός WS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με το γνωστικό αντικείμενο του 

υποστηριζόμενου από απόσταση πειράματος όσο και με τον απαιτούμενο εργαστηριακό 

εξοπλισμό. Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη ενός 

WS, στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνοντα τρεις διαφορετικές δομές για την 

ανάπτυξη των WSs.  

Η πρώτη δομή που προτείνεται, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την 

αρχιτεκτονική των περισσοτέρων RLs που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το υποστηριζόμενο μοντέλο επικοινωνίας μεταξύ των 

δομικών στοιχείων της ARIAL, επιβεβαιώνει την άποψη ότι ένα υφιστάμενο RL που 

εξυπηρετεί ένα ή περισσότερους χρήστες μπορεί με ελάχιστες τροποποιήσεις να ενταχθεί 

σε ένα γενικότερο RL το όποιο έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την ARIAL.  

Η δεύτερη και η τρίτη από τις προτεινόμενες δομές επιτρέπουν την διεξαγωγή ενός 

από απόσταση πειράματος που έχει αναπτυχθεί είτε από τους σχεδιαστές του RL είτε από 

τους ίδιους του χρήστες. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι συμβάλει 

αποφασιστικά στην βιωσιμότητα ενός RL διευρύνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Επομένως, ένα RL που υποστηρίζει την παραπάνω δυνατότητα, απευθύνεται κυρίως σε 

τριτοβάθμια ιδρύματα και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και 

για ερευνητικούς σκοπούς. Για την ανάπτυξη ενός από απόσταση πειράματος, ο χρήστης θα 

πρέπει να υλοποιήσει το GUI που θα αναλάβει τον έλεγχο είτε του συνολικού 

εργαστηριακού εξοπλισμού (δεύτερη δομή) είτε μόνο της πειραματικής διάταξης (τρίτη 

δομή) μέσω του Experiment Server που είναι εγκατεστημένος στο αντίστοιχο WS. Για την 

επικοινωνία μεταξύ του GUI του χρήστη και του Experiment Server συνιστάται η αξιοποίηση 

ενός πρωτόκολλου επικοινωνίας που βασίζεται στην ανταλλαγή TCP/IP μηνυμάτων 

μεταβλητού μήκους. Η επιλογή της αξιοποίησης των TCP/IP μηνυμάτων παρέχει στον 

χρήστη την δυνατότητα να αξιοποιήσει οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού επιθυμεί 

για την ανάπτυξη του παραπάνω GUI. 

Με σκοπό την επιβεβαίωση της ARIAL στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ανάπτυξη του 

διαδραστικού RL στην ψηφιακή επεξεργασίας σήματος με DSPs που ονομάζεται R-DSP Lab. 

Το προτεινόμενο RL ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες μπορεί να αξιοποιήσει έως δέκα 

WSs όπου κάθε WS μπορεί να εξυπηρετήσει έως τρείς ταυτόχρονους χρήστες που εκτελούν 
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διαφορετικά από απόσταση πειράματα. Ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων WSs 

καθορίστηκε από τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριο Ηλεκτρονικής 

του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ενώ, ο μέγιστος αριθμός χρηστών που 

μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε WS καθορίζεται από τον τρόπο λειτουργίας (normal mode ή 

GUI mode) του αντίστοιχου WS. Ο τρόπος λειτουργίας ενός WS εξαρτάται από το είδος του 

από απόσταση πειράματος που επέλεξε ο χρήστης. 

Ο χρήστης του R-DSP Lab έχει την δυνατότητα είτε να διεξάγει ένα από τα 

προκαθορισμένα από απόσταση πειράματα που έχουν υλοποιηθεί από του σχεδιαστές του 

RL είτε να επιβεβαιώσει την ορθή λειτουργία μιας DSP εφαρμογής που αναπτύχθηκε από 

τον ίδιο και φορτώνεται αυτόματα στην αναπτυξιακή πλατφόρμα του διαθέσιμου WS. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις το WS λειτούργει σύμφωνα με τον normal mode τρόπο λειτουργίας 

και μπορεί να εξυπηρετήσει έως τρείς ταυτόχρονους χρήστες. Οι χρήστες μέσω μιας 

κατάλληλα διαμορφωμένης ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν 

απομακρυσμένα τα διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα (παλμογράφο και γεννήτρια 

συχνοτήτων). 

