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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

  

H παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε κεηά απφ ιεπηνκεξή έξεπλα ζε 

πνίθηια γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ, ν πιηθφο ζρεδηαζκφο εθαξκνγψλ θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ 

πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Η πξνζπάζεηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή θ. 

ππξίδσλα Μαηηάην, ηνλ νπνίν ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πνιχηηκε 

ζπλεξγαζία θαη ζπκβνπιέο ηνπ.  

Αθφκα, επηζπκνχκε λα εθθξάζνπκε ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θαζνξηζηηθή 

βνήζεηα ηνπ θίινπ καο Γηάλλε Γξίβα, ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζήο καο ζρεηηθά 

κε ηηο δηαζέζηκεο βηβιηνζήθεο/ηζηνζειίδεο αλεχξεζεο πεγψλ απφ ηηο νπνίεο 

αληιήζακε ηελ θαηάιιειε βηβιηνγξαθία γηα ηελ εξγαζία καο. Σέινο, ζα ζέιακε λα 

επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο γηα ηελ πνιχηηκε ζηήξημή ηνπο ζε φια ηα 

ρξφληα ηεο θνηηεηηθήο καο πνξείαο.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία έγηλε ε αλάπηπμε κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο 

εληνπηζκνχ ζέζεο, κε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηεο ζέζεο ηεο 

(γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο), κέζσ κελχκαηνο (sms), απφ ηελ ίδηα ηελ 

ζπζθεπή πξνο ηνλ θάηνρφ ηεο, θάζε θνξά πνπ ε ζπζθεπή, αληηιακβάλεηαη θάπνηα 

θίλεζε ζηνλ επηβιεπφκελν ρψξν. ην κήλπκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ειεθηξνληθφο ζχλδεζκνο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Maps, 

γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο.  

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζηεξίρζεθε ζηηο ηερλνινγίεο ησλ δηθηχσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζε ζχγρξνλνπο αηζζεηήξεο εληνπηζκνχ θίλεζεο θαζψο 

επίζεο θαη ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο αλνηθηνχ πιηθνχ Arduino πνπ βνήζεζε 

ηδηαίηεξα ζηνλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ζε έλα ηειηθφ ζχλνιν. 

ην επίπεδν ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε ρξήζε ηερλνινγηψλ αλνηρηνχ θψδηθα 

κέζσ ηνπ πξνθαζνξηζκέλν ινγηζκηθνχ πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν 

γηα ηελ πιαηθφξκα Arduino.  

ζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά, κηθξά ζε κέγεζνο θαη ζε βάξνο πιηθά, ψζηε ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη πξνζηηφ απφ ζέκα θφζηνπο αιιά θαη κεηαθνξάο. 

Καζψο ε ελ ιφγσ ζπζθεπή πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηε δηαθξηηηθή ηεο εκθάληζε θαη ζηελ εχθνιε 

ηνπνζέηεζή ηεο ζε κέξε φπνπ δελ ζα γίλεηαη αληηιεπηή. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο κειινληηθά πηζαλήο εκπνξηθήο πξνψζεζεο ηεο 

ζπζθεπήο, πινπνηήζεθε έλαο ηζηφηνπνο, φπνπ παξνπζηάδεη κηα γεληθή πεξηγξαθή 

ηεο, ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο θαζψο θαη κηα θφξκα επηθνηλσλίαο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηφηνπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, φπσο ε HTML θαη ε CSS. 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, Arduino, GPS, αηζζεηήξεο PIR, GSM, 

Arduino Shields, SMS, δηαδίθηπν, HTML, CSS, JavaScript 
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ABSTRACT 

  

The purpose of this thesis is the development and promotion of a portable 

position tracking system, that includes an automated process of sending 

necessary information (longitude and latitude) which are being generated by the 

device itself. At the same time, the message that is sent, includes a Google Maps 

link so that the device owner can have access to direct position updates. This 

message is sent by the device itself to its owner whenever the device, tracks 

some movement in the surveyed area.  

The development of the application was based on the technologies of 

mobile networks, modern motion detection sensors as well as on the Arduino 

open hardware platform. The use of the Arduino platform is foundational for this 

device as it facilitates the combination of all the individual parts into a final set.  

As far as the software is concerned, open source technologies were used 

through the predefined software offered by Arduino for free on the internet.  

At the design level of the construction, the materials that were used were 

as economical and light as possible so that the final result could be affordable and 

easily transportable. The final implementation is compact, which makes the device 

discreet and easy to install in places where it shouldn‘t be perceived.  

Finally, for the subsequent promotion of the device, a website was 

implemented which presents a general description of the tracking system, some 

information about its designers, as well as a contact form. Several modern web 

development technologies were used for the implementation of this particular 

website like HTML and CSS. 
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Δηθφλα 37. Πινήγεζε ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο κέζσ Google Maps 

Δηθφλα 38. πλνπηηθφ δηάγξακκα ξνήο ιεηηνπξγίαο 

Δηθφλα 39. Γηάγξακκα ξνήο ιεηηνπξγίαο 

Δηθφλα 40. Block δηάγξακκα εθαξκνγήο 

Δηθφλα 41. Αξρηθή ειίδα Δθαξκνγήο (2ε Καηάζηαζε θεηκέλνπ slider) 

Δηθφλα 42. Λνγφηππν Δθαξκνγήο 

Δηθφλα 43. 1ε Καηάζηαζε θεηκέλνπ slider  

Δηθφλα 44. 3ε Καηάζηαζε θεηκέλνπ slider 

Δηθφλα 45. Γξακκή Πινήγεζεο Δθαξκνγήο 

Δηθφλα 46. Οη ππεξεζίεο ηεο εθαξκνγήο 

Δηθφλα 47. Καηεγνξία Δηθφλσλ ηεο Δθαξκνγήο  

Δηθφλα 48. Καηεγνξηνπνηεκέλεο Δηθφλεο ηεο Δθαξκνγήο  

Δηθφλα 49. Βαζηθά ζηνηρεία ησλ δεκηνπξγψλ ηεο εξγαζίαο 

Δηθφλα 50. Φφξκα επηθνηλσλίαο ηζηνζειίδαο 

Δηθφλα 51. Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

Δηθφλα 52. Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδαο ζε θηλεηφ ηειέθσλν 

Δηθφλα 53. Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδαο ζε tablet 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ 

 

Πίλαθαο 1. Δθδφζεηο ηεο πιαηθφξκαο Arduino 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθή Αθξνδεθηψλ ηεο πφξηαο UART 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθή Αθξνδεθηψλ ηεο πφξηαο USB 

Πίλαθαο 4. Τιηθά θαη θφζηνο θαηαζθεπήο 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
  

Σελ ζεκεξηλή επνρή, νη γνξγνί ξπζκνί εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, πξνζθέξνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα αλαβαζκίζεη ηα επίπεδα αζθάιεηαο, 

φζνλ αθνξά ηελ θχιαμε πξνζσπηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ θαη ρψξσλ. Σα ζπρλά 

θαηλφκελα θινπήο ή θαη παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη αληηθεηκέλσλ 

έρνπλ επηθέξεη ηελ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηψλ πξνζηαζίαο. 

Βαζηδφκελνη ζε απηή ηελ ππαξθηή αλάγθε, πξνέθπςε ε ηδέα πινπνίεζεο ελφο 

θνξεηνχ, νηθνλνκηθνχ, κηθξνχ ζε κέγεζνο θαη φγθν ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ 

ζέζεο, ην νπνίν ζα είλαη εμαηξεηηθά απιφ ζηελ ρξήζε. Η βαζηθή αξρή ε νπνία 

ηεξήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε απηή, ήηαλ λα κπνξεί ε ελ ιφγσ ζπζθεπή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ πξνζηαζία νρεκάησλ, 

αθξηβψλ αληηθεηκέλσλ ή άιινπ αγαζνχ ην νπνίν κπνξεί λα έρεη κεγάιε νηθνλνκηθή 

ή ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ. 

Γηα ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο ζηνλ εθάζηνηε ηνκέα απφ απηνχο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ, απαηηείηαη θαη ε θαηάιιειε «ζπζθεπαζία» ηεο, ρσξίο 

σζηφζν λα αιιάδνπλ νη βαζηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ κηαο θαη θάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρεη ηηο δηθέο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. 

ηελ πεξίπησζή καο επηιέρζεθε ε πινπνίεζε ηεο ζπζθεπήο γηα ρξήζε ζε 

απηνθίλεηα. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο απηήο ήηαλ πσο νη ήδε ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο (π.ρ. ζπλαγεξκνί) κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζζνχλ μεπεξαζκέλεο θαη εχθνια παξαβηάζηκεο απφ ηνλ εθάζηνηε 

παξαβάηε, ιφγσ εχθνιεο αληρλεπζηκφηεηάο ηνπο. Η εθαξκνγή καο, ιφγσ ησλ 

κηθξψλ ηεο δηαζηάζεσλ θαη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο, φηη δελ ρξεζηκνπνηεί θακία 

εμσηεξηθή θαισδίσζε, είλαη πνιχ δπζθνιφηεξα αληρλεχζηκε απφ πηζαλνχο 

παξαβάηεο θαη πξνζθέξεη άκεζε θαη αθξηβή ελεκέξσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο γηα ην 

πνπ βξίζθεηαη ε ίδηα θαη ζπλεπψο θαη ην εθάζηνηε φρεκα. Σέινο, δελ ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο απνζηάζεσλ κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο ίδηαο ηεο 

ζπζθεπήο, φζνλ αθνξά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο, κηαο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ, θάηη πνπ 

θαζηζηά ηελ δηθηχσζε ηδηαίηεξα ζηαζεξή θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

αδηάθνπε.  
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ηα πξψηα πέληε θεθάιαηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο επηρεηξήζεθε κηα ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδαο πξνψζεζήο ηεο.  

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνειεγθηέο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πιαηθφξκαο 

Arduino θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη.  

Αθνινπζεί ην θεθάιαην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην παγθφζκην ζχζηεκα 

ηειεπηθνηλσληψλ, κε εκβάζπλζε ζηα εξγαιεία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή, ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ζηηγκαηνζέηεζεο (GPS).  

Σειεηψλνληαο κε ηα ζεσξεηηθά κέξε ηεο εξγαζίαο, ζην πέκπην θεθάιαην 

επηρεηξήζεθε κηα αλαθνξά ζηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο πξνψζεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο.  

Σα επφκελα δχν θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνπλ ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο. 

Σν έθην θεθάιαην αλαιχεη ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο, ηφζν απφ πιεπξάο 

πιηθνχ φζν θαη απφ πιεπξάο ινγηζκηθνχ.  

Σέινο, ην έβδνκν θεθάιαην θαιχπηεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Οη θψδηθεο νη νπνίνη αθνξνχλ ηφζν ηελ θαηαζθεπή φζν θαη ηελ 

ηζηνζειίδα παξνπζηάδνληαη ζε παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο πηπρηαθήο. 
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1 . ύλζεηα ζπζηήκαηα θαη κηθξνειεγθηέο 

1.1 Δλζσκαησκέλα πζηήκαηα (Embedded Systems)  
 

Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα νλνκάδεηαη θάζε ζπζθεπή ε νπνία πεξηέρεη έλα 

πξνγξακκαηηδφκελν θχθισκα, κε εμαίξεζε ηνλ απηφλνκν ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. Έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δελ ππάγεηαη ζηε θαηεγνξία ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ παξφιν πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

θαηαζθεπήο ηνπο. 

 

Δηθόλα 1. Παξάδεηγκα ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα 

κεράλεκα γηα απνζηνιή fax 

ή έλα ξνιφη θηηαγκέλν απφ 

κηθξνειεγθηή απνηεινχλ 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. 

Απφ ην παξαπάλσ γεγνλφο 

θαίλεηαη πσο ε ζρεδίαζε 

ελζσκαησκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

απνηειεί έλα ρξήζηκν   

εξγαιείν γηα  επξχ θάζκα 

εηδψλ ζρεδίαζεο πξντφλησλ 

ζηελ βηνκεραλία. 

Ο θιάδνο ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ, ζε πξψην επίπεδν, πξνζδηνξίδεη ηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξνειεγθηέο. Έπεηαη ε 

ζρεδίαζε ηεο αληίζηνηρεο πιαθέηαο κε ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, νη νπνίεο ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη ηέινο, αλαπηχζζεηαη ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ, ηθαλφ λα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 

Σα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ ην πιηθφ ηνπ ππνινγηζηή 

(hardware), ην ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη (software) θαη έλα βαζηθφ 

πεξηβάιινλ. Απηά ηα ηξία ζηνηρεία είλαη θνηλά ζηα πεξηζζφηεξα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα. Ωζηφζν, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα θαη ζε άιια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Σα 

ελζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνχο νη νπνίνη 

ππφθεηληαη ζε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ (software) 

απφ ην πιηθφ (πιαηθφξκα θαη πεξηβάιινλ), δελ πθίζηαληαη ζηελ πεξίπησζε απηή.  
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Γηα ηε ζρεδίαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απαηηείηαη 

κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ε φπνηα ελζσκαηψλεη πξφηππα ζρεδίαζεο πιηθνχ, 

ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ θαη ζεσξίαο ειέγρνπ. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν ν 

πξνγξακκαηηζκφο ελζσκαησκέλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιχ πην 

απαηηεηηθφο θαη πεξίπινθνο απφ ηνλ θνηλφ πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

πξννξίδνληαη γηα έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή θάπνην άιιν ζηαζκφ εξγαζίαο. 

[1] 

Ο απαηηνχκελνο πςειφο βαζκφο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ελζσκαησκέλσλ 

ζπζηεκάησλ, δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ δχν θξίζηκνπο παξάγνληεο: 

 

 Πολςπλοκόηηηα αλγοπίθμων: Οη δηεξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ 

έλαλ κηθξνεπεμεξγαζηή κπνξεί λα είλαη πνιχ εμεδεηεκέλεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν κηθξνεπεμεξγαζηήο ν φπνηνο ειέγρεη κηα απηνθηλνχκελε 

κεραλή, εθηειεί πεξηπινθέο δηαδηθαζίεο θηιηξαξίζκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθάζηνηε νρήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα 

πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο θαη ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ. 

 Εξελιγμένη Διεπαθή σπήζηη: Δίλαη αξθεηά ζπρλή ε ρξήζε 

κηθξνεπεμεξγαζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ειέγρνπ πεξίπινθσλ 

δηεπαθψλ ρξήζηε, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο 

θαηεγνξίεο θαη επηινγέο. Οη θηλνχκελνη ράξηεο ζην Παγθφζκην χζηεκα 

Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS), πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ πινήγεζε, απνηεινχλ 

έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν φξνο «εμειηγκέλεο δηεπαθέο 

ρξήζηε».[2] 

 

1.2 Θεσξία Μηθξνειεγθηώλ  

 

Έλαο κηθξνειεγθηήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

θαζψο, είηε κηιάκε γηα έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή γξαθείνπ, είηε γηα έλαλ 

κεγάιν θεληξηθφ ππνινγηζηή, ή γηα έλαλ κηθξνειεγθηή, κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε αξθεηά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο, φπσο: 

 

o ια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ κηα CPU (Κεληξηθή Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο) κέζσ ηεο νπνίαο εθηεινχληαη πξνγξάκκαηα. Κάζε θνξά 
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πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα εξγαζία ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν, ε CPU 

εθηειεί έλα πξφγξακκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην 

Web, ην νπνίν θαη εκθαλίδεη απηφ ην θείκελν.  

 

o Η CPU θνξηψλεη ην εθάζηνηε πξφγξακκα απφ θάπνηα δηεχζπλζε. Έλα 

απιφ παξάδεηγκα ζπλαληάηαη ζε θάζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φπνπ ην 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο θνξηψλεηαη απφ ην ζθιεξφ δίζθν.  

 

o Κάζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο ή 

αιιηψο RAM. 

 

o Κάζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα «επηθνηλσλήζεη» κε ην ρξήζηε. ε θάζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην πιεθηξνιφγην θαη ην πνληίθη είλαη ζπζθεπέο 

εηζφδνπ, ελψ ε νζφλε θαη ν εθηππσηήο είλαη ζπζθεπέο εμφδνπ. Ο ζθιεξφο 

δίζθνο είλαη κηα ζπζθεπή  εηζφδνπ/εμφδνπ.  

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξείηαη ε δνκή ελφο ηππηθνχ κηθξνειεγθηή, πνπ 

κεηαμχ άιισλ παξνπζηάδνληαη θαη ζηνηρεία ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ φπσο ε 

ΚΜΔ (Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο) , ε κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο θαη νη 

ζπζθεπέο εηζφδνπ/ εμφδνπ.  Δπηπξνζζέησο, εκθαλίδεηαη θαη ε αιιειεπίδξαζε 

φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά ην 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα. 

 

Δηθόλα 2. Block δηάγξακκα ελφο ηππηθνχ κηθξνειεγθηή 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, φπσο επίζεο θαη ηηο θπζηθέο 

δηαζηάζεηο θαη δπλαηφηεηεο ελφο κηθξνειεγθηή, έλαο πην αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 

απηνχ είλαη ν φξνο «ππνινγηζηήο εηδηθνχ ζθνπνχ». Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε 

κηθξνειεγθηήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ζε χςηζην βαζκφ.[4][6] 

 

1.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Μηθξνειεγθηώλ  

 

Οη κηθξνειεγθηέο, αλεμαξηήησο ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία, δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

άιια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, σο πξνο ηα εμήο: 

 

o Οη κηθξνειεγθηέο είλαη ζπλήζσο ηνπνζεηεκέλνη ζην εζσηεξηθφ θάπνηαο 

άιιεο ζπζθεπήο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ή 

ηηο ελέξγεηέο ηεο.  

o ινη νη κηθξνειεγθηέο εθηεινχλ έλα θαζνξηζκέλν έξγν θαη ηξέρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα είλαη απνζεθεπκέλν ζηε κλήκε 

ROM (κλήκε κφλν γηα αλάγλσζε) θαη ζε γεληθέο γξακκέο απηφ δελ 

αιιάδεη.  

o ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νη κηθξνειεγθηέο είλαη ζπζθεπέο ρακειήο ηζρχνο. 

(πγθξηηηθά κε έλα επηηξαπέδην ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε κηα 

πξίδα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη κπνξεί λα θαηαλαιψλεη εθαηνληάδεο Watt 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έλαο κηθξνειεγθηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγεί κε κηα θνηλή κπαηαξία κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηελ 

θαηαλάισζή ηνπ, αθφκε θαη ζηα 50 milliwatts).  

o Έλαο κηθξνειεγθηήο έρεη κηα εηδηθή ζπζθεπή εηζφδνπ θαη ζπρλά έλα κηθξφ 

LED ή κηα LCD νζφλε σο κνλάδα εμφδνπ. Δπηπιένλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα ιακβάλεη ζηνηρεία εηζφδνπ απφ ηε ζπζθεπή ζηελ νπνία είλαη 

ελζσκαησκέλνο θαη λα απνζηέιιεη ζήκαηα ζε δηάθνξα κέξε ηεο, 

επηηπγράλνληαο έηζη ηνλ έιεγρφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν κηθξνειεγθηήο, 

κέζα ζε κηα ηειεφξαζε παίξλεη είζνδν απφ ην ηειερεηξηζηήξην θαη 

εκθαλίδεη ηελ παξαγφκελε έμνδν ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο. Ο ειεγθηήο 

ειέγρεη ηνλ επηινγέα θαλαιηψλ, ην ερνζχζηεκα θαη νξηζκέλεο ξπζκίζεηο 
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ζηα ειεθηξνληθά ησλ θαζνδηθψλ ζσιήλσλ, φπσο ηελ απφρξσζε θαη ηε 

θσηεηλφηεηα.  

o Οη πιηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνειεγθηέο, ζπρλά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο θαη ην ειαρηζηνπνηεκέλν 

θφζηνο θαηαζθεπήο.  

o Η δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ κηθξνειεγθηψλ ζε αθξαίεο ζπλζήθεο (π.ρ. 

πεξηβάιινληαο ρψξνο, ζεξκνθξαζία) απαηηεί ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ 

πξντφληνο. Ο κηθξνειεγθηήο, γηα παξάδεηγκα, πνπ ειέγρεη ηε κεραλή ελφο 

απηνθηλήηνπ πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξφβιεκα ζε αθξαίεο 

ζεξκνθξαζίεο, ζηηο νπνίεο έλαο θαλνληθφο ππνινγηζηήο δελ ζα κπνξνχζε 

λα αληαπνθξηζεί.[4][6] 

 

1.2.2 Πεξηθεξεηαθά Μηθξνειεγθηώλ [3] 

 

Έλαο κηθξνειεγθηήο κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα ζχλνιν πφξσλ, πνπ 

νλνκάδνληαη πεξηθεξεηαθά. Σα πεξηθεξεηαθά είλαη κνλάδεο πιηθνχ εμεηδηθεπκέλεο 

ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Κάπνηα απφ ηα ζπλεζέζηεξα πεξηθεξεηαθά, ηα 

νπνία ελζσκαηψλνπλ νη κηθξνειεγθηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

o I/O (Input/Output) ζχξεο γεληθήο ρξήζεο (GPIO) 

o Αζχγρξνλε ζεηξηαθή δηεπαθή (UART) 

o χγρξνλε ζεηξηαθή δηεπαθή (SPI) 

o Γηάθνξα είδε  timers (ρξνλνδηαθφπηεο) 

o Μεηαηξνπείο αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (ADC) 

 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα πεξηθεξεηαθά, πνιινί κηθξνειεγθηέο 

πεξηιακβάλνπλ πεξηθεξεηαθά εμεηδηθεπκέλα ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ππνινγηζκνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα «αλαθνπθίζνπλ» ηε CPU απφ νξηζκέλνπο 

ηχπνπο ππνινγηζκψλ. Απηφ επηηξέπεη ζηελ CPU λα ιεηηνπξγεί ζε κηα θαηάζηαζε 

ρακειήο ηζρχνο ή θαη λα εθηειεί άιιεο εξγαζίεο παξάιιεια. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ εληαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη νη αιγφξηζκνη 

θξππηνγξαθίαο.[3] 
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1.2.3 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ  

 

Δίλαη ζαθέο ινηπφλ πσο ε ρξήζε κηθξνειεγθηψλ ζηελ βηνκεραλία ή θαη ζε 

εξαζηηερληθέο εθαξκνγέο είλαη πνιχ ρξήζηκε ιφγσ ησλ πνηθίισλ πιενλεθηεκάησλ 

ηα νπνία ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα απφ απηά ηα 

πιενλεθηήκαηα: 

 

o Η ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνειεγθηψλ είλαη αξθεηά πςειή, θαζψο 

ζήκεξα πιεζηάδνπλ ην 1GHz. Παξφιν πνπ ε ηαρχηεηα απηή είλαη 

ρακειφηεξε απφ απηή ησλ P4 επεμεξγαζηψλ, εμαθνινπζεί θαη πάιη λα 

ζεσξείηαη κεγάιε αλαινγηθά κε ην κέγεζφο ηνπο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ πνιιέο εληνιέο ζε έλα εληαίν θχθιν ξνινγηνχ (φπσο αθξηβψο 

έλαο επεμεξγαζηήο ζε έλα θνηλφ ππνινγηζηή). 

 

o Πνιινί κηθξνειεγθηέο ζπγθεληξψλνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί λα είλαη κεηαηξνπείο 

αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ θαη ην αληίζηξνθν, ζεηξηαθέο ζχξεο, 

ππνζηήξημε USB θαη πνιιά άιια. 

 

o Οη πεξηζζφηεξνη  κηθξνειεγθηέο έρνπλ πνιχ ρακειφ θφζηνο, αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο ηελ πνηθηιία ησλ εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

o Οη κηθξνειεγθηέο  έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη πνιχ πην αμηφπηζηνη 

θαη ζηαζεξνί ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζπγθξηηηθά κε κηα θνηλή CPU ζε έλα 

ππνινγηζηή. Απηφ πξνθχπηεη θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζε 

βηνκεραληθά πεξηβάιινληα, φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα αγγίμνπλ 

αθξαίεο ηηκέο ζηηο νπνίεο κηα θνηλή CPU ελφο επηηξαπέδηνπ ππνινγηζηή δελ 

ζα κπνξνχζε λα «επηβηψζεη». Σέινο, είλαη πνιχ αλζεθηηθνί ζε πςειέο 

ηάζεηο θαη ζε πεξηβάιινληα κε αθηηλνβνιία.[5] 

 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    24 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

 

 

1.2.4 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ κε κηθξνειεγθηέο 

 

Οη κηθξνειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ φπσο: 

• ε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ. 

• ηα πιεθηξνιφγηα ππνινγηζηψλ. 

• ε ειεθηξνληθά φξγαλα κέηξεζεο (φπσο ςεθηαθά πνιχκεηξα, 

synthesisers θαη παικνγξάθνη) 

• ε εθηππσηέο. 

• ε θηλεηά ηειέθσλα. 

• ε ηειενξάζεηο, ξαδηφθσλα θαη εμνπιηζκνχο εγγξαθήο ήρνπ. 

• ε ζπζηήκαηα ζπλαγεξκψλ αζθαιείαο, ππξθαγηάο θιπ.[6] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Η πιαηθόξκα Arduino 
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2. Η πιαηθόξκα Arduino 

2.1 Πεξηγξαθή ηεο πιαηθόξκαο Arduino 
 

Η πιαηθφξκα Arduino απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα «δηαηζζαλζνχλ» θαη λα 

ειέγμνπλ θαηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Δίλαη κηα ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα 

αλνηθηνχ θψδηθα, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα θνηλή πιαθέηα ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη έλαο κηθξνειεγθηή θαη ζε έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα ηε 

ζπγγξαθή θψδηθα. Η πιαηθφξκα Arduino κπνξεί λα  

 

 

Δηθόλα 3. Πιαηθφξκα Arduino 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ, 

ιακβάλνληαο σο εηζφδνπο δεδνκέλα 

απφ κηα πνηθηιία δηαθνπηψλ ή 

αηζζεηήξσλ, θαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο λα κπνξεί λα 

ειέγμεη κηα πνηθηιία θπζηθψλ εμφδσλ 

φπσο θψηα, θηλεηήξεο θ.α. 

Δθαξκνγέο νη νπνίεο πινπνηνχληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα 

Arduino κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απηφλνκα, ή  

ελαιιαθηηθά λα επηθνηλσλνχλ κε ην ινγηζκηθφ ην νπνίν εθηειείηαη ζε θάπνηνλ 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (π.ρ. Flash, Processing, MaxMSP). 

Οη ελ ιφγσ πιαθέηεο κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ή θαη λα 

αγνξαζηνχλ πξνθαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ Arduino ή θαη απφ εμσηεξηθνχο 

πσιεηέο, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη «θιψλνπο» ηεο επίζεκεο πιαθέηαο. Σν 

ινγηζκηθφ (IDE) δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν θαη κπνξεί λα ην θαηεβάζεη 

νπνηνζδήπνηε. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πιαηθφξκαο Arduino είλαη κηα 

πινπνίεζε ηεο ππνινγηζηηθήο πιαηθφξκαο Wiring (πιαηθφξκα πξνγξακκαηηζκνχ 

κηθξνειεγθηψλ), ε νπνία βαζίδεηαη ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

εξγαιείνπ αλάπηπμεο Processing. [7] [9] 
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Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο Arduino 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο πιαηθφξκεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνειεγθηή γηα ηε 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ, φπσο ην BX-24 ηεο Netmedia, ην  Handyboard ηνπ MIT 

θαη πνιιέο άιιεο. Παξφια απηά, ε πιαηθφξκα Arduino παξνπζηάδεη θάπνηα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε άιιεο αληίζηνηρεο πιαηθφξκεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ απηά: 

 

 Οηθνλνκηθό - Οη πιαθέηεο Arduino είλαη ζρεηηθά θζελέο ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο πιαηθφξκεο κηθξνειεγθηψλ. Ο νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο γηα λα 

απνθηήζεη θαλείο κηα πιαηθφξκα Arduino είλαη λα ηελ ζπλαξκνινγήζεη 

κφλνο ηνπ. Παξφια απηά, αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ην θάλεη, 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιαηθφξκεο Arduino κε 

θφζηνο ρακειφηεξν ησλ 30 επξψ. 

 Δπέιηθηε πιαηθόξκα - Σν ινγηζκηθφ ηνπ Arduino είλαη ηθαλφ λα εθηειεζηεί 

επηηπρψο ζε κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηθψλ φπσο Windows, Macintosh OSX, θαη 

Linux. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κηαο θαη  ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά 

κηθξνειεγθηψλ πεξηνξίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ Windows. 

 Απιό θαη μεθάζαξν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ - Σν 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Arduino ζεσξείηαη εχθνιν ζηε ρξήζε γηα 

αξράξηνπο, αιιά θαη αξθεηά επέιηθην γηα πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ην ινγηζκηθφ βαζίδεηαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ Processing, νχησο ψζηε νη καζεηέο νη νπνίνη καζαίλνπλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ λα απνθηήζνπλ εμνηθείσζε κε ηελ 

πιαηθφξκα Arduino. 

 Δπεθηάζηκν ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα - Σν ινγηζκηθφ ηνπ Arduino 

πξνζθέξεηαη σο έλα ζχλνιν εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα, ην νπνίν είλαη 

δηαζέζηκν πξνο επέθηαζε απφ έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. Η γιψζζα 

κπνξεί λα επεθηαζεί κέζσ βηβιηνζεθψλ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

C++, θαη νη ρξήζηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ κεηάβαζε απφ ην θνηλφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Arduino ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ AVR C ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη. Οκνίσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί ν θψδηθαο 
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γξακκέλνο ζε AVR C απεπζείαο κέζα ζηα πξνγξάκκαηα γηα Arduino ζε 

πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην είλαη επηζπκεηφ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

 Δπεθηάζηκν πιηθό αλνηρηνύ θώδηθα - Οη πιαηθφξκεο Arduino βαζίδνληαη 

ζηνπο κηθξνειεγθηέο ATMEGA8 θαη ATMEGA168 ηεο εηαηξείαο Atmel. Σα 

ζρέδηα γηα ηηο πιαθέηεο είλαη δεκνζηεπκέλα κε κία άδεηα αλαθνξάο 

δεκηνπξγνχ (Creative Commons license), νχησο ψζηε νη έκπεηξνη 

ζρεδηαζηέο θπθισκάησλ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο εθδφζεηο ηεο πιαθέηαο, επεθηείλνληαο θαη βειηηψλνληάο ηελ. 

Αθφκα θαη νη ζρεηηθά αξράξηνη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κία έθδνζε ηεο πιαθέηαο ζε breadboard κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Arduino θαη ζπλάκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. 

 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο πιαηθφξκαο Arduino είλαη ε απινπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εξγαζίαο κε κηθξνειεγθηέο, πξνζθέξνληαο ζπλάκα πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, θαη ελδηαθεξφκελνπο εξαζηηέρλεο, ελ 

αληηζέζεη κε άιια ζπζηήκαηα. [7] [9] 

 

2.2 Τιηθό Πιαηθόξκαο 
2.2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Τιηθνύ 

 

Μηα πιαθέηα Arduino απνηειείηαη απφ έλαλ Atmel 8-bit AVR κηθξνειεγθηή κε 

ζπκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα γηα λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

ελζσκάησζε ζε άιια θπθιψκαηα. Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ Arduino είλαη ν 

ηππνπνηεκέλνο ηξφπνο πνπ εθηίζεληαη νη ππνδνρέο ηεο πιαθέηαο, επηηξέπνληαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ CPU λα ζπλδέεηαη κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

επηπξφζζεησλ πιαθεηψλ, γλσζηψλ σο shields. Μεξηθά shields επηθνηλσλνχλ κε 

ηελ πιαθέηα Arduino απεπζείαο κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ αθξνδεθηψλ, ελψ άιια 

είλαη μερσξηζηά πξνζπειάζηκα κέζσ ελφο I²C ζεηξηαθνχ δηαχινπ, επηηξέπνληαο 

έηζη ζε πνιιά shields λα ζηνηβάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Δπίζεκεο 

εθδφζεηο ηεο πιαηθφξκαο Arduino ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεηξά chip megaAVR, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280 θαη ην 

ATmega2560. Παξφια απηά, ππάξρεη κία κεγάιε γθάκα επεμεξγαζηψλ, νη νπνίνη 

έρνπλ επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί απφ εμαξηήκαηα ζπκβαηά κε ηελ πιαθέηα Arduino .  
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο εθδφζεηο ηεο 

πιαηθφξκαο Arduino, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο επεμεξγαζηέο θαη ηηο ηάζεηο 

εηζφδνπ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε κηα απφ απηέο. 

 

Πιαηθφξκα Arduino Δπεμεξγαζηήο Σάζε Δηζόδνπ 

Uno ATmega328 5 V/7-12 V 

Due AT91SAM3X8E 3.3 V/7-12 V 

Leonardo ATmega32u4 5 V/7-12 V 

Mega 2560 ATmega2560 5 V/7-12 V 

Mega ADK ATmega2560 5 V/7-12 V 

Micro ATmega32u4 5 V/7-12 V 

Mini ATmega328 5 V/7-9 V 

Nano ATmega168 / ATmega328 5 V/7-9 V 

Ethernet ATmega328 5 V/7-12 V 

Esplora ATmega32u4 5 V/7-12 V 

ArduinoBT ATmega328 5 V/2.5-12 V 

Fio ATmega328P 3.3 V/3.7-7 V 

Pro (168) ATmega168 3.3 V/3.35-12 V 

Pro (328) ATmega328 5 V/5-12 V 

Pro Mini ATmega168 
3.3 V/3.35-12 V 

5 V/5-12 V 

LilyPad 
ATmega168V / 

ATmega328V 
2.7-5.5 V/2.7-5.5 V 

LilyPad USB ATmega32u4 3.3 V/3.8-5V 

LilyPad Simple ATmega328 2.7-5.5 V/2.7-5.5 V 

LilyPad SimpleSnap ATmega328 2.7-5.5 V/2.7-5.5 V 

Yùn ATmega32u4 5 V/5 V 

Tre ATmega32u4 - 

Πίλαθαο 1. Δθδφζεηο ηεο πιαηθφξκαο Arduino 

 

Η πιαθέηα Arduino δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε άιια θπθιψκαηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επθνιία ηα pins εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ κηθξνειεγθηή κηαο 

θαη ε ζρεδίαζή ηεο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επθνιία ρξήζεο θαη ζηε 
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πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ρξήζηε. Οη εθδφζεηο Diecimila, Duemilanove, θαη ε έθδνζε 

Uno παξέρνπλ 14 ςεθηαθέο ππνδνρέο εηζφδνπ-εμφδνπ, έμη απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα παξάμνπλ δηακνξθσκέλα ζήκαηα παικψλ, θαη έμη αλαινγηθέο 

εηζφδνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο πιαθέηεο ζπκβαηέο κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Arduino 

φπσο επίζεο θαη άιιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη 

ιεηηνπξγηθά παξεκθεξείο κε έλα Arduino θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελαιιαθηηθά. Πνιιέο βαζίδνληαη ζηελ θιαζζηθή πιαηθφξκα Arduino κε ηελ 

πξνζζήθε φκσο θνηλψλ νδεγψλ εμφδνπ, φπνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ζρνιηθνχ επηπέδνπ κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε θαηαζθεπήο 

ηξνρνθφξσλ θαη κηθξψλ ξνκπφη. Άιιεο, είλαη ειεθηξηθά ηζνδχλακεο αιιά 

κνξθνινγηθά δηαθνξεηηθέο:. Μεξηθέο παξαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχλ εληειψο 

δηαθνξεηηθνχο επεμεξγαζηέο, κε πνηθίια επίπεδα ζπκβαηφηεηαο. [7] 

 

2.2.2 Σξνθνδνζία 

 

Η πιαθέηα Arduino κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ νπνηαδήπνηε ζχξα USB ηνπ 

ππνινγηζηή, απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο USB θνξηηζηέο, ή απφ έλαλ 

κεηαζρεκαηηζηή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Δάλ δελ ππάξρεη ηξνθνδνζία 

ζπλδεδεκέλε ζηελ ππνδνρή ηξνθνδνζίαο ηεο πιαθέηαο, ε ηξνθνδνζία ζα 

πξνέιζεη απφ ηελ ζχξα USB. Παξφια απηά ακέζσο κφιηο ζπλδεζεί θάπνηα 

ηξνθνδνζία ζηελ ππνδνρή ηξνθνδνζίαο ηνπ Arduino, ε πιαθέηα ζα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη απηφκαηα.  

Μεξηθέο απφ ηηο πην ζπρλέο κεζφδνπο ηξνθνδνζίαο είλαη νη παξαθάησ: 

 Κνηλή ηξνθνδνζία: 110v AC, ή 230v AC αλαιφγσο ηελ ρψξα δηακνλήο 

 Ηιηαθή Δλέξγεηα 

 Κηλεηηθή Δλέξγεηα... π.ρ. ελέξγεηα παξαγφκελε απφ ην δπλακφ ελφο 

πνδειάηνπ 

 Μπαηαξίεο 

Οη κπαηαξίεο κπνξεί λα είλαη δπν θαηεγνξηψλ. Οη θνηλέο αλαιώζηκεο 

κπαηαξίεο ηνπ εκπνξίνπ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ν θαζέλαο απφ 

δηάθνξα ζεκεία  πψιεζεο θαη νη επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο. Οη 

επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δπν ηξφπνπο ζε 

θάπνηα θαηαζθεπή. Δίηε λα είλαη απνζπψκελεο απφ ηελ ζπζθεπή, είηε λα 
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ζπλδεζνχλ ζε έλα θχθισκα επαλαθφξηηζεο κε κηα απιή ππνδνρή κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα γίλεηαη ε θφξηηζή ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζνχλ. [7] 

 

Μεηαηξνπή θαη Ρύζκηζε Σάζεο 

 

Πνιιέο θνξέο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηξνθνδνζίαο ελφο θπθιψκαηνο, ε πεγή 

ελέξγεηαο κπνξεί λα παξέρεη κηα ηάζε, ε νπνία είλαη πςειφηεξε απφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θπθιψκαηνο.  

Απηφ ην πξφβιεκα δηνξζψλεηαη κε κηα ηερληθή ε νπνία νλνκάδεηαη ξχζκηζε 

ηάζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο πιαθέηαο Arduino, αλ ππνζέζνπκε πσο ζπλδένπκε 

ζαλ πεγή ηξνθνδνζίαο κηα κπαηαξία ησλ 9V, ν ελζσκαησκέλνο ξπζκηζηήο ηάζεο 

ηεο πιαθέηαο αλαιακβάλεη ηελ ξχζκηζε ηεο ηάζεο ζηα 5V ή 3,3V, αλαιφγσο ηελ 

έθδνζε ηνπ Arduino πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

Έζησ θαη αλ, ε πιαθέηα ηνπ Arduino έρεη ζρεδηαζηεί γηα ιεηηνπξγία ζηα 9V, κηα 

κπαηαξία ησλ 9V θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ηάζεο ηεο, θάηη πνπ είλαη επηβιαβέο γηα θάζε ειεθηξνληθφ 

θχθισκα. Αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ξπζκηζηήο ηάζεο είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζηαηεχεη ηελ πιαθέηα θαη λα δηαηεξεί νκαιή ηε ιεηηνπξγία ηεο. [7] 

 

 

2.2.3 Δίζνδνη θαη Έμνδνη 

 

Κάζε πιαθέηα Arduino έρεη ηνπο δηθνχο ηεο ςεθηαθνχο αθξνδέθηεο γηα 

πνηθίιεο ρξήζεηο. Κάζε έλαο απφ ηνπο ςεθηαθνχο αθξνδέθηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο είζνδνο ή σο έμνδνο κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ 

pinMode(), digitalWrite() θαη digitalRead().  

Οη αθξνδέθηεο απηνί ιεηηνπξγνχλ ζηα 5 volt. Κάζε έλαο κπνξεί λα παξέρεη ή 

λα ιακβάλεη ξεχκα κε κέγηζηε ηηκή ηα 40mA θαη έρεη κία εζσηεξηθή αληίζηαζε ζηα 

20 κε 50 kOhms. Δπηπιένλ θάπνηνη αθξνδέθηεο έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο: 

 

 Serial: 0 (RX) θαη 1 (TX). Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ιήςε (RX) θαη κεηάδνζε 

(TX) TTL ζεηξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

αθξνδέθηεο ηνπ ATmega8U2USB-to-TTL ζεηξηαθνχ chip. 
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 External Interrupts: Μπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ψζηε λα πξνθαιέζνπλ κηα 

δηαθνπή ζε κηα ρακειή ηηκή, κηα πηψζε ή κηα αλχςσζε άθξνπ, ή κηα 

αιιαγή ζηελ ηηκή.  

 PWM: Παξέρνπλ κηα έμνδν 8-bit PWM κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο analogWrite 

(). 

 SPI: Τπνζηεξίδνπλ SPI επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ SPI βηβιηνζήθε. 

 LED: Τπάξρεη έλα ελζσκαησκέλν LED ζπλδεδεκέλν ζε έλα ςεθηαθφ 

αθξνδέθηε πάλσ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Arduino. ηαλ ν αθξνδέθηεο έρεη 

ηηκή HIGH, ην LED είλαη αλακκέλν, ελψ φηαλ ν αθξνδέθηεο έρεη ηηκή LOW, 

είλαη ζβεζηφ. 

 

Οη πιαηθφξκεο Arduino έρνπλ επηπιένλ θαη ηηο αλαινγηθέο εηζφδνπο απφ A0 

έσο θαη An. Απφ πξνεπηινγή θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 0V θαη ησλ 5V, παξφιν πνπ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην επάλσ άθξν απηνχ ηνπ εχξνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αθξνδέθηε AREF θαη ηελ ζπλάξηεζε analogReference(). 

Δπηπιένλ, θάπνηνη αθξνδέθηεο έρνπλ εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα:  

 

 TWI: Ο SDA αθξνδέθηεο θαη ν SCL αθξνδέθηεο. Τπνζηεξίδνπλ TWI 

επηθνηλσλία κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο Wire. 

 

Τπάξρνπλ αθφκα νξηζκέλνη αθξνδέθηεο επάλσ ζηελ πιαηθφξκα Arduino: 

 

 AREF. Σάζε αλαθνξάο γηα ηηο αλαινγηθέο εηζφδνπο. Υξεζηκνπνηείηαη κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο  analogReference(). 

 Reset. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη reset ηνλ κηθξνειεγθηή. [8] 

2.2.4 Μλήκεο 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κλήκεο ζηνπο κηθξνειεγθηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πιαηθφξκεο Arduino νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο avr-

based: 

 

 Μλήκε Flash (ρψξνο πξνγξάκκαηνο), νλνκάδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν 

απνζεθεχεηαη ην πξφγξακκα (sketch) ηνπ Arduino. 
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 Μλήκε SRAM (static random access memory) νλνκάδεηαη ν ρψξνο ζηνλ 

νπνίν  ην πξφγξακκα (sketch) δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο κεηαβιεηέο 

θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπ. 

 Μλήκε EEPROM νλνκάδεηαη ν ρψξνο ηνλ νπνίν νη πξνγξακκαηηζηέο  

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα απνζεθεχζνπλ καθξνπξφζεζκεο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Η κλήκε Flash θαη ε κλήκε EEPROM έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα δηαηεξνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο αθφκε θαη κεηά ηελ δηαθνπή παξνρήο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

Arduino. Οη κηθξνειεγθηέο ζηηο δηάθνξεο πιαηθφξκεο Arduino έρνπλ πνηθίια 

κεγέζε κλεκψλ   EEPROM:  

 

 1024 bytes ζηνλ ATmega328,  

 512 bytes ζηνλ ATmega168 θαη ζηνλ ATmega8,  

 4 KB (4096 bytes) ζηνλ ATmega1280 θαη ζηνλ ATmega2560. 

 

Αληηζέησο, ε κλήκε SRAM ζεσξείηαη άζηαηε, κηαο θαη ράλεη ηα δεδνκέλα ηεο 

φηαλ ππάξμεη δηαθνπή παξνρήο ηξνθνδνζίαο ζηελ πιαθέηα. [8] 

 

2.2.5 Δπηθνηλσλία 

 

Οπνηαδήπνηε πιαηθφξκα Arduino δηαζέηεη έλαλ αξηζκφ εγθαηεζηεκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, κε άιιεο ζπζθεπέο Arduino, ή κε άιινπο κηθξνειεγθηέο. Ο 

επεμεξγαζηήο ATmega, παξέρεη UART TTL ζεηξηαθή επηθνηλσλία ζηα 5V, ε νπνία 

είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ςεθηαθνχο αθξνδέθηεο 0 (RX) and 1 (TX). Ο επεμεξγαζηήο 

επίζεο επηηξέπεη ηελ ζεηξηαθή (CDC) επηθνηλσλία κέζσ USB θαη εκθαλίδεηαη σο 

κηα ςεθηαθή com πφξηα ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

Δπηπιένλ, ην νινθιεξσκέλν θχθισκα (chip) ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κηα ζπζθεπή 

USB 2.0, αμηνπνηψληαο ηνπ θιαζζηθνχο drivers γηα ηηο USB COM πφξηεο. Σν 

ινγηζκηθφ ηνπ Arduino ζπκπεξηιακβάλεη έλα serial monitor κε ην νπνίν επηηξέπεη 

ηε ιήςε θαη απνζηνιή απιψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή θεηκέλνπ απφ θαη πξνο ηελ 

πιαθέηα Arduino αληίζηνηρα. Σα LED RX θαη TX  επάλσ ζηελ πιαθέηα 

αλαβνζβήλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο USB 
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ζχλδεζεο ζηνλ ππνινγηζηή (αιιά φρη γηα ηελ ζεηξηαθή επηθνηλσλία ζηνπο 

αθξνδέθηεο 0 θαη 1). Δπίζεο, νη ATmega επεμεξγαζηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επηθνηλσλία I2C (TWI) θαη ηελ SPI επηθνηλσλία. Σν ινγηζκηθφ ηνπ Arduino 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ βηβιηνζήθε Wire κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

I2C bus. Γηα ηελ επηθνηλσλία SPI ππάξρεη ε αλάγθε ρξήζεο ηεο SPI βηβιηνζήθεο. 

[8] 

 

2.3 Λνγηζκηθό Πιαηθόξκαο 
2.3.1 Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ Λνγηζκηθνύ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο κηα εθαξκνγή κε ρξήζε ηεο πιαθέηαο Arduino 

ρξεηάδνληαη 2 βαζηθά εξγαιεία:  

 

 Οπνηαδήπνηε πιαθέηα Arduino, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε δηάθνξεο 

άιιεο ηερλνινγίεο πιηθνχ ή ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα (shields, LEDs, θιπ). 

 Σν ινγηζκηθφ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Arduino (Arduino IDE), κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ν πξνγξακκαηηζηήο ζα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια ην hardware 

φπνπ είλαη δηαζέζηκν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ηειηθή (πξνγξακκαηηζκέλε) 

εθαξκνγή λα εθηειείηαη νκαιά θαη λα δίλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

 

Γηα λα πξνγξακκαηηζηεί κηα πιαθέηα Arduino, ρξεζηκνπνηείηαη ην Arduino IDE, 

κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα απιφ πξφγξακκα πνπ κπνξεί, φηαλ νινθιεξσζεί, 

λα θνξησζεί ζηελ πιαθέηα. Σν πξφγξακκα θαζνδεγεί ηελ πιαθέηα ζην πσο ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη πσο ζα ελεξγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Σν Arduino IDE 

(Integrated Development Environment) είλαη έλα εηδηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

εγθαζίζηαηαη θαη εθηειείηαη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. θνπφο ηνπ είλαη λα 

βνεζήζεη ζηε ζχληαμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ πιαθέηα Arduino ζε απιή γιψζζα, 

ε νπνία είλαη έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο γιψζζαο Processing. 

 ηαλ γξαθηεί ην πξφγξακκα ζην Arduino IDE, ε επφκελε θίλεζε είλαη λα 

θνξησζεί ζηελ πιαθέηα νχησο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή. Μφιηο παηεζεί 

ην πιήθηξν θνξηψκαηνο, ν θψδηθαο ν νπνίνο είλαη κεηαθξαζκέλνο ζε γιψζζα C 

πεγαίλεη ζηνλ avr-gcc κεηαγισηηηζηή, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κεηαγιψηηηζε 

ηνπ θψδηθα ζε γιψζζα κεραλήο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ ηνλ κηθξνειεγθηή. 
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Δηθόλα 4.  Δθαξκνγή Πξνγξακκαηηζκνχ Arduino IDE 

 

Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ Arduino IDE 

 

 Compile – Πξηλ ν θψδηθαο ζηαιζεί ζηελ πιαθέηα, ρξεηάδεηαη λα κεηαηξαπεί 

ζε εληνιέο νη νπνίεο είλαη θαηαλνεηέο απφ ηελ πιαθέηα. Η δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη «compiling».  

 Stop – ηακαηάεη ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγιψηηηζεο.  

 Create new Sketch – Γεκηνπξγεί έλα λέν παξάζπξν πξνθεηκέλνπ λα 

γξαθηεί θάπνην θαηλνχξην πξφγξακκα (sketch)  

 Open Existing Sketch – Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αλνίμεη 

θάπνην ήδε ππάξρνλ πξφγξακκα (sketch) απφ θάπνην θάθειν ηνπ 

ππνινγηζηή.  

 Save Sketch – Απνζεθεχεη ηηο αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζην νπνίν 

δνπιεχεη εθείλε ηελ ζηηγκή ν πξνγξακκαηηζηήο.  

 Upload to Board – Μεηαγισηηίδεη θαη κεηαθέξεη ην θψδηθα κέζσ ηνπ 

θαισδίνπ USB ζηελ πιαθέηα.  

 Serial Monitor – Απνηειεί έλα κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ ππνινγηζηή κε ην 

Arduino, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ή ζαλ debugging . 

 Sketch Editor – Σν παξάζπξν ζην νπνίν γξάθεηαη ή επεμεξγάδεηαη θάπνην 

πξφγξακκα (sketch).  
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 Text Console – Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ηξερνπζψλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ Arduino IDE θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ εκθάληζε κελπκάησλ 

ιάζνπο, θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ("ζπληαθηηθά ιάζε"). 

 Line Number – Γείρλεη ηνλ αξηζκφ ηεο ζεηξάο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

δξνκέαο Δίλαη πνιχ ρξήζηκν κηαο θαη ν compiler δείρλεη ηα κελχκαηα 

ιάζνπο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ζεηξάο ζηελ νπνία εληνπίζηεθαλ. [7] [9] 

 

Δηθόλα 5.  Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Δθαξκνγήο Arduino IDE 

 

2.3.2 Απηόκαην (Software) Reset 

 

Οη πιαθέηεο Arduino είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε πξηλ ηελ 

θφξησζε ελφο αξρείνπ (πξφγξακκα) λα κελ ρξεηάδεηαη ρεηξνθίλεην reset, κηαο θαη 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα reset κέζσ ινγηζκηθνχ ην νπνίν εθηειείηαη ζηνλ 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Μία απφ ηηο γξακκέο 

ειέγρνπ ξνήο πιηθνχ (DTR) ηνπ κηθξνειεγθηή ηεο θάζε πιαθέηαο, είλαη 

ζπλδεδεκέλε ζηελ γξακκή reset ηνπ κηθξνειεγθηή κέζσ ελφο 100 nanofarad 
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ππθλσηή. Η ζχλδεζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην reset ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

θπθιψκαηνο (chip).  

 

 

Δηθόλα 6.  Γξακκή ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ απηνκάηνπ reset 

 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ Arduino ρξεζηκνπνηεί απηή ηε δπλαηφηεηα ψζηε λα επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε λα θνξηψλεη θψδηθα ζηελ πιαθέηα κέζσ ηνπ πιήθηξνπ θφξησζεο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ Arduino. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν bootloader κπνξεί λα έρεη έλα 

κηθξφηεξν ρξνληθφ φξην κηαο θαη ε κείσζε ηνπ DTR κπνξεί λα ζπληνληζηεί 

θαηάιιεια κε ηελ εθθίλεζε ηεο θφξησζεο ελφο αξρείνπ. 

Απηή ε ζχλδεζε έρεη θαη άιιεο επηπηψζεηο. ηαλ ην  Arduino ζπλδέεηαη είηε κε 

έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ Mac OS X είηε κε έλαλ κε ιεηηνπξγηθφ 

Linux, απηφ θάλεη reset θάζε θνξά πνπ εγθαζηδξχεηαη κία λέα ζχλδεζε ινγηζκηθνχ 

(κέζσ USB). Γηα ην επφκελν κηζφ δεπηεξφιεπην πεξίπνπ, ν bootloader εθηειείηαη 

ζην Arduino. Παξφιν πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα αγλνεί αθαηάιιεια 

δεδνκέλα (π.ρ. νηηδήπνηε πέξα απφ ηελ θφξησζε ελφο λένπ θψδηθα), 

παξαθνινπζεί ιίγα απφ ηα πξψηα byte δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ζηαιεί ζηελ 

πιαθέηα ακέζσο κεηά ην άλνηγκα κηαο ζχλδεζεο επηθνηλσλίαο. 

Κάζε Arduino πεξηέρεη κία δηαδξνκή ε νπνία κπνξεί λα απνθνπεί κε ζθνπφ 

ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ απηφκαηνπ reset. Σα άθξα απηήο ηεο δηαδξνκήο 

κπνξνχλ λα ζπγθνιιεζνχλ κε ζθνπφ ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηνπ. Δίλαη επίζεο 

δπλαηφ λα απελεξγνπνηεζεί ην απηφκαην reset ζπλδένληαο κηα αληίζηαζε ησλ 120 

ohm απφ ηνλ αθξνδέθηε ησλ 5V ζην reset, φπσο παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα πνπ 

αθνινπζεί. [7] 

 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    38 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

 

Δηθόλα 7.  Παξέκβαζε γηα δηαθνπή ηνπ απηφκαηνπ reset 

 

2.3.3 Παξαπνκπή Γιώζζαο (Reference) 

2.3.3.1 Γνκή Πξνγξάκκαηνο 

 

Η βαζηθή δνκή ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Arduino είλαη αξθεηά 

απιή θαη έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν βαζηθέο ζπλαξηήζεηο. Απηέο νη ζπλαξηήζεηο 

πεξηθιείνπλ  κπινθ κε δηάθνξεο δειψζεηο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

void setup()  {    Statements;     } 

void loop()    {    Statements;     } 

Η ζπλάξηεζε setup() είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ελεξγεηψλ, ελψ 

ε ζπλάξηεζε loop() είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηζπκεηψλ ελεξγεηψλ. 

Καη νη δχν απηέο ζπλαξηήζεηο είλαη δσηηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Η ζπλάξηεζε setup() πξέπεη λα αθνινπζεί 

ηελ δήισζε νπνησλδήπνηε κεηαβιεηψλ ζην πξσηαξρηθφ ζηάδην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ε πξψηε ζπλάξηεζε πνπ εθηειείηαη ζην πξφγξακκα, 

εθηειείηαη κφλν κία θνξά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηα pinMode ή γηα λα 

πξνεηνηκάζεη κηα ζεηξηαθή επηθνηλσλία. Η ζπλάξηεζε loop() αθνινπζεί κεηά ηελ 

ζπλάξηεζε setup() θαη εκπεξηέρεη ηνλ θψδηθα ν νπνίνο πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί 

επαλαιακβαλφκελα (δηαβάδνληαο εηζφδνπο, ελεξγνπνηψληαο εμφδνπο, θιπ). Απηή 

ε ζπλάξηεζε είλαη ν ππξήλαο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ Arduino θαη εθηειεί ην 

θχξην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. [7] 
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πλάξηεζε setup() 

 

Η ζπλάξηεζε setup() θαιείηαη κφλν κία θνξά θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ pin modes ή ηελ 

πξνεηνηκαζία ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη πάληα ζην 

πξφγξακκα αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ δειψζεηο λα εθηειεζηνχλ. [7] 

 

void setup() {    pinMode(pin, OUTPUT)    }  

 

πλάξηεζε loop() 

 

Αθνχ θιεζεί ε ζπλάξηεζε  setup(), ε ζπλάξηεζε loop() θάλεη αθξηβψο απηφ 

πνπ ππνδεηθλχεη ην φλνκά ηεο, δειαδή επαλαιακβάλεηαη δηαδνρηθά, επηηξέπνληαο 

ζην πξφγξακκα λα αιιάμεη, λα αληηδξάζεη θαη λα ειέγμεη ην Arduino. [7] 

 

void loop() {  

     digitalWrite(pin, HIGH);  delay(1000); 

     digitalWrite(pin,LOW);    delay(1000); [9] 

} 

 

2.3.3.2 Μεηαβιεηέο θαη ζηαζεξέο 

 

Μεηαβιεηέο  

 

Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο, ζπλαληάηαη 

ε αλάγθε γηα νλνκαζία θαη απνζήθεπζε κηαο αξηζκεηηθήο ηηκήο γηα κεηαγελέζηεξε 

ρξήζε απφ ην ίδην ην πξφγξακκα. Μηα κεηαβιεηή έρεη αθξηβψο απηφ ην ξφιν, 

δειαδή, έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δίλεη θάπνην φλνκα θαη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

κηαο αξηζκεηηθήο ηηκήο. πσο ππνδειψλεη θαη ην φλνκα ηνπο, νη κεηαβιεηέο είλαη 

αξηζκνί πνπ κπνξνχλ ζπλερψο λα αιιάδνπλ ηηκή, ζε αληίζεζε κε ηηο ζηαζεξέο, 

ησλ νπνίσλ ε ηηκή δελ αιιάδεη πνηέ. Μηα κεηαβιεηή ρξεηάδεηαη λα δεισζεί θαη 

πξναηξεηηθά λα ηεο αλαηεζεί ε ηηκή ε νπνία ζα απνζεθεπηεί. Ο θψδηθαο πνπ 

αθνινπζεί δειψλεη κηα κεηαβιεηή ε νπνία νλνκάδεηαη inputVariable θαη ζηελ 
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ζπλέρεηα ηεο εθρσξεί ηελ ηηκή πνπ δέρεηαη απφ ηελ analog input ζηνλ αθξνδέθηε 

κε αξηζκφ  2. 

 

int inputVariable = 0; 
                        // δήισζε κηαο κεηαβιεηήο θαη εθρψξεζε  ζε απηή   

                        // ηεο ηηκήο 0 

inputVariable = analogRead(2 
         // εθρψξεζε  ηηκήο πνπ δέρεηαη απφ ηελ analog 

        //  input ζηνλ αθξνδέθηε κε λνχκεξν 2 

 

Η ‗inputVariable‘ είλαη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο. Η πξψηε γξακκή θψδηθα 

δειψλεη φηη ελδέρεηαη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ηχπνπ integer, ελψ ε δεχηεξε γξακκή 

θψδηθα εθρσξεί ζηελ κεηαβιεηή ηελ ηηκή φπνπ επηζηξέθεη ν αλαινγηθφο 

αθξνδέθηεο κε ηνλ αξηζκφ 2. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε ηηκή ηνπ αθξνδέθηε 2 γίλεηαη 

πξνζβάζηκε απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ηαλ κηα ηηκή έρεη αλαηεζεί ζε θάπνηα κεηαβιεηή γηα πξψηε θνξά, ή κηα λέα 

ηηκή αλαηίζεηαη ζε κηα κεηαβιεηή φπνπ είρε θάπνην άιιν πεξηερφκελν, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα είηε ειέγρνπ ηεο ηηκήο απηήο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ, είηε άκεζεο ρξήζεο. Παξαθάησ αθνινπζεί έλα 

παξάδεηγκα κε ζθνπφ ηελ επεμήγεζε ηξηψλ ρξήζηκσλ δηεξγαζηψλ κε κεηαβιεηέο. 

Ο θψδηθαο ειέγρεη εάλ ε κεηαβιεηή inputVariable είλαη κηθξφηεξε απφ ην 100. ε 

πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αιεζέο, εθρσξεί ηελ ηηκή 100 ζηελ κεηαβιεηή θαη ζηελ 

ζπλερεία νξίδεη κηα θαζπζηέξεζε βαζηδφκελε ζηελ κεηαβιεηή inputVariable, ε 

νπνία ζηελ πεξίπησζε καο ζα έρεη ζαλ ειάρηζηε ηηκή ην 100. [7] [8] 

  

delay(inputVariable); 

    

   // Υξήζε ηεο κεηαβιεηήο σο θαζπζηέξεζε 

 if (inputVariable < 100)       // ειέγρεη εάλ ε inputVariable είλαη κηθξφηεξε ηνπ 100 

 {  

   inputVariable = 100;         // Δάλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο, ε ηηκή 100 αλαηίζεηαη  

                                            // ζηελ κεηαβιεηή inputVariable 

 } 

Καηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο, είλαη ζπλεηφ λα δίλνληαη 

ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηέο πεξηγξαθηθά νλφκαηα, έηζη ψζηε ν θψδηθαο 

λα είλαη πην επαλάγλσζηνο. Μεηαβιεηέο κε νλφκαηα φπσο tiltSensor ή pushButton 

βνεζάλε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή (ή/θαη νπνηνλδήπνηε άιιν πνπ 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    41 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

δηαβάδεη ηνλ θψδηθα), λα θαηαιάβεη ηη αθξηβψο αληηπξνζσπεχεη απηή ε κεηαβιεηή. 

Μεηαβιεηέο κε νλφκαηα φπσο metavliti ή metav1 δελ βνεζνχλ ζην λα θάλνπλ ηνλ 

θψδηθα επαλάγλσζην, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Μηα κεηαβιεηή κπνξεί λα πάξεη νπνηνδήπνηε 

φλνκα, αξθεί λα κελ είλαη θάπνηα δεζκεπκέλε ιέμε απφ ηελ γιψζζα ηνπ Arduino. 

[9] 

 

Γήισζε Μεηαβιεηώλ 

 

Κάζε κεηαβιεηή πξέπεη λα δειψλεηαη πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί. Η δηαδηθαζία 

ηεο δήισζεο κηαο κεηαβιεηήο εκπεξηέρεη ηε δήισζε ηνπ ηχπνπ δεδνκέλσλ ηεο σο 

int, long, float θιπ., ηε δήισζε ελφο επηζπκεηνχ νλφκαηνο, θαη πξναηξεηηθά ηελ 

αλάζεζε εθρψξεζε  κηαο αξρηθήο ηηκήο ζε απηήλ. Απηή ε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη κφλν κηα θνξά κέζα ζε έλα πξφγξακκα, αιιά ε ηηκή ηεο ίδηαο ηεο κεηαβιεηήο 

κπνξεί λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέζα ζηνλ θψδηθα, θάλνληαο κηα λέα 

εθρψξεζε  ηηκήο ζε απηή.  

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα δειψλεη φηη ε κεηαβιεηή κε φλνκα inputVariable 

είλαη ηχπνπ αθέξαηνπ (int), θαη φηη ε αξρηθή ηεο ηηκή είλαη ίζε κε κεδέλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη απιή εθρψξεζε ηηκήο. 

 

int inputVariable = 0; 

 

Μηα κεηαβιεηή κπνξεί λα δεισζεί ζε πιήζνο ζέζεσλ κέζα ζην πξφγξακκα. 

Αλαιφγσο ην ζεκείν ζην νπνίν ε δήισζε ιακβάλεη ρψξα, θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα 

ε "εκβέιεηά" ηεο κεηαβιεηήο, δειαδή πνηά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα 

ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ. [8] 

 

ηαζεξέο 

 

Η γιψζζα ηνπ Arduino έρεη νξηζκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη ζηαζεξέο. Απηέο νη ηηκέο, ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία 

επαλάγλσζησλ πξνγξακκάησλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απηψλ ησλ ηηκψλ 

είλαη φηη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο. Οη νκάδεο απηέο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. 
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True/False 

 

Απηέο είλαη Boolean ζηαζεξέο πνπ νξίδνπλ ινγηθά επίπεδα. Η ηηκή FALSE 

κπνξεί εχθνια λα νξηζηεί σο ην 0 (κεδέλ) ελψ ε ηηκή TRUE ζπρλά νξίδεηαη σο 1 

(έλα), αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή εθηφο απφ ην κεδέλ. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Boolean ινγηθή, νη ηηκέο -1, 2, θαη -200 επίζεο νξίδνληαη σο 

TRUE. 

 

if (b == TRUE); {  

doSomething;  

}  

 

High/Low 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζηαζεξέο νξίδνπλ ηα επίπεδα ησλ αθξνδεθηψλ σο HIGH ή 

LOW θαη ρξεζηκνπνηνχληαη φπνηε ππάξρεη ε αλάγθε δηαβάζκαηνο ή εγγξαθήο ζε 

ςεθηαθνχο αθξνδέθηεο. Η ηηκή HIGH νξίδεηαη σο ην ινγηθφ επίπεδν 1, ή ON, ή 

αιιηψο 5 volts, ελψ ε ηηκή LOW νξίδεηαη σο ην ινγηθφ επίπεδν 0, ή OFF, ή αιιηψο 

0 volts. 

 

digitalWrite(13, HIGH);  

 

Input/Output 

 

Απηέο νη ζηαζεξέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ ζπλαξηεζε pinMode() κε ζθνπφ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο αθξνδέθηε. Οη δπν πηζαλέο ηηκέο είλαη ε 

INPUT θαη ε  OUTPUT, δειαδή κπνξνχλ λα νξίζνπλ έλαλ αθξνδέθηε σο 

αθξνδέθηε εηζφδνπ ή αθξνδέθηε εμφδνπ. 

 

pinMode(13, OUTPUT); [7] 
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2.3.3.3 πλαξηήζεηο (Functions) 

 

πλάξηεζε νλνκάδεηαη έλα ηκήκα θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν έρεη 

έλα φλνκα θαη έλα ζχλνιν δειψζεσλ πνπ εθηεινχληαη φηαλ θιεζεί ε ζπλάξηεζε. 

Οη ζπλαξηήζεηο void setup() θαη ε void loop() έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, ελψ άιιεο 

πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαξηήζεηο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο ρξήζεο ζπλαξηήζεσλ είλαη ε εθηέιεζε 

επαλαιακβαλφκελσλ δηεξγαζηψλ, φπσο επίζεο θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ψζηε λα κπνξεί ν θάζε πξνγξακκαηηζηήο λα δηνξζψζεη ηπρφλ 

ιάζε ζηνλ θψδηθα κε κεγαιχηεξε επθνιία.  

Μία ζπλάξηεζε δειψλεηαη αθνχ πξψηα δεισζεί ν ηχπνο ηεο. Ωο "ηχπνο 

ζπλάξηεζεο" νξίδεηαη ν ηχπνο ηεο ηηκήο πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί απφ ηε 

ζπλάξηεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα «int» γηα κηα ζπλάξηεζε ηχπνπ αθεξαίνπ. Αλ ε 

ζπλάξηεζε δελ έρεη δεισζεί έηζη ψζηε λα επηζηξέθεη θάπνηα ηηκή, ν ηχπνο ηεο ζα 

είλαη void. Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο, δίλεηαη φλνκα ζηε ζπλάξηεζε, θαη νη 

παξάκεηξνί ηεο κέζα ζε παξέλζεζε. 

 

type functionName(parameters)  

{ 

   statements;   

} 

Η αθφινπζε ζπλάξηεζε ηχπνπ integer κε φλνκα delayVal() ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα νξηζηεί κηα ηηκή θαζπζηέξεζεο ζε έλα πξφγξακκα κέζσ ηεο αλάγλσζεο 

κίαο ηηκήο  απφ έλα πνηελζηφκεηξν. Αξρηθά, δειψλεηαη κηα ηνπηθή ("local") 

κεηαβιεηή κε φλνκα v. ηε ζπλέρεηα δηαβάδεηαη ε ηηκή ηνπ πνηελζηφκεηξνπ ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη απφ 0 έσο 1023 θαη εθρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή v. ηελ 

ζπλέρεηα, δηαηξείηαη ε κεηαβιεηή v κε ηνλ αξηζκφ 4 νχησο ψζηε λα κεηαηξαπεί ην 

πεδίν ηηκψλ ζην 0-255. ηελ ηειεπηαία γξακκή επηζηξέθεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

v ζην θχξην πξφγξακκα. [7] 

int delayVal()  

 { 

     int v; 

 

//  δεκηνπξγία πξνζσξηλήο  

//  κεηαβιεηήο κε ην φλνκα  'v' 

     v = analogRead(pot); // δηάβαζκα ηεο ηηκήο ηνπ πνηελζηφκεηξνπ 
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     v /= 4; // κεηαηξνπή ζην ζχζηεκα 0-255 

     return v; // επηζηξνθή ηεο ηειηθήο ηηκήο 

 }  

 

 

2.3.4 Παξάδεηγκα (Blink ελόο LED) 

2.3.4.1 Πεξηγξαθή ηεο Δθαξκνγήο 

 

Έλα απφ ηα πην απιά πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί θάζε 

πξνγξακκαηηζηήο λα ειέγμεη εάλ ε πιαηθφξκα Arduino πνπ δηαζέηεη έρεη ξπζκηζηεί 

ζσζηά θαη ιεηηνπξγεί είλαη ην «αλαβφζβεκα» (blink) ελφο LED. Δπηπιένλ, είλαη 

έλα απφ ηα αξρηθά πξνγξάκκαηα πνπ δνθηκάδεη θάπνηνο αξράξηνο, ν νπνίνο έρεη 

πξφζθαηα μεθηλήζεη λα αζρνιείηαη κε Arduino θαη ζέιεη λα απνθηήζεη πξαθηηθέο 

γλψζεηο κε εχθνιν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Σν LED (Light-Emitting Diode) είλαη έλα 

κηθξφ ειεθηξνληθφ εμάξηεκα ην νπνίν κνηάδεη κε κηθξφ ιακπάθη, αιιά απαηηεί 

αξθεηά ρακειφηεξεο ηηκέο ηάζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη. Κάζε πιαθέηα 

Arduino έρεη πξνεγθαηεζηεκέλν έλα LED, ην νπνίν είλαη επδηάθξηην θαη 

ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα « L ». Κάζε πξνγξακκαηηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζζέζεη επηπιένλ θάπνην LED αλ ε θαηαζθεπή ηνπ ην απαηηεί. 

 

Δηθόλα 8. Πξνζαξκνγή ελόο LED ζηελ πιαθέηα Arduino 

 

2.3.4.2 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο 

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ θφξησζή ηνπ ζηελ 

πιαηθφξκα Arduino, πξέπεη αξρηθά λα εθηειεζηεί ην ινγηζκηθφ Arduino IDE. 

Κάλνληαο δηπιφ θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Arduino, ε εθαξκνγή 
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αξρίδεη λα εθηειείηαη. Δπηιέγνληαο Αξρείν > Νέν δίλεηαη ε εληνιή γηα δεκηνπξγία 

ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο (sketch). Αθνχ νξηζηεί έλα φλνκα γηα ην sketch θαη έλαο 

πξννξηζκφο απνζήθεπζεο, φια είλαη έηνηκα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.  

ε απηφ ην παξάδεηγκα, ην sketch νλνκάδεηαη LED_blink. ηελ ζπλέρεηα, 

πιεθηξνινγψληαο ζηνλ text editor (ην θχξην παξάζπξν ηνπ Arduino IDE) ηνλ 

θψδηθα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, έρεη ηειεηψζεη ην θνκκάηη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνεγθαηεζηεκέλα παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Arduino αθινπζψληαο ηελ 

δηαδξνκή : Αξρείν > Παξαδείγκαηα > 1. Basics > Blink. 

 

/* 

Blink 

Σν παξάδεηγκα απηό ζα θάλεη ην led καο λα αλαβνζβήλεη  

κε 1 δεπηεξόιεπην ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμύ ησλ δπν θαηαζηάζεσλ 

 */ 

int led = 13; 

void setup()  

{                 

  pinMode(led, OUTPUT);      

} 

void loop()  

{ 

  digitalWrite(led, HIGH);   // ην LED αλάβεη 

  delay(1000);               // 1 δεπηεξόιεπην θαζπζηέξεζε 

  digitalWrite(led, LOW);    // ην LED ζβήλεη 

  delay(1000);               // 1 δεπηεξόιεπην θαζπζηέξεζε 

} 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θψδηθαο έρεη ζπληαρηεί θαη ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη 

αξθεηά ζίγνπξνο πσο ιεηηνπξγεί, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επαιήζεπζήο ηνπ. 

Παηψληαο ηελ επηινγή «Δπαιήζεπζε», εάλ φια έρνπλ θπιήζεη νκαιά, ζα 

εκθαληζηεί ην κήλπκα ―Done compiling‖ ζην θάησ κέξνο ηνπ  Arduino IDE.  

Απηφ ην κήλπκα ππνδειψλεη φηη ην Arduino IDE έρεη κεηαγισηηίζεη ην sketch 

ζε έλα εθηειέζηκν πξφγξακκα, ην νπνίν κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ηελ ίδηα ηελ 

πιαθέηα ηνπ Arduino, θάηη δειαδή ζαλ έλα εθηειέζηκν αξρείν ηχπνπ .exe file ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows ή έλα αληίζηνηρν αξρείν .app file ζην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα Mac. ε απηφ ην ζεκείν, ην πξφγξακκα είλαη έηνηκν γηα θφξησζε ζηελ 

πιαθέηα, παηψληαο ηελ επηινγή Φφξησζε.  

 

 

 

Δηθόλα 9.  Δπηινγή Φφξησζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Arduino 

 

 

Απηή ε ελέξγεηα ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην reset ηεο πιαηθφξκαο Arduino, 

αλαγθάδνληάο ην λα ζηακαηήζεη ηηο ηξέρνπζεο δηεξγαζίεο ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη 

ηηο νδεγίεο νη νπνίεο έξρνληαη απφ ηελ ζχξα USB. ηε ζπλέρεηα, ηo Arduino IDE 

ζηέιλεη ην πξφγξακκα ζηελ πιαθέηα, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο ην απνζεθεχεη ζηελ 

κλήκε ηεο θαη ηειηθά ην εθηειεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θφξησζεο ηνπ αξρείνπ, 

εκθαλίδνληαη δηάθνξα κελχκαηα ζηελ καχξε πεξηνρή ζην θάησ κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη αθξηβψο πάλσ απφ απηά ηα κελχκαηα, αλ ε δηαδηθαζία έρεη 

εμειηρζεί νκαιά, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο επηηπρνχο θφξησζεο. ε απηφ ην 

ζεκείν θαη κεηά απφ ηελ επηηπρή θφξησζε , παξαηεξψληαο ηελ πιαηθφξκα 

Arduino θαη ζπγθεθξηκέλα ην LED, παξαηεξείηαη φηη απηφ αλαβνζβήλεη, θάηη πνπ 

ππνδειψλεη θαη πξαθηηθά πσο φια θχιεζαλ ζσζηά. [9] 

 

2.4 Arduino Shields 
 

Οξηζκόο ησλ Shields 

 

Σα Arduino shields απνηεινχλ ζπλαξκνινγνχκελα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, 

ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ επάλσ ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino 
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νχησο ψζηε λα ηνπ πξνζζέηνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγίεο. Δάλ γηα παξάδεηγκα 

ππάξρεη ε αλάγθε ηεο ζχλδεζεο ηεο πιαθέηαο ηνπ Arduino ζην δηαδίθηπν, ππάξρεη 

ην αληίζηνηρν Arduino Shield γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο shields 

ζηελ αγνξά, θάζε έλα απφ ηα νπνία πξνζζέηεη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Arduino 

επηπιένλ ιεηηνπξγίεο θαη ην θαζηζηά δπλαηφ λα αληαπεμέιζεη ζε θάζε απαίηεζε 

ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηνπ. Πνιιά απφ ηα δηαζέζηκα Arduino shields έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζηνηβαρηνχλ ην έλα πάλσ ζην άιιν. ηνηβάδνληαο πνιιά shields, 

δεκηνπξγείηαη κηα εληαία ζηνίβα απφ κνλάδεο Arduino. Γηα παξάδεηγκα, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κηα πιαηθφξκα Arduino Uno καδί κε έλα Sensor Mounted 

Shield, θαη έλα WiFi Shield κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο θνξεηνχ 

κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ κε κηα θνηλή ζχλδεζε WiFi. 

Σα shields είλαη ζπρλά εθνδηαζκέλα είηε κε θάπνην απιφ παξάδεηγκα 

πξνγξάκκαηνο, είηε κε θάπνηα βηβιηνζήθε. Έηζη, εθηφο ηνπ φηη είλαη πνιχ απιή ε 

ζχλδεζε ηνπο κε ην Arduino, νη θαηαζθεπαζηέο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα δνθηκάζνπλ ην shield κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν θψδηθα ηνλ 

νπνίν δίλνπλ. [14] [16] 

 

Prototyping 

 

Σα πξσηφηππα shields δελ δίλνπλ έκθαζε ζην λα απμήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Arduino, αιιά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κε άιινπο ηξφπνπο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα shields κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη αξθεηά απιφ, φπσο λα 

κεηαηξέπνπλ έλα θνηλφ αθξνδέθηε ζε έλαλ αθξνδέθηε ν νπνίνο αζθαιίδεηαη κε 

βίδα, κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε πην πεξίπινθεο θαη απαηηεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γεληθφηεξα,  ν βαζηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη λα θάλνπλ επθνιφηεξε ηελ 

θαισδίσζε κε ην Arduino. 

 

Σύπνη Shield 

 

Τπάξρνπλ πνιιά Arduino projects ζηα νπνία κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν έλα 

εμσηεξηθφ shield. Δθαξκνγέο ησλ Arduino shields κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηα παξαθάησ πεδία:  

 Αζχξκαηε Δπηθνηλσλία (GPS, WiFi, GSM/GPRS θηι.) 

 Μνπζηθή θαη Ήρνο ( Music Players θηι.) 
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 Οζφλεο θαη Κάκεξεο (πζηήκαηα Αζθαιείαο θηι.) 

 Κηλεηήξεο (Απηνθίλεηα, Διηθφπηεξα θηι.) [16] 

 

 

2.5 Πεξηθεξεηαθά Δμαξηήκαηα 
 

Παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Arduino θαη ησλ Arduino Shields, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη πνιιψλ ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ φπσο 

Relays, Fans, Αηζζεηήξεο παληφο ηχπνπ, LEDs θαη πνιιά άιια. ηελ θαηαζθεπή 

ε νπνία πινπνηήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αηζζεηήξαο θίλεζεο Passive Infrared Sensor (PIR).  

 

2.5.1 Αηζζεηήξεο PIR 

 

Οη αηζζεηήξεο PIR δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θίλεζεο. Δίλαη αξθεηά 

κηθξνί ζε κέγεζνο, πνιχ νηθνλνκηθνί, ρακειήο ηζρχνο, εχθνινη ζηε ρξήζε θαη δελ 

θζείξνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε ζπζθεπέο θαη gadgets πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπίηηα ή επηρεηξήζεηο. 

  

Δηθόλα 10. PIR Αηζζεηήξαο 

 

Η θαηαζθεπή ελφο PIR αηζζεηήξα βαζίδεηαη ζε έλα ππξνειεθηξηθφ αηζζεηήξα, 

ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχεη επίπεδα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. ια 

ηα θπζηθά αληηθείκελα θαη ζψκαηα ζηνλ θφζκν έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα εθπέκπνπλ 

θάπνην πνζφ  αθηηλνβνιίαο ρακεινχ επηπέδνπ. ζν ζεξκφηεξν είλαη έλα 

αληηθείκελν, ηφζν πεξηζζφηεξε αθηηλνβνιία εθπέκπεηαη απφ απηφ.  

Δθηφο απφ ηνλ ππξνειεθηξηθφ αηζζεηήξα ππάξρεη θαη έλα ζχλνιν ειεθηξνληθψλ 

εμαξηεκάησλ ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο πάλσ ζην PIR module. Μεηαμχ απηψλ 

ππάξρνπλ αληηζηάζεηο θαη ππθλσηέο, θαζψο θαη έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα ηνπ 

νπνίνπ ε βαζηθή ιεηηνπξγία είλαη λα ιακβάλεη ηελ έμνδν ηνπ αηζζεηήξα θαη λα 
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θάλεη θάπνηεο δηεξγαζίεο, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα εθπέκπεη έλα ςεθηαθφ παικφ 

εμφδνπ απφ ηνλ αλαινγηθφ αηζζεηήξα. Αλαιφγσο ηελ ηειηθή εθπνκπή ηνπ 

θπθιψκαηνο απηνχ, ε πιαηθφξκα Arduino πάλσ ζηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλνο ν 

αηζζεηήξαο κπνξεί εχθνια λα «θαηαιάβεη» πφηε έρεη αληρλεπζεί θίλεζε θαη πφηε 

φρη. [27] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Παγθόζκην ύζηεκα Σειεπηθνηλσληώλ 
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3. Παγθόζµην ύζηεµα Κηλεηώλ Δπηθνηλσληώλ (GSM) 

3.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 

ηαλ ην αθξσλχκην GSM ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1982, ε 

ζεκαζία ηνπ ήηαλ Groupe Spéciale Mobile, ε νπνία ήηαλ κηα επηηξνπή ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications), 

ηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο. θνπφο ηνπ GSM ήηαλ λα νξίζεη έλα λέν 

πξφηππν γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζην εχξνο ησλ 900 MHz.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ, ν CEPT εμειίρζεθε ζε κηα λέα νξγάλσζε, ην ETSI (European 

Telecommunications Standard Institute). Απηή ε εμέιημε, σζηφζν, δελ άιιαμε ην 

γεγνλφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ GSM. θνπφο ηεο επηηξνπήο GSM ήηαλ λα 

αληηθαηαζηήζεη ηηο ακηγψο εζληθέο, ήδε ππεξθνξησκέλεο θαη σο εθ ηνχηνπ αθξηβέο 

ηερλνινγίεο ησλ ρσξψλ - κειψλ κε έλα δηεζλέο πξφηππν. 

Σν 1991, ηα πξψηα ζπζηήκαηα GSM ήηαλ έηνηκα πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ 

ζηελ αγνξά κε ιεηηνπξγίεο θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε. Αθξηβψο εθείλν ηνλ ρξφλν, ε 

ζεκαζία ηνπ φξνπ GSM άιιαμε ζε Global System (for) Mobile Communications, 

δειαδή Παγθφζκην χζηεκα Σειεπηθνηλσληψλ. Σν έηνο απηφ επίζεο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ «παξαγψγνπ» ηεο ηερλνινγίαο 

GSM, ην Digital Cellular System 1800 (DCS 1800), ην νπνίν ζε γεληθέο γξακκέο, 

κεηαηξέπεη ην ζχζηεκα GSM ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ησλ 1800 MHz. ηηο ΗΠΑ 

ην DCS 1800 πξνζαξκφζηεθε ζηε δψλε ησλ 1900 MHz (Πξνζσπηθφ χζηεκα 

Δπηθνηλσλίαο 1900, ή PCS 1900). Η επφκελε θάζε, δειαδή ε GSM 2, παξείρε 

αθφκε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε απφ ηε GSM 1.  

Μέρξη ην 1992, πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο είραλ ήδε επηρεηξεζηαθά δίθηπα θαη 

ζπλεπψο, ην GSM άξρηζε λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ζε φιν ηνλ θφζκν. O 

ρξφλνο επέθεξε ζεκαληηθή πξφνδν ζην πιηθφ ηεο ηερλνινγίαο GSM. Σειηθά, ε ελ 

ιφγσ ηερλνινγία αλαδείρζεθε ζε κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία γηα ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

δηθηχσλ. 

 ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία GSM έρεη πηνζεηεζεί επξέσο θαη έρεη ήδε ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ζε πάξα πνιιέο ρψξεο. Η ζεκαληηθφηεξε ππεξεζία ηνπ GSM είλαη ε 

θσλεηηθή ηειεθσλία. Η θσλή θσδηθνπνηείηαη ςεθηαθά θαη κεηαθέξεηαη σο έλα 

ςεθηαθφ stream κέζσ ηνπ δηθηχνπ GSM ζε ιεηηνπξγία κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. 
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Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ GSM ήηαλ: 

  Η απειεπζέξσζε ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έθεξε αληαγσληζκφ, ν νπνίνο είρε 

σο ζπλέπεηα, ην κεγαιχηεξν άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη ην ρακήισκα ησλ 

ηηκψλ. 

 Η έιιεηςε αληαγσληζκνχ: Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ 

Ιαπσλία, ηα αληαγσληζηηθά πξφηππα γηα ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

άξρηζαλ λα νξίδνληαη κφλν αθφηνπ ην GSM εδξαηψζεθε. [13] [11] 

 

3.2 Η Αξρηηεθηνληθή ηνπ GSM 
 

πσο φια ηα ζχγρξνλα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, έηζη θαη ην GSM 

ρξεζηκνπνηεί κηα θπςεινεηδή δνκή φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Δηθόλα 11.  Ραδηνθάιπςε ρψξνπ απφ εληαίεο θπςέιεο. 

 

Η βαζηθή ηδέα ηεο θπςεινεηδνχο κνξθήο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ εθρψξεζε ηκεκάησλ ηνπ ζε θάζε ζηαζκφ 

βάζεο πνκπνδέθηε θαη ε κείσζε ηεο εκβέιεηαο ελφο ζηαζκνχ βάζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα νη δπζεχξεηεο ζπρλφηεηεο. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη λα 

κεηψζεη ηηο παξεκβνιέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηαζκψλ βάζεο. Σα ζεκεξηλά θηλεηά 

δίθηπα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ φπνπ ε εμαζζέλεζε ζήκαηνο είλαη 

ζεκαληηθή. Δηδηθφηεξα, γηα ζηαζκνχο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ κε ρακειή ηζρχ 
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εθπνκπήο, κφλν κηθξέο απνζηάζεηο (ιηγφηεξν απφ 5 km) είλαη εθηθηέο απφ έλα 

ζηαζκφ βάζεο. 

 

Πέξαλ φκσο απφ ην πιενλέθηεκα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλνηήησλ, έλα 

θπςεινεηδέο δίθηπν έρεη επίζεο θαη ηα αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα: 

 

o Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ζηαζκψλ βάζεο απμάλεη ην θφζηνο ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ πξνζβάζηκσλ γξακκψλ. 

o ε φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ελψ ν mobile ζηαζκφο θηλείηαη, 

πνιιέο θνξέο ππάξρεη ε αλάγθε κηα ελεξγή θιήζε λα παξαδνζεί απφ ην 

έλα θχηηαξν ζην άιιν. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη παξάδνζε 

(handover). 

o Tν δίθηπν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ θαηά πξνζέγγηζε ζέζε ηνπ 

θηλεηνχ ζηαζκνχ, αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρεη θιήζε ζε εμέιημε, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη κηα εηζεξρφκελε θιήζε ζηνλ εθάζηνηε θηλεηφ 

ζηαζκφ. 

o Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα κεηνλεθηήκαηα απαηηνχλ 

εθηεηακέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ, 

θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε 

επηθνηλσλία ιέγεηαη ζεκαηνδφηεζε. Η επέθηαζε ησλ επηθνηλσληψλ απαηηεί 

έλα θπςεινεηδέο δίθηπν, ην νπνίν ζα έρεη αξζξσηή ή ηεξαξρηθή δνκή. 

Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ ην κέγεζνο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. [13] 

 

3.3 Μηα επηζθόπεζε ησλ Τπνζπζηεκάησλ GSM 
 

ην GSM, ην δίθηπν ρσξίδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο MSC/VLR (Mobile 

switching center/ Visitor location register). Κάζε ηνκέαο MSC/VLR επεθηείλεηαη 

πάλσ απφ κία νκάδα ζέζεσλ ηα ιεγφκελα LAs (location areas) ηα νπνία είλαη 

νκάδεο θπςειψλ. Σν δίθηπν ηεο παξαθάησ εηθφλαο ρσξίδεηαη ζε 5 LAs θαη 2 

ηνκείο MSC/VLR. Η παρηά γξακκή ζηελ εηθφλα δείρλεη ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα 

ζηνπο 2 ηνκείο. [12] 
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Δηθόλα 12. Σνκείο ππεξεζηψλ δηθηχνπ GSM 

 

Έλα δίθηπν GSM απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο: 

 

 Toλ ζηαζκφ θηλεηήο ηειεθσλίαο (MS) (Mobile Station) 

 Tα ζηνηρεία ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ ζπλδξνκεηή (SIM) (Subscriber Identity 

Module . 

 Σνλ βαζηθφ ζηαζκφ βάζεο (BTS) (Base Transceiver Station) 

 Σε κνλάδα πξνζαξκνγήο (TRAU) (Transcoding Rate and Adaptation Unit) 

 Σν θέληξν δηαλνκήο (MSC) (Mobile switching center) 

 Σνλ θεληξηθφ θαηαρσξεηή ζέζεο (HLR) (Home Location Register) 

 Σν κεηξψν ζέζεο ρξήζηε (VLR) (Visitor Location Register ) 

 Σελ βάζε δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζπζθεπήο(EIR) (Equipment 

Identity Register) 

 

ια απηά καδί ζπλζέηνπλ έλα δεκφζην επίγεην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο (PLMN  

- Public Land Mobile Network), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: [12] 

 

 

Δηθόλα 13. Η αξρηηεθηνληθή ελφο PLMN 
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Τηλεθωνικοί Σηαθμοί (MS)  

 

Σν GSM-PLNM(Public Land Mobile Network) πεξηέρεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίνη κάιηζηα είλαη 

δηαζέζηκνη ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη θιάζεηο ελέξγεηαο.  

 

SIM (Subscriber Identity Module)  

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην δίθηπν GSM ρξεηάδεηαη έλαλ αξηζκφ πνπ 

λα αληηζηνηρεί ζε έλα ζπλδξνκεηή θαη έλα θηλεηφ εμνπιηζκφ. Η θάξηα 

SIM θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ν νπνίνο αλήθεη ζε θάζε ζπλδξνκεηή θαη ηηο θιήζεηο 

πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ ζπλδξνκεηή. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί θαη ζαλ βάζε δεδνκέλσλ 

γηα θάζε ρξήζηε (επαθέο, SMS, θιπ). Δλζσκαηψλεηαη ζε έλα ηζηπ ην νπνίν ν 

ρξήζηεο ηνπνζεηεί ζην θηλεηφ ηειέθσλν πξηλ απηφ ιεηηνπξγήζεη. Σέινο, ε θάξηα 

SIM επηθνηλσλεί άκεζα κε ην VLR θαη έκκεζα κε ηνλ HLR. 

 

BTS (Base Transceiver Station)  

 

θνπφο ηνπ BTS είλαη λα παξέρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ 

θηλεηνχ κέζσ ηνπ αέξα θαη λα θξνληίδεη φηη ζρεηίδεηαη  κε ηελ αζχξκαηε 

επηθνηλσλία. 

 

BTS (Base Station Controller)  

 

Σα BTS κίαο πεξηνρήο είλαη ζπλδεδεκέλα ζε έλα BSC κέζσ ηεο 

δηεπαθήο Abis. Tν BSC (Base Station Controller) θξνληίδεη γηα φιεο ηηο 

θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηνκέα BSS (Base Station Subsystem ). 

Σν BSS πεξηιακβάλεη ην BSC θαη ηα ζπλδεδεκέλα ζε απηφ BTS. 
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TRAU (Transcoding Rate and Adaptation Unit)  

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία αμηνπνηεί ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ εμεηάδεηαη είλαη πφζεο 

θιήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηε ρξήζε ελφο νξηζκέλνπ εχξνπο δψλεο, ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ δείρλεη ηελ αλάγθε γηα ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ. ε έλα ζχζηεκα 

GSM, ε ζπκπίεζε δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζηνλ ηνκέα MS, φζν θαη 

ζηνλ ηνκέα TRAU. Απφ αξρηηεθηνληθήο άπνςεο, ν ηνκέαο TRAU αλήθεη ζηνλ 

ηνκέα BSS. Με κηα θαηάιιειε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ν ηνκέαο TRAU ζα 

κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε έλα καχξν θνπηί ή αθφκε θαιχηεξα, κε έλα 

ζθηγθηήξα. 

 

MSC (Mobile Services Switching Center)  

 

Κάζε MSC απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ BSC ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε απηφ κέζσ ηεο δηεπαθήο A. Σν MSC είλαη πξνζβάζηκν 

απφ εμσηεξηθά δίθηπα θαη ιεηηνπξγεί φπσο έλα ςεθηαθφ ηειεθσληθφ θέληξν. Κχξην 

κέιεκα ηνπ είλαη λα ειέγρεη ηελ δηαδξνκή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θιήζεσλ θαη 

ηελ αλάζεζε θαλαιηψλ ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ηεο δηεπαθήο A. 

 

HLR (Home Location Register)  

 

Σν MSC είλαη κφλν έλαο ηνκέαο ηνπ δηθηχνπ GSM. πσο θαη ην MSC έηζη 

θαη ην HLR απνηειεί έλαλ ηνκέα ηνπ GSM. Σν HLR είλαη έλα κέξνο ζην 

νπνίν απνζεθεχεηαη έλαο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ζπλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Γη απηφ ινηπφλ ην HLR κπνξεί λα νξηζηεί 

σο κία κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα εθαηνληάδσλ 

ρηιηάδσλ ζπλδξνκεηψλ. Κάζε PLMN πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα HLR. 

 

 

 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    58 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

VLR (Visitor Location Register)  

 

Σν VLR επηλνήζεθε νχησο ψζηε ην HLR λα κελ αλαιακβάλεη ηελ έξεπλα 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα ππεξθνξηψλεηαη. 

πσο θαη ην HLR έηζη θαη ην VLR πεξηέρεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ζπλδξνκεηέο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο εθφζνλ ν ζπλδξνκεηήο θηλείηαη ζηελ 

πεξηνρή πνπ είλαη ππεχζπλν ην VLR. ηαλ ν ζπλδξνκεηήο πεξάζεη ηελ πεξηνρή 

απηή ην HLR θάλεη αίηεζε γηα απνκάθξπλζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ εθάζηνηε ζπλδξνκεηή απφ ην VLR. 

 

EIR (Equipment Identity Register)  

 

Η θινπή ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ηελ 

ηερλνινγία GSM θαίλεηαη ειθπζηηθή, απφ ηφηε πνπ νη ηαπηφηεηεο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο έρνπλ δηαρσξηζηεί. Ο θιεκκέλνο 

εμνπιηζκφο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα νπνηαζδήπνηε 

έγθπξεο θάξηαο SIM. Κάλνληαο θξαγή ζηε θάξηα δελ ζεκαίλεη φηη ζα θιεηδσζεί 

θαη ην θηλεηφ. Γηα ηελ πξφιεςε απφ ηέηνηνπ είδνπο θινπέο, θάζε θηλεηφ ηειέθσλν 

πνπ ρξεζηκνπνίεη GSM πεξηέρεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη ζε ζπληνκνγξαθία IMEI (International Mobile Equipment Identity). 

Βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη λα παίδεη ηνλ ξφιν ελφο δηαρεηξηζηή δηθηχνπ, θαη έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα εμνπιίζεη ην PLMN κε κηα επηπξφζζεηε βάζε δεδνκέλσλ, ηελ 

ιεγφκελε EIR, ζηελ νπνία είλαη θαηαρσξεκέλνο ν θηλεηφο εμνπιηζκφο θαη ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θξαγή ζε θιήζεηο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε θάπνηα θινπή. Δπίζεο, ζεσξεηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θιέθηε (κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο SIM). [12] 

 

3.4 Παθέην Τπεξεζηώλ GPRS 
 

To GPRS (General Packet Radio Service) είλαη κία ππεξεζία βαζηζκέλε ζην 

GSM, ε νπνία βειηηψλεη θαη απινπνηεί ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ζηα δίθηπα 

δηαλνκήο παθέησλ φπσο είλαη ην Internet. Σν πξφηππν GPRS μερσξίδεη σο κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο ηνπ πξνηχπνπ GSM, ην νπνίν επσθειείηαη απφ 
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ηηο ηερληθέο κεηαγσγήο παθέησλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πςειψλ ηαρπηήησλ 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν πξφηππν 

GPRS ρξεζηκνπνηεί ρξνλνζπξίδεο κε ζθνπφ λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζηέιλεη ν θάζε ρξήζηεο πηάλνληαο ζπγρξφλσο ηαρχηεηεο ηεο ηάμεο ησλ 170kbit/s.  

Η εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο θπςεισηήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet ππφζρεηαη ζπλαξπαζηηθέο δπλαηφηεηεο γηα κηα 

αγνξά πνπ ζπλδπάδεη δχν θαηλνηνκίεο: θπςεισηέο θαη αζχξκαηεο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ. Δληφο ησλ πξνζερψλ εηψλ, ππνινγίδεηαη πσο ζα ππάξμεη κεγάιε 

δήηεζε γηα αζχξκαηεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, απηφ πνπ ζα δεηεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ρξήζηεο είλαη πςειήο απφδνζεο αζχξκαηε πξφζβαζε ζην 

Internet, θάηη πνπ ήδε παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά, κηαο θαη ε ηερλνινγία ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ έρεη πξνρσξήζεη ζηα smartphones θαη tablets, εξγαιεία 

δειαδή ηα νπνία θάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην Internet πην εχθνιε απφ πνηέ. 

Οη ππάξρνπζεο θπςεινεηδείο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ δελ πιεξνχλ φιεο ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

ρξήζηε, ηα πνζνζηά δεδνκέλσλ είλαη πνιχ ρακειά θαη ε ξχζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ζχλδεζεο είλαη πεξίπινθε θαη δηαξθεί αξθεηά, παξφιν πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη κεγάιεο βειηηψζεηο. Δπηπιένλ, ε ππεξεζία απηή είλαη 

πνιχ δαπαλεξή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Απφ ηερληθήο άπνςεο, ηα 

φπνηα κεηνλεθηήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη νη ζεκεξηλέο αζχξκαηεο 

ππεξεζίεο δεδνκέλσλ βαζίδνληαη ζην δίθηπν κεηαγσγήο θπθιψκαηνο 

ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο.  

Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο θπθινθνξίαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη  κεηαγσγέο παθέησλ, 

θάηη πνπ έρεη ζαλ  απνηέιεζκα κηα θαιχηεξε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θαλαιηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα θαλάιηα ρνξεγνχληαη κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην θαη 

πξέπεη λα απνδεζκεχνληαη ακέζσο κεηά ηελ κεηάδνζε ησλ παθέησλ.  Με απηή 

ηελ αξρή, πνιινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη έλα θπζηθφ θαλάιη ηαπηφρξνλα 

(ζηαηηζηηθή πνιππιεμία).  

Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ αλεπάξθεηεο νη νπνίεο παξνπζηαζηήθαλ θαηά ηελ 

εμέιημε ηνπ GPRS, έρνπλ αλαπηπρζεί δχν ηερλνινγίεο θπςεινεηδψλ ςεθηαθψλ 

παθέησλ δεδνκέλσλ κέρξη ζηηγκήο: Σν CDPD (Cellular Digital Packet Data) γηα 

AMPS (Advanced Mobile Phone System), γηα IS-95 θαη γηα IS-136 θαη ην GPRS 

(General Packet Radio Service). Μέζσ απηψλ ησλ πξνζζεθψλ, ην GPRS 
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γλψξηζε κεγάιε βειηίσζε θαη ζηνλ ηνκέα ηελ απφδνζεο, αιιά θαη ζε απηφλ ηεο 

αμηνπηζηίαο. 

 ηηο κέξεο καο, νη ρξήζηεο ηνπ GPRS επσθεινχληαη απφ ηνπο κηθξφηεξνπο 

ρξφλνπο πξνζπέιαζεο θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά δεδνκέλσλ. ην θιαζηθφ 

GSM, ε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζχλδεζεο δηαξθεί κεξηθά δεπηεξφιεπηα θαη 

ε ηαρχηεηα γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, πεξηνξίδεηαη ζηα 9,6 kbit/s. Αληίζεηα, ην 

GPRS πξνζθέξεη πνιχ ρακειφηεξνπο ρξφλνπο ζχλδεζεο φπσο επίζεο θαη 

ξπζκνχο θίλεζεο δεδνκέλσλ πνπ αγγίδνπλ δεθάδεο kbits/s . 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο παθέησλ ηνπ GPRS δηαηίζεηαη ζε 

ρακειφηεξε ρξέσζε ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην θχθισκα 

κεηαγσγήο. ηα θπθιψκαηα κεηαγσγήο ε ρξέσζε βαζίδεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχλδεζεο. Απηφ δελ είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο κε κεγάιε θπθινθνξία 

δεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα πιεξψζεη γηα φιν ην ρακέλν ρξφλν αθφκα θαη 

γηα ζηηγκέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ραζεί παθέηα. ε αληίζεζε κε απηφ, ζηα παθέηα 

κεηάδνζεο ηνπ GPRS ε ρξέσζε πξνέξρεηαη απφ ην πφζα δεδνκέλα έρνπλ 

κεηαδνζεί. Σν πιενλέθηεκα είλαη φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην 

δηαδίθηπν φπνηε θαη φζν ην επηζπκεί, αιιά ζα ρξεσζεί βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα έρνπλ κεηαδνζεί. [12] [10] 

 

Τπεξεζίεο ηνπ GPRS 

 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ GPRS. Η θαηεγνξία PTP 

(point-to-point) θαη ε PTM (point-to-multipoint). Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ GPRS, παξφια απηά, δελ παξέρνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απφ ηνπο 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ θαηά ηε πξψηκε αλάπηπμε ηνπ GPRS, εμαηηίαο 

ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνηχπνπ.  

 

Τπεξεζίεο PTP 

 

Σν GPRS ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζην πξσηφθνιιν IP, θαζψο 

θαη Δθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζχλδεζε κε oriented πξσηφθνιια δηθηχνπ.  
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Τπεξεζίεο PTM 

 

Οη ππεξεζίεο PTM παξέρνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο ηε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζε πνιιαπινχο πξννξηζκνχο εληφο κηαο εληαίαο αίηεζεο. 

Με εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο PTM-M (point-to-multipoint multicast), πξέπεη λα 

νξίδνληαη νκάδεο θαη ηα κέιε ηνπο ππνρξενχληαη λα πξνζρσξήζνπλ ζε κηα 

ηξέρνπζα θιήζε γηα λα ζπκκεηάζρνπλ. Μία θιήζε PTM-G (point-to-multipoint 

group) ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζηα κέιε πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα θιήζε IP-M (IP-multicast) είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κπνξεί λα είλαη 

εζσηεξηθά ζην δίθηπν ή λα δηαλέκεηαη κέζσ ηνπ internet. [12] 

 

3.5 GPRS/GSM Shield (Sim900) 
3.5.1 Βαζηθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Σν GSM-GPRS Shield είλαη έλα εμαηξεηηθά ζπκπαγέο θαη αμηφπηζην αζχξκαην 

module, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην SIM900 GPRS module. Σν Arduino GPRS/GSM 

Shield είλαη έλα θπζηθφ επηπξφζζεην ζηελ πιαθέηα Arduino ην νπνίν πεξηέρεη 

εληνιέο ιήςεο θαη απνζηνιήο SMS θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ζηελ βηβιηνζήθε 

ηνπ, αιιά βνεζάεη θαη ζηελ εμάπισζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην πξσηφθνιιν TCP, 

κέζσ ηνπ επξέσο δηαδνκέλνπ δηθηχνπ GPRS. Σν GSM-GPRS Shield ξπζκίδεηαη 

θαη ειέγρεηαη κέζσ ηνπ UART ρξεζηκνπνηψληαο απιέο εληνιέο νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη AT commands. 

 

 

Δηθόλα 14 SIMCOM Sim900 Quad-band GSM/GPRS Shield 
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To SIM900 είλαη κηα νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο Quad-band 

GSM/GPRS θαη παξέρεηαη ζε έλα STM module, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζε 

εθαξκνγέο γηα πειάηεο. 

Γηαζέηνληαο κηα βηνκεραληθά ηππνπνηεκέλε δηεπαθή, ην SIM900 πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο GSM/GPRS ζηα 850/900/1800/1900 MHz φπσο νκηιία, SMS θαη Fax 

κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πνιχ ρακειά επίπεδα αθηηλνβνιίαο. 

Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ κηαο θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 24mm x 24mm x 3 mm. Έρεη ζρεδηαζηεί κε έλα πνιχ ηζρπξφ 

single-chip επεμεξγαζηή θαη έρεη ελζσκαησκέλν έλαλ ππξήλα AMR926EJ-S. 

Σέινο, ην Quad-band GSM/GPRS module ηχπνπ SMT ελζσκαηψλεη ζηελ 

εθαξκνγή γηα ηνλ πειάηε έλα ηζρπξφ πξσηφθνιιν TCP/IP stack ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζε κηα δνθηκαζκέλε θαη αμηφπηζηε πιαηθφξκα. [16] 

Σν GSM-GPRS Shield έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 

1. Βειηησκέλν θάζκα θαη πςειή πνηφηεηα νκηιίαο.  

2. Παξέρεη δηεζλέο roaming θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ.  

3. Τπνζηεξίδεη ρακεινχ θφζηνπο ζπζθεπέο ρεηξφο θαη ζηαζκψλ βάζεο (BS).  

4. πκβαηφ κε ISDN θαη άιιεο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

o Quad-Band 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz  

o GPRS multi-slot θιάζε 10/8 

o GPRS mobile station θιάζεο B 

o πκβαηφ κε ηε GSM 2/2+ 

o Κιάζε 4 (2 W @ 850 / 900 MHz) 

o Κιάζε 1 (1 W @ 1800 / 1900MHz) 

o Έιεγρνο κέζσ εληνιψλ ΑΣ - Standard Δληνιέο: GSM 07.07 & 07.05 | 

Δληζρπκέλεο Δληνιέο: SIMCOM AT Commands. 

o Τπεξεζία χληνκνπ Μελχκαηνο – γηα ηελ απνζηνιή κηθξψλ ζε έθηαζε 

κελπκάησλ κέζα ζην δίθηπν (ζε κνξθή ASCII ή ζε raw hexadecimal). 

o Δλζσκαησκέλε ζηνίβα TCP/UDP- επηηξέπεη upload αξρείσλ ζε web 

server. 
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o Τπνζηήξημε RTC . 

o Δπηιέμηκε ζεηξηαθή ζχξα. 

o Τπνδνρέο Μηθξνθψλνπ θαη Αθνπζηηθψλ 

o Υακειή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο     1.5mA (sleep mode) 

o Δπηηξεπηφ Δχξνο Θεξκνθξαζηψλ    -40°C   έσο   +85 °C  [14] 

 

Πξνδηαγξαθέο 

 

  Γηαζηάζεηο Πιαθέηαο:      77.2mm X 66.0mm X 1.6mm  

  Δλδείμεηο:       PWR, LED θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο, LED 

δηθηχνπ  

  Σξνθνδνζία:           9~20V, ζπκβαηή κε απηή ηνπ Arduino  

  Πξσηφθνιιν Δπηθνηλσλίαο:     UART  

  RoHS:         Ναη  [14] 

 

3.5.2 AT Δληνιέο 

 

Σα AT commands είλαη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ελφο 

modem. Σν ΑΣ είλαη ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο Attention. Κάζε γξακκή εληνιψλ 

μεθηλάεη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ AT ή at. Γη απηφ ην ιφγν, νη εληνιέο απηέο ιέγνληαη 

AT commands. Πνιιέο απφ ηηο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν 

wired dial-up modem, φπσο ε ATD (Dial), ATA (Answer), ATH (Hook control) θαη 

ATO (Return to online data state), ππνζηεξίδνληαη επίζεο γηα GSM/GPRS 

modems θαη θηλεηά ηειέθσλα. Πέξα απφ ην θνηλφ ζχλνιν εληνιψλ AT, ηα 

GSM/GPRS modem θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ππνζηεξίδνπλ έλα ζχλνιν εληνιψλ 

AT, ην νπνίν είλαη εηδηθφ γηα ηελ ηερλνινγία GSM θαη πεξηέρεη εληνιέο ζρεηηθέο κε 

ηελ δηαρείξηζε SMS κελπκάησλ φπσο ηελ AT+CMGS (γηα απνζηνιή κελπκάησλ 

SMS), ηελ AT+CMSS (γηα απνζηνιή πξν-απνζεθεπκέλσλ κελπκάησλ SMS), ηελ 

AT+CMGL (νκαδνπνίεζε ησλ κελπκάησλ SMS) θαη ηελ AT+CMGR (δηάβαζκα 

κελπκάησλ SMS). [15] [16] 

 

Βαζηθέο θαη Δθηεηακέλεο Δληνιέο 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη εληνιψλ AT: 
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o Οη βαζηθέο εληνιέο AT είλαη εθείλεο νη νπνίεο δελ μεθηλνχλ κε έλα +. Γηα 

παξάδεηγκα, ε D (Dial), ε A (Answer), ε H (Hook control) θαη ε O (Return to 

online data state) είλαη βαζηθέο εληνιέο.  

o Οη εθηεηακέλεο εληνιέο είλαη εθείλεο νη νπνίεο μεθηλνχλ κε έλα +. ιεο νη 

εληνιέο ΑΣ ηνπ GSM είλαη εθηεηακέλεο εληνιέο. Γηα παξάδεηγκα ε +CMGS 

(Γηα απνζηνιή κελπκάησλ SMS), ε +CMSS (γηα απνζηνιή πξν-

απνζεθεπκέλσλ κελπκάησλ SMS), ε +CMGL (νκαδνπνίεζε ησλ 

κελπκάησλ SMS) θαη ε +CMGR (δηάβαζκα κελπκάησλ SMS) είλαη 

εθηεηακέλεο εληνιέο.  

 

3.5.3 Πηζαλέο εθαξκνγέο κε GPRS Shield 

 

 M2M (Machine 2 Machine) Applications. 

 Remote control of appliances. 

 Remote Weather station or a Wireless Sensor Network. 

 Vehicle Tracking System with a GPS module. [15] [16] 

 

 

 

 

 

 

 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    65 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Παγθόζκην ύζηεκα Δληνπηζκνύ 

(GPS) 
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4 Παγθόζκην ύζηεκα Δληνπηζκνύ (GPS) 

4.1 Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο GPS 
 

Σν GPS (Global Positioning System) είλαη έλα δνξπθνξηθφ ζχζηεκα 

πινήγεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν άκπλαο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Αξρηθά ην GPS αλαπηχρζεθε σο έλα ζηξαηησηηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν είρε ζαλ ζθνπφ ηελ αληαπφθξηζε ζηηο ζηξαηησηηθέο αλάγθεο ησλ Η.Π.Α. 

Ωζηφζν, αξγφηεξα έγηλε δηαζέζηκν θαη ζηνπο πνιίηεο  κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί 

έλα ζχζηεκα δηπιήο ρξήζεο, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν ηφζν απφ ζηξαηησηηθνχο 

φζν θαη απφ θνηλνχο ρξήζηεο. 

 

Δηθόλα 15 Γίθηπν δνξπθφξσλ 

 

Σν GPS δίλεη ζπλερψο πιεξνθνξίεο ζέζεο θαη ρξνληζκνχ, νπνπδήπνηε ζηνλ 

θφζκν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπεηδή εμππεξεηεί έλαλ πνιχ 

κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο, ην GPS είλαη έλα παζεηηθφ ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ρξήζηεο ην κφλν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα ιακβάλνπλ ηα δνξπθνξηθά 

ζήκαηα. 

Σν GPS απνηειείηαη απφ κία νκάδα 24 ιεηηνπξγηθψλ δνξπθφξσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηε παξαπάλσ εηθφλα. Απηφο ν ζρεκαηηζκφο, γλσζηφο θαη σο IOC (Initial 

Operational Capability) νινθιεξψζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 1993. Η επίζεκε 

αλαθνίλσζε ηνπ IOC, σζηφζν, έγηλε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1993. Γηα λα εμαζθαιηζζεί 
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ε ζπλερήο παγθφζκηα θάιπςε, νη δνξπθφξνη είλαη δηεπζεηεκέλνη έηζη ψζηε 

ηέζζεξηο δνξπθφξνη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε έλα απφ ηα έμη επίπεδα νκφθεληξεο 

ηξνρηάο. Με απηή ηε γεσκεηξηθή δηάηαμε, ηέζζεξηο ζηνπο δέθα δνξπθφξνπο GPS 

είλαη ζπλερψο νξαηνί παληνχ ζηνλ θφζκν, ιακβάλνληαο ππφςε κηα πςνκεηξηθή 

γσλία 10 κνηξψλ. 

Σν GPS απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: ην δηαζηεκηθφ ηκήκα, ην ηκήκα 

ειέγρνπ θαη ην ηκήκα ρξήζηε. Σν δηαζηεκηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ 24 δνξπθφξσλ. Κάζε δνξπθφξνο GPS εθπέκπεη έλα ζήκα, ην νπνίν έρεη έλα 

αξηζκφ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ: 

 

 Γχν εκηηνλνεηδή θχκαηα (θέξνπζεο ζπρλφηεηεο) 

 Γχν ςεθηαθνχο θσδηθνχο 

 Έλα κήλπκα πινήγεζεο 

 

 

Δηθόλα 16 Μηα θνηλή πξνζνκνίσζε δνξπθφξνπ 

 

Οη θψδηθεο θαη ην κήλπκα πινήγεζεο εηζάγνληαη ζηνλ εθάζηνηε θνξέα ζε 

κνξθή binary ζηνηρείσλ. Οη θνξείο θαη νη θψδηθεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφζηαζε 

απφ ηελ ζπζθεπή ιήςεο ζήκαηνο ηνπ ρξήζηε κέρξη ην GPS δνξπθφξν. 

Σν κήλπκα πινήγεζεο πεξηέρεη, ζπλνδεπηηθά θαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο, ηηο 

ζπληεηαγκέλεο (ηνπνζεζία) σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. Σα κεηαδηδφκελα ζήκαηα 

ειέγρνληαη απφ εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο αηνκηθά ξνιφγηα ηα νπνία είλαη 

ελζσκαησκέλα ζηνπο δνξπθφξνπο. [10] [19] 
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Σν ηκήκα ειέγρνπ ηνπ GPS απνηειείηαη απφ έλα παγθφζκην δίθηπν ζηαζκψλ 

παξαθνινχζεζεο, κε ηνλ θχξην ζηαζκφ ειέγρνπ (MCS) λα βξίζθεηαη ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην Κνινξάλην πξίλγθο. Σν πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηνπ είλαη 

ε παξαθνινχζεζε ησλ δνξπθφξσλ GPS, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

δηάθνξεο ζέζεηο ησλ δνξπθφξσλ, ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηνκηθνχ ξνινγηνχ ηνπ δνξπθφξνπ, αηκνζθαηξηθά δεδνκέλα, 

δνξπθνξηθά δεδνκέλα, θ.α. Η πιεξνθνξία απηή ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη κέζσ 

ηνπ ζπλδέζκνπ S-band ζε δνξπθφξνπο GPS. Σν ηκήκα ρξήζηε πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη κε ρξήζηεο. Με έλαλ δέθηε GPS ζπλδεδεκέλν κε 

κηα θεξαία GPS, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη ζήκαηα GPS, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ. Η ηερλνινγία GPS είλαη 

ζήκεξα δηαζέζηκε πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ρσξίο άκεζε 

επηβάξπλζε. 

Η ηδέα πίζσ απφ ην GPS είλαη αξθεηά απιή. ε πεξίπησζε πνπ είλαη γλσζηέο 

νη απνζηάζεηο απφ έλα ζεκείν ηεο Γεο (απφ έλα δέθηε GPS) κέρξη ηξεηο 

δνξπθφξνπο GPS καδί κε ηηο ζέζεηο ηνπο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηνπ 

ζεκείνπ (ή ηνπ δέθηε) κε κηα απιή εθαξκνγή. Απηή είλαη ε βαζηθή ζεσξία πνπ 

θξχβεηαη πίζσ απφ ην ζχζηεκα GPS. Σν θεληξηθφ εξψηεκα φκσο είλαη ην πψο 

έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ιάβεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο απνζηάζεηο απφ ηνπο 

δνξπθφξνπο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θάζε 

δνξπθφξνο GPS εθπέκπεη ζπλερψο έλα ζήκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν 

θσδηθνχο, θαη ην κήλπκα ηεο πινήγεζεο. ηαλ έλαο δέθηεο GPS είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνο, ζα παξαιάβεη ην ζήκα GPS κέζσ ηεο θεξαίαο ιήςεο. Μφιηο ν 

δέθηεο ιάβεη ην ζήκα GPS ζα ην επεμεξγαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ελζσκαησκέλν ηνπ ινγηζκηθφ. 

 

 

Δηθόλα 17. Γεσγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Γεο 
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Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηηο απνζηάζεηο 

ησλ δνξπθφξσλ GPS κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θσδηθψλ θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

δνξπθφξνπ κέζσ ησλ κελπκάησλ πινήγεζεο. πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ην 

GPS αλαπηχρζεθε αξρηθά σο ζηξαηησηηθφ ζχζηεκα, αιιά αξγφηεξα δηαηέζεθε θαη 

ζηνπο πνιίηεο. Ωζηφζν, γηα λα δηαηεξεζεί ην ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα, ην 

ακεξηθαληθφ ππνπξγείν άκπλαο πξνέβιεςε δχν επίπεδα ηνπ GPS: ην PPS 

(Precise Positioning Service) θαη ην SPS (Standard Positioning Service). 

Σν PPS ζεσξείηαη ε πην αθξηβήο ππεξεζία απηφκαηεο εχξεζεο ζέζεο θαη 

ρξνληζκνχ. Υξεζηκνπνηεί έλαλ απφ ηνπο κεηαδηδφκελνπο θψδηθεο GPS, γλσζηφ 

σο P(Y) - θψδηθα, ν νπνίνο είλαη πξνζβάζηκνο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο. ηνπο ελ ιφγσ ρξήζηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Η αλακελφκελε αθξίβεηα ζέζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

PPS είλαη 16m γηα ηελ νξηδφληηα ζπληζηψζα θαη 23m γηα ηελ θαηαθφξπθε 

ζπληζηψζα.  

Σν SPS, σζηφζν, είλαη ιηγφηεξν αθξηβέο απφ ην PPS. Υξεζηκνπνηεί ην 

δεχηεξν δηαβηβαδφκελν θψδηθα GPS, γλσζηφ σο C/A-θψδηθα, ν νπνίνο είλαη 

δηαζέζηκνο δσξεάλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο παγθνζκίσο. Αξρηθά, ην SPS 

πξνέβιεπε αθξίβεηα ζέζεο ηεο ηάμεο ησλ 100m γηα ηελ νξηδφληηα ζπληζηψζα θαη 

156m γηα ηελ θαηαθφξπθε ζπληζηψζα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κέζσ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ε ππεξεζία SPS 

πξνζθέξεη πηα αθξίβεηα ζέζεο ζηα επίπεδα ηεο ππεξεζίαο PPS. Σν GPS έρεη 

πξνθαιέζεη επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ζηα πεδία πινήγεζεο 

απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ.  

 

  

Δηθόλα 18. Γίθηπν Κάιπςεο Γνξπθφξσλ 

 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    70 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

ζν γηα ην κέιινλ, ν αξηζκφο ησλ GPS εθαξκνγψλ ζα πεξηνξηζηεί κφλν ζηε 

θαληαζία. Σν GPS έρεη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ζηελ πινήγεζε ζε γε, ζάιαζζα 

θαη αέξα. Ο εληνπηζκφο νρεκάησλ θαη ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο είλαη εθαξκνγέο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. [17] 

 

4.2 SkyNav SKM53 GPS Module  
4.2.1  Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ SKM53  

 

Η ζεηξά SkyNav SKM53 κε ελζσκαησκέλε θεξαία GPS επηηξέπεη πςειήο 

απφδνζεο πινήγεζε ζηηο πην απζηεξέο εθαξκνγέο αθφκα θαη ζε αληίμνεο 

ζπλζήθεο ρξήζεο ελφο ζπζηήκαηνο GPS. 

 

  

Δηθόλα 19. Σν πεξηθεξεηαθφ εμάξηεκα SkyNav SKM53 

 

Σν Skynav SKM53 είλαη βαζηζκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά πςειψλ επηδφζεσλ 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ MediaTek 3327. Με -165 dBm επαηζζεζία 

παξαθνινχζεζεο επεθηείλεη ηελ θάιπςε ζε κέξε φπσο ζε ραξάδξεο θαη ζε 

πεξηβάιινληα κε ππθλφ θχιισκα φπνπ ν εληνπηζκφο κέζσ GPS δελ ήηαλ 

δπλαηφο παιηφηεξα. Η ππνδνρή ησλ 6 αθξνδεθηψλ θαη ε ππνδνρή USB είλαη νη 

πην εχθνιεο θαη βνιηθέο ιχζεηο γηα λα ελζσκαησζεί ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή φπσο 

ζε έλα PND, ζε θάπνην GPS mouse, ζε έλα ζπζηήκαηα γηα ρξήζε ζε απηνθίλεην, 

ζηνλ ηνκέα ηνπ εληνπηζκνχ νρεκάησλ θαη ζε αληρλεπηέο ηαρχηεηαο κέζσ 

θάκεξαο.[18] 
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4.2.2 Πεξηγξαθή ησλ Pin 

Αξηζκφο Pin λνκα Pin I/O Πεξηγξαθή Remark 

Πόξηα USB     

1 5V P 
ηνηρείν Παξνρήο 

Σάζεο 

VCC: 

5V+/- 5% 

2 GND G ηνηρείν Παξνρήο 

Γείσζεο 

Γείσζε 

Αλαθνξά

ο 

3 PPS O 
ήκα ρξνληθνχ 

παικνχ 
 

4 RST I Reset ηνπ Module  

5 TXD I 
TTL:VOH>=0.75*VD

D 
 

6 RXD O TTL:VIH>=0.7*VDD  

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθή Αθξνδεθηψλ ηεο πφξηαο UART 

 

Αξηζκφο Pin λνκα Pin I/O Πεξηγξαθή 

Πόξηα USB    

7 5V P 
ηνηρείν Παξνρήο 

Σάζεο 

8 D- I/O Data- 

9 D+ I/O Data+ 

10 GND G 
ηνηρείν Παξνρήο 

Γείσζεο 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθή Αθξνδεθηψλ ηεο πφξηαο USB 
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4.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά 

 

 Πνιχ πςειή επαηζζεζία: -165dBm  

 Γέθηεο 22 tracking θαη 66 acquisition θαλαιηψλ  

 Τπνζηήξημε WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN   

 Πξσηφθνιια NMEA (πξνεπηιεγκέλε ηαρχηεηα: 9600bps)  

 Δζσηεξηθή εθεδξηθή κπαηαξία θαη έμνδνο 1PPS  

 Μία ζεηξηαθή ζχξα θαη κηα ζχξα USB (πξναηξεηηθά)  

 Δλζσκαησκέλε θεξαία 18.2 x 18.2 x 4.0 mm  

 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: -40 κέρξη 85℃  

 Αλνρή RoHS (Lead-free)  

 Μηθξφο ζπληειεζηήο κνξθήο ：30mm x20mm x 11.4mm  

 

 

  

Δηθόλα 20. Γηαζηάζεηο ηνπ module SKM53 

 

4.2.4 Σξνθνδνζία 

 

πσο γηα πνιιέο ζπζθεπέο, έηζη θαη γηα ηελ ζεηξά ησλ εμαξηεκάησλ SKM53 

είλαη απαξαίηεηε ε ξπζκηδφκελε ηζρχο. Η ηάζε εηζφδνπ Vcc ζα πξέπεη λα είλαη 5V, 

θαη ην ξεχκα λα κελ είλαη ιηγφηεξν απφ 150 mA. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη 

θαηάιιεινο ηξφπνο απνζχλδεζεο απφ θάπνην εμσηεξηθφ θχθισκα (10uF θαη 1 

uF). Μηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην ζφξπβν απφ ηελ 

ηξνθνδνζία ξεχκαηνο θαη λα απμήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ηάζεο. [18] 
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4.2.5 Ports 

 

UART Ports 

 

Σν εμάξηεκα απηφ ππνζηεξίδεη κία πιήξε θαη ακθίδξνκε ζχξα UART 

ζεηξηαθψλ θαλαιηψλ. Οη ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο είλαη ζηα 2,85V ζε ινγηθά επίπεδα 

LVTTL, θαη εθφζνλ ρξεηαζηνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηάζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

θαηάιιεινη shifters. Σν baud rate ησλ module απηψλ θπκαίλεηαη ζηα 9600bps. Οη 

RXD0 θαη TXD0 πξνηείλεηαη λα ζπλδένληαη ζε pull up αληίζηαζε (10KΩ). Μέζσ 

απηήο ηεο ηερληθήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζεηξηαθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

USB Ports 

 

Σν εμάξηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί single-chip γέθπξα USB ζε UART ηεο Silicon 

CP2102. Δίλαη κηα ζπζθεπή ζπκβαηή κε USB 2.0 πιήξνπο ηαρχηεηαο κε 

ελζσκαησκέλν πνκπνδέθηε. Πξηλ απφ ηε ρξήζε, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ην 

θαηάιιειν πξφγξακκα νδήγεζεο.[18] 

 

4.2.6 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ θάλνληαο ρξήζε GPRS Shield 

 

 LBS (Location Based Service)  

 χζηεκα πινήγεζεο απηνθηλνχκελσλ κέζσλ 

 PND (Portable Navigation Device) - ε εθαξκνγή κε ηελ νπνία ζα 

αζρνιεζνχκε παξαθάησ  

 GPS Πνληίθη ζπλδπαζηηθά κε Bluetooth δέθηε GPS   

 Δθαξκνγέο Υξνληζκνχ [18] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Δξγαιεία Πξνγ/κνύ Γηαδηθηπαθώλ 

Δθαξκνγώλ 
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5. Δξγαιεία Πξνγ/κνύ Γηαδηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ 

5.1 Γιώζζα ήκαλζεο Κεηκέλνπ HTML 
 

Η γιψζζα HTML είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηψλ πνπ επηλνήζεθε γηα λα 

επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ηζηνηφπσλ. Απφ ηα πξψηα ρξφληα δεκηνπξγίαο ηεο, ε 

γιψζζα HTML ππνβάιιεηαη ζπλερψο ζε αλαζεσξήζεηο θαη  εμειίμεηο, κε ζηφρν λα 

ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

δηαδίθηπν ππφ ηελ θαζνδήγεζε W3C (World Wide Web Consortium), ηεο 

νξγάλσζεο δειαδή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

γιψζζαο. Η πιήξεο νλνκαζία ηνπ αθξσλχκηνπ HTML είλαη γιψζζα ζήκαλζεο 

ππεξθεηκέλσλ (HyperText Markup Language).  

o Σν ππεξθείκελν είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 

πεξηεγεζεί ζηνλ Ιζηφ. Κάλνληαο έλα απιφ θιηθ πάλσ ζε θάπνηα εηδηθά 

δηακνξθσκέλα θείκελα ηα νπνία νλνκάδνληαη ππεξζχλδεζκνη, θάζε 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα πινεγείηαη κέζα ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

ηζηνζειίδσλ. Σν γεγνλφο φηη ν εθάζηνηε ζχλδεζκνο ραξαθηεξίδεηαη σο -

ππέξ δειψλεη νπζηαζηηθά φηη δελ είλαη  γξακκηθφο – δειαδή ν θάζε ρξήζηεο 

κπνξεί λα πάεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Internet νπνηεδήπνηε ζέιεη 

παηψληαο πάλσ ζε ζπλδέζκνπο. 

 

o ήκαλζε νλνκάδεηαη απηφ πνπ νη εηηθέηεο ηεο HTML εθαξκφδνπλ ζην 

θείκελν πνπ πεξηέρεηαη κέζα ηνπο. Απηφ πνπ θάλνπλ νπζηαζηηθά είλαη λα 

ραξαθηεξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απιφ θείκελν σο νξηζκέλν ηχπν θεηκέλνπ 

(π.ρ. γξακκέλν κε πιάγηα γξαθή). 

 

o Η HTML είλαη κηα γιψζζα, δεδνκέλνπ φηη έρεη ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζαλ θψδηθαο θαη  ζχληαμε φπσο νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα. 

[22] 

 

 

Η Ιζηνξία ηεο HTML 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Tim Berners-Lee εξγαδφηαλ σο θπζηθφο 

ζην CERN (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Ππξεληθψλ Δξεπλψλ). Δθείλε ηελ πεξίνδν 
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επηλφεζε έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηζηήκνλεο κνηξάδνληαλ έγγξαθα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Πξηλ απφ ηελ εθεχξεζε απηή, ε επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ 

πεξηνξηδφηαλ ζε απιφ θείκελν, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο φπσο email, FTP 

(File Transfer Protocol), θαη ην Usenet. Η εθεχξεζε ηεο HTML ελίζρπζε ηε ρξήζε 

ελφο κνληέινπ πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζε έλαλ θεληξηθφ server, θαη 

πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί θαη λα εκθαληζηεί ζε πνιιαπινχο ηνπηθνχο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο κέζσ θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Απηφ θαηά 

ζπλέπεηα, απινχζηεπζε ηελ πξφζβαζε ζην εθάζηνηε πεξηερφκελν θαη επέηξεςε 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξφζβαζεο απηήο κε ζηνηρεία, φπσο έληνλε γξαθή, πιάγηα 

γξαθή θαη εκθάληζε ησλ εηθφλσλ. [22] 

 

Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο HTML 

 

H γιψζζα HTML απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζχληνκσλ θψδηθσλ γξακκέλσλ 

ζε έλα αξρείν θείκελνπ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο ηζηνζειίδαο. Απηή ε ζεηξά απφ 

θψδηθεο νλνκάδεηαη tags. Σν θείκελν απνζεθεχεηαη σο αξρείν html, ην νπνίν 

κπνξεί λα πξνβιεζεί κέζσ ελφο browser, φπσο ν Internet Explorer ή ν Google 

Chrome. O browser δηαβάδεη ην αξρείν θαη κεηαθξάδεη ην θείκελν ζε κηα νξαηή 

κνξθή. H ζπγγξαθή ελφο αξρείνπ HTML πξνυπνζέηεη ηελ νξζή ρξήζε tags γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ζσζηφ θαη θαιαίζζεην απνηέιεζκα ζηνλ browser. Γηα ηε 

δεκηνπξγία HTML ζειίδσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα απιφ 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ φπσο είλαη ην Notepad ζηα Windows, έσο θαη  

θάπνην πην ηζρπξφ εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ην Adobe Dreamweaver.  

[21] 

 

 

Δηθόλα 21.  Δθδφζεηο ηεο HTML 
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ηνηρεία ηεο HTML 

 

Η γιψζζα HTML απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ. Με ηνλ φξν ζηνηρεία  

θαζνξίδεηαη ε ζεκεηνινγηθή έλλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ . Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ 

νηηδήπνηε βξίζθεηαη κεηαμχ δχν tags ηνπ ίδηνπ είδνπο φπνπ «αλνίγνπλ» θαη 

«θιείλνπλ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ tags. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζηνηρείν <p> ππνδειψλεη κηα παξάγξαθν. Αληίζηνηρα, ην ζηνηρείν <img> 

ππνδειψλεη κηα εηθφλα θαη νχησ θαζεμήο.  Παξφια απηά, φκσο, ππάξρνπλ θαη 

άιια ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπο φκσο, φια ηα HTML ζηνηρεία έρνπλ ζεκαζηνινγηθή αμία. Σα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιια ζηνηρεία, θάηη πνπ 

ηειηθά δεκηνπξγεί κηα ηεξαξρηθή δνκή . 

 

Μηα πνιχ απιή, αιιά ζπλάκα πιήξεο ηζηνζειίδα κνηάδεη θάπσο έηζη: 

 

<html> 

  <body> 

    <p> Tuxaio Keimeno </p> 

  </body> 

</html> 

 

πσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, ην ζηνηρείν  <html> πεξηθιείεη ην ππφινηπν ηνπ 

εγγξάθνπ, φπσο επίζεο θαη ην ζηνηρείν <body> πεξηθιείεη ην πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο. Απηή ε δνκή ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο δελδξνεηδήο κε δηαθιαδψζεηο, 

ζεκείν εθθίλεζεο θαη θνξκφ (ην ζηνηρείν <html> ).  Απηή ε ηεξαξρηθή δνκή 

νλνκάδεηαη DOM (Document Object Model ). [22] 

 

5.2 Γιώζζα Μνξθνπνίεζεο CSS 
 

Η γιψζζα CSS (Cascading Style Sheets) είλαη κηα γιψζζα κνξθνπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ζηπι ελφο εγγξάθνπ ζε 

γξαπηή γιψζζα ζήκαλζεο. Παξφιν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε γιψζζα CSS 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απιέο HTML ζειίδεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη  ζε 

νπνηνδήπνηε είδνο εγγξάθνπ XML (Extensible Markup Language), 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/DOM


Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    79 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ απινχ XML εγγξάθνπ, ησλ εγγξάθσλ SVG (Scalable 

Vector Graphics) θαη ησλ XUL (XML User Interface Language). Η CSS είλαη ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζρεδφλ φιεο νη 

ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γιψζζα  CSS  γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα νξίζνπλ 

ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

Η γιψζζα κνξθνπνίεζεο απηή είλαη ζρεδηαζκέλε θπξίσο γηα λα κπνξεί λα 

θαηαζηεί δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ απφ ηελ 

παξνπζίαζή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ φπσο ην ζηπι επηθάλεηαο, ηα 

ρξψκαηα θαη νη  γξακκαηνζεηξέο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, λα παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία θαη έιεγρν 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξνπζίαζεο, λα πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ θνηλψλ ζρεδηαζκψλ κεηαμχ πνιιαπιψλ ζειίδσλ θαη ηε 

κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο επαλάιεςήο ηνπ δηαξζξσηηθνχ πεξηερφκελνπ 

. 

Η CSS κπνξεί επίζεο λα επηηξέςεη ζηελ ίδηα ζειίδα ζήκαλζεο λα 

παξνπζηαζηεί κε δηαθνξεηηθά ζηπι γηα δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εκθάληζεο, φπσο 

γηα νζφλε, πξνο εθηχπσζε θαη ζε ζπζθεπέο αλάγιπθεο γξαθήο Braille. Μπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηηξέςεη ζηελ ηζηνζειίδα λα εκθαλίδεηαη 

δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νζφλεο ή ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη. Δλψ ν ζπληάθηεο ελφο εγγξάθνπ ζπλήζσο ζπλδέεη απηφ ην έγγξαθν 

ζε έλα CSS αξρείν, νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ 

stylesheet (ειεθηξνληθφ θχιν ζρεδηαζκνχ), γηα λα παξαθάκςνπλ απηφ πνπ έρεη 

νξίζεη ν ζπγγξαθέαο ζαλ πξνεπηινγή. Ωζηφζν, αλ ν ζπγγξαθέαο ή ν 

αλαγλψζηεο δελ ζπλδένπλ ην έγγξαθν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θχιιν ζρεδηαζκνχ, 

ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ν πξνθαζνξηζκέλνο ζρεδηαζκφο ηνπ browser. 

Δπηπξνζζέησο, ε CSS θαζνξίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ζήκαλζεο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη πνηνί θαλφλεο ηζρχνπλ αλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ θαλφλεο 

ζπκπίπηνπλ ζρεδηαζηηθά πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. ε απηφ ην ζηνηρείν, 

νη πξνηεξαηφηεηεο ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα 

λα είλαη πξνβιέςηκα. 

Οη πξνδηαγξαθέο ηεο CSS ζπληεξνχληαη απφ ην World Wide Web Consortium 

(W3C).  [24] 
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Δπηινγείο ηεο CSS 

 

Οη επηινγείο ηεο CSS επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη θαη λα 

αληηκεησπίζεη θαηάιιεια νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο HTML. Απηή ε ιεηηνπξγία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ή/θαη ηελ επηινγή HTML ζηνηρείσλ 

κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα ηνπο (id), ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, ηα είδε ηνπο, 

ηηο ηδηφηεηεο, ηηο ηηκέο ηνπο θαη πνιιά πεξηζζφηεξα.  

Σν ζηνηρείν επηινγέα (element selector), επηιέγεη ηα ζηνηρεία κε βάζε ην 

φλνκα ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο φισλ ησλ 

παξαγξάθσλ <p>, θαη εθφζνλ επηιερηνχλ λα νξηζηεί έλαο εκπινπηηζκφο θεηκέλνπ 

πάλσ ζε απηέο, φπσο αιιαγή ρξψκαηνο, γξακκάησλ, θιπ. [24] 

 

       p { 

              text-align: center; 

              color: red; 

          } 

 

5.3 Γπλακηθέο Γιώζζεο 
5.3.1 Γεληθά ηνηρεία Γπλακηθώλ Γισζζώλ 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ απμαλφκελε δεκνζηφηεηα 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα λέεο δπλακηθέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Μηα λέα γεληά πξνγξακκαηηζηψλ «κεγαιψλεη» κε γιψζζεο 

φπσο ε JavaScript, ε Perl, ε PHP, ε Python θαη ε Ruby. Η έκθαζε ε φπνηα δίλεηαη 

ζηηο δπλακηθέο γιψζζεο ζήκεξα είλαη αμηνζεκείσηε, θαη είλαη θάηη πνπ δελ έρεη 

μαλαζπκβεί ζην παξειζφλ γηα άιινπ είδνπο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, αλ 

εμαηξέζνπκε ηελ εθηελή ρξήζε πνπ ζπλάληεζε ε γισζζά BASIC ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ην δηαδίθηπν γίλεηαη ην θχξην κέζν γηα πξνεγκέλεο εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ δηθηχσζεο, 

παηρληδηψλ, εθαξκνγψλ παξαγσγηθφηεηαο, θ.α. Σα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ θαη νη 

εθαξκνγέο πνπ είραλ ζπκβαηηθά γξαθηεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζηαηηθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε C, ε C++ ή ε Java™, ηψξα κεηαηξέπνληαη θαη 

πινπνηνχληαη κε δπλακηθέο γιψζζεο πνπ είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί γηα scripting θαη 
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φρη γηα γεληθή ρξήζε ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Σα ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ζηνρεχνπλ ζην δηαδίθηπν, κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπο 

απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ηνπο θαη 

φρη γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ππνινγηζηή ή ζπζθεπή μερσξηζηά. [23] 

 

Μηα δπλακηθή γιψζζα δηαζέηεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1) Δςναμική δήλωζη μεηαβληηών: ηηο ζηαηηθέο γιψζζεο φπσο ζηηο C, C++ 

θαη Java, νη κεηαβιεηέο θαη νη ηχπνη παξακέηξσλ πξέπεη λα νξίδνληαη θαη 

λα αλαηίζεληαη πξηλ απφ ην θνκκάηη ηεο ζχληαμεο (compile). Με ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπλακηθέο γιψζζεο παξφια απηά, νη κεηαβιεηέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα δειψλνληαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. Δπηπιένλ, ν ηχπνο ηνπο δελ 

θαζνξίδεηαη πξηλ ηελ ψξα ηεο εθηέιεζεο, κέρξη ηελ ζηηγκή δειαδή πνπ 

πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

2) Διεπμηνεία:. Με ηηο ζηαηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ν θψδηθαο 

κεηαγισηηίδεηαη ζε κηα δπαδηθή αλαπαξάζηαζε ή θάπνηα άιιε ελδηάκεζε 

κνξθή πξηλ απφ εθηέιεζε. Με ηηο δπλακηθέο γιψζζεο, ν πεγαίνο θψδηθαο  

δηαβάδεηαη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, κεηαθξάδεηαη δπλακηθά ζε κηα 

ελδηάκεζε αλαπαξάζηαζε ή ζε θψδηθα κεραλήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθηειείηαη. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, φιεο απηέο νη θάζεηο 

ζπκβαίλνπλ απηφκαηα θαη ρσξίο ν ίδηνο λα ην αληηιεθζεί. 

 

3) Τποποποίηζη Χπόνος Λειηοςπγίαρ: Καηά ηελ ρξήζε ζηαηηθψλ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, νη δνκέο ηνπ θψδηθα είλαη ακεηάβιεηεο ζην ρξφλν 

εθηέιεζεο, κε εμαίξεζε θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηε κνξθή δπλακηθά ζπλδεδεκέλσλ βηβιηνζεθψλ (DLL) ή 

άιισλ plug-ins. Με ηηο δπλακηθέο γιψζζεο, αληίζεηα, νη ηεξαξρίεο ησλ 

θιάζεσλ θαη άιινη δηαξζξσηηθνί ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ  λέεο ιεηηνπξγίεο θαη κεηαβιεηέο ζηηο θιάζεηο θαηά ηελ 

εθηέιεζε. 
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Λφγσ ηεο επειημίαο ηνπο, νη δπλακηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηνλ ηνκέα ηνπ «δηεξεπλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ», ην 

είδνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δειαδή, ζην νπνίν ηα πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνληαη 

αθνινπζψληαο κηα εμειηθηηθή «κφδα», ζπρλά ρξεζηκνπνηψληαο νινθιεξσκέλα 

εξγαιεία αλάπηπμεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ γισζζψλ θαη ζπζηεκάησλ είλαη ην Smalltalk θαη ην Self.  

Απηέο νη γιψζζεο πεξηιακβάλνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αλάπηπμεο θαη 

απνζθαικάησζεο, πνπ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα «δνπλ» κέζα ζην 

ίδην ην ζχζηεκα. ε έλα ηέηνην ζχζηεκα, ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο, ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. Απηφ έρεη 

πξνθαιέζεη αλεζπρία ζε πνιινχο θξηηηθνχο κηαο θαη δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο. [23] 

 

5.3.2 Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ JavaScript 

 

Η JavaScript είλαη κηα object-oriented γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε βάζε ην 

prototype-based κνληέιν αληηθεηκέλσλ [NTM99]. Η JavaScript είλαη έλα βαζηθφ 

δνκηθφ ζηνηρείν ηεο Δσναμικής HTML: κηα ζπιινγή απφ ηερλνινγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην 

δηαδίθηπν, πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. ηαλ ε JavaScript είλαη ελζσκαησκέλε 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, ε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν βηβιηνζεθψλ πνπ ζπιινγηθά αλαθέξνληαη σο «Client-Side JavaScript». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γιψζζα JavaScript θαη νη βηβιηνζήθεο ππξήλα ηεο 

JavaScript ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο «Core JavaScript». 

Η JavaScript είλαη κηα ηππηθή δπλακηθή γιψζζα κε ηελ έλλνηα φηη νη 

κεηαβιεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα δεισζνχλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, θαη φηη νη 

ηχπνη ησλ κεηαβιεηψλ ιακβάλνληαη δπλακηθά θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Η JavaScript επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ θαη άιισλ θνκκαηηψλ θψδηθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

ίδηνπ ην πξνγξάκκαηνο. Σν κνληέιν εθηέιεζεο ηεο JavaScript βαζίδεηαη ζηελ 

εξκελεία ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. ε αληίζεζε κε άιιεο, ιηγφηεξν δπλακηθέο γιψζζεο, 
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φπσο ε Java, δελ ππάξρεη κνξθή ελδηάκεζεο αλαπαξάζηαζεο, φπσο δπαδηθά 

αξρεία ή αξρεία θιάζεσλ. 

Παξά ηελ νλνκαζία ηεο, ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript είλαη κνλάρα 

έλαο καθξηλφο ζπγγελήο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java. Οη θπξηφηεξεο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ γισζζψλ εληνπίδνληαη ζηελ ζπληαθηηθή 

νκνηφηεηα φπνπ ηφζν ε Java, φζν θαη ε JavaScript κνηξάδνληαη κε ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ C. εκαζηνινγηθά, ε JavaScript είλαη πνιχ πην θνληά ζε 

δπλακηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε Smalltalk, ε Self, ή αθφκε θαη ζηε 

Lisp. 

Αθφκα θαη αλ ε JavaScript είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ 

ζθνπνχ, κέρξη ζήκεξα ε ρξήζε ηεο έρεη πεξηνξηζηεί θπξίσο ζε δηαδηθηπαθά scripts 

θαη ζηα animation. Ωζηφζν, κε ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ ηχπνπ Web 2.0, φπσο 

Ajax, ην πιήζνο ησλ JavaScript εθαξκνγψλ κεγαιψλεη. ζν δεκηνπξγνχληαη 

πεξηζζφηεξεο θαη πην πξνεγκέλεο βηβιηνζήθεο θαη εθαξκνγέο θάλνληαο ρξήζε ηεο 

γιψζζαο JavaScript, ε αξλεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ JavaScript πνπ 

ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο κηα γιψζζα κφλν γηα «απιέο» εθαξκνγέο ζα βειηησζεί 

ζηαδηαθά. [23] 

 

5.3.2.1 jQuery JavaScript Library 

 

Οξηζκόο ηεο βηβιηνζήθεο jQuery  

 

Η βηβιηνζήθε JQuery είλαη κηα γξήγνξε, κηθξή θαη πινχζηα ζε ραξαθηεξηζηηθά 

βηβιηνζήθε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript. θνπφο ηεο είλαη λα θάλεη 

δηαδηθαζίεο, φπσο ηε δηαρείξηζε ζπκβάλησλ, ηα animations θαη ηελ ηερλνινγία 

Ajax, απινχζηεξα θαη κε κηα εχρξεζηε δηεπαθή (API) πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα 

πιεζψξα browsers. πλδπάδνληαο ηελ επειημία θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα, ε 

βηβιηνζήθε jQuery έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη γξάθνπλ 

JavaScript. [20] 

 

Λήςε ηεο βηβιηνζήθεο jQuery 

 

Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο jQuery (http://jquery.com/) είλαη πάληα 

ελεκεξσκέλε φζνλ αθνξά θψδηθέο θαη εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ 
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βηβιηνζήθε. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βηβιηνζήθε jQuery απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο 

αληηγξάθνπ ηεο, ην νπνίν κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο επίζεκεο 

ηζηνζειίδαο ηεο βηβιηνζήθεο. Δλψ, αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα είλαη δηάθνξεο 

εθδφζεηο ηεο jQuery δηαζέζηκεο, είλαη ζπλεηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πην πξφζθαηε 

έθδνζή ηεο, ε νπνία πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεη bug fixes ή λέεο ιεηηνπξγίεο θαη 

πξφζζεηα. 

Γελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηε ρξήζε ηεο jQuery. Σν κφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αξρείνπ ηεο ζε κηα δεκφζηα ζέζε κέζα 

ζηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα. Γεδνκέλνπ, φηη ε JavaScript είλαη κηα εξκελεπκέλε 

γιψζζα, δελ ππάξρεη θάπνηα θάζε κεηαγιψηηηζεο ή θαηαζθεπήο θψδηθα. Τπάξρεη 

ινηπφλ, ε αλάγθε ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο jQuery απφ κηα ζειίδα, απιά απαηηείηαη 

κία αλαθνξά ζην αξρείν ηεο, κέζα απφ ην έγγξαθν ηεο HTML. [25] 

 

5.4 Γηαδξαζηηθόηεηα  
 

Η δηαδξαζηηθφηεηα  είλαη ε δπλαηφηεηα ελφο κέζνπ λα δέρεηαη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία, λα δίλεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο, ζπκκεηέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εμέιημή ηεο 

θαη λα ειέγρεη δπλακηθά ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νζφλε ηνπ. Υάξε 

ζε απηήλ ηελ ηδηφηεηα, ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηε κνξθή, ηε ζεηξά θαη ηελ ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία. Οη πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο είλαη πηζαλψο ηα πξψηα κεραλήκαηα πνπ πξνζέθεξαλ 

δηαδξαζηηθφηεηα ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. 

 

5.4.1 Γηαδξαζηηθή ρεδίαζε Δθαξκνγώλ 

 

Ο δηαδξαζηηθφο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο γξαθηθήο 

ζρεδίαζεο (web design) ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε ηζηνζειίδσλ 

ζηνρεχνληαο ζην λα πξνζθέξνπλ απηέο ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνβνιή ηνπο απφ 

ηνλ ρξήζηε, θαζψο θαη κηα εκπεηξία αιιειεπίδξαζεο απηνχ κε ηελ ίδηα ηελ ζειίδα. 

Η αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ εχθνιε αλάγλσζε θαη 

πινήγεζε ζην πεξηερφκελν κε ειάρηζηε αιιαγή κεγέζνπο ηεο ζειίδαο θαη 

scrolling. Αθφκε, δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ, θαζψο ε πξνζέγγηζε απηή ζηνρεχεη ζην 



Σύςτημα Εντοπιςμού GPS με Χρήςη Υπηρεςιών Κινητήσ Τηλεφωνίασ 

ηξαηήγεο Ηξαθιήο    85 
Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο 

λα είλαη εχθνια θαη απνδνηηθά πξνζβάζηκε ε θάζε ζειίδα απφ έλα επξχ θάζκα 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ φπσο ηα tablets, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη νη πξνζσπηθνί 

ππνινγηζηέο. 

 

Δηθόλα 22.  Γηαδξαζηηθή ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ 

 

Η δηαδξαζηηθή ζρεδίαζε ηζηνηφπσλ θαίλεηαη λα παίδεη φιν θαη ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, κηαο θαη ην πιήζνο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ρξεζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη 

πνιιαπιαζηαζηεί ζπγθξηηηθά κε παιαηφηεξα. Η ηάζε απηή έδσζε θίλεηξν ζηελ 

εηαηξία Google λα αξρίζεη λα αμηνινγεί θαη λα θαηαηάζζεη σο αλψηεξε, ηελ 

αλαδήηεζε ζηηο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο είλαη πην θηιηθέο ζηνπο ρξήζηεο πνπ ηηο 

επηζθέπηνληαη κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή tablets. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ 

ζηαδηαθή κείσζε πξνβνιήο δηαθφξσλ ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο δελ είλαη θηιηθέο 

πξνο ηνπο ρξήζηεο mobile ζπζθεπψλ. [26] 

 

 

5.4.2 Σν Bootstrap Front-End Framework  

 

Σν Bootstrap είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Πεξηέρεη θψδηθα HTML θαη CSS γηα ηηο 

κνξθέο ηππνγξαθίαο, επηινγέο πινήγεζεο θαη άιια ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή, θαζψο θαη πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο JavaScript. Δίλαη 

ζπνλδπισηφ θαη απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ έλα ζχλνιν stylesheets πνπ 
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εθαξκφδνπλ ην θάζε έλα απφ απηά νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ην παθέην εξγαιείσλ ηνπ Bootstrap. 

Σν Bootstrap έξρεηαη κε πνιιά ζπζηαηηθά ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

JavaScript, ζε κηα κνξθή JQuery  plugin. Μέζσ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

δπλαηνηήησλ απηήο ηεο ηερλνινγίαο, παξέρεηαη έλα ζχλνιν ρξήζηκσλ εξγαιείσλ 

ζηνλ ρξήζηε φπσο παξάζπξα δηαιφγνπ, επεμεγήζεηο, θαη πινήγεζε 

πεξηερνκέλνπ, ηχπνπ carousel. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ ηεο δηαζχλδεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κηα απηφκαηε ιεηηνπξγία γηα πεδία εηζαγσγήο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα θνκκάηη θψδηθα βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία 

Bootstrap γηα δεκηνπξγία κίαο θνηλήο γξακκήο πινήγεζεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην Bootstrap ζε κηα ζειίδα HTML, ν ζρεδηαζηήο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην 

αξρείν CSS Bootstrap θαη λα πεξηιακβάλεη κηα ζχλδεζε απηνχ εληφο ηνπ 

αξρείνπ HTML. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε είλαη θαη ε εηζαγσγή ησλ βηβιηνζεθψλ 

JQuery θαη Bootstrap, θαζψο θαη ε εηζαγσγή βαζηθψλ tags ηεο HTML φπσο ηα 

<title>, <body> θιπ. [26] 

 

<ul class="nav nav-pills"> 

        <li class="active"><a href="#"> 

         <span class="glyphicon glyphicon-home"></span>  Home</a></li> 

        <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-user"> 

         </span> Profile</a></li> 

        <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"> 

         </span> Messages</a></li>  

</ul>  

 

  

Δηθόλα 23. Μελνχ πινήγεζεο 

 

 

πσο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη, νη θιάζεηο nav, nav-pills, active, 

glyphicon, glyphicon-home, glyphicon-user θαη glyphicon-envelope είλαη αξκφδηεο 

γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο γξακκήο πινήγεζεο κε ηελ εηζαγσγή icons, ρξσκάησλ, 
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ζρεκάησλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ νξίδεη ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο 

θιάζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ κέζα ζην αξρείν CSS Bootstrap. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Φνξεηό ύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο 

(GPS/GSM) 
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6. Φνξεηό ύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS/GSM)  
 

Η βαζηθή επηδίσμε κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο απηφλνκνπ, θνξεηνχ θαη εχθνινπ ζηελ ρξήζε 

εξγαιείνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζα κπνξεί κε έλαλ απιφ θαη γξήγνξν 

ηξφπν λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη νπνηνδήπνηε 

αληηθείκελν ζέιεη απηφο λα παξαθνινπζήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη. Βαζηθή αξρή 

ήηαλ ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία ψζηε λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην δηαθξηηηθή, απηφλνκε θαη ιηγφηεξν εληνπίζεκε απφ ηξίηνπο.  

 

6.1 Δηζαγσγή 
 

Απηφ ην θεθάιαην αζρνιείηαη κε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο 

εθαξκνγήο, απφ ην θνκκάηη ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο απηήο κέρξη ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Η εθαξκνγή ε νπνία αλαπηχρζεθε είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ θίλεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή, κε απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία 

ελεκέξσζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο, ζρεηηθά κε ην πνπ θαη ην πφηε, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε θάζε θίλεζε. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηεο ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο επηζπκεί ν ηδηνθηήηεο, κηαο θαη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 

απηφλνκα θαη ηξνθνδνηείηαη απφ κπαηαξία. Δπίζεο ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο 

είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη δελ απαηηεί πεξαηηέξσ κεζνιάβεζε ηνπ 

θαηφρνπ ηεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

 Ο βαζηθφο ηνκέαο πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή θαη γηα 

ηνλ νπνίν αξρηθά πινπνηήζεθε είλαη ε ρξήζε ηεο σο αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα 

απηνθηλήηνπ. Παξφια απηά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα πιήζνο 

άιισλ ηνκέσλ, φπσο σο ζχζηεκα αλίρλεπζεο θίλεζεο εληφο ηνπ ζπηηηνχ θαζψο 

θαη σο αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα ζε άιια είδε νρεκάησλ (κνηνζπθιέηεο, πνδήιαηα 

θηι). Σέινο έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπζθεπήο είλαη ην ρακειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θάηη πνπ ηελ θαζηζηά εχθνια εκπνξεχζηκε αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηελ κεγάιε ρξεζηηθφηεηα ηεο, ηηο θπζηθέο ηεο δηαζηάζεηο θαη 

ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη ρψξν απαηηείηαη. 
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6.2 Υξεζηκνπνηεζέληα πιηθά θαηαζθεπήο θαη θόζηνο 
 

Απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο, ζεκειηψδεο ζηφρνο ήηαλ ε 

δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο ζε αξθεηά πξνζηηφ επίπεδν. Δπίζεο, βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ 

ε φζνλ ην δπλαηφλ απινχζηεξε θαηαζθεπή απφ άπνςε αξηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο θαη ησλ ζπλδεζκνινγηψλ, νη νπνίεο ήηαλ 

απαξαίηεηεο, νχησο ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη 

απνδνηηθφ. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ησλ πιηθψλ, πξνέθπςε ε αλάγθε 

αγνξάο νξηζκέλσλ εθ ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο «Ebay». Γχν απφ απηέο ηηο 

αγνξέο, ήηαλ ην Shield SIMCOM SIM900 GSM/GPRS θαζψο θαη ην UART Serial 

GPS Module ηεο εηαηξίαο Skylab. ε αληίζεζε κε ειιεληθά θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ην θφζηνο ηνπο κε απεπζείαο παξαγγειία 

κέζσ Ebay ήηαλ αξθεηά ρακειφ (πεξίπνπ 50 επξψ ζην ζχλνιν).  

 

 

Τιηθό Ολνκαζία Κόζηνο 

 

SIMCOM SIM900 

GSM/GPRS Shield Module 
26,40 € 

 

Arduino Uno R3 

Module 
23,00 € 

 

 

Skylab UART Serial 

GPS Module 
18,00 € 
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Passive Infrared Sensor 

(PIR Sensor) 
3,00 € 

 

9v Μπαηαξία – Button – 

Jumper wires male to female – 

9v battery to DC jack adaptor 

10,00 € 

 

Πιαζηηθφ PVC θνπηί θαηαζθεπήο 

150x110x70 mm 
5,00 € 

 

Πίλαθαο 4. Τιηθά θαη θφζηνο θαηαζθεπήο 

 

Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ γηα ηελ αγνξά ησλ παξαπάλσ εμαξηεκάησλ αλήιζε ζηα 

85,40 € 

  

6.3 πλαξκνιόγεζε Καηαζθεπήο 
 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ 

ηεο ζπζθεπήο, ζεηξά είρε ε ζπλαξκνιφγεζε απηήο, νχησο ψζηε λα ππάξμεη έλα 

ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Η επηινγή γηα ηελ ζπζθεπαζία ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ έλα 

θνηλφ  πιαζηηθφ (PVC) θνπηί, ιφγσ κεγάιεο αληνρήο, ιφγσ κεησκέλνπ βάξνπο 

θαζψο θαη ιφγσ απνθπγήο πηζαλψλ βξαρπθπθισκάησλ πνπ ίζσο ππήξραλ κε 

έλα αληίζηνηρν κεηαιιηθφ θνπηί. Η δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο ήηαλ ηδηαίηεξα 

απιή, κε ιίγεο κφλν νπζηαζηηθέο κεηαηξνπέο, θπξίσο ζην θνπηί ην νπνίν πεξηθιείεη 

ηελ ζπζθεπή. Λφγσ αλάγθεο ηνπνζέηεζεο ελφο ON/OFF θνπκπηνχ ζην επάλσ 

κέξνο (θαπάθη) ηνπ θνπηηνχ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ππνδνρψλ ζην 

πιαζηηθφ θνπηί. ε απηφ ην ζηάδην, κεγάιε βνήζεηα πξνζέθεξε έλα θνπηηθφ 

πνιπεξγαιείν γηα prototyping θαηαζθεπέο. Αληίζηνηρα, έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ 
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ππνδνρέο θαη ηξχπεο γηα ηνλ αηζζεηήξα PIR θαη γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 

πιαηθφξκαο Arduino ζηελ βάζε ηνπ θνπηηνχ.   

Αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ νη ηξχπεο ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηεο βάζεο ηνπ 

θνπηηνχ ζπζθεπαζίαο, ηνπνζεηήζεθαλ νη πνιχγσλνη απνζηάηεο νη νπνίνη ζηελ 

ζπλέρεηα ζηήξημαλ ηελ πιαηθφξκα Arduino φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 

 

  

Δηθόλα 24. Σνπνζέηεζε πιαηθφξκαο Arduino εληφο ηεο θαηαζθεπήο 

 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ηνπνζεηήζεθε θαη αζθαιίζζεθε κε βίδεο θαη ν αηζζεηήξαο 

PIR ζην πιάγην κέξνο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ε θεξαία ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

ζα ζπλδεζεί κε ηελ GPRS/GSM Shield. Δπίζεο, ζηε βάζε ηνπ θνπηηνχ θνιιήζεθε 

έλα κηθξφ breadboard ην νπνίν θάλεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ. Σν βαζηθφ εμάξηεκα πνπ ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζε απηφ 

ήηαλ ην GPS module. 
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Δηθόλα 25. Γηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ θαηάιιεινπ θνπηηνχ 

 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ηεο GPRS/GSM Shield πάλσ ζηελ 

πιαηθφξκα Arduino - θνπκπψλνληαο ηελ πάλσ ζε απηή - θαη ε ζχλδεζε ηεο ήδε 

εγθαηεζηεκέλεο θεξαίαο κε ηελ θαηάιιειε ππνδνρή ζηελ επηθάλεηα ηεο 

GPRS/GSM Shield. 

  

Δηθόλα 26. Γηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ θαηάιιεινπ θνπηηνχ 

 

ε απηφ ην ζηάδην ηα βαζηθά εμαξηήκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ εζσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ θνπηηνχ θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη λα γίλεη είλαη ε θαισδηψζεηο θαη θαηά 

ζπλέπεηα νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθφ 
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δηάγξακκα κε φιεο ηηο ζπλδεζκνινγίεο ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη  θσηνγξαθία 

ησλ ζπλδεζκνινγηψλ αθνχ απηέο έγηλαλ. 

  

Δηθόλα 27. Γηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ θαηάιιεινπ θνπηηνχ  

 

 

  

Δηθόλα 28. ρεκαηηθφ θαισδηψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο  
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Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε ηνπνζέηεζε 

ελφο ON/OFF θνπκπηνχ ην νπνίν παξεκβαίλεη κεηαμχ ηεο γείσζεο ηεο κπαηαξίαο 

θαη ηνπ θπθιψκαηνο. Σέινο, αθνχ ζπλδεζεί θαη ε κπαηαξία ε ζπζθεπή είλαη 

απνιχησο έηνηκε λα θιεηζζεί θαη λα βηδσζεί. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

  

Δηθόλα 29.  Οινθιήξσζε ζπλαξκνιφγεζεο θαηαζθεπήο 

 

6.4 Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Arduino  
 

Ακέζσο κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηεο θαηαζθεπήο, βαζηθφ 

κέιεκα γηα λα γίλεη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγηθή είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

κηθξνειεγθηή ν νπνίνο βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Arduino. πσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην 2ν θεθάιαην , ην εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε γίλεηαη ε 

ζπγγξαθή, ε επαιήζεπζε αιιά θαη ε θφξησζε ηνπ θψδηθα ηεο θαηαζθεπήο είλαη 

ην Arduino IDE, δειαδή ην επίζεκν ινγηζκηθφ πνπ πξνζθέξεη ε Arduino γηα 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζηηο πιαηθφξκεο ηεο.  

Ο θψδηθαο ηεο θαηαζθεπήο ν νπνίνο πινπνηήζεθε, παξνπζηάδεηαη ζην 

Παξάξηεκα 1, κε αλαιπηηθά ζρφιηα θαη επεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Βαζηθφ 

είλαη λα ζεκεησζεί πσο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ιεηηνπξγηθφο ν θψδηθαο ν νπνίνο 
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ζπγγξάθζεθε, ήηαλ αλαγθαία ε ρξήζε ηεο εμσηεξηθήο βηβιηνζήθεο TinyGPS.h , ε 

νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ην GPS module.  Σα απαξαίηεηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ ηα νπνία 

είλαη βαζηθά θαη αλαγθαία γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε ζθνπφ ηελ 

απφδνζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο ζε έλαλ κηθξνειεγθηή είλαη ην Verify ή αιιηψο 

επαιήζεπζε ηνπ θψδηθα, θαη ην Upload, δειαδή ε θφξησζε ηνπ ήδε 

επαιεζεπκέλνπ θψδηθα ζηελ πιαηθφξκα. 

 

  

Δηθόλα 30.  Η πιαηθφξκα ηνπ Arduino IDE 

 

Αθνχ έρεη γξαθηεί ν θψδηθαο ηεο θαηαζθεπήο θαη έρεη θνξησζεί ε βηβιηνζήθε 

TinyGPS.h  ζην directory C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries, αθνινπζεί ε 

επαιήζεπζε ηνπ sketch κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ εξγαιείνπ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Παηψληαο ην θνπκπί Verify, ην Arduino IDE μεθηλά λα θάλεη Compile ηνλ θψδηθα, 

αλαδεηψληαο γηα πηζαλά ιάζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαηεξνχληαη θάπνηα 

ιάζε, πξνθχπηεη ην Success κήλπκα ―Done Compiling‖ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  
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Δηθόλα 31.  Η πιαηθφξκα ηνπ Arduino IDE (Compiling) 

 

Ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε θφξησζε ηνπ ειεγκέλνπ πιένλ θψδηθα ζηε 

ζπζθεπή. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ, είλαη ε ζχλδεζε κέζσ USB ηεο 

πιαηθφξκαο Arduino κε ηνλ Η/Τ ζηνλ νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ν θψδηθαο ν νπνίνο 

πξννξίδεηαη γηα απηή. Δθφζνλ αξρηθά γίλεη βέβαην φηη ε ζπλδεδεκέλε πιαηθφξκα 

έρεη νξηζζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πφξηα επηθνηλσλίαο, κε απηή ε νπνία είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε ζην Arduino IDE, πιένλ φια είλαη έηνηκα γηα λα παηεζεί ην 

θνπκπί Upload , νχησο ψζηε λα μεθηλήζεη ε θφξησζε ηνπ θψδηθα ζηελ ζπζθεπή. 
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Έλα ζηηγκηφηππν ηεο θφξησζεο ηνπ θψδηθα ζηελ πιαηθφξκα παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

  

Δηθόλα 32.  Η πιαηθφξκα ηνπ Arduino IDE(Uploading) 

 

πσο θαίλεηαη, ε πιαηθφξκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο θφξησζεο ηνπ θψδηθα κέζσ κηαο progress bar. 

Ακέζσο κφιηο ε progress bar απηή γεκίζεη, ην Uploading έρεη νινθιεξσζεί. 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ε ζχλδεζε κέζσ USB ηεο ζπζθεπήο κε ηνλ 

Η/Τ θαη έρνπλ νξηζζεί νη θαηάιιειεο πφξηεο επηθνηλσλίαο, ε δηαδηθαζία ηνπ 

Upload ζα πξέπεη λα είλαη επηηπρήο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 33.  Η πιαηθφξκα ηνπ Arduino IDE (Done Uploading) 

 

ε απηφ ην ζηάδην, ε ζπζθεπή είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηζκέλε θαη κπνξεί λα 

εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πξνγξακκαηηζζεί. 

Μέζσ κηαο αζθαινχο θαηάξγεζεο απφ ηνλ Η/Τ, ε ζπζθεπή κπνξεί απφ εθείλν ην 

ζεκείν θαη έπεηηα λα ιεηηνπξγεί κε πιήξε απηνλνκία ρσξίο ηελ αλάγθε γηα 

επηπιένλ παξέκβαζε ζε απηήλ κειινληηθά.  

 

6.5 Λεηηνπξγία θαηαζθεπήο 
 

Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη δεκηνπξγίαο κίαο εθαξκνγήο,  αθνχ πξψηα έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο, 

είλαη ν έιεγρνο ηεο ζσζηήο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Η εθαξκνγή, ε νπνία 

θαηαζθεπάζηεθε δηαζέηνληαο κία εμαηξεηηθά απιή δηεπαθή γηα ηνλ ρξήζηε (έλα 
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θνηλφ θνπκπί on/off), φπσο επίζεο θαη κία πνιχ εχθνιε ζηελ εθηέιεζε δηαδηθαζία 

ηνπνζέηεζεο θαη ρξήζεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνλδήπνηε, αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη φπσο εθείλνο ζέιεη.   

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο ζπζθεπήο ηελ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία, 

απηφκαηα ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ρψξνπ απφ ηνλ αηζζεηήξα PIR. 

Ο αηζζεηήξαο απηφο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηαηηθή εηθφλα ηνπ 

επηβιεπφκελνπ ρψξνπ, κία δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα εθηειείηαη 

γηα 30 δεπηεξφιεπηα. Ακέζσο κφιηο πεξάζνπλ απηά ηα 30 δεπηεξφιεπηα θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αηζζεηήξαο έρεη φλησο δεκηνπξγήζεη κηα ζηαηηθή εηθφλα 

μεθηλάεη ε θχξηα δηαδηθαζία ηεο ζπζθεπήο. Παξάιιεια κέζσ ηεο GSM/GPRS 

Shield θαη ηεο θάξηαο SIM πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί γίλεηαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο φκσο κφλν ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

GSM ηερλνινγία. Με βάζε ηηο δχν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ε ζπζθεπή είλαη ζε 

πιήξε εηνηκφηεηα γηα ελεκέξσζε ηνπ ηδηνθηήηε ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο 

θίλεζεο. 

Θεσξψληαο ινηπφλ φηη ε ζπζθεπή έρεη πεξάζεη επηηπρψο ηελ δηαδηθαζία 

αξρηθήο απηφκαηεο ξχζκηζεο, θαη ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο θίλεζε κπξνζηά απφ 

ηνλ αηζζεηήξα ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην έλα πιάη ηεο εθαξκνγήο, 

ελεξγνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ζπληεηαγκέλσλ (γεσγξαθηθφ κήθνο 

θαη πιάηνο) ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηελ δεδνκέλε ζηηγκή ε ζπζθεπή. ηελ 

ζπλέρεηα, δεκηνπξγείηαη έλα κήλπκα (SMS) απφ ην Arduino ζπλδπαζηηθά κε ηελ 

GSM/GPRS Shield ην νπνίν εκπεξηέρεη ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο ηα νπνία 

ππνινγίζζεθαλ λσξίηεξα απφ ην GPS module, θαζψο θαη έλαλ ζχλδεζκν πξνο ην 

Google Maps ν νπνίνο νδεγεί ζε κηα γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε θαηαζθεπή θαηά ηελ ζηηγκή αλίρλεπζεο θίλεζεο. Απηφ ην κήλπκα ζηελ 

ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηνλ αξηζκφ ηνπ ηδηνθηήηε ν νπνίνο έρεη νξηζηεί θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζπζθεπήο, δίλνληαο ηνπ ηελ δπλαηφηεηα λα 

έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα παξαγκέλα ζηνηρεία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο κέζσ ηνπ Google Maps, δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο ν νπνίνο ιακβάλεη αλά πάζα ζηηγκή έλα 

κήλπκα απφ απηή λα πινεγεζεί απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη εθείλε ηελ ζηηγκή 

πξνο ην ζεκείν ζην νπνίν αληρλεχζεθε θίλεζε άξα θαηά ζπλέπεηα ζην ζεκείν ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε ζπζθεπή κέζσ κηαο πνιχ ρξεζηηθήο εθαξκνγήο πνπ πξνζθέξεη 

ε Google.  
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο εηθφλεο φπνπ απεηθνλίδνπλ ηα βαζηθά 

ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. Οη εηθφλεο απηέο είλαη ζηηγκηφηππα νζφλεο ηεο 

ζπζθεπήο ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ν ηειεθσληθφο αξηζκφο ν νπνίνο έρεη ηεζεί 

ζαλ default εληφο ηνπ θψδηθα. Η εηθφλα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην 

κήλπκα ην νπνίν ζηέιλεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο κεηά απφ κηα αλίρλεπζε 

θίλεζεο. Ο ππνινγηζκφο θαη ε απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ζπζθεπή είλαη 

άκεζε (2-3 δεπηεξφιεπηα ζπλνιηθά γηα ηελ ζχληαμε θαη ηελ απνζηνιή ελφο 

κελχκαηνο) θαη πιήξσο επεμεγεκαηηθή, εκπεξηέρνληαο ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη 

ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ θαζψο θαη ηνλ ζχλδεζκν πξνο 

ην Google Maps ζε κηα ιίγν πην δηαδξαζηηθή κνξθή. 

  

Δηθόλα 34.  Δηζεξρφκελν κήλπκα απφ ηελ ζπζθεπή κεηά απφ αλίρλεπζε θίλεζεο 

 

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν ηνπ Google Maps, ππάξρεη άκεζε κεηαθνξά ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ησλ ραξηψλ ηεο Google, αθξηβψο ζην ζεκείν ζην νπνίν έρεη 

παξαηεξεζεί θίλεζε απφ ηελ ζπζθεπή. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ 

κηαο θαη ν ζχλδεζκνο πξνο ην Google Maps έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

https://maps.google.com/maps?q=Γεωγπαθικό Πλάηορ+Γεωγπαθικό Μήκορ 
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Η ηζηνζειίδα ε νπνία πξνθχπηεη ινηπφλ απφ ηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν ηνπ 

κελχκαηνο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Δηθόλα 35.  εκείν αλίρλεπζεο θίλεζεο από ηελ εθαξκνγή (Zoomed Out & Zoomed In) 

 

Παξαηεξψληαο ζην θάησ θαη δεμηά άθξν ηεο ηζηνζειίδαο, θαίλεηαη έλα κπιε 

θπθιηθφ εηθνλίδην κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε πινήγεζε ηνπ ηδηνθηήηε 

ηεο ζπζθεπήο, ζην ζεκείν φπνπ απηή αληρλεχζεθε. Παηψληαο πάλσ ζηελ επηινγή 

απηή, γίλεηαη κεηαθνξά ζε κηα λέα ζειίδα.  
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Δηθόλα 36.  Πιαηθόξκα νξηζκνύ ζεκείνπ εθθίλεζεο θαη πξννξηζκνύ γηα πινήγεζε 

 

Οξίδνληαο ζε απηή ηελ ζειίδα έλα ζεκείν εθθίλεζεο (ζπλήζσο ζην ζεκείν ζην 

νπνίν βξίζθεηαη εθείλε ηελ ζηηγκή ν ηδηνθηήηεο ηεο ζπζθεπήο), δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα πινήγεζε ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Αλ ππνζεηηθά ινηπφλ ν 

ηδηνθηήηεο ηεο ζπζθεπήο βξίζθεηαη ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά, 

ε πινήγεζε πνπ ζα παξαρζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Google Maps ζα 

παξνπζηάδεηαη θάπσο έηζη : 
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Δηθόλα 37.  Πινήγεζε ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο κέζσ Google Maps 

 

Κάπσο έηζη ινηπφλ γίλεηαη μεθάζαξν ην πφζν εχθνια θαη γξήγνξα κπνξεί ν 

ηδηνθηήηεο ηεο ζπζθεπήο λα εληνπίζεη θαη λα πιεζηάζεη ηελ ζπζθεπή άξα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην αληηθείκελν νπνίν πξνζηαηεχεη κέζσ απηήο (φρεκα, ηδησηηθφ ρψξν 

θιπ.). 
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6.6 Γηάγξακκα Ρνήο (πλνπηηθό) 
 

Η βαζηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε έλα 

απιφ δηάγξακκα ξνήο θαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο πεξλά απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν 

ρξήζηεο ηεο παηήζεη ην θνπκπί ON, κέρξη θαη ην ελδερφκελν αλίρλεπζεο θίλεζεο 

απφ ηνλ αηζζεηήξα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ζην 

πξνζσπηθφ ηειεθσληθφ αξηζκφ ηνπ ρξήζηε. 

 

  

Δηθόλα 38. πλνπηηθό δηάγξακκα ξνήο ιεηηνπξγίαο 
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6.7 Πιήξεο Γηάγξακκα Ρνήο 
 

Αληίζηνηρα, δεκηνπξγήζεθε αθφκε έλα δηάγξακκα ξνήο, κε κηα πην αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο θαηαζθεπήο. Απφ απηφ κπνξεί θάπνηνο λα 

δηαθξίλεη θαηαζηάζεηο φπσο ην ζεκείν θαηά ην νπνίν ν αηζζεηήξαο θίλεζεο 

απνκνλψλεη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ελεξγείηαη θαη γηα 30 δεπηεξφιεπηα 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηαηηθή εηθφλα ηνπ ρψξνπ, κε βάζε ηελ νπνία 

αληρλεχεη αξγφηεξα ηπρφλ θηλήζεηο ζηνλ επηβιεπφκελν ρψξν. 

Αθφκε παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πξνζπάζεηαο ηνπ GSM Module λα 

ζπλδεζεί ζην ηειεθσληθφ δίθηπν ηνπ παξφρνπ ηεο θάξηαο SIM  θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ κελχκαηνο ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνλ ρξήζηε ηεο 

ζπζθεπήο αθνχ έρεη πξψηα αληρλεπζεί θίλεζε. 
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Δηθόλα 39. Γηάγξακκα ξνήο ιεηηνπξγίαο 
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6.8 Block Γηάγξακκα 

  

Δηθόλα 40. Block δηάγξακκα εθαξκνγήο 

 

6.9 Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζζεθαλ 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο θαηαζθεπήο ε νπνία πεξηγξάθζεθε 

αλαιπηηθά παξαπάλσ, πξνέθπςαλ δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ 

απνδνηηθφηεξν ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνέθππηε έλα φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξν ηειηθφ απνηέιεζκα. Οη ιχζεηο ζε απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

νξηζκέλεο θνξέο βξέζεθαλ κεηά απφ πνιιέο ψξεο έξεπλαο θαη δηαβάζκαηνο, ελψ 

άιιεο κέζσ ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνβιεκαηηζκνί νη νπνίνη 

αληηκεησπίζζεθαλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

 

 Σξνθνδνζία ηεο GSM Shield 

Ίζσο ην πξψην πξφβιεκα ην νπνίν παξνπζηάζζεθε θαηά ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ηεο πξσηαξρηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο ήηαλ ην ζέκα 

ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ πιαηθφξκα Arduino, ζπλήζσλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα θνηλή 
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ηξνθνδνζία κέζσ ελφο θαισδίνπ USB ε νπνία παξέρεη ζηελ θαηαζθεπή κηα 

θνηλή ηάζε 5V. Αληίζεηα, φηαλ γίλεηαη ρξήζε πνιιψλ ειεθηξνληθψλ 

εμαξηεκάησλ ηα νπνία εθηεινχλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη 

απαηηεηηθέο ζε πφξνπο, απηή ε θνηλή ηξνθνδνζία ίζσο λα κελ είλαη αξθεηή. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπζθεπήο ε νπνία πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ, ππήξμε 

αλάγθε γηα ρξήζε κηαο κπαηαξίαο ησλ 9V - κηαο θαη κε ρξήζε ηξνθνδνζίαο 

ησλ 5V ήηαλ αδχλαην γηα ηελ GSM Shield λα εθηειέζεη ηελ δηαδηθαζία 

επηηπρνχο ζχλδεζεο ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο, άξα θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζην λα απνζηείιεη κελχκαηα ζηνλ θάηνρν ηεο ζπζθεπήο. Η παξαπάλσ ιχζε 

επαιεζεχηεθε θαη κέζσ ηνπ manual ηεο GSM Shield. 

 Υξόλνο «θιεηδώκαηνο» ζηαηηθήο εηθόλαο ηνπ PIR 

Έλαο αηζζεηήξαο PIR ιεηηνπξγεί εμ νινθιήξνπ κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη απφ άιια αληηθείκελα κέζα ζε έλαλ επηβιεπφκελν 

ρψξν. Αλαιπηηθφηεξα, νη αηζζεηήξεο απηνί δελ αληρλεχνπλ ή κεηξνχλ ηελ 

ζεξκφηεηα ζε έλα ρψξν, αιιά αληίζεηα αληρλεχνπλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

πνπ εθπέκπεηαη ή αληαλαθιάηαη απφ έλα αληηθείκελν. Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην 

φκσο, πξέπεη πξψηα λα θηάζεη ν PIR αηζζεηήξαο ζε κηα θαηάζηαζε Idle. Ο 

βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο καο ζε απηφ ην θνκκάηη ήηαλ ην πφζα δεπηεξφιεπηα 

ζα ήηαλ αξθεηά γηα λα έρεη θιεηδψζεη επηηπρψο κηα ζηαηηθή εηθφλα θαη λα 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε idle. Μεηά απφ δνθηκέο, βγήθε ην ζπκπέξαζκα πσο 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ είλαη αξθεηφ γηα κηα επηηπρή 

πξνεηνηκαζία (βαζκνλφκεζε) ηνπ αηζζεηήξα. 

 Αζπκβαηόηεηα βηβιηνζεθώλ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπζθεπήο ππήξμε ε αλάγθε ρξήζεο θάπνησλ βηβιηνζεθψλ. Παξφια απηά, θαηά 

ηελ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

ιφγσ αζπκβαηνηήησλ πνπ ππήξραλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ 

βηβιηνζεθψλ απηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλδπαζηηθά κε ηελ βηβιηνζήθε TinyGPS.h 

δνθηκάζζεθαλ νη βηβιηνζήθεο GSM.h , SoftwareSerial.h θαη ε AltSoftSerial.h . 

Η βηβιηνζήθε GSM.h είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ ζπλδεζηκφηεηαο 

ηεο αζπίδαο (shield)  θαη θαηαγξάθεη ην εθάζηνηε ζχζηεκά ζηελ GSM 

ππνδνκή. πλνπηηθά ινηπφλ, απηή ε βηβιηνζήθε επηηξέπεη ζε κηα πιαθέηα 
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Arduino λα θάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

θάλεη κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ απνζηνιή θαη 

ιήςε SMS, ζχλδεζε ζην Internet κέζσ δηθηχνπ GPRS θιπ. Απφ ηελ άιιε, νη 

βηβιηνζήθεο  SoftwareSerial.h θαη ε AltSoftSerial.h παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο ζην Αrduino (ε δεχηεξε είλαη κηα παξαιιαγή ηεο 

πξψηεο). 

Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο GSM.h ζπλδπαζηηθά κε 

ηελ SoftwareSerial.h ή ηελ AltSoftSerial.h πξνέθππηε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζθάικα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ Build/Compile ηνπ θψδηθα. Σν ζθάικα απηφ 

πξνέθππηε κηαο θαη ιφγσ ζπλχπαξμεο ηξηψλ φκνησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

δχν βηβιηνζεθψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ αλά πάζα ζηηγκή, ε κεηάθξαζε 

(compilation) δελ εθηεινχληαλ ζσζηά. Παξαθάησ θαίλεηαη απινπζηεπκέλν θαη 

ρσξίο ηα ησλ αξρείσλ  ην ζθάικα. 

>> GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `__vector_3': 

>> GSM/GSM3SoftSerial.cpp  multiple definition of `__vector_3' 

>> SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:305: first defined here 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζθάικα πξνέθπςε κεηά απφ αξθεηή έξεπλα πσο ε 

απνδνηηθφηεξε ιχζε ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο ΑΣ εληνιέο ρσξίο 

ηηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζέθεξε ε GSM.h βηβιηνζήθε, πάληα φκσο 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ βηβιηνζήθε SoftwareSerial.h. 

 

 Υξήζε ησλ θαηάιιεισλ AT Δληνιώλ  

Σέινο, κηα βαζηθή δπζθνιία, ήηαλ ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ AT εληνιψλ, 

ψζηε λα ζηαιζεί έλα κήλπκα κε επηηπρία, λα νξηζηεί ν ηειεθσληθφο αξηζκφο 

ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ παξαιήπηε ησλ κελπκάησλ, ηα νπνία απνζηέιινληαη 

απφ ηελ ζπζθεπή θιπ. Ωζηφζν, κεηά απφ κειέηε εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, 

απνζαθελίζηεθε ε ρξήζε ησλ ΑΣ εληνιψλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ 

ππφινηπν θψδηθα ηεο θαηαζθεπήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

Ιζηνζειίδα Πξνώζεζεο πζθεπήο 

Δληνπηζκνύ 
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7 . Ιζηνζειίδα Πξνώζεζεο πζθεπήο Δληνπηζκνύ 

7.1 Πεξηγξαθή Ιζηνζειίδαο 
 

Η ηζηνζειίδα ε νπνία αλαπηχρζεθε έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν πινπνηήζεθε θαη ηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφ 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηνπ project , φπσο επίζεο θαη ζχλδεζκνη αληίζηνηρσλ ζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο . Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ν επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο απηήο (ν νπνίνο είλαη θαη πηζαλφο αγνξαζηήο ηεο θαηαζθεπήο) κπνξεί 

λα πεξηεγεζεί κε επθνιία θαη άλεζε ζε φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο.  

ζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο βαζηζηήθακε ζε απνζπάζκαηα 

απφ δηάθνξα πξφηππα (templates) ζρεδίαζεο ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζην 

δηαδίθηπν σο open source πιηθφ ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία Bootstrap. 

πγθεθξηκέλα, ην πξφηππν πάλσ ζην νπνίν βαζηζηήθακε θαηα θχξην ιφγo ήηαλ ην 

OnePage HTML/CSS template κε ζρεδηαζηηθέο πξνζζήθεο απφ άιια, πην ιηηά 

ζρεδηαζηηθά, ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζην internet. Σν πξφηππν απηφ ελζσκαηψλεη 

ζχγρξνλε θαη ιηηή ζρεδίαζε, ζε κηα πνιχ θνκςή καθέηα. 

 

7.2 ρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ηζηνζειίδαο 
 

Οη ηερλνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζχγρξνλεο θαη 

ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ 

πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge θιπ.) 

. Οη θχξηεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε HTML 5 θαη ε CSS 3 . 

Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο δηάδξαζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζε δηάθνξεο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, tablets θιπ.) κε φκνξθν θαη θαηαλνεηφ 

ηξφπν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεηηνπξγίεο ηεο JavaScript, ε βηβιηνζήθε JQuery θαη ην 

Bootstrap Framework.  

 

7.2.1 Αξρηθή ειίδα 

 

Καηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο παξαηεξείηαη κηα 

κεγάιε εηθφλα θαη αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη πάλσ ζε απηή.  
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Δηθόλα 41. Αξρηθή ειίδα Δθαξκνγήο (2ε Καηάζηαζε θεηκέλνπ slider) 

 

Η εηθφλα παξνπζηάδεη έλα δνξπθνξηθφ πηάην ην νπνίν παξαπέκπεη ζε 

ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ηελ θαηαζθεπή, θαζψο θαη έλα απηνθίλεην, έλα 

κέζν δειαδή ζην νπνίν ε θαηαζθεπή κπνξεί λα βξεη άκεζε θαη πνιχ πξαθηηθή 

εθαξκνγή.  

ην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ινγφηππν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη 

ηεο εθαξκνγή. 

 

Δηθόλα 42. Λνγόηππν Δθαξκνγήο 

 

 

Παξαθάησ παξαηεξείηαη έλα slider, ην νπνίν φκσο αληί λα ελαιιάζζεη εηθφλεο 

κεηαμχ ηνπο φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηα sliders, ελαιιάζζεη κφλν έλα πεδίν 

θεηκέλνπ. Απηφ ην πεδίν θεηκέλνπ έρεη ηξεηο θαηαζηάζεηο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

πινεγεζεί ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο κέζσ ησλ θνπθθίδσλ πνπ ππάξρνπλ θάησ 

απφ ην εθάζηνηε θείκελν, είηε κέζσ ησλ βειψλ ζην αξηζηεξφ θαη δεμί κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ.  
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Δηθόλα 43. 1ε Καηάζηαζε θεηκέλνπ slider  

  

Δηθόλα 44.  3ε Καηάζηαζε θεηκέλνπ slider 

 

Αθξηβψο δίπια ζην ινγφηππν θαίλεηαη ε γξακκή πινήγεζεο ηεο ζειίδαο ζηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο. Μέζσ ελφο θιηθ, ν ρξεζηήο κπνξεί 

πνιχ εχθνια λα κεηαθεξζεί ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο ζειίδαο ε νπνία ηνλ 

ελδηαθέξεη.  

 

  

Δηθόλα 45.  Γξακκή Πινήγεζεο Δθαξκνγήο 

 

7.2.2 Οη Τπεξεζίεο καο  

 

ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο ηζηνζειίδαο, αθξηβψο θάησ απφ ηελ αξρηθή θαηεγνξία 

πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ βξίζθεηαη ε ελφηεηα «Οη Τπεξεζίεο Μαο». Δδψ, ν 

επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία θαζηζηνχλ 

ηελ θαηαζθεπή εμαηξεηηθά ρξήζηκε.  
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Δηθόλα 46.  Οη ππεξεζίεο ηεο εθαξκνγήο 

Σέινο, ππάξρεη έλα βέινο ην νπνίν δείρλεη πξνο ηα θάησ ζηελ ζειίδα, θαη  

κέζσ απηνχ γίλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο πινήγεζεο ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο. Σν βέινο 

απηφ παξαηεξείηαη θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο ηνπ ηζηφηνπνπ, (εθηφο ηεο 

ελφηεηαο πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία). 

 

7.2.3 Δηθόλεο 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα κπνξεί θαλείο λα δεη έλα ζχλνιν εηθφλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθαξκνγή, απφ ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, κέρξη ην 

θνκκάηη ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

Δηθόλα 47. Καηεγνξία Δηθόλσλ ηεο Δθαξκνγήο 
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Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε γηα πξνβνιή ησλ εηθφλσλ 

απηψλ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο θάζε κίαο επηιέγνληαο κηα απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο (Κατασκεσή, Τοποθέτηση θαη Λειτοσργία) φπσο κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 

 

 Δηθόλα 48. Καηεγνξηνπνηεκέλεο Δηθόλεο ηεο Δθαξκνγήο  

 

7.2.4 ρεηηθά κε Δκάο  

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζέιεη λα κάζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο απηήο, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο, 

κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα.  

 

Δηθόλα 49.  Βαζηθά ζηνηρεία ησλ δεκηνπξγψλ ηεο εξγαζίαο 

  

7.2.5 Δπηθνηλσλία  

 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα έξζεη ζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη λα 

ζπλδέεηαη κε απηνχο κέζσ δεκνθηιψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

πκπιεξψλνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζπγγξάθνληαο έλα θείκελν, ν 
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επηζθέπηεο αθνχ παηήζεη ην θνπκπί «Απνζηνιή», ζηέιλεη απηφκαηα έλα κήλπκα 

ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα νηηδήπνηε ηνλ απαζρνιεί. 

 

  

Δηθόλα 50. Φφξκα επηθνηλσλίαο ηζηνζειίδαο 

 

Σέινο, ζην θαηψηεξν κέξνο ηεο ζειίδαο, παξνπζηάδεηαη έλα πιαίζην θεηκέλνπ 

ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

7.3 Γηαδξαζηηθόηεηα ηζηνζειίδαο 
 

Δμ αξρήο, βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε ρξήζε ηερλνινγηψλ νη νπνίεο ζα έθαλαλ ηελ 

πιαηθφξκα πην θηιηθή θαη επαλάγλσζηε πξνο ηνλ ρξήζηε/επηζθέπηε. πλεπψο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία (Bootstrap) ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ ηζηνζειίδα 

δπλακηθή θαη απνδνηηθφηεξε φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε δηάθνξεο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, φπσο ζε tablets, θηλεηά ηειέθσλα θαη ζε επηηξαπέδηνπο 

ππνινγηζηέο. 
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Δηθόλα 51. Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδαο ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 

 
                       Δηθόλα 52. Πξνζαξκνγή                Δηθόλα 53. Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδαο ζε tablet 

                ηζηνζειίδαο ζε θηλεηφ ηειέθσλν 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 
  

Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ, δειαδή 

ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο. Η επηθνηλσλία απηή βαζίζηεθε ζηηο 

ηερλνινγίεο δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, πάλσ ζηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM. Η επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM 

έγηλε κε ηελ ινγηθή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα 

είλαη παγθνζκίσο πξνζβάζηκν, αζθαιέο θαη γξήγνξν. Πξάγκαηη, χζηεξα απφ 

δνθηκέο απφδνζεο ηεο ηειηθήο θαηαζθεπήο, κείλακε ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη κε ηα 

παξαρζέληα απνηειέζκαηα απφ πιεπξάο επηθνηλσλίαο κηαο θαη θαηαθέξακε λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε ηελ ζπζθεπή αθφκα θαη ζε ρψξνπο φπνπ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζχζηεκα εληνπηζκνχ βαζηζκέλν ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο (πρ. 

Wi-Fi) ζα αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα.  

Δπίζεο, αμίδεη λα γίλεη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πιαηθφξκα αλνηθηνχ 

πιηθνχ Arduino, κηαο θαη καο εμέπιεμε ην πφζν επέιηθηε είλαη ζαλ ηερλνινγία θαη 

πφζν απηνκαηνπνηεκέλεο ήηαλ νη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο κεηαμχ ηνπο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο πιαηθφξκεο νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνπλ κηθξνειεγθηέο. 

Φζάλνληαο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα 

επηζπκάλνπκε πσο ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν καο θίλεζε ην 

ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη απφθηεζε γλψζεσλ ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο, 

θαζψο θαη ηδέεο γηα κεηαγελέζηεξε αλαβάζκηζε ηεο πινπνηεκέλεο θαηαζθεπήο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε 

παξφκνηεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, αιιά ζίγνπξα καο 

δίλεηαη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία βαζηδφκελνη ζηελ πινπνίεζε καο θάπνηα ζηηγκή 

κεηά απφ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε λα πξνθχςεη έλα ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνσζεζεί ζηελ αγνξά σο έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαη νηθνλνκηθφ 

κέζν πξνζηαζίαο.  

Δπηπιένλ, απνθηήζακε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζε έλα επξχ θάζκα ζηνλ ηνκέα 

ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ζπζηεκάησλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηαθφξσλ 

πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ, φπσο νη αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

εληνπηζκνχ ζέζεο. Μέζα απφ ηελ εκβάζπλζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, 

ζπλεηδεηνπνηήζακε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνο πεξαηηέξσ εμέιημε απηνί νη 
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ηερλνινγηθνί θιάδνη θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε δηάθνξεο κειινληηθέο 

πινπνηήζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΚΧΓΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο ηεο εθαξκφγεο (GP One), κε ηνλ θαηάιιειν 
ζρνιηαζκφ ζηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ θψδηθα. 
 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <TinyGPS.h> 
 
unsigned long fix_age; 
 
SoftwareSerial GPS(8, 7); //Σα pins (8,7) ηνπ Arduino πνπ ζπλδένληαη κε ηα pins ηνπ Gps 
(Rx, Tx) 
//Οξηζκφο κεηαβιεηψλ 
TinyGPS gps; 
void gpsdump(TinyGPS &gps); 
bool feedgps(); 
void getGPS(); 
long lat, lon; 
float LAT, LON; 
 
int calibrationTime = 30;         
long unsigned int lowIn;          
long unsigned int pause = 5000;   
boolean lockLow = true; 
boolean takeLowTime;   
int pirPin = 9; 
 
//Έλαξμε ηεο ζπλάξηεζεο setup() 
void setup(){ 
  GPS.begin(9600); 
  Serial.begin(115200); 
  pinMode(pirPin, INPUT); 
  digitalWrite(pirPin, LOW); 
   
} 
 
//Έλαξμε ηεο ζπλάξηεζεο loop 
void loop(){ 
    for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) 
  { 
      delay(1000); 
  } 
  delay(50); 
//Οξηζκφο κεηαβιεηψλ ηνπηθά γηα ηελ loop() 
  long lat, lon; 
  unsigned long fix_age, time, date, speed, course; 
  unsigned long chars; 
  unsigned short sentences, failed_checksum; 
 
 // Δχξεζε γεσγξ. κήθνπο θαη γεσγξ. πιάηνπο   
  gps.get_position(&lat, &lon, &fix_age); 
  getGPS(); 
  SoftwareSerial SIM900(2, 3); 
  SIM900.begin(19200); 
          digitalWrite(9, HIGH); 
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          delay(1000); 
          digitalWrite(9, LOW); 
          delay(5000);       
  delay(20000);  // Αλακνλή γηα ζχλδεζε ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο  
while(digitalRead(pirPin) == LOW){ } 
 if(digitalRead(pirPin) == HIGH){ 
       
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r");   // AT command γηα απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο SMS. 
  delay(100); 
  SIM900.println("AT + CMGS = \"+30**********\"");  // Σειέθσλν ζην νπνίν απνζηέιιεηαη 
ην κήλπκα 
  delay(100);  
  SIM900.println(" Latitude : "); 
  delay(100); 
  SIM900.print(LAT/1000000,7);    //γεσγξαθηθφ   πιάηνο 
  delay(100); 
  SIM900.println("\n\n Longitude : "); 
  delay(100); 
  SIM900.print(LON/1000000,7);    //γεσγξαθηθφ κήθνο 
  delay(100); 
   
   SIM900.println("\n\n Google Maps Link: ");     
  delay(100);  
   SIM900.print("maps.google.com/maps?q=");     //έλαξμε ζχληαμεο ηνπ link γηα ην 
Google Maps 
   SIM900.print(LAT/1000000,7); 
   SIM900.print("+"); 
   SIM900.println(LON/1000000,7);               //κε ηνλ ζπλδπαζκφ απηήο ηεο εληνιήο θαη 
ησλ 2 παξαπάλσ έρνπκε ην ζηίγκα ζηνλ ράξηε  
  delay(100); 
  SIM900.println((char)26);                       // ηέινο ηνπ AT command κε ην ^Z(θψδηθαο 
ASCII 26) 
  delay(100);  
  SIM900.println(); 
  delay(5000);                                     // ην delay ην νπνίν ρξεηάδεηαη ε πιαηθφξκα γηα λα 
ζηείιεη ην SMS 
    if(lockLow){ 
     lockLow = false; 
     delay(50);   
     } 
      takeLowTime = true; 
  } 
 
                digitalWrite(9, HIGH); 
                delay(1000); 
                digitalWrite(9, LOW); 
                delay(5000); 
  SIM900.end(); 
} 
 
void getGPS(){ 
  bool newdata = false; //flag γηα ηελ χπαξμε ή κε λέσλ δεδνκέλσλ 
  unsigned long start = millis(); //ρξνληθφο counter  
  // Every 1 seconds we print an update 
  while (millis()  - start < 1000) 
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  { 
    if (feedgps ()){ 
      newdata = true; 
    } 
  } 
  if (newdata) 
  { 
    gpsdump(gps); 
  } 
} 
 
bool feedgps(){ 
  while (GPS.available()) 
  { 
    if (gps.encode(GPS.read())) 
      return true; 
  } 
  return 0; 
} 
 
void gpsdump(TinyGPS &gps) 
{ 
  gps.get_position(&lat, &lon); //ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην GPS γηα γεσγξαθηθφ 
πιάηνο θαη κήθνο 
  LAT = lat; 
  LON = lon; 
  { 
    feedgps(); //κέζσ απηήο ηεο ζπλάξηεζεο ηξνθνδνηείηαη ην GPS κε δεδνκέλα, ζηνηρείν 
αλαγθαίν γηα λα πξνθχπηνπλ πάληα νξζά απνηειέζκαηα κέζσ απηνχ. 
  } 
} 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΚΧΓΙΚΑ ΙΣΟΔΛΙΓΑ 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>GP One - Γνξπθνξηθφ χζηεκα Δληνπηζκνχ</title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<meta name="keywords" content="Γνξπθνξηθφ χζηεκα Δληνπηζκνχ, GP One, Global 
Positioning System, GSM" /> 
<script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() { 
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } 
</script> 
<!—Φφξησζε εμσηεξηθψλ αξρείσλ .css θαη .js --> 
<link href="css/bootstrap.css" rel='stylesheet' type='text/css'/> 
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> 
<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.png" />       
      
<!-- jQuery (γηα ην Bootstrap) --> 
<script src="js/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/move-top.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/easing.js"></script> 
 
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab' rel='stylesheet' 
type='text/css'> 
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' 
type='text/css'> 
 
     <script type="text/javascript"> 
  jQuery(document).ready(function($) { 
   $(".scroll").click(function(event){   
    event.preventDefault(); 
   
 $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},1200); 
   }); 
  }); 
       </script> 
   <!------ Κψδηθαο αξκφδηνο γηα ην Swipe Box (slider) ------> 
   <link rel="stylesheet" href="css/swipebox.css"> 
   <script src="js/jquery.swipebox.min.js"></script>  
   <script type="text/javascript"> 
  jQuery(function($) { 
   $(".swipebox").swipebox(); 
  }); 
 </script> 
    <!------ Σέινο ηνπ Swipe Box θψδηθα ------>  
 
</head> 
<!—Έλαξμε θχξηνπ κέξνπο ηεο ζειίδαο --> 
<body> 
<div class="header" id="head">  
      <div class="container">  
         <div class="header-top"> 
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       <div class="gp-one-logo"> 
  <!—Δηζαγσγή ινγφηππνπ --> 
  <a href="index.html"><img src="images/logo.png" alt=""/></a> 
 </div> 
     <div class="top-menu"> 
      <span class="menu"> </span> 
   <ul> 
   <!—Γεκηνπξγία βαζηθνχ κελνχ πινήγεζεο --> 
     <nav class="cl-effect-5"> 
    <li><a class="active" href="#home" >Αξρηθε</a></li> 
    <li><a href="#specs" class="scroll">Τπεξεζηεο</a></li> 
    <li><a href="#pictures" class="scroll">Δηθνλεο</li> 
    <li><a href="#about" class="scroll">About us</a></li> 
    <li><a href="#contact" class="scroll">Δπηθνηλσληα</a></li> 
    </nav> 
    </ul> 
    </div> 
     
    <!--nav--> 
 
   <script> 
   $("span.menu").click(function(){ 
   $(".top-menu ul").slideToggle("slow" , function(){ 
   }); 
   }); 
   </script> 
   <div class="clearfix"></div> 
   </div>   
<!—Δηζαγσγή sliders --> 
<div class="index-featured-image"> 
        <div class="wmuSlider example1"> 

<div class="wmuSliderWrapper"> 
  <!—Δηζαγσγή πξψηνπ slider --> 
  <article style="position: absolute; width: 100%; opacity: 0;">  
   <div class="featured-image-wrap"> 
    <div class="featured-image-center"> 
    <h1>Καισζεξζαηε !</h1>  
     <h2>Μπνξεηηε λα καο <span>γλσξηζεηε </span> </h2> 
     <h2>παξαθαησ</h2> 
     </div> 
   </div> 
  </article> 

<!—Δηζαγσγή δεχηεξνπ slider --> 
  <article style="position: relative; width: 100%; opacity: 1;">  
   <div class="featured-image-wrap"> 
    <div class="featured-image-center"> 
    <h2>Πηπρηαθε Δξγαζηα</h2>  
    <h2>ηκεκαηνο <span><b>Μεραληθσλ ΗΤ</b> </span> 
</h2> 
    <h2>ηνπ <span><b>ΑΔΙ Πεηξαηα Σ.Σ.</b></span></h2> 
    </div> 
   </div> 
  </article> 

<!—Δηζαγσγή ηξίηνπ slider --> 
  <article style="position: absolute; width: 100%; opacity: 0;"> 
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   <div class="featured-image-wrap"> 
    <div class="featured-image-center"> 
    <h1>Γνξπθνξηθν</h1>  
    <h2>πζηεκα Δληνπηζκνπ Θεζεο</h2> 
    <h2><span><b>GP One</b></span></h2> 
   </div> 
  </div> 
   </article> 
  </div>   
            </div> 
<script src="js/jquery.wmuSlider.js"></script>  
<script> 
       $('.example1').wmuSlider();          
</script>                     
      </div> 
  </div>      
  </div> 
<!—Παξνπζίαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ --> 
 <div class="content"> 
  <div class="specs-section" id="specs"> 
   <div class="container">  
   <div class="specs-header"> 
   <h3><span>[</span> Οη Τπεξεζηεο καο <span>]</span> </h3> 
   <p>Σν ζχζηεκα ην νπνίν έρνπκε αλαπηχμεη, απνηειεί κηα 
ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ηχπν νρήκαηνο, 
αληηθεηκέλνπ ή ρψξνπ φπνπ ζέιεηε λα πξνζηαηεχζεηε. Μέζσ ηεο <b>ηερλνινγίαο 
GPS</b> φπνπ ελζσκαηψλεη, γίλεηαη δνξπθνξηθφο εληνπηζκφο ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν ζαο ελδηαθέξεη, θαη ακέζσο κφιηο αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν 
πνπ πεξηβάιιεη ηελ ζπζθεπή απφ έλαλ <b>εηδηθφ αηζζεηήξα</b>, δέρεζζε απηφκαηα 
κήλπκα ζην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν κε ηελ αθξηβή ζέζε ηεο ζπζθεπήο <b>(γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο</b> θαζψο θαη <b>ζχλδεζκν απφ ην Google Maps)</b> άξα θαηά 
ζπλέπεηα ζαο γίλεηαη γλσζηή ε ζέζε ηνπ πνιχηηκνχ ζαο αληηθεηκέλνπ. </p> 
   </div> 
  <div class="specs-sectiongrids"> 

<!—Πξψηε παξερφκελε ππεξεζία --> 
   <div class="col-md-4 specs-grid"> 
    <img src="images/img1.png" alt=""/> 
    <h4>ΔΤΔΛΙΞΙΑ</h4> 
    <p>Η εθαξκνγή <b>GP One</b> βξίζθεη εθαξκνγή ζε έλαλ 
αμηφινγν αξηζκφ ηνκέσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο.</p> 
   </div> 

<!—Γεχηεξε παξερφκελε ππεξεζία --> 
   <div class="col-md-4 specs-grid"> 
    <img src="images/img2.png" alt=""/> 
    <h4>ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ</h4> 
    <p>Γεζκεπφκαζηε λα <b>παξέρνπκε</b> εγγχεζε θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ ζε θάζε καο αγνξαζηή.</p> 
   </div> 

<!—Σξίηε παξερφκελε ππεξεζία --> 
   <div class="col-md-4 specs-grid"> 
    <img src="images/img3.png" alt=""/> 
    <h4>ΑΦΑΛΔΙΑ</h4> 
    <p>Η ζπζθεπή καο <b>εγγπάηαη</b> αζθαιή θαη αδηάθνπε 
ιεηηνπξγία αθφκα θαη ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.</p> 
   </div> 
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   <div class="clearfix"></div> 
<!—Βέινο ην νπνίν ζε κεηαθέξεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία --> 

   <div class="arrow-active"> 
    <a href="#pictures" class="scroll"> <img src="images/arrow-
active.png" alt=""/></a> 
   </div> 
  </div> 
 </div> 
</div> 
<!—Καηεγνξία εηθφλσλ ηεο εθαξκνγήο --> 
<div class="one-pictures-section" id="pictures" id="pictures"> 
 <div class="one-pictures-header"> 
  <h3><span>[</span> Δηθνλεο ηεο εθαξκνγεο <span>]</span></h3> 
  <p>Παξαθάησ ζα βξείηε αλαιπηηθέο θσηνγξαθίεο ηεο εθαξκνγήο καο, νη 
νπνηεο απεηθνλίδνπλ φια ηα  εμσηεξηθά κέξε ηεο ζπζθεπήο (θεξαία, αηζζεηήξαο θιπ.) 
θαζψο θαη ην ηζρπξφ, ειαθξχ θαη αδηάβξνρν πεξίβιεκα ηεο απφ πιαζηηθφ. Σέινο, 
παξνπζηάδνληαη εηθφλεο θαη απφ ηα ζηαιζέληα κελχκαηα (sms) ζην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ 
ρξήζηε κε ηα ζηνηρεία ζέζεο ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ. </p> 
 </div> 
 <div class="portfolio-section-bottom-row" id="portfolio"> 
  <div class="container"> 

<!—Λίζηα εξγαιείσλ θηιηξαξίζκαηνο εηθφλσλ --> 
    <ul id="filters" class="clearfix"> 
   <li><span class="filter active" data-filter="kataskeuh topothetish 
leitourgia">νιεο</span></li> 
   <li><span class="filter" data filter="kataskeuh">θαηαζθεπε 
</span></li> 
   <li><span class="filter" data filter="topothetish">ηνπνζεηεζε 
</span></li> 
   <li><span class="filter" data-filter="leitourgia">ιεηηνπξγηα 
</span></li> 
   </ul> 
<!—Λίζηα εηθφλσλ ηεο θαηαζθεπήο --> 
<!—Φηιηξάξηζκα εηθφλσλ ζχκθσλα κε νξηζκέλα data filters (π.ρ. kataskeuh, leitourgia 
θιπ.) --> 
<div id="portfoliolist"> 

<!—Πξψηε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο --> 
 <div class="portfolio topothetish mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="topothetish" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 

<div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-1.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-1.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"> </span> </a> 
  </div> 
 </div>   

<!—Γεχηεξε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο -->   
 <div class="portfolio kataskeuh mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="kataskeuh" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-2.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-2.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div>   

<!—Σξίηε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο -->    
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 <div class="portfolio leitourgia mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="leitourgia" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-3.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-3.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div>   

<!—Σέηαξηε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο --> 
 <div class="portfolio kataskeuh mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="kataskeuh" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-4.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-4.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div>  

<!—Πέκπηε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο -->   
 <div class="portfolio topothetish mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="topothetish" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-5.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-5.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div>  

<!—Έθηε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο --> 
 <div class="portfolio leitourgia mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="leitourgia" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-6.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-6.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div>  

<!—Έβδνκε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο --> 
 <div class="portfolio leitourgia mix_all  wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="leitourgia" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-7.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-7.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div> 

<!—γδνε εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο --> 
 <div class="portfolio topothetish mix_all wow bounceIn" data-wow-delay="0.4s" 
data-cat="topothetish" style="display: inline-block; opacity: 1;"> 
  <div class="portfolio-wrapper grid_box">   
   <a href="images/set-img-8.jpg" class="swipebox"  title="Image 
Title"> <img src="images/set-img-8.jpg" class="img-responsive" alt=""><span 
class="zoom-active"></span> </a> 
  </div> 
 </div>      
<div class="clearfix"></div>      
</div> 
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 <!-- Gallery Script --> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.mixitup.min.js"></script> 
 <script type="text/javascript"> 
 $(function () {   

 var filterList = {    
 init: function () {    
 // MixItUp plugin 
 // http://mixitup.io 
 $('#portfoliolist').mixitup({ 
 targetSelector: '.portfolio', 
 filterSelector: '.filter', 
 effects: ['fade'], 
 easing: 'snap', 
 // call the hover effect 
 onMixEnd: filterList.hoverEffect() 

  });     
}, 

        
 hoverEffect: function () {      
 // Simple parallax effect 
 $('#portfoliolist .portfolio').hover( 
 function () { 
            
 $(this).find('.label').stop().animate({bottom: 0}, 200, 'easeOutQuad'); 
            
 $(this).find('img').stop().animate({top: -30}, 500, 'easeOutQuad');  
 }, 
 function () { 

           
$(this).find('.label').stop().animate({bottom: -40}, 200, 'easeInQuad'); 

      
 $(this).find('img').stop().animate({top: 0}, 300, 'easeOutQuad');  
       

  }   
 );     
        
  } 

};   
filterList.init(); 
});  
</script> 
<!--Σέινο Gallery Script--> 
<!—Βέινο πνπ θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζηελ θαηεγνξία ρεηηθά κε εκάο--> 
<div class="arrow-passive"> 
 <a href="#about" class="scroll"><img src="images/arrow-passive.png" 
alt=""/></a> 
</div> 

</div> 
</div> 

</div> 
<!—Σέινο ηνπ Portfolio --> 
 
<!—Έλαξμε θαηεγνξίαο ρεηηθά κε εκαάο--> 
<div class="about-section" id="about" id="about"> 
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 <div class="container"> 
  <div class="about-header"> 
  <h3><span>[</span> ρεηηθα κε εκαο <span>]</span></h3> 
<!—Δηζαγσγή εηθφλαο--> 
 
   <div class="about-imag"> 
    <img src="images/about-us-pic.jpg" alt=""/> 
   </div> 
<!—Δηζαγσγή θεηκέλνπ--> 
  <div class="about-text"> 
   <p>Οη δεκηνπξγνί ηεο εθαξκνγήο <b>GP One</b> νλνκαδφκαζηε 
<b>ηξαηήγεο Ηξαθιήο</b> (40351) θαη <b>Πξσηνπαπαδάθεο Νηθφιανο</b> (41035). Η 
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απνηειεί ην αληηθείκελν έξεπλαο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο, ε 
νπνία θαη καο αλαηέζεθε χζηεξα απν δηθή καο πξφηαζε ζηνλ θ. Μαηηάην θαη ζηελ 
δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ.</p>  
   <p>Σν ηκήκα Μεραληθψλ ΗΤ αλήθεη ζηε ζρνιή <b>ΑΔΙ Πεηξαηά 
Σ.Σ.</b> θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγάιεσ. Η δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη ηέζζεξα έηε 
θαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ, απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε παξάδνζε πηπρηαθήο 
εξγαζίαο.</p> 
  </div> 
  <div class="clearfix"></div> 
 </div>  
<!—Βέινο πνπ θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζηελ θαηεγνξία Δπηθνηλσλία--> 
<div class="arrow-active"> 
 <a href="#contact" class="scroll"><img src="images/arrow-active.png" 
alt=""/></a> 
</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!—Έλαξμε ηνπ footer. Δηζαγσγή θφξκαο επηθνηλσλίαο--> 
<div class="footer-section" id="contact" id="contact"> 
 <div class="container">  
  <div class="contact-header"> 
  <h3><span>[</span> Δπηθνηλσλεζηε καδη καο <span>]</span></h3> 
<!—Πεξηγξαθή ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο--> 
   <p>ε πεξίπησζε πνπ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαζθεπή, κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο κέζσ ηεο παξαθάησ θφξκαο 
επηθνηλσλίαο. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα καο βξείηε ζε δηαθνξα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ην LinkedIn. Θέινπκε λα γηλφκαζηε θαιχηεξνη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νπφηε ε γλψκε ζαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. </p> 
  </div> 
<!—Δηζαγσγή εηθφλσλ κε links απφ Social Media--> 
 <div class="social-icon"> 
  <a href="#"><i class="icon1"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon2"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon3"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon4"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon5"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon6"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon7"></i></a> 
  <a href="#"><i class="icon8"></i></a> 
 </div> 
<div class="contact"> 
<!—Δηζαγσγή πεδίσλ πξνο ζπκπιήξσζε ζηελ θφξκα--> 
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 <div class="col-md-4 contactgrid"> 
  <input type="text" class="text" value=" Ολνκαηεπψλπκν" 
onfocus="this.value = '';" onblur="if (this.value == '') {this.value = ' Ολνκαηεπψλπκν';}"> 
 </div> 
 <div class="col-md-4 contactgrid"> 
  <input type="text" class="text" value="email" onfocus="this.value = '';" 
onblur="if (this.value == '') {this.value = 'email';}"> 
 </div> 
 <div class="col-md-4 contactgrid"> 
  <input type="text" class="text" value="Σειέθσλν" onfocus="this.value = '';" 
onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Σειέθσλν';}"> 

</div> 
 <div class="col-md-8 contactgrid1"> 
  <textarea onfocus="if(this.value == 'Γξάςηε καο θαηη') this.value='';" 
onblur="if(this.value == '') this.value='Γξάςηε καο θαηη';" >Γξάςηε καο θαηη</textarea> 
 </div> 
<!—Δηζαγσγή πιήθηξνπ απνζηνιήο κελχκαηνο--> 
 <div class="col-md-4 contactgrid2"> 
  <input type="button" value="[Απνζηνιε]"> 
 </div> 
 <div class="clearfix"></div> 
 </div> 
<!—Πξνζζήθε γξακκήο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ--> 
<div class="footer-bottom"> 
 <p> Copyright &copy;2015  |  Με ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο </p> 
</div> 
<!—Script γηα βέινο ην νπνίν κεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ζηελ αζξρή ηεο ζειίδαο θαηά ην 
πάηεκα--> 
<script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function() { 
 /* 
 var defaults = { 
 containerID: 'toTop', // fading element id 
 containerHoverID: 'TopArrowHover', // fading element hover id 
 scrollSpeed: 1200, 
 easingType: 'linear'  
 }; 
 */ 
 $().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' });    
 }); 
 </script> 
<!—Δλζσκάησζε ηνπ βέινπο ζηνλ HTML θψδηθα--> 
<a href="#" id="toTop" style="display: block;"> <span id="TopArrowHover" style="opacity: 
1;"> </span></a> 
</div></div></div> 
</body> 
</html> 
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