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1.   Εισαγωγή 

 

 

 

Στις μέρες μας ο αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών που είναι συνδεμένες στο διαδίκτυο oλοένα και 

αυξάνεται. Μεχρι το τέλος του 2020 το πλήθος των συσκευών με δυνατότητες συνδεσιμότητας αναμένεται 

να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια. 

 

Οι συσκευές αυτές αποτελούν αυτό που ονομάζουμε Internet of Things (IoT). Με τον ορό IoT 

αναφερόμαστε στο δίκτυο επικοινωνίας κάθε αντικείμενου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, 

λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα στο δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή 

δεδομένων. 

 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του IoT είναι εξασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω του 

internet για όλες τις συσκευές. Τα δίκτυα που υποστηρίζουν αυτή την επικοινωνία πρέπει να έχουν 

δυνατότητα κλιμάκωσης για να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη κίνηση. Επομένως υπάρχουν 

προβλήματα για το δίκτυο, αλλά υπάρχουν και προβλήματα για τις IoT συσκευές οι οποίες λειτουργούν 

κυρίως με μπαταρίες, έχουν αδύναμους πομποδέκτες, περιορισμένη υπολογιστική ισχύ και περιορισμένη 

μνήμη. 

 

Για την υποστήριξη της επικοινωνίας στις συσκευές IoT μπορούμε να διαλέξουμε από ένα πλήθος 

τεχνολογιών. To Wi-Fi είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας και μεταδίδει 

μεγάλο όγκο δεδομένων. Το Bluetooth επιτρέπει στις συσκευές να επικοινωνούν, όμως έχει περιορισμένη 

εμβέλεια. 

 

Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία LoRa, που έχει αναπτυχθεί από την Semtech. Είναι 

ένα νέο ασύρματο πρωτόκολλο, σχεδιασμένο για επικοινωνίες μεγάλης εμβέλειας σε συνδυασμό με 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

 

Στόχος μας αποτελεί η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξοικειωμένους 

χρήστες για τη σύνδεση και παρακολούθηση αισθητήρων στο δίκτυο LoRaWAN με χρήση κινητής 

συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέους αισθητήρες με δυνατότητα επιλογής από μια λίστα με 

υποστηριζόμενες συσκευές ή ακολουθώντας τις οδηγίες, να αναπτύξει δικό του κώδικα για κάποια μη 

υποστηριζόμενη συσκευή. Επίσης θα μπορεί να παρακολουθεί τα δεδομένα για κάθε έναν από τους 

αισθητήρες του. Η εφαρμογή αυτή είναι cross-platform και μπορεί να υποστηριχτεί από τα λειτουργικά 

Windows της Microsoft, Android της Google και iOS της Apple Inc. Για την λειτουργεία της εφαρμογής 

γίνεται χρήση του The Things Network (ΤΤΝ). Το ΤΤΝ είναι ένα παγκόσμιο, ανοιχτό και αποκεντρωμένο 

δίκτυο IoT που χρησιμοποιεί την τεχνολογία LoRaWAN. Ακόμα, τα στοιχεία των χρηστών, καθώς και τα 

δεδομένα και οι πληροφορίες των αισθητήρων, αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και από αυτή 

γίνεται η ανάκτηση των απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργεία της εφαρμογής. 
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Εικόνα 1 Η αρχική οθόνη της εφαρμογής 

 

 

Εικόνα 2 Παράδειγμα συσκευής Arduino με LoRaWAN module και αισθητήρα 

Θερμοκρασίας/Υγρασίας 
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2.   LoRa, LoRaWAN & The Things 

Network 

 

 

2.1. LoRa 

 

2.1.1.  Τι είναι  

 

LoRa (Long Range) είναι μια τεχνική πολυφασματικής εναλλαγής προερχόμενη από την τεχνολογία chirp 

spread spectrum (css). Είναι η πρώτη χαμηλού κόστους υλοποίηση css με σκοπό την εμπορική χρήση. 

Αρχικά αναπτύχθηκε από την Cycleo στη Γαλλία και το 2012 εξαγοράστηκε από την Semtech, που είναι 

ιδρυτικό μέλος της LoRa Alliance. 

 

Οι συσκευές LoRa καθώς και η τεχνολογία LoRa είναι ένα μεγάλης εμβέλειας και χαμηλής κατανάλωσης 

chipset, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλά IoT δίκτυα παγκοσμίως. Η τεχνολογία LoRa επιτρέπει την 

λειτουργία πληθώρας έξυπνων εφαρμογών IoT που έχουν στόχο να επιλύσουν  προκλήσεις όπως 

διαχείριση ενέργειας, μείωση φυσικών πόρων, έλεγχο ρύπανσης, πρόληψη καταστροφών. Έχουν 

συγκεντρωθεί πάνω από 600 γνωστές περιπτώσεις χρήσης για έξυπνες πόλεις, έξυπνα σπίτια και κτήρια, 

έξυπνη γεωργία, έξυπνη υλικοτεχνική υποστήριξη και άλλα. 

 

Οι συσκευές LoRa προσφέρουν επιθυμητά χαρακτηριστικά για εφαρμογές IoT όπως η μεγάλη εμβέλεια, 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από δημόσια, ιδιωτικά ή υβριδικά δίκτυα και προσφέρει καλύτερη κάλυψη από τα υπάρχοντα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας. Ακόμα, η τεχνολογία μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες υποδομές 

και επιτρέπει χαμηλού κόστους εφαρμογές IoT που μπορούν να λειτουργούν με μπαταρίες. Οι συσκευές 

συνδέονται σε ένα non-cellular δίκτυο LoRaWAN. To δίκτυο LoRaWAN είναι αυτό που γεμίζει το 

τεχνολογικό κενό των δικτύων κινητής και Wi-Fi/BLE, τα οποία είτε απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης είτε 

μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ή έχουν περιορισμένη εμβέλεια και δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα σε 

εσωτερικούς χώρους. 

 

 

Εικόνα 3 Τεχνολογικό κενό Wi-Fi/Cellular 
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2.1.2.  Πώς λειτουργεί 

 

 

Το LoRa λειτουργεί περιφέροντας έναν RF τόνο με γραμμικό τρόπο. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα chirps 

σε αντεστραμμένο καταρράκτη, οπού τα νεότερα δεδομένα βρίσκονται στη κορυφή. Οι μεταδόσεις LoRa 

λειτουργούν σπάζοντας τα chirps σε διάφορα σημεία του χρόνου και της συχνότητας με σκοπό την 

κωδικοποίηση ενός συμβόλου.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 Chirp Spread Spectrum Reverse Waterfall  
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2.2. LoRaWAN 

 

2.2.1.  Τι είναι  

 

 

Το LoRaWAN είναι ένα πρωτόκολλο low-power wide-area network (LPWAN). Το LPWAN είναι ένας 

τύπος δικτύου ασυρμάτων τηλεπικοινωνίων ευρείας περιοχής σχεδιασμένο να επιτρέπει μεγάλης εμβέλειας 

και χαμηλού ρυθμού μετάδοσης επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων, όπως αισθητήρες που λειτουργούν με 

μπαταρίες. Η χαμηλή κατανάλωση, ο χαμηλός ρυθμός μετάδοσης και η επιδιωκόμενη χρήση, ξεχωρίζει 

αυτόν τον τύπο δικτύου από τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής που είναι σχεδιασμένα να συνδέουν 

χρήστες και επιχειρήσεις, να μεταφέρουν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, χρησιμοποιώντας παραπάνω 

ενέργεια. Οι ρυθμοί μεταφοράς δεδομένων των LPWAN κυμαίνονται από 0.3 kbit/s μέχρι 50 kbit/s ανά 

κανάλι. 

 

Το LoRaWAN λειτουργεί στις χωρίς άδεια ζώνες συχνοτήτων όπως το Wi-Fi και είναι πολύ ασφαλές από 

τις τελικές συσκευές έως τον server όπως τα δίκτυα κινητής. Είναι ιδανικό για εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου εφαρμογές. Το πρωτόκολλο LoRaWAN και οι συσκευές LoRa συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά 

του Wi-Fi και του δικτύου κινητής για να προσφέρουν αποδοτική, ευέλικτη και οικονομική λύση 

συνδεσιμότητας ιδανική για εφαρμογές IoT. Απλοί αισθητήρες μπορούν να τροφοδοτούν με δεδομένα 

πλατφόρμες ανάλυσης, όπως αυτές της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. 

 

Δημόσια, ιδιωτικά και υβριδικά LoRaWAN δίκτυα είναι παγκοσμίως διαθέσιμα και προσβάσιμα σε πάνω 

από 100 χώρες. Αυτή η ήδη υπάρχουσα υποδομή επιτρέπει την εύκολη και άμεση υλοποίηση εφαρμογών. 

 

Το οικοσύστημα που υποστηρίζει τα LoRa και LoRaWAN περιέχει μια ολοκληρωμένη συλλογή από 

φορείς δικτύου, κατασκευαστές ηλεκτρονικού υλικού, σχεδιαστές προγραμμάτων, παρόχους υπηρεσιών 

και πανεπιστήμια, που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία συσκευών, δικτύων και εφαρμογών. 

 

 

 

 

Εικόνα 5 LoRaWAN Network Topology 
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2.2.2.  Πώς λειτουργεί 

 

Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, τα πρωτόκολλα σαν το LoRaWAN είναι αρκετά απλά. Ο τρόπος επικοινωνίας 

τους μπορεί να παρομοιαστεί με αυτόν της επικοινωνίας ενός καθηγητή με τους μαθητές κατά την διάρκεια 

μια διάλεξης. Το gateway μιλάει στους τελικούς κόμβους, και αντίστροφα. Είναι μια ασύμμετρη σχέση με 

την έννοια ότι κάθε κόμβος προσπαθεί να επικοινωνήσει με το gateway την ιδιά στιγμή, αλλά το gateway 

δεν μπορεί να ακούσει όλους τους κόμβους ταυτόχρονα. 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα σενάριο λειτουργείας: Έστω ότι έχουμε τέσσερα gateways και έναν κόμβο. Ο 

κόμβος μεταδίδει τυφλά στο φάσμα συχνοτήτων και κάθε gateway που μπορεί να τύχει να ακούσει αυτή 

τη μετάδοση στη συνέχεια μπορεί να την αναμεταδώσει στο cloud. Είναι πιθανό όλα τα gateway να 

ακούσουν το μήνυμα και να το αναμεταδώσουν. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να μεταδοθούν μηνύματα 

από τον κόμβο ακόμα και αν υπάρχει πολύ ασθενής σύνδεση μεταξύ κόμβου και gateways. 