Όμως το μεγάλο πλεονέκτημα του R-DSP Lab είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες την 

ανάπτυξη των δικών τους από απόσταση πειραμάτων. Σε αυτή την περίπτωση τόσο η DSP 

εφαρμογή που θα φορτωθεί στην αναπτυξιακή πλατφόρμα όσο και το GUI που 

αναλαμβάνει τον απομακρυσμένο έλεγχο της αναπτυξιακής πλατφόρμας και της DSP 

εφαρμογής, έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο τον χρήστη. Για τον σκοπό αυτό το GUI του 

χρήστη επικοινωνεί με τον Experiment Server του διαθέσιμου WS που ονομάζεται R-DSP 

Server, μέσω TCP/IP μηνυμάτων σύμφωνα με το προτεινόμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

Σε αυτή την περίπτωση το WS ακολουθεί τον GUI mode τρόπο λειτουργίας και παρέχει σε 

ένα μόνο χρήστη την δυνατότητα να χειρίζεται απομακρυσμένα τα διαθέσιμα 

εργαστηριακά όργανα μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Για να διευκολυνθεί και να 

επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης των παραπάνω GUIs από τους χρήστες με το LabVIEW 

και το Matlab στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής έχουν αναπτυχθεί δύο 

toolkits που ονομάζονται R-DSP LabVIEW Toolkit και R-DSP Matlab Toolkit αντίστοιχα. Τα 

συγκεκριμένα toolkits διαθέτουν ένα σύνολο συναρτήσεων που αναλαμβάνουν την 

επικοινωνία μεταξύ του GUI και του R-DSP Server. 

Το R-DSP Lab έχει ενταθεί στην εκπαίδευση των φοιτητών των προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών “Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας” και 

“Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες” από το 2009. Η διαμόρφωση της σημερινής μορφής του R-

DSP Lab οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην διαρκή του αξιολόγηση του από τους φοιτητές. Η 

παραπάνω αξιολόγηση ήταν απόρροια εκτενών συζητήσεων που λάμβαναν χώρα κατά την 

διάρκεια κάθε εξαμήνου αλλά και ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου που συμπλήρωναν οι 
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φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν 

κατά την χρονική περίοδο 2009-2012, οι φοιτητές αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το R-DSP 

Lab και εκτέλεσαν περίπου 2400 από απόσταση πειράματα. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του 

R-DSP Lab για την διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είχε ως αποτέλεσμα την 

καλύτερη διαχείριση του χρόνου των φοιτητών γεγονός που οδήγησε στην βελτίωση της 

απόδοσής τους. 

Με σκοπό την περαιτέρω επιβεβαίωση της ARIAL προτάθηκε ένα RL στην ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας με DSPs που ονομάζεται R-DImPr Lab και παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο 5. Η ανάπτυξη του R-DImPr Lab εστιάστηκε κυρίως στην υλοποίηση του 

αντίστοιχου WS που έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί ένα μόνο χρήστη. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην ευελιξία που προσφέρει η ARIAL αφού με ελάχιστες τροποποιήσεις είναι 

δυνατό να αξιοποιηθεί ο MWS και η βάση δεδομένων του R-DSP Lab. Το R-DImPr Lab 

προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την ορθή λειτουργία DSP 

εφαρμογών που λαμβάνουν και επεξεργάζονται εικόνες οι οποίες συλλέγονται από ένα 

αισθητήρα εικόνας. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη GUI το R-DImPr Lab επιτρέπει 

επίσης στους χρήστες να μεταβάλλουν τις ρυθμίσεις του διαθέσιμου αισθητήρα εικόνας 

παρατηρώντας τις επιπτώσεις τους τόσο στην αρχική όσο και στην επεξεργασμένη εικόνα. Η 

διαδικασία ανάπτυξης των παραπάνω DSP εφαρμογών απαιτεί από τους χρήστες μεγάλη 

εξοικείωση με το διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό καθιστά την 

παραπάνω διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα. Με σκοπό την απλούστευση 

της διαδικασίας ανάπτυξης, παράλληλα με το R-DimPr Lab υλοποιήθηκε ένα API που 

προσφέρει στους χρήστες μια σειρά από συναρτήσεις με σκοπό τόσο την διαχείριση του 

παραπάνω υλικού όσο και την υλοποίηση ορισμένων βασικών αλγόριθμων επεξεργασίας 

εικόνας. 

Εκτός από το R-DImPr Lab αναπτύχθηκε και ένα από απόσταση πείραμα στην 

επεξεργασία εικόνας το οποίο αξιοποιεί το εργαστηριακό εξοπλισμό του R-DImPr Lab και 

επιτρέπει την περιστροφή του αισθητήρα εικόνας σε δύο άξονες με ακρίβεια περιστροφής 

που αγγίζει την 0,1ο/βήμα. Για την υλοποίηση του παραπάνω από απόσταση πειράματος 

σχεδιάστηκε ένας μηχανισμός κίνησης που βασίζεται σε δύο βηματικούς κινητήρες. Ενώ για 

τον έλεγχο των βηματικών κινητήρων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια διάταξη ελέγχου η 

οποία ελέγχεται από τον DSP της αναπτυξιακής πλατφόρμας μέσω του FPGA της διαθέσιμης 

θυγατρικής κάρτας. Το συγκεκριμένο από απόσταση πείραμα υλοποιήθηκε ώστε να 

διερευνηθεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του παραπάνω μηχανισμού κίνησης σε 

μελλοντικές εκδόσεις του R-DImPr Lab. 

Επιπρόσθετα, μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης από απόστασης πειραμάτων στην 

ψηφιακή επεξεργασία εικόνας από τους χρήστες πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας τις 
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δυνατότητες του R-DSP Lab. Για τον σκοπό αυτό στον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό 

του R-DSP Lab προστέθηκε μια θυγατρική κάρτα που επιτρέπει την διασύνδεση ενός 

αισθητήρα εικόνας με τον DSP της αντίστοιχης αναπτυξιακής πλατφόρμας. Στο παράδειγμα 

του από απόσταση πειράματος που υλοποιήθηκε αξιοποιήθηκε τόσο το GUI όσο και η DSP 

εφαρμογή ενός υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας εικόνας που είναι βασισμένο στο 

διαθέσιμο υλικό. Η μοναδική τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε αφορούσε το GUI της 

παραπάνω εφαρμογής όπου οι συναρτήσεις για τον έλεγχο τις αναπτυξιακής πλατφόρμας 

αντικαταστάθηκαν με τις συναρτήσεις του R-DSP LabVIEW Toolkit. Μέσα από το 

συγκεκριμένο από απόσταση πείραμα επιβεβαιώθηκε αφενός ότι είναι εφικτή η υλοποίηση 

από απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας από τους χρήστες και 

αφετέρου ότι μπορεί να αναπτυχθεί μελλοντικά ένα ενιαίο RL για την διεξαγωγή από 

απόσταση πειραμάτων στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας με DSPs. 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής προτείνεται επίσης ένα RL στην 

αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Το συγκεκριμένο RL που αναπτύχθηκε υπό την μορφή ενός 

WS της ARIAL, αξιοποιεί τις υλοποιήσεις δύο συστημάτων που βασίζονται στην RS CPU και 

την ERS CPU αντίστοιχα. Η αρχιτεκτονική των διαθέσιμων CPUs και η υλοποίηση των 

παραπάνω συστημάτων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6. Μέσα από το GUI του 

προτεινόμενου RL o χρήστης έχει αρχικά την δυνατότητα να επιλέξει και να προγραμματίσει 

σε assembly μια από τις δύο υποστηριζόμενες CPUs. Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης, η 

υλοποίηση του επιλεγμένου συστήματος φορτώνεται αυτόματα στην διαθέσιμη 

αναπτυξιακή πλατφόρμα και ο κώδικας μηχανής που προέκυψε κατά την διαδικασία 

αποσφαλμάτωσης του προγράμματος του χρήστη, αποθηκεύεται στην μνήμη του 

συστήματος. Ο χρήστης μέσα από το περιβάλλον ελέγχου της ιστοσελίδας του 

συγκεκριμένου RL, έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει βήμα προς βήμα τις μικρο-

λείτουργίες που λαμβάνουν χώρα στην CPU κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Μέσα 

από αυτή την διαδικασία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κατανοήσει σε βάθος τις μικρο-

λειτουργίες της επιλεγμένης CPU και βασικές λειτουργίες όπως η κλήση μιας συνάρτησης, η 

διαχείριση της στοίβας κλπ. 

 

7.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Με γνώμονα την ερευνητική προσπάθεια που παρουσιάστηκε στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή, σε αυτή την παράγραφο αναφέρονται αρχικά ορισμένες προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα που σχετίζονται άμεσα με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική.  

Όπως προκύπτει από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι έντονο το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στην ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση 
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RLs και την διασύνδεση τους με υπάρχοντα LMS συστήματα. Επομένως, ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη μεθόδων για την διασύνδεση ενός RL που 

βασίζεται στην ARIAL τόσο με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης RLs όσο και με LMS 

συστήματα που αξιοποιούνται από διάφορα τριτοβάθμια ιδρύματα.  

Ένας από τους τομείς της από απόστασης εκπαίδευσης που αναπτύσσεται ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια είναι το m-learning (mobile learning). Για τον λόγο αυτό, η επέκταση της 

ARIAL ώστε να υποστηρίζει την διεξαγωγή από απόσταση πειραμάτων μέσα από φορητές 

συσκευές όπως smartphones και tablets μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα μπορούσε να διερευνηθεί τόσο η 

αξιοποίηση τεχνολογιών όσο και η ανάπτυξη μοντέλων που θα υποστηρίζουν cloud 

computing υπηρεσίες με σκοπό την απομακρυσμένη διαχείριση των επιμέρους στοιχείων 

ενός RL. 

Σε συνδυασμό με τις παραπάνω προτάσεις σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 

επίσης και ο σχεδιασμός ενός αναπτυξιακού περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέπει την 

υλοποίηση και την ένταξή ενός από απόσταση πειράματος σε ένα υφιστάμενο RL μέσω 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου θα 

πρέπει να διερευνηθεί επίσης η ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου που θα καθορίζει τον 

τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του WS και του απαιτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού. Με 

αποτέλεσμα να καταστεί εφικτή η αυτόματη αναγνώριση και αξιοποίηση του απαιτούμενου 

εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Πέρα από τις παραπάνω προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με την επέκταση και την 

αναβάθμιση της ARIAL, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχεδιασμός ενός ευρύτερου RL 

στην ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας με DSPs. Το συγκεκριμένο RL θα έχει την 

δυνατότητα να υποστηρίζει διαφορετικές αναπτυξιακές πλατφόρμες ενώ παράλληλα θα 

αξιοποιεί τις δυνατότητες του R-DSP Lab και του R-DimPr Lab. Το RL αυτό μέσω ενός 

κατάλληλα διαμορφωμένου GUI θα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα αφενός να 

επιλέγει την επιθυμητή αναπτυξιακή πλατφόρμα και αφετέρου να καθορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο η επιλεγμένη αναπτυξιακή πλατφόρμα θα διασυνδέεται τον απαιτούμενο 

εργαστηριακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του από απόσταση πειράματος που 

πρόκειται να διεξαχθεί.  

Μια επιπλέον πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η αναβάθμιση 

του προτεινόμενου RL στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών ώστε να υποστηρίζονται από 

απόσταση πειράματα με συστήματα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους 

χρήστες. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί η υλοποίηση ενός πρότυπου 

συστήματος το οποίο να υποστηρίζει την διασύνδεση διαφόρων μονάδων που θα 

αποσκοπούν στην διαχείριση των περιφερειακών μονάδων της διαθέσιμης αναπτυξιακής 
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πλατφόρμας μέσω του παραπάνω RL. Η αξιοποίηση του πρότυπου συστήματος θα 

επιτρέψει στους χρήστες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του επιθυμητού 

μC. 

Ένα επίσης θέμα που θα μπορούσε να διερευνηθεί μελλοντικά είναι η ανάπτυξη ενός 

προτύπου για την αξιολόγηση των υφιστάμενων RLs σε σχέση με την συνεισφορά τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προταθεί μια σειρά από 

κριτήρια και μεθοδολογίες αξιολόγησης σύμφωνα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία 

απευθύνονται τα υπό αξιολόγηση RL. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω 

ερευνητικής προσπάθειας θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την υιοθέτηση περισσότερο 

αποδοτικών εκπαιδευτικών σεναρίων κατά τον σχεδιασμό ενός νέου RL. 
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