 

Όταν το μήνυμα έχει παραδοθεί, δεν υπάρχει επιβεβαίωση παραλαβής. Ωστόσο, οι κόμβοι στο LoRaWAN 

δίκτυο μπορούν να απαιτήσουν μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν έχει ζητηθεί μήνυμα επιβεβαίωσης και όλα τα 

gateways έχουν παραλάβει το ίδιο μήνυμα, το cloud επιλέγει πιο από τα gateways θα απαντήσει σε 

συγκεκριμένο χρόνο, συνήθως μερικά δευτερόλεπτα αργότερα. Όμως προκύπτει το εξής πρόβλημα: όταν 

το επιλεγμένο gateway μεταδίδει πίσω στον κόμβο, σταματάει να ακούει οτιδήποτε άλλο. Άρα, αν μια 

εφαρμογή χρειάζεται πολλά μηνύματα επιβεβαίωσης, είναι πολύ πιθανό να ξοδέψει περισσότερο χρόνο 

μεταδίδοντας μηνύματα επιβεβαίωσης από το να ακούει για μηνύματα, πράγμα το οποίο τελικά θα 

οδηγήσει στην κατάρρευση του δικτύου. 

 

 

 

 

Εικόνα 6 LoRaWAN Σύστημα  
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Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πώς λειτουργεί το LoRaWAN. Η πάνω εικόνα δείχνει αν το gateway 

μεταδίδει ή όχι (αν είναι πορτοκαλί μεταδίδει, αν είναι μπλε δεν μεταδίδει). Η κάτω εικόνα παρουσιάζει τα 

κανάλια του δέκτη. Σχεδόν όλα τα δίκτυα LPWAN, συμπεριλαμβανομένου και του LoRaWAN, έχουν 

πολλαπλά κανάλια λήψης και τα περισσότερα LoRaWAN συστήματα μπορούν να δεχτούν 8 μηνύματα 

ταυτόχρονα. 

 

2.2.3.  LoRaWAN Classes A, B, & C 

 

Το LoRaWAN έχει 3 κλάσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα. Η κλάση A είναι πλήρως ασύγχρονη, είναι 

αυτό που αποκαλείται ALOHA σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι τελικοί κόμβοι δεν περιμένουν κάποια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να μιλήσουν στο gateway, απλά μεταδίδουν όποτε χρειάζεται και 

παραμένουν σε αδράνεια μέχρι τότε. Αν έχουμε ένα τέλεια συγχρονισμένο δίκτυο σε 8 κανάλια, μπορούμε 

να γεμίσουμε κάθε παράθυρο χρόνου με ένα μήνυμα. Όταν ένας κόμβος ολοκληρώσει την μετάδοση, ένας 

άλλος ξεκινάει αμέσως. Χωρίς κανένα κενό στην επικοινωνία, η μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα ενός 

ALOHA δικτύου είναι περίπου το 18.4% αυτού του μέγιστου. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 

συγκρούσεις, γιατί αν ένας κόμβος μεταδίδει και εκείνη τη στιγμή κάποιος άλλος αποφασίσει να ξυπνήσει 

και να μεταδώσει στην ιδιά συχνότητα και με τις ιδίες ρυθμίσεις, θα υπάρξει σύγκρουση. 

 

Η κλάση B επιτρέπει στα μηνύματα να μεταδίδονται σε κόμβους που λειτουργούν με μπαταρίες. Κάθε 128 

δευτερόλεπτα, το gateway εκπέμπει ένα beacon. Όλα τα LoRaWAN gateways εκπέμπουν  μηνύματα 

beacon την ίδια χρονική στιγμή. Σε όλους τους κόμβους που ανήκουν στη κλάση B ορίζεται παράθυρο 

χρόνου μέσα στο κύκλο των 128 δευτερολέπτων και προσδιορίζεται ποτέ θα ακούνε. Μπορούμε για 

παράδειγμα να πούμε σε έναν κόμβο να ακούει κάθε δέκατο του παραθύρου, και όταν αυτή η στιγμή 

έρχεται, επιτρέπουμε στα downlink μηνύματα να μεταδοθούν.  

 

Η κλάση C επιτρέπει στους κόμβους να ακούνε συνεχώς και μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να στέλνονται 

downlink μηνύματα. Αυτή η κλάση χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμογές που δεν λειτουργούν με 

μπαταρίες, επειδή απαιτείται πολύ ενέργεια για να παραμένει ο κόμβος ενεργός και να λαμβάνει μηνύματα 

κάθε στιγμή. 

 

 

 

Εικόνα 7 LoRaWAN Classes 
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2.3. The Things Network 

 

 

Το The Things Network, γνωστό και ως TTN, είναι μια ανοιχτού κώδικα υποδομή που στοχεύει στην 

παροχή δωρεάν κάλυψης δικτύου LoRaWAN. Αυτό το πρότζεκτ έχει αναπτυχθεί από μια συνεχώς 

αυξανομένη κοινότητα σε όλο τον κόσμο και βασίζεται σε εθελοντικές προσφορές στο πρότζεκτ. Η κάλυψη 

δικτύου είναι αρκετά καλή σε μεγάλες πόλεις, ενώ εξαπλώνεται στις μικρότερες. 

 

Ο σκοπός του TTN είναι να επιτρέψει στις συσκευές να χρησιμοποιήσουν τα gateways μεγάλης εμβέλειας 

για την σύνδεση τους σε ένα ανοιχτού κώδικα, αποκεντρωμένο δίκτυο.  

 

Ένας χρήστης μπορεί να συνδέσει συσκευές, να προσθέσει νέα gateway στο δίκτυο, να αναπτύξει και να 

διαχειριστεί εφαρμογές.  

 

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το TTN πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Από τον λογαριασμό 

του μπορεί να δημιουργήσει διάφορες εφαρμογές ανάλογα τις ανάγκες του. Μια εφαρμογή TTN δίνει 

προσβάσεις στις παρακάτω παραμέτρους: 

 

• Application ID (Επιτρέπει την αναγνώριση των συσκευών στο δίκτυο) 

• Τις εγγεγραμμένες συσκευές (τους αισθητήρες, την κατάσταση τους και τα δεδομένα που 

στέλνουν) 

• Έναν αποκωδικοποιητή payload (Συναρτήσεις για την αποκωδικοποίηση του payload) 

• Γενικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή ( π.χ. ασφάλεια, κλειδιά δικτύου, μέθοδος authentication) 

 

Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη και λειτουργική, το επόμενο βήμα είναι η εγγραφή μιας συσκευής στο 

δίκτυο. Με την εγγραφή ο χρήστης θα λάβει όλα τα απαραίτητα κλειδιά για να συνδέσει την συσκευή στο 

δίκτυο και να συλλέξει τα δεδομένα της. Όταν μια συσκευή συνδεθεί στο δίκτυο, ο χρήστης μπορεί να 

παρακολουθήσει τα δεδομένα της σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω του TTN είναι μέσω άλλων υπηρεσιών 

συλλογής δεδομένων.  

 

 

 

Εικόνα 8 TTN Network Architecture 
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3. Xamarin.Forms  

 

 

3.1. Εισαγωγή  

 

Το Xamarin.Forms πρωτοεμφανίστηκε το 2014 σαν μια συλλογή από βελτιώσεις για την πλατφόρμα 

Xamarin γνωστή και ως Xamarin 3. Το Xamarin είναι framework ανάπτυξης mobile εφαρμογών που 

επεκτείνει την πλατφόρμα ανάπτυξης .Net με εργαλεία και βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη mobile 

εφαρμογών. 

 

Με το Xamarin.Forms οι χρήστες μπορούν να γράψουν κώδικα UI ο οποίος μπορεί να γίνει compile και 

για τις τρεις mobile πλατφόρμες : iPhone, Android και Windows Phone.  

 

Στην ουσία, το Xamarin.Forms μετατρέπει όλες τις βιβλιοθήκες των λειτουργικών συστημάτων Android 

(Java) και iOS (objective C) σε C#. Όταν ένα Xamarin.Forms πρότζεκτ γίνεται compile, όλες οι κλήσεις 

σε βιβλιοθήκες αντικαθίστανται από τα native API της κάθε πλατφόρμας και στην συνέχεια μεταφέρονται 

στον αντίστοιχο compiler (Android SDK ή iOS XCode) οπού ολοκληρώνεται η διαδικασία. 

 

 

 

Εικόνα 9 Xamarin.Forms 

 

Βασικοί λόγοι για την επιλογή τους Xamarin.Forms είναι η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#, η 

οποία παρέχει πλήθος από τεχνολογίες μερικές εκ των οποίων είναι οι Linq και TPL (async/await), καθώς 

και το γεγονός ότι μπορούν να παραχθούν 100% native, cross-platform εφαρμογές χρησιμοποιώντας τον 

ίδιο κώδικα. Αυτό όμως που κάνει το Xamarin ξεχωριστό, είναι το γεγονός ότι ολόκληρο το .Net runtime 

και framework έχει μετατραπεί ώστε να μπορεί να τρέξει natively σε Android, iOS και macOS. Αυτό 

σημαίνει πως ιδιά λογική που χρησιμοποιείται για μια Desktop ή Web εφαρμογή μπορεί να τρέξει 

απευθείας σε mobile εφαρμογές. 



   
 

14 
 

Το Xamarin.Forms API περιέχει πολύ μεγάλη λειτουργικότητα, η οποία επεκτείνεται και από plugins 

τρίτων. Λειτουργίες όπως υπηρεσίες τοποθεσίας, persistent storage και υπηρεσίες τηλεφωνίας μπορούν να 

διαχειρίζονται από το cross-platform API. Ωστόσο, κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες της κάθε 

πλατφόρμας πρέπει να διαχειρίζονται ξεχωριστά. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης 

Dependency Service, οπού ο χρήστης γραφεί κώδικα για κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά. 

 

Ακόμα, τα UI controls μπορούν να παραμετροποιηθούν, αλλά αν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές ο χρήστης 

πρέπει να δημιουργήσει Custom Renderers για κάθε πλατφόρμα, οι οποίες επιτρέπουν native επιπέδου UI 

παραμετροποίηση. Ουσιαστικά ένας Custom Renderer κληρονομεί από τον renderer της κάθε πλατφόρμας 

και στην συνέχεια πραγματοποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Για εφαρμογές οι οποίες απαιτούν 

περίπλοκο γραφικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση χρήστη, δεν συστήνεται η χρήση του Xamarin.Forms. 

 
 
 
 

 

Εικόνα 10 Παράδειγμα Custom Renderer για Entry. 
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3.2. Κύκλος ζωής μια εφαρμογής Xamarin.Forms 

 

Όταν δημιουργείται μια εφαρμογή Xamarin.Forms, εμφανίζονται τα παρακάτω τέσσερα πρότζεκτ: 

 

• Portable Project 

Αυτό είναι το πρότζεκτ οπού θα γραφτεί σχεδόν το 95% του κώδικα της εφαρμογής. Αυτός ο 

κώδικας είναι κοινός και για τις τρεις πλατφόρμες. 

 

• Android 

Αυτό είναι το πρότζεκτ οπού θα γραφτεί κώδικας συγκεκριμένα για την πλατφόρμα του Android, 

καθώς και το πρότζεκτ στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα resources όπως πολυμέσα και αρχεία 

που θέλουμε να υπάρχουν στην έκδοση της εφαρμογής μας για Android. 

 

• iOS 

Αυτό είναι το πρότζεκτ όπου θα γραφτεί κώδικας συγκεκριμένα για την πλατφόρμα του iOS, καθώς 

και το πρότζεκτ στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα resources που αφορούν την συγκεκριμένη 

πλατφόρμα. 

 

• Universal Windows 

Αυτό είναι το πρότζεκτ όπου θα γραφτεί κώδικας συγκεκριμένα για την πλατφόρμα Universal 

Windows, καθώς και το πρότζεκτ στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα resources που αφορούν την 

συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

 

 

 

 

Εικόνα 11 Xamarin.Forms Project 

 

 



   
 

16 
 

Ο κύκλος ζωής μια εφαρμογής Xamarin.Forms αποτελείται από τρεις εικονικές μεθόδους οι οποίες γίνονται 

override. Αυτές οι μέθοδοι υπάρχουν στην κλάση App.xaml.cs. 

Αυτές οι τρεις μέθοδοι είναι : 

 

• OnStart() 

• OnSleep() 

• OnResume() 

 

 

Εικόνα 12 Xamarin.Forms Life Cycle Methods 

 

Όπως κανείς μπορεί να συμπεράνει και από τις ονομασίες τους, αυτές οι μέθοδοι καλούνται όταν η 

εφαρμογή ξεκινάει, κοιμάται ή επανέρχεται από ύπνο. Δεν υπάρχει μέθοδος για τον τερματισμό της 

εφαρμογής, καθώς αυτό επιτυγχάνεται από την μέθοδο OnSleep(). 

 

 

Η μέθοδος On Start 

 

Η OnStart() καλείται όταν η εφαρμογή ξεκινάει. Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής εκτελείται ο  κώδικας 

που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μέθοδο. 

 

Η μέθοδος On Sleep 

 

Η OnSleep() καλείται όταν η εφαρμογή βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Καλείται όταν ο χρήστης 

κρύψει την εφαρμογή στο παρασκήνιο. 

 

Η μέθοδος On Resume 

 

Η OnResume() καλείται όταν η επιστρέφει από την κατάσταση αδράνειας. Καλείται όταν ο χρήστης ανοίξει 

την εφαρμογή στο παρασκήνιο. 

 



   
 

17 
 

4. Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος  

 

 
 

4.1 Εργαλεία και Υλικό 

 

Το πληροφοριακό σύστημα που υλοποιήθηκε περιέχει cross-platform mobile εφαρμογή η οποία 

επικοινωνεί με βάση δεδομένων SQL. Για την ανάκτηση πληροφοριών από την βάσει δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού php. Όλα τα php scripts βρίσκονται σε έναν Linux Server. 

Ακόμα στον Linux Server βρίσκονται php και python scripts τα οποία είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία 

με το δυτικό TTN και για την παραγωγή κώδικα των τελικών συσκευών κόμβων. Τέλος, η επικοινωνία 

μεταξύ τελικών κόμβων και του δικτύου TTN, επιτυγχάνεται με την χρήση της τεχνολογίας LoRaWAN 

και εγκατάσταση ή χρήση, δημοσίων ή ιδιωτικών LoRa Gateway.  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα με όλα τα εργαλεία και το υλικό που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

1. Εργαλεία 

 

• Visual Studio 2017 

• MySQL 

• Linux Server 

• phpMyAdmin 

• TTN Python SDK 

• XLoader 

• Arduino IDE 

 

2. Υλικό  

 

• Dragino LG01-P 

• Arduino UNO 

• Dragino LoRa Shield v1.4 

• DHT11 
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4.2. Αρχιτεκτονική 

 
 
Σκοπός του πληροφοριακού συστήματος είναι η παρουσίαση δεδομένων από απομακρυσμένους 

αισθητήρες σε mobile εφαρμογή. Η εφαρμογή επικοινωνεί μέσω σύνδεσης δικτύου Internet με έναν Linux 

Server. Ο Server λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής μεταξύ του δικτύου ΤΤΝ και της εφαρμογής. Σε αυτόν 

αποθηκεύονται και ανακτώνται όλα τα δεδομένα των χρηστών και της εφαρμογής. Οι τελικοί κόμβοι 

επικοινωνούν μέσω του δικτύου LoRaWAN με LoRa Gateways τα οποία είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο 

και επικοινωνούν με το δίκτυο TTN. Έτσι επιτυγχάνεται αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κινητών 

συσκευών και συσκευών που υποστηρίζουν το δίκτυο LoRaWAN. 

 
 

 

 

Εικόνα 13 Η αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος 
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4.3. Βάση Δεδομένων 

 

 

4.3.1 E-R και πίνακες 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμά Οντοτήτων – Συσχετίσεων (E-R) της βάσης δεδομένων του 

πληροφοριακού συστήματος. 

 

 

Εικόνα 14 ΕR Βάσης Δεδομένων 
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Η βάση δεδομένων αποτελείται από τους πίνακες members και sensors, καθώς και από πίνακες για κάθε 

sensor, των οποίων οι στήλες δημιουργούνται δυναμικά ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα και το 

payload. 

 

Πίνακας members: 

 

 

Εικόνα 15 Πίνακας members 

 

Ο πίνακας members περιέχει τα στοιχεία των χρηστών της εφαρμογής. Για κάθε χρήστη δημιουργείται ένα 

μοναδικό id. Επίσης, τα πεδία username και email που εισάγονται από τον χρήστη πρέπει να είναι 

μοναδικά. Κάθε φορά που ένας χρήστης συνδέεται εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του γίνεται 

ερώτηση στην βάση δεδομένων και αν υπάρχει χρήστης με αυτά τα στοιχεία επιστρέφεται το id του και 

αυτό χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των δεδομένων του, οπού χρειάζεται, για όσο διάστημα 

χρησιμοποιεί την mobile εφαρμογή. 

 

 

Παρακάτω παραθέτεται ο SQL κώδικας για την δημιουργία του πίνακα members: 

 

1. CREATE TABLE `members` (   
2.   `id` int(11) NOT NULL,   
3.   `username` varchar(30) NOT NULL,   
4.   `email` varchar(50) NOT NULL,   
5.   `password` varchar(128) NOT NULL,   
6.   `first_name` varchar(50) NOT NULL,   
7.   `last_name` varchar(50) NOT NULL   
8. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;   
9.    
10. ALTER TABLE `members`   
11.   ADD PRIMARY KEY (`id`),   
12.   ADD UNIQUE KEY `username` (`username`),   
13.   ADD UNIQUE KEY `email` (`email`),   
14.   ADD KEY `id` (`id`);   
15.    
16. ALTER TABLE `members`   
17.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=32;   
18. COMMIT;   
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Πίνακας sensors: 

 

 

 

 

Εικόνα 16 Πίνακας sensors 

 

 

 

 

Ο πίνακας sensors περιέχει όλους τους εγγεγραμμένους αισθητήρες της εφαρμογής, οι οποίοι με την σειρά 

τους εγγράφονται και στο δίκτυο TTN. Έχει γίνει η παραδοχή ότι κάθε κόμβος έχει έναν αισθητήρα. Οπότε 

με την έννοια αισθητήρας είναι σαν να αναφερόμαστε σε ολόκληρο τον κόμβο. Κάθε αισθητήρας έχει 

μοναδικό sensor_id. Επίσης, τα πεδία nwkSKey και devAddr είναι μοναδικά και είναι κλειδιά τα οποία 

παράγονται από το TTN. Τέλος, έχει εξασφαλιστεί πως το πεδίο dev_id είναι μοναδικό, καθώς παράγεται 

από τον συνδυασμό μοναδικών πεδίων του αισθητήρα και τυχαίων αριθμών. Ο πίνακας sensors είναι αυτός 

που κρατάει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγεγραμμένες συσκευές των χρηστών. Για κάθε συσκευή 

γνωρίζουμε τον χρήστη στον οποίο ανήκει καθώς και τα κλειδιά για την ταυτοποίηση της συσκευής από 

το δίκτυο TTN. Ακόμα, από το πεδίο payload_format γνωρίζουμε την κωδικοποίηση του payload κάθε 

συσκευής, τον αισθητήρα που χρησιμοποιεί και το πλήθος των διαφορετικών δεδομένων που στέλνει η 

κάθε συσκευή.  
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Παρακάτω παραθέτεται ο SQL κώδικας για την δημιουργία του πίνακα sensors: 

 

1. CREATE TABLE `sensors` (   
2.   `sensor_id` int(11) NOT NULL,   
3.   `sensor_name` varchar(50) NOT NULL,   
4.   `owner_id` int(10) NOT NULL,   
5.   `payload_format` varchar(160) NOT NULL,   
6.   `description` varchar(256) DEFAULT NULL,   
7.   `devEui` varchar(16) DEFAULT NULL,   
8.   `appEui` varchar(16) DEFAULT NULL,   
9.   `appKey` varchar(32) DEFAULT NULL,   
10.   `dev_id` varchar(16) DEFAULT NULL,   
11.   `devAddr` varchar(8) DEFAULT NULL,   
12.   `nwkSKey` varchar(32) DEFAULT NULL,   
13.   `appSKey` varchar(32) DEFAULT NULL,   
14.   `device` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'custom',   
15.   `sensor` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'custom',   
16.   `columns` varchar(100) DEFAULT NULL   
17. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;   
18.    
19. ALTER TABLE `sensors`   
20.   ADD PRIMARY KEY (`sensor_id`),   
21.   ADD KEY `owner_id` (`owner_id`);   
22.    
23. ALTER TABLE `sensors`   
24.   MODIFY `sensor_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=117;   
25. COMMIT;   

 

 

 

Πίνακες sensor_id: 

 

 

 

Εικόνα 17 Πίνακες sensor_id 

 

 

 

Αυτοί οι πίνακες δημιουργούνται δυναμικά για κάθε νέα συσκευή που εγγράφεται στο σύστημα. Σε αυτούς, 

διατηρούνται όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται από τους κόμβους. Τα πεδία dev_id και time υπάρχουν 

σε κάθε αισθητήρα και όλα τα υπόλοιπα δημιουργούνται ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα και τον τύπο 

των τιμών που μεταδίδει. Το dev_id είναι μοναδικό και συνδέεται μόνο με έναν αισθητήρα από τον πίνακα 

sensors. 

 



   
 

23 
 

4.4. Cross-Platform mobile Εφαρμογή 

 
Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης για την διαχείριση και την προβολή των συσκευών  

του αναπτύχθηκε με την χρήση του Visual Studio και του Xamarin.Forms. Οι γλώσσες που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι xaml και C#. Για την επικοινωνία με την βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 

γλώσσα σεναρίων PHP. 

 

Όταν ο χρήστης ανοίξει την εφαρμογή αυτή είναι η αρχική οθόνη που θα εμφανιστεί LoginPage.xaml. 

 

 

 

Εικόνα 18 Αρχική οθόνη εφαρμογής 
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Για να χρησιμοποιήσει κανείς την εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Στην 

επόμενη εικόνα φαίνεται οθόνη εγγραφής νέου χρήστη Registration.xaml. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 19 Οθόνη εγγραφής νέου χρήστη 
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Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα πεδία και πατήσει στο κουμπί SIGN UP εκτελείται η παρακάτω μέθοδος: 

 

 

1. async void SingUpProcedure(object sender, EventArgs e)   
2.         {   
3.             var values = new Dictionary<string, string>   
4.             {   
5.             { "username", Entry_Username.Text },   
6.             { "password", Entry_Password.Text },   
7.             { "email", Entry_Email.Text },   
8.             { "first_name", Entry_First_Name.Text},   
9.             {"last_name", Entry_Last_Name.Text }   
10.             };   
11.    
12.             var content = new FormUrlEncodedContent(values);   
13.             var response = await user.client.PostAsync(Constants.BaseUrl + "/smartcity/

register.php", content);   
14.             string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
15.                
16.             if (responseString.Equals("success"))   
17.             {   
18.                 var result = await DisplayAlert("Registration", "Registration Completed

!", "Ok","Cancel");   
19.                 if (result==true)   
20.                 await Navigation.PushModalAsync(new LoginPage());   
21.    
22.             }   
23.             else   
24.                 await DisplayAlert("Registration", "There was an error, please try agai

n" , "Ok");   
25.         }   

 

 

 

 

 

Σε αυτή τη μέθοδο τα πεδία που συμπλήρωσε ο χρήστης εισάγονται σε ένα Dictionary και γίνεται post 

μέσο του http client στο αρχείο register.php. Αν η κλήση επιστρέψει success τότε γίνεται πλοήγηση του 

χρήστη στην αρχική σελίδα της εφαρμογής LoginPage.xaml. Σε κάθε άλλη περίπτωση εμφανίζεται ένα 

μνήμα popup στον χρήστη που τον ενημερώνει ότι υπήρξε κάποιο σφάλμα. 
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Ο κώδικας του αρχείου register.php 

 

 

1. <?php   
2.    ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    
5.    if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {   
6.       // username and password sent from form   
7.    
8.       $myusername = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['username']);   
9.       $mypassword = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password']);   
10.       $myemail = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['email']);   
11.       $myfirst_name= mysqli_real_escape_string($db,$_POST['first_name']);   
12.       $mylast_name = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['last_name']);   
13.    
14.    
15.       $sql = "INSERT INTO members (username,password,email,first_name,last_name)   
16.       VALUES ('$myusername','$mypassword','$myemail','$myfirst_name','$mylast_name')"; 

  
17.       if(mysqli_query($db,$sql))   
18.       {   
19.           echo "success";   
20.       }   
21.       else   
22.       {   
23.           echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($db);   
24.       }   
25.       mysqli_close($db);   
26.    }   
27. ?>   

 

 

 

 

 

 

Αυτό το php script δέχεται από το POST τα δεδομένα του χρήστη από την εφαρμογή και στη συνέχεια τα 

καταχωρεί στον πίνακα members της βάσης δεδομένων. Αν η καταχώριση πετύχει τότε επιστρέφει success, 

σε άλλη περίπτωση εμφανίζει ένα μνήμα σφάλματος. 
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Για την είσοδο του χρήστη, όταν αυτός πατήσει το κουμπί SIGN IN της αρχικής οθόνης. Εκτελείται η 

παρακάτω μέθοδος που καλεί το CheckInformation() Task: 

 

1. async void SignInProcedure(object sender, EventArgs e)   
2.         {   
3.             user user = new user(Entry_Username.Text, Entry_Password.Text);   
4.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(user.CheckInformation());   
5.             string response = await user.CheckInformation();   
6.             if (response.Equals("success"))   
7.             {   
8.                await Navigation.PushModalAsync(new UserPage());   
9.             }   
10.             else   
11.                await DisplayAlert("Login", "Login Error, Please Check Username and Pass

word.", "Ok");   
12.         }   
13.    
14.    
15.    
16. public async Task<string> CheckInformation()   
17.         {   
18.             var values = new Dictionary<string, string>   
19.             {   
20.             { "username", this.Username },   
21.             { "password", this.Password }   
22.             };   
23.    
24.             var content = new FormUrlEncodedContent(values);   
25.             var response = await client.PostAsync(Constants.BaseUrl+"/smartcity/login.p

hp", content);   
26.             var responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
27.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseString);   
28.             return responseString;   
29.    
30.         }   

 

 

 

 

Σε αυτή τη μέθοδο γίνεται κλήση του CheckInformation task για την οντότητα user. Το Task αυτό κάνει 

Post στο login.php τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. Στη συνέχεια επιστρέφει το αποτέλεσμα της 

κλήσης στη μέθοδο. Αν η απάντηση είναι success σημαίνει πως υπάρχει χρήστης με αυτά τα στοιχεία και 

τότε γίνεται πλοήγηση του χρήστη στην επόμενη οθόνη UserPage.xaml. Σε άλλη περίπτωση εμφανίζεται 

κατάλληλο μήνυμα σφάλματος. 
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Ο κώδικας του αρχείου register.php 

 

1. <?php   
2.   // ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    session_start();   
5.    
6.    if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {   
7.       // username and password sent from form   
8.    
9.       $myusername = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['username']);   
10.       $mypassword = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password']);   
11.    
12.       $sql = "SELECT id FROM members WHERE username = '$myusername' and password = '$my

password'";   
13.       $result = mysqli_query($db,$sql);   
14.       $row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);   
15.       //$active = $row['active'];   
16.    
17.       $count = mysqli_num_rows($result);   
18.    
19.       // If result matched $myusername and $mypassword, table row must be 1 row   
20.    
21.       if($count == 1) {   
22.    
23.          $_SESSION['login_user'] = $myusername;   
24.    
25.          echo "success";   
26.       }else {   
27.          echo "Your Login Name or Password is invalid";   
28.       }   
29.    }   
30. ?>   

 

 

 

 

 

Αυτό το php δέχεται τα στοιχεία εισόδου του χρήστη από το POST, στην συνέχεια κάνει ερώτηση στην 

βάση δεδομένων για να εξακριβώσει αν τα στοιχεία του χρήστη υπάρχουν. Αν υπάρχουν τότε επιστρέφει 

success, ειδάλλως επιστρέφει μήνυμα σφάλματος. 
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Παρακάτω φαίνεται η κεντρική οθόνη της εφαρμογής UserPage.xaml. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει να μεταβεί στην οθόνη SensorPage.xaml ή στην οθόνη devices.xaml, πατώντας το κατάλληλο 

κουμπί. 

 

 

 

Εικόνα 20 Κεντρική οθόνη εφαρμογής 

 

 

Η μονή λειτουργεία αυτής της οθόνης είναι η πλοήγηση του χρήστη στην οθόνη επιλογής του.  
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η οθόνη Manage Devices. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί πατώντας το κουμπί Manage Devices στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής. Το αρχείο xaml για 

αυτή την οθόνη είναι το devices.xaml. 

 

 

 

Εικόνα 21 Οθόνη Manage Devices 

 

 

Από αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να πλοηγηθεί στις οθόνες επεξεργασίας συσκευής, 

προσθήκη νέας συσκευής και στην παραγωγή κώδικα συσκευή. 
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Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί EDIT DEVICES, η παρακάτω οθόνη θα εμφανιστεί. Το αρχείο xaml για 

αυτή την οθόνη είναι το ΕditDev.xaml. 

 

 

 

 

Εικόνα 22 Οθόνη επιλογής συσκευής προς επεξεργασία 

 

 

 

 

Σε αυτή την οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τις συσκευές του χρήστη. Όταν πατήσει πάνω σε κάποιο από τα 

αντικείμενα της λίστας, τότε θα μεταφερθεί στην επόμενη οθόνη, όπου θα εισάγει τις αλλαγές που θέλει 

να πραγματοποιήσει για την συσκευή που επέλεξε. 
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Όταν αυτή η οθόνη εμφανιστεί, εκτελείται η παρακάτω μέθοδος. Σε αυτή τη μέθοδο πραγματοποιείται μια 

κλήση στο αρχειο data.php οπού επιστρέφει όλες τις συσκευές του χρήστη και στη συνέχεια τις εισάγει σε 

μια λίστα. 

 

1. private async void GetSensorList()   
2.         {   
3.             HttpResponseMessage response = await user.client.GetAsync(Constants.BaseUrl

 + "/smartcity/data.php");   
4.             HttpContent content = response.Content;   
5.             string mycontent = await content.ReadAsStringAsync();   
6.             string[] sensors = mycontent.Split(',');   
7.             indicator.IsVisible = false;   
8.             indicator.IsRunning = false;   
9.             Items = new ObservableCollection<string>(sensors);   
10.             MyListView.ItemsSource = Items;   
11.    
12.         }   

 

Ο κώδικας του αρχείου data.php 

 

1. <?php   
2.   ini_set('display_errors', 1);   
3.   include("Config.php");   
4.   session_start();   
5.    
6.   if($_SESSION['login_user']){ //checks if user is logged in   
7.    
8.     $user_id=0;   
9.     $username= $_SESSION['login_user'];   
10.     $sql = "SELECT id FROM members WHERE username = '$username'";   
11.     $result = mysqli_query($db,$sql);   
12.     if (mysqli_num_rows($result)==1)   
13.     {   
14.       $row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);   
15.       $user_id = $row['id'];   
16.    
17.     }   
18.     if($user_id > 0)   
19.     {   
20.     $sql = "SELECT sensor_name FROM sensors WHERE owner_id = '$user_id'";   
21.     $result = mysqli_query($db,$sql);   
22.     if (mysqli_num_rows($result) > 0)   
23.     {   
24. $i =1;   
25.          while($row = mysqli_fetch_assoc($result))   
26.           {   
27.                 if($i < mysqli_num_rows($result))   
28.         echo "" . $row["sensor_name"]. ",";   
29.                else   
30.                 echo "".  $row["sensor_name"]."" ;   
31.    
32.                $i = $i+1;   
33.    
34.               }   
35.     }   
36.     else   
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37.      {   
38.         echo "0 results";   
39.        }   
40.   }   
41.    
42.  }   
43. ?>   

 

 

Αυτό το php είναι υπεύθυνο να επιστρέψει όλες τις συσκευές του χρήστη από την βάση δεδομένων. Αν ο 

χρήστης έχει καταχωρημένες συσκευές τότε τις επιστρέφει, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα “0 results”. 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει μια συσκευή από τη λίστα, θα γίνει πλοήγηση στην επόμενη σελίδα με παράμετρο 

την επιλεγμένη συσκευή. Αυτή η λειτουργεία πραγματοποιείται με έναν event handler οποίος γίνεται 

trigger όταν επιλεχθεί κάποιο στοιχείο της λίστας. 

 

 

1. async void Handle_ItemTapped(object sender, ItemTappedEventArgs e)   
2.         {   
3.             if (e.Item == null)   
4.                 return;   
5.    
6.             await Navigation.PushModalAsync(new Editor(e.Item.ToString()));   
7.    
8.             //Deselect Item   
9.             ((ListView)sender).SelectedItem = null;   
10.         }   
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η οθόνη επεξεργασίας συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να 

επεξεργαστεί την συσκευή ή να διαγράψει την συσκευή. Το αρχείο  xaml για αυτή την οθόνη είναι το 

Editor.xaml. 

 

 

 

 

Εικόνα 23 Οθόνη επεξεργασίας συσκευών 

 

 

 

 

Από αυτή τη σελίδα ο χρήστης ανάλογα με την επιλογή του θα πλοηγηθεί στην κατάλληλη οθόνη. 
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Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Edit Payload, η παρακάτω οθόνη θα εμφανιστεί. Το αρχείο xaml για αυτή 

την οθόνη είναι το EditPayload.xaml. 

 

 

 

Εικόνα 24 Οθόνη επεξεργασίας 

 

 

Στην εφαρμογή, όσον αφορά τις συσκευές, ο χρήστης έχει δυο επιλογές. Μπορεί είτε να επιλέξει από μια 

λίστα με συσκευές και αισθητήρες όπου υπάρχει διαθέσιμος κώδικας και θα παραχθεί αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα, είτε να καταχωρίσει κάποια δικιά του συσκευή. Στην δεύτερη περίπτωση του 

δίνεται η επιλογή να καθορίσει τους πίνακες στη βάση δεδομένων και τον τύπο των δεδομένων που θα 

στέλνουν οι συσκευές του. 
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Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί update, η παρακάτω μέθοδος θα εκτελεστεί. Σε αυτή τη μέθοδο τα πεδία 

της οθόνης καθώς και το όνομα της συσκευής θα καταχωρηθούν σε εάν Dictionary και στη συνέχεια θα 

αποσταλούν μέσω POST στο αρχείο edit_payload.php. 

 

1. async void UpdateDevicePayload(object sender, EventArgs e)   
2.         {   
3.             string str = EditPayload.GlobalString;   
4.             str = str.Replace(" ", String.Empty);   
5.    
6.             var values = new Dictionary<string, string>   
7.             {    
8.             { "column_names", Entry_Column_Names.Text },   
9.             { "format", Entry_Format_Size.Text },   
10.             { "sensor", str }   
11.             };   
12.    
13.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(str);   
14.    
15.             var content = new FormUrlEncodedContent(values);   
16.             var response = await user.client.PostAsync(Constants.BaseUrl + "/smartcity/

edit_payload.php", content);   
17.             string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
18.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseString);   
19.         }   

 

 

 

Και ο κώδικας του αρχείου edit_payload.php 

 

 

1. <?php   
2.    ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    session_start();   
5.    echo "test";   
6.       if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){   
7.         $user_id = $_SESSION['login_user'];   
8.         $sql =  "SELECT id FROM members WHERE username = '".$user_id."'";   
9.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
10.         while($row = mysqli_fetch_array($result))   
11.         $myowner_id = $row['id'];   
12.         echo $myowner_id;   
13.         $mycolumn_names = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['column_names']);   
14.         $myformat = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['format']);   
15.         $mysensor = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['sensor']);   
16.         $mysensor = str_replace('\n','',$mysensor);   
17.         echo $mysensor;   
18.         echo strlen($mysensor);   
19.         $sql =  "SELECT dev_id FROM sensors WHERE sensor_name = '".$mysensor."' AND own

er_id = '".$myowner_id."'";   
20.         echo $sql;   
21.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
22.         while($row = mysqli_fetch_array($result))   
23.         $mydev_id = $row['dev_id'];   
24. echo strlen($mysensor);   
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25.         $sql =  "SELECT dev_id FROM sensors WHERE sensor_name = '".$mysensor."' AND own
er_id = '".$myowner_id."'";   

26.         echo $sql;   
27.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
28.         while($row = mysqli_fetch_array($result))   
29.         $mydev_id = $row['dev_id'];   
30.         echo $mydev_id;   
31.         $clmn_names_arr = explode(",",$mycolumn_names);   
32.         $sqlargs = "";   
33.         for ($x = 0; $x < sizeof($clmn_names_arr); $x++)   
34.         {   
35.             $sqlargs = $sqlargs.$clmn_names_arr[$x]." VARCHAR(80) ,";   
36.         }   
37.         echo $sqlargs;   
38.         $sql =  "CREATE TABLE ".$mydev_id." (dev_id VARCHAR(80),".$sqlargs."timestamp D

ATETIME)";   
39.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
40.         echo $sql;   
41.         $sql =  "UPDATE sensors SET payload_format = '".$myformat."' WHERE dev_id = '".

$mydev_id."'";   
42.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
43.       }   
44. ?>   

 

 

 

 

Σε αυτό το αρχείο php γίνεται μορφοποίηση των δεδομένων από τα πεδία του χρήστη και στη συνέχεια 

δημιουργείται ο κατάλληλος πίνακας στη βάση δεδομένων με τις στήλες που όρισε ο χρήστης. 
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Αν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει την συσκευή του με το κουμπί Remove Device, το παρακάτω μήνυμα 

θα εμφανιστεί. 

 

 

 

Εικόνα 25 Οθόνη διαγραφής 

 

 

 

 

Αν πατήσει “OK” τότε η καταχώρηση της συσκευής θα αφαιρεθεί από την βάση δεδομένων και η συσκευή 

δεν θα εμφανίζεται πια στις καταχωρημένες συσκευές. 
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Για την παραπάνω διαδικασία όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Remove Device η παρακάτω μέθοδος 

εκτελείται. 

1. async void OnButtonClicked2(object sender, EventArgs args)   
2.         {   
3.             string str = Editor.GlobalString;   
4.               
5.             str = str.Replace(" ", String.Empty);   
6.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(str);   
7.             string alert = "Warning! All data will be lost. If you want to remove devic

e: " + str + " press Ok";   
8.             var result = await DisplayAlert("Remove Device", alert, "Ok", "Cancel");   
9.             if (result == true)   
10.             {   
11.                 var values = new Dictionary<string, string>   
12.                 {   
13.                     { "device", str  }   
14.                  };   
15.              
16.                 var content = new FormUrlEncodedContent(values);   
17.                 var response = await user.client.PostAsync(Constants.BaseUrl + "/smartc

ity/removedev.php", content);   
18.                 string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
19.                 System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseString);   
20.    
21.                 if (responseString == "success")   
22.                 {   
23.                         await Navigation.PushModalAsync(new UserPage());   
24.                 }   
25.             }   
26.         }   

 

Αυτή η μέθοδος εμφανίζει το μήνυμα popup το οποίο ενημερώνει τον χρήστη ότι η συσκευή που επέλεξε 

πρόκειται να διαγραφεί. Αν ο χρήστης πατήσει ΟΚ τότε γίνεται POST στο αρχείο removedev.php. 

 

 

Ο κώδικας του αρχείου removedev.php 

 

1. <?php   
2.    ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    session_start();   
5.    
6.      if(($_SESSION['login_user']) &&($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")){ //checks i

f user is logged in   
7.    
8.              $user_id = $_SESSION['login_user'];   
9.              $sql =  "SELECT id FROM members WHERE username = '".$user_id."'";   
10.              $result = mysqli_query($db,$sql);   
11.    
12.              while($row = mysqli_fetch_array($result))   
13.              $myowner_id = $row['id'];   
14.    
15.              $mydevice = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['device']);   
16.              $mydevice = str_replace('\n','',$mydevice);   
17.    
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18.              $sql =  "DELETE FROM sensors WHERE sensor_name = '".$mydevice."' AND owner
_id = '".$myowner_id."'";   

19.              $result = mysqli_query($db,$sql);   
20.    
21.              if($result)   
22.                  echo 'success';   
23.          }   
24. ?>   

 

 

Αυτό το αρχείο php είναι υπεύθυνο για την διαγραφή της καταχωρημένης συσκευής από την βάση 

δεδομένων. 
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Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Add new device της οθόνης Manage Devices, τότε θα μεταφερθεί στην 

οθόνη προσθήκης νέας συσκευής. Το xaml αρχείο για αυτή την οθόνη είναι το devmgr.xaml. 

 

 

 

Εικόνα 26 Οθόνη καταχώρησης νέας συσκευής 

 
 
 
Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης θα συμπληρώσει τα στοιχεία της συσκευής που θέλει να προσθέσει. Στα 

πεδία Select Device και Select Sensor μπορεί να επιλέξει από μια λίστα με υποστηριζόμενες συσκευές ή 

να επιλέξει custom συσκευή. 
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Στην περίπτωση που επιλέξει custom συσκευή, δυο επιπλέον πεδία θα εμφανιστούν. 

 

 

 

 

Εικόνα 27 Οθόνη καταχώρησης νέας συσκευής (custom) 

 

 

Σε αυτά τα δυο πεδία ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις στήλες που θα έχει η συσκευή στην βάση δεδομένων 

καθώς και τον τύπο των δεδομένων που στέλνει η συσκευή. 

. 
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Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί της οθόνης Register Device, η παρακάτω μέθοδος θα εκτελεστεί. 

1. async void RegisterDeviceProcedure(object sender, EventArgs e)   
2.         {   
3.             indicator.IsVisible = true;   
4.             //indicator.IsEnabled = false;   
5.             indicator.IsRunning = true;   
6.    
7.             string device = Device_pick.SelectedItem.ToString();   
8.             string sensor = Sensor_pick.SelectedItem.ToString();   
9.             var values = new Dictionary<string, string>   
10.               
11.             {   
12.             { "sensor_name", Entry_sensor_name.Text },   
13.             { "description", Entry_description.Text },   
14.             { "fCntUp", "0"},   
15.             { "fCntDown", "0" },   
16.             { "latitude", "0" },   
17.             { "longitude","0" },   
18.             { "altitude", "0" },   
19.             { "sensor", sensor },   
20.             { "device", device },   
21.             { "columns", Entry_Column_Names.Text },   
22.             { "payload", Entry_Format_Size.Text }   
23.             };   
24.    
25.             var content = new FormUrlEncodedContent(values);   
26.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(values);   
27.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(content);   
28.             var response = await user.client.PostAsync(Constants.BaseUrl + "/smartcity/

devmgr_abp.php", content);   
29.             string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
30.    
31.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseString);   
32.             indicator.IsVisible = false;   
33.             //indicator.IsEnabled = false;   
34.             indicator.IsRunning = false;   
35.    
36.    
37.             if (responseString.Equals("0"))   
38.             {   
39.                 var result = await DisplayAlert("New Device", "New Device Has been Succ

essfully Registered", "Ok", "Cancel");   
40.                 if (result == true)   
41.                     await Navigation.PushModalAsync(new UserPage()); }   
42.             else   
43.                 await DisplayAlert("Registration", "There was an error, please try agai

n", "Ok"); }   

 

 

Αυτή η μέθοδος εισάγει τα στοιχεία από τα πεδία της οθόνης σε ένα Dictionary και στη συνέχεια κάνει 

POST στο αρχείο devmgr_abp.php 

 

 

 

 

 



   
 

44 
 

Ο κώδικας από το αρχείο devmgr_abp.php 

 

1. <?php   
2.    ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    session_start();   
5.    
6.      if(($_SESSION['login_user']) &&($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")){ //checks i

f user is logged in   
7.      $pyscript = '/home/studentsv/students.azu.gr/public/lampousis/smartcity/abp.cgi'; 

  
8.      $python = 'C:\Users\telis\AppData\Local\Programs\Python\Python37-

32\python.exe';*/   
9.       $mysensor_name = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['sensor_name']);   
10.    
11.       $mydescription = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['description']);   
12.    
13.       $myfCntUp = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['fCntUp']);   
14.       $myfCntDown = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['fCntDown']);   
15.       $mylatitude = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['latitude']);   
16.               $mylongitude= mysqli_real_escape_string($db,$_POST['longitude']);   
17.       $myaltitude = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['altitude']);   
18.       $mydevice = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['device']);   
19.       $mysensor = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['sensor']);   
20.       $myusername = $_SESSION['login_user'];   
21.       $mycolumns = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['columns']);   
22.       $mypayload = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['payload']);   
23.    
24.       $sql = "SELECT id FROM members WHERE username = '".$myusername."'";   
25.       $result = mysqli_query($db,$sql);   
26.       if (mysqli_num_rows($result)==1)   
27.         {   
28.         $row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);   
29.             $user_id = $row['id'];   
30.         }   
31.        $sql = "INSERT INTO sensors (sensor_name, owner_id, description)   
32.               VALUES ('".$mysensor_name."', '".$user_id."', '".$mydescription."')";   
33.    
34.       $result = mysqli_query($db,$sql);   
35. $sql = "SELECT sensor_id FROM sensors WHERE sensor_name = '".$mysensor_name."' and owne

r_id = '".$user_id."'";   
36.    
37.      $result = mysqli_query($db,$sql);   
38.    
39.       if (mysqli_num_rows($result)>0)   
40.         {   
41.         $row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);   
42.             $mysensor_id = $row['sensor_id'];   
43.    
44.         }   
45. $sql =  "UPDATE sensors SET devEui = '".$mydevEui."', dev_id = '".$mydev_id."', appEui 

= '".$myappEui."', devAddr = '".$mydevAddr."',  appSKey = '".$myappSKey."', nwkSKey =  
'".$mynwkSKey."', device = '".$mydevice."',sensor = '".$mysensor."', columns = '".$myco
lumns."', payload_format = '".$mypayload."'   

46.             WHERE sensor_name = '".$mysensor_name."' and owner_id = '".$user_id."'";   
47.     $result = mysqli_query($db,$sql);   
48.    
49.      $clmn_names_arr = explode(",",$mycolumns );   
50.    
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51.         $sqlargs = "";   
52.    
53.         for ($x = 0; $x < sizeof($clmn_names_arr); $x++)   
54.         {   
55.             $sqlargs = $sqlargs.$clmn_names_arr[$x]." VARCHAR(80) ,";   
56.         }   
57.    
58.        $sql =  "CREATE TABLE ".$mydev_id." (dev_id VARCHAR(80),".$sqlargs."timestamp DA

TETIME)";   
59.        $result = mysqli_query($db,$sql);   
60.    
61.      $cmd = "$pyscript $mydescription $myfCntUp $myfCntDown $mylatitude $mylongitude $m

yaltitude $mydevEui $mydev_id $mynwkSKey $myappSKey $mydevAddr 2>&1";   
62.       exec("$cmd",$out,$return);   
63.       echo $return;   
64.     }   
65.    
66. ?>   

 

 

 

Σε αυτό το php γίνονται POST τα στοιχεία της συσκευής που θέλει να εγγράψει ο χρήστης. Στη συνέχεια 

δημιουργούνται τα κλειδιά dev_id, devEui, nwkSKey, appSKey και devAddr με μοναδικό τρόπο. Μόλις 

ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής των κλειδιών, πραγματοποιείται εισαγωγή στον πίνακα sensors της 

βάσης δεδομένων. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός πίνακα για την συσκευή και στην συνέχεια η 

εκτέλεση του python script abp.cgi. Αυτό το python script είναι υπεύθυνο για την εγγραφή της συσκευής 

στο δίκτυο TTN. Μια πιο λεπτομερειακή παρουσίαση του script θα γίνει στα επόμενα κεφάλαια. 

 

Αν στο τέλος όλης της διαδικασίας το php επιστρέψει 0, αυτό σημαίνει πως η εγγραφή της συσκευής στη 

βάση δεδομένων, αλλά και στο δίκτυο TTN, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και ο χρήστης θα μεταφερθεί 

πίσω στην βασική οθόνη της εφαρμογής. 
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Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Generate Code από την οθόνη επεξεργασίας συσκευών, θα εμφανιστεί 

στην οθόνη οπού παρουσιάζεται η λίστα με τις συσκευές του. Όταν επιλέξει κάποια από αυτές και εφόσον 

η συσκευή αυτή δεν είναι τύπου custom, θα εκτελεστεί η παρακάτω μέθοδος. 

 

1. async void Handle_ItemTapped(object sender, ItemTappedEventArgs e)   
2.         {   
3.             HttpResponseMessage response = await user.client.GetAsync(Constants.BaseUrl

 + "/smartcity/getUserId.php");   
4.             HttpContent content = response.Content;   
5.             string mycontent = await content.ReadAsStringAsync();   
6.    
7.    
8.             indicator.IsVisible = true;   
9.             //indicator.IsEnabled = false;   
10.             indicator.IsRunning = true;   
11.             if (e.Item == null)   
12.                 return;   
13.    
14.             var values = new Dictionary<string, string>   
15.             {   
16.             { "sensor", e.Item.ToString() },   
17.             { "userid", mycontent }   
18.             };   
19.    
20.    
21.             content = new FormUrlEncodedContent(values);   
22.             response = await user.client.PostAsync("http://02e052ad.ngrok.io" + "/smart

city/arduino_generator.php", content);   
23.             string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
24.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseString);   
25.             indicator.IsVisible = false;   
26.             //indicator.IsEnabled = false;   
27.             indicator.IsRunning = false;   
28.             if (responseString.Equals("0"))   
29.             {   
30.                 var result = await DisplayAlert("Code Generator", "Code Has been Genera

ted! An e-mail has been sent to your address.", "Ok", "Cancel");   
31.                 if (result == true)   
32.                     await Navigation.PushModalAsync(new UserPage());   
33.             }   
34.               
35.    
36.             //Deselect Item   
37.             ((ListView)sender).SelectedItem = null;   
38.         }   

 

 

Η μέθοδος αυτή θα στείλει με POST στο αρχείο Arduino_generator.php ένα Dictionary με τα userid και 

sensor. Το php θα καλέσει ένα python script οπού παράγει κώδικα για την επιλεγμένη συσκευή. Αν η 

απάντηση από το php είναι ‘0’ τότε σημαίνει ότι ο κώδικας για την συσκευή του χρήστη έχει παραχθεί και 

αποσταλεί με επιτυχία στο email του χρήστη, το οποίο δήλωσε κατά την εγγραφή του. Το python script για 

την παραγωγή κώδικα θα περιγράφει εκτενέστερα στα παρακάτω κεφάλαια. 
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Από την βασική οθόνη της εφαρμογής, εάν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί VIEW SENSORS, θα μεταβεί 

στην οθόνη οπού εμφανίζεται η λίστα με τις συσκευές του. Όταν επιλέξει κάποια από αυτές τότε θα 

μεταφερθεί στην παρακάτω οθόνη. Σε αυτή την οθόνη παρουσιάζονται τα δεδομένα της συσκευής με 

χρονολογική σειρά. Το αρχείο xaml για αυτή την οθόνη είναι Data.xaml. 

 

 

 

Εικόνα 28 Οθόνη προβολής δεδομένων συσκευής 

 

 

Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται τα δεδομένα που έχουν σταλεί από την συσκευή στο δίκτυο TTN, τα 

οποία στην συνέχεια αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος από οπού και 

καλούνται για να εμφανιστούν στην εφαρμογή. 
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Για την εμφάνιση των δεδομένων της συσκευής του χρήστη, η παρακάτω μέθοδος εκτελείται. 

1. public async void GetSensorData(string SelectedSensor)   
2.         {   
3.             String[] temp_data;   
4.             var Values = new Dictionary<string, string>   
5.             {   
6.             { "sensor_name", SelectedSensor }   
7.             };   
8.    
9.             var content = new FormUrlEncodedContent(Values);   
10.             var response = await user.client.PostAsync(Constants.BaseUrl + "/smartcity/

sensor_data_v2.php", content);   
11.             string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();   
12.             System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseString);   
13.             string[] data = responseString.Split(',');   
14.             String devid =  data[0].Split(';')[0];   
15.             devid = devid.Split(':')[1];   
16.             Items1 = new List<ListViewItem>();   
17.    
18.             for (int i=0; i<data.Length; i++)   
19.             {   
20.                 temp_data = data[i].Split(';');   
21.                 for(int y=1; y<temp_data.Length; y++)   
22.                 {   
23.                     temp_data[y] = temp_data[y] + "\n";   
24.                 }   
25.    
26.                 Items1.Add(new ListViewItem   
27.                 {   
28.                     Name = temp_data[0],   
29.                     Values = string.Join("", temp_data,1, temp_data.Length-2),   
30.                     TimeStamp = temp_data[temp_data.Length-1].Split(':')[1]   
31.    
32.                 });   
33.             }   
34.             Title.BindingContext = devid;   
35.             MyListView.ItemsSource = Items1;   
36.         }   

 

 

 

 

Αυτή η μέθοδος αποστέλλει με POST στο αρχείο sensor_data_v2.php την συσκευή οπού θέλουμε να 

εμφανιστούν τα δεδομένα της. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα που θα επιστραφούν από το php, 

μορφοποιούνται κατάλληλα για την εμφάνιση τους στην οθόνη του χρήστη. 
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Ο κώδικας του αρχείου sensor_data_v2.php 

 

1. <?php   
2.    //ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    session_start();   
5.    
6.    if($_SESSION['login_user'] && ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")){ //checks if u

ser is logged in   
7.    
8.         $sensor_name = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['sensor_name']);   
9.         $sensor_name = str_replace('\n','',$sensor_name);   
10.         $user_id=0;   
11.                 $username =  $_SESSION['login_user'];   
12.         $sql =  "SELECT id FROM members WHERE username = '$username'";   
13.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
14.    
15.         if (mysqli_num_rows($result)==1)   
16.         {   
17.         $row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);   
18.             $user_id = $row['id'];   
19.         }   
20.    
21.         $sql =  "SELECT dev_id FROM sensors WHERE sensor_name = '".$sensor_name."' AND 

owner_id = '".$user_id."'";   
22.         $result = mysqli_query($db,$sql);   
23.         while($row = mysqli_fetch_array($result))   
24.         $mydev_id = $row['dev_id'];   
25.    
26.    
27.         if($user_id > 0)   
28.         {   
29.                          //get the column names of the selected sensor   
30.                          $table_columns = array();   
31.                          $sql = "SHOW COLUMNS FROM $mydev_id";   
32.                          $result = mysqli_query($db,$sql);   
33.                          while($row = mysqli_fetch_array($result)){   
34.                          array_push($table_columns, $row['Field']);   
35.                          }   
36.                          // get the data from the selected sensor and display them prop

ertly a1-a2-...-an,b1-b2-...-bn,...   
37.                          $sql = "SELECT * FROM $mydev_id";   
38.                          $result = mysqli_query($db,$sql);   
39.                          if(mysqli_num_rows($result) > 0){   
40.                             $i=1;   
41.                            while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){   
42.                              for ($x=0; $x < count($table_columns); $x++) {   
43.    
44.                                  echo "".$table_columns[$x].":".$row[$table_columns[$x]

]."";   
45.          if($x==count($table_columns)-1){   
46.            if($i < mysqli_num_rows($result))   
47.              echo ",";   
48.            else   
49.              echo "";   
50.          }   
51.          else   
52.              echo ";";   
53.      }   



   
 

50 
 

54.      $i=$i+1;   
55.     }   
56. }   
57. }   
58. }   
59.    
60. ?>   

 

 

 

Αυτό το php πραγματοποιεί ερώτηση προς την βάση δεδομένων. Από την βάση δεδομένων επιστρέφονται 

όλα τα δεδομένα για της επιλεγμένη συσκευή. Στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα εισάγονται σε ένα string με 

κατάλληλη μορφοποίηση για χρήση μέσα στην εφαρμογή. 
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5. Ρυθμίσεις ΤΤΝ 

 

 

Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο TTN. Στη συνέχεια δίνεται πρόσβαση στην κονσόλα 

του TTN, από οπού γίνεται η διαχείριση των gateways και των εφαρμογών. Για την παρούσα διπλωματική, 

δόθηκε το Dragino LG01-P Gateway και παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία σύνδεσης του στο δίκτυο 

του TTN. 

5.1 Ρυθμίσεις Gateway 

 

Όταν ο χρήστης από την κονσόλα του TTN επιλέξει τα gateways θα μεταφερθεί στην παρακάτω οθόνη, 

όπου θα συμπληρώσει τα πεδία που αφορούν το gateway του. 

 

 

 

Εικόνα 29 Οθόνη εγγραφής gateway στοTTN 
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Στην περίπτωση του LG01-P θα χρησιμοποιεί legacy packet forwarder. To πεδίο Gateway EUI 

συμπληρώνουμε την διεύθυνση MAC του gateway, οπού είναι μοναδικό. Για τα πεδία Frequency Plan και 

Router επιλέγουμε ανάλογα με την τοποθεσία του gateway. Στην περίπτωση μας επιλέγουμε Europe 

868Mhz και ttn-router-eu αντίστοιχα. Στην συνέχεια σημαδεύουμε την τοποθεσία του gateway πάνω σε 

έναν χάρτη. 

 

Στην συνέχεια συνδέουμε το gateway στο διαδίκτυο μέσω Ethernet ή Wi-Fi και πληκτρολογούμε στον 

browser τον σύνδεσμο http://10.130.1.1 . Από αυτό τον σύνδεσμο θα μεταφερόμαστε στις ρυθμίσεις του 

gateway. Το πρώτο βήμα για τις ρυθμίσεις του gateway είναι να επιλέξουμε ποιον IoT Server θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε.  

 

 

Εικόνα 30 Οθόνη ρυθμίσεων IoT για το Dragino LG01-P gateway 

Επιλέγουμε LoRaWAN και αφού αποθηκεύσουμε την επιλογή μας, θα μεταβούμε στο δεύτερο βήμα που 

είναι οι ρυθμίσεις LoRa/LoRaWAN. 

 

 

Εικόνα 31 Οθόνη ρυθμίσεων LoRaWAN για το Dragino LG01-P gateway 

 

http://10.130.1.1/
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Αφού εισάγουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την τοποθεσία μας και τους περιορισμούς του 

gateway, θα μεταβούμε στο τρίτο βήμα που είναι το upload ενός sketch στο gateway. Σε αυτόν το σύνδεσμο 

μπορεί να κάνεις να βρει τα διαθέσιμα sketches. 

http://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=motherboards/lg01/sketch/. 

 

 

 

Εικόνα 32 Οθόνη ρυθμίσεων MCU για το Dragino LG01-P gateway 

 

Όταν κανουμε upload το sketch, μπορούμε να μεταβούμε στην σελίδα με τις πληροφορίες του 

microcontroller που χρησιμοποιεί το gateway, για να επιβεβαιώσουμε ότι χρησιμοποιούμε την τελευταία 

έκδοση του sketch. 

 

Τώρα, αν το gateway έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, θα εμφανιστεί στην κονσόλα του TTN συνδεδεμένο. 

 

Εικόνα 33 Οθόνη προβολής gateway στο TTN 

http://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=motherboards/lg01/sketch/
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Όταν το gateway συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο TTN, θα μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από όλους τους 

εντός εμβελείας κόμβους που μεταδίδουν στο δίκτυο TTN. 

 

 

5.2 Δημιουργία Εφαρμογής 

 

 

Για την δημιουργία της εφαρμογής επιλέγουμε από την κονσόλα τις εφαρμογές. Η παρακάτω οθόνη θα 

εμφανιστεί: 

 

 

Εικόνα 34 Οθόνη δημιουργίας εφαρμογής στο TTN 

 

 

 

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία και πατήσουμε στην επιλογή Add application, η εφαρμογή θα δημιουργηθεί. 

Στη συνέχεια θα επιλέξουμε την εφαρμογή που μόλις δημιουργήσαμε και θα προσθέσουμε ένα integration, 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την αποστολή των δεδομένων από το δίκτυο TTN στην βάση δεδομένων 

του πληροφοριακού συστήματος. Το integration αυτό ονομάζεται HTTP Integration και η λειτουργία του 

είναι να κάνει POST τα δεδομένων μιας συσκευής στο αρχείο ttn_post_v6.php κάθε φορά που λαμβάνει 

κάποιο μήνυμα. 
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Ο κώδικας του αρχείου ttn_post_v6.php: 

 

1. <?php   
2.    ini_set('display_errors', 1);   
3.    include("Config.php");   
4.    session_start();   
5.    
6.      if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {   
7.    
8.       //decodes the POSTED json object to a PHP array   
9.       $data = json_decode( file_get_contents( 'php://input' ), true );   
10.    
11.       //Decodes the base64 raw payload from ttn   
12.       $payload = base64_decode($data["payload_raw"]);   
13.    
14.       //unpacks the payload into HEX values into $value_hex[1]   
15.       $value_hex = unpack("H*", $payload);   
16.       $pad = strlen($value_hex[1])*4;   
17.       //converts the Hex value to bin   
18.       $value_bin = str_pad(base_convert($value_hex[1],16,2),$pad,'0',STR_PAD_LEFT);   
19.    
20.       //Gets the payload format from the database   
21.       $sql = "SELECT payload_format FROM sensors WHERE dev_id = '".$data["dev_id"]."'" 

;   
22.       $result = mysqli_query($db,$sql);   
23.    
24.       while($row = mysqli_fetch_array($result))   
25.       $payload_format = $row[0];   
26.    
27.       $payload_array = explode(",",$payload_format);   
28.       $payload_args = "";   
29.    
30.       //Converts the values to the appropriate format for insetion   
31.       $pos = 0;   
32.       for($x=0;$x < count($payload_array);$x++)   
33.       {   
34.    
35.         if($x!=0)   
36.         {   
37.         $payload_args.= ",'";   
38.         }   
39.    
40.         $payload_bytes = explode(":",$payload_array[$x]);   
41.    
42.         switch ($payload_bytes[0])   
43.         {   
44.             case "bits":   
45.                 $payload_args.= substr($value_bin,$pos,  ($payload_bytes[1]));   
46.                 break;   
47.             case "uint":   
48.                 $payload_args.= bindec(substr($value_bin,$pos,  ($payload_bytes[1]))); 

  
49.                 break;   
50. case "int":   
51.                 $payload_args.= (int)bindec(substr($value_bin,$pos,  ($payload_bytes[1]

)));   
52.                 break;   
53.    
54.             case "float16":   
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55.                 $payload_args.=  bindec(substr($value_bin,$pos,  ($payload_bytes[1])))/
100;   

56.                 break;   
57.    
58.             case "float32":   
59.                 $payload_args.=  (float)bindec(substr($value_bin,$pos,  ($payload_bytes

[1])));   
60.                 break;   
61.    
62.             case "string":   
63.                 $payload_args.=  (string)bindec(substr($value_bin,$pos,  ($payload_byte

s[1])));   
64.                 break;   
65.    
66.             case "gps":   
67.                 break;   
68.         }   
69.    
70.         $pos+= $payload_bytes[1];   
71.    
72.    
73.    
74.         if($x != count($payload_array)-1)   
75.         {   
76.             $payload_args.= "'";   
77.         }   
78.       }   
79.       echo $payload_args;   
80.       //gets the column names for the selected db table and puts it into a array   
81.       $column_names = array();   
82.    
83.       $sql = " SHOW COLUMNS FROM  ".$data["dev_id"]." ";   
84.       $result = mysqli_query($db,$sql);   
85.    
86.       while($row = mysqli_fetch_array($result))   
87.       $column_names[] = $row['Field'];   
88.    
89.       $joined_columns = join(",",$column_names);   
90.    
91.       //insert into database   
92.       $sql = "INSERT INTO ".$data["dev_id"]." (".$joined_columns.") VALUES ('".$data["d

ev_id"]."','".$payload_args."','".$data["metadata"]["time"]."')";   
93.       $result = mysqli_query($db,$sql);   
94.      }   
95. ?>   

 

 

 

 

Σε αυτό το php, γίνεται ερώτηση στην βάση δεδομένων για τον τύπο των δεδομένων της κάθε συσκευής, 

με σκοπό την σωστή αποκωδικοποίηση του payload. Το payload κάθε συσκευής είναι πρέπει να είναι το 

πολύ 10 byte. Μετά την αποκωδικοποίηση των δεδομένων γίνεται ερώτηση στη βάση δεδομένων για να 

ληφθούν οι στήλες του πίνακα της εκάστοτε συσκευής. Τέλος τα αποκωδικοποιημένα δεδομένα 

τοποθετούνται δυναμικά στις κατάλληλες στήλες. 
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Η εγγραφή των συσκευών στην εφαρμογή του TTN γίνεται μέσω της κονσόλας, ωστόσο υπάρχουν 

διαθέσιμα SDK για πλήθος γλωσσών προγραμματισμού, όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή 

συσκευής προγραμματιστικά. Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το Python SDK. Πιο 

συγκεκριμένα υλοποιήθηκε ένα python script abp.py και παρακάτω ακολουθεί ο κώδικας: 

 

1. import sys   
2. print (sys.path)   
3. import ttn   
4. import binascii   
5. import time   
6. import os   
7.    
8.    
9. app_id = "38466"   
10. access_key = "ttn-account-v2.47NQL858Wbzbq93QyG8jRpU6_ONPtI6TYCX2GL2SVPE"   
11. appEui = "70B3D57ED0014324"   
12. description = ""   
13. fCntUp = "0"   
14. fCntDown = "0"   
15. latitude = "0"   
16. longitude = "0"   
17. altitude = "0"   
18.    
19. client = ttn.ApplicationClient(app_id, access_key)   
20.    
21. description = sys.argv[1]   
22. fCntUp = sys.argv[2]   
23. fCntDown = sys.argv[3]   
24. latitude = sys.argv[4]   
25. longitude = sys.argv[5]   
26. altitude = sys.argv[6]   
27. devEui = sys.argv[7]   
28. dev_id = sys.argv[8]   
29. nwkSKey = sys.argv[9]   
30. appSKey = sys.argv[10]   
31. devAddr = sys.argv[11]   
32.    
33. disableFCntCheck = True   
34. uses32BitFCnt = True   
35. devicetest = {   
36.   "description": description,   
37.   "appEui": appEui,   
38.   "devEui": devEui,   
39.   "devAddr": devAddr,   
40.   "nwkSKey": nwkSKey,   
41.   "appSKey": appSKey,   
42.   "fCntUp": int(fCntUp),   
43.   "fCntDown": int(fCntDown),   
44.   "latitude": int(latitude),   
45.   "longitude": int(longitude),   
46.   "altitude": int(altitude),   
47.   "attributes": {   
48.       "foo": "bar",   
49.   },   
50.   "disableFCntCheck": disableFCntCheck,   
51.   "uses32BitFCnt": uses32BitFCnt,   
52. }   
53.    
54.    
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55. client.register_device(dev_id, device=devicetest)   
56. test = client.get()   
57.    
58. print(test)   

 

Το script αυτό καλείται από την εφαρμογή, μέσω του devmgr_abp.php. Αρχικά δέχεται σαν παραμέτρους 

τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης στην εφαρμογή, καθώς και τα μοναδικά κλειδιά που δημιουργήθηκαν 

από το devmgr_abp.php. Στη συνέχεια δημιουργεί έναν ApplicationClient με τις παραμέτρους της 

εφαρμογής στο TTN. Τέλος καλείται η μέθοδος register_device() με τις παραμέτρους της συσκευής, οπού 

και είναι υπεύθυνη για την εγγραφή της συσκευής. 

 

 

5.3 Παραγωγή κώδικα για την τελική συσκευή 

 

Για τους σκοπούς της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν ως τελικοί κόμβοι συσκευές Arduino Uno σε 

συνδυασμό με το Dragino 1.4 LoRa shield και τον αισθητήρα θερμοκρασίας/υγρασίας DHT11. Για την 

παραγωγή του κώδικα δημιουργήθηκε ένα template με κενά τα πεδία που αφορούν τα κλειδιά που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής από το δίκτυο TTN. Αν ο χρήστης επιθυμεί να 

προσθέσει κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να υλοποιήσει κώδικα για την συσκευή του. 

 

Η διαδικασία εγγραφής καινούργιας συσκευής στο δίκτυο TTN ξεκινάει από την εφαρμογή όταν ο χρήστης 

πατήσει το κουμπί Generate Code, το οποίο καλεί μέσα από μέθοδο το Arduino_generator.php. Από αυτό 

το php καλείται το python script ardu_generator.py 

 

 

Ο κώδικας του ardu_generator.py: 

1. import sys   
2. import binascii   
3. import time   
4. import os   
5. import errno   
6.    
7.    
8. nwskey = sys.argv[1]   
9. appskey = sys.argv[2]   
10. devaddr = sys.argv[3]   
11. device = sys.argv[4]   
12. sensor = sys.argv[5]   
13. columns = sys.argv[6]   
14. payload_format = sys.argv[7]   
15. mynwskey =""   
16. myappskey = ""   
17. ardu_code = ""   
18.    
19. #Converts HEX keys FFDD... into C- Style 0xFF, 0xDD, ...   
20. for x in range(0,29,2):   
21.     mynwskey = mynwskey +"0x"+ nwskey[x]+nwskey[x+1]+", "   
22.    
23. mynwskey = mynwskey +"0x"+ nwskey[30]+nwskey[31]   
24.    
25. for x in range(0,29,2):   
26.     myappskey = myappskey +"0x"+ appskey[x]+appskey[x+1]+", "   
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27.    
28. myappskey = myappskey +"0x"+ appskey[30]+appskey[31]     
29.    
30. ardu_code = Arduino_template()   
31.    
32. data_folder = os.path.join("E:\\","xampp","htdocs","smartcity","arduino",devaddr)   
33.                 file_to_open = os.path.join(data_folder, devaddr+".ino")   
34.                 build_folder = os.path.join("E:\\","xampp","htdocs","smartcity","arduin

o","builds",devaddr)   
35.                 os.makedirs(data_folder)   
36.                 os.makedirs(build_folder)   
37.                 f = open(file_to_open,"w+")   
38.                 f.write(ardu_code)   
39.                 f.close()   

 

 

Αυτό το script παράγει ένα αρχείο τύπου .ino. Στη συνέχεια το Arduino_generator.php καλεί την εφαρμογή 

Arduino-builder για να κάνει compile το αρχείο .ino. Τέλος, αν το compile πετύχει αποστέλλεται στο email 

του χρήστη ο κώδικας της συσκευής μέσω ενός bash script. 

 

Η υλοποίηση κώδικα για άλλες συσκευής που υποστηρίζονται από το δίκτυο TTN ο χρήστης πρέπει να 

δημιουργήσει δικό του κώδικα. Τα απαραίτητα κλειδιά θα μπορεί να τα βρει στην mobile εφαρμογή. Κατά 

την διαδικασία εγγραφής της συσκευής του θα επιλέξει στα πεδία device και sensor ‘custom’. Δυο νέα 

πεδία θα εμφανιστούν. Σε αυτά τα πεδία θα δηλώσει ποσά διαφορετικά δεδομένα στέλνει η συσκευή του 

καθώς και τον τύπο του κάθε δεδομένου και το μέγεθος του σε bits. 

 

Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης θέλει να προσθέσει συσκευή με τρεις αισθητήρες , sensor1, sensor2, 

sensor3, οπού ο πρώτος έχει δεδομένα τύπου uint με εύρος τιμών 0-127 και οι υπόλοιποι τύπου uint με 

εύρος τιμών 0 – 1023 θα πρέπει εισάγει στα πεδία columns και payload format τα παρακάτω: 

 

Columns:  Sensor1, sensor2, sensor3 

 

Payload Format: uint:7, uint:10, uint:10 

 

Αυτό γίνεται για εξοικονόμηση χώρου καθώς το μήνυμα από τον κόμβο προς το δίκτυο TTN πρέπει να 

είναι το πολύ 10bytes. 
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6. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής  

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθούν, ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής, καθώς και η διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. 

 

Αρχικά θα πρέπει ο χρήστης να εγκαταστήσει την εφαρμογή στην mobile συσκευή του. Για την 

παρουσίαση της εφαρμογής επιλέχθηκε το λειτουργικό σύστημα Android. 

 

Η πρώτη οθόνη που θα εμφανιστεί όταν ο χρήστης εκκινήσει την εφαρμογή, είναι η οθόνη login. Σε αυτή 

την οθόνη, αν ο χρήστης έχει ήδη λογαριασμό θα εισάγει τα στοιχεία του και θα προχωρήσει πατώντας το 

κουμπί sign in. Στην περίπτωση που δεν έχει λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσει έναν, πατώντας στο 

κουμπί register.  

   

 

 

 

Εικόνα 35 Οθόνες Login και Register 



   
 

61 
 

Όταν ο χρήστης έχει πλέον λογαριασμό και συνδεθεί στην εφαρμογή, θα μεταβεί στην κεντρική οθόνη της 

εφαρμογής. Από την κεντρική οθόνη μπορεί να επιλέξει να πλοηγηθεί είτε στην οθόνη για την 

παρακολούθηση των δεδομένων που έχουν αποστείλει οι συσκευές του, είτε στην οθόνη διαχείρισης 

συσκευών.  

 

 

 

Εικόνα 36 Κεντρική οθόνη εφαρμογής 

 

 

Ένας νέος χρήστης δεν θα έχει εγγεγραμμένες συσκευές, οπότε το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι 

να καταχωρίσει μια συσκευή. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται η οθόνη διαχείρισης συσκευών: 

 

 

 

Εικόνα 37 Οθόνη διαχείρισης συσκευών 

 

 

Για να καταχωρίσει μια συσκευή, θα πρέπει να μεταβεί στην οθόνη Add new device. Η πλοήγηση σε αυτή 

την οθόνη πραγματοποιείται από το κουμπί Add new Device της οθόνης διαχείρισης συσκευών. 
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Στην οθονη Add new device ο χρήστης θα πρεπει να εισάγει ένα όνομα για την συσκευή του, μια περιγραφή 

της συσκευής καθώς και να επιλέξει τον τύπο της συσκευής και του αισθητήρα. 

 

 

Εικόνα 38 Οθόνη προθήκης νέας συσκευής 

 

 

Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί register device θα εμφανιστεί μήνυμα, ανάλογα με τον πέτυχε ή όχι η 

εγγραφή, και στη συνέχεια θα ανακατευθυνθεί στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής. 
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Το επόμενο βήμα που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης είναι η παραγωγή κώδικα για την νέα συσκευή. Για 

να το κάνει αυτό θα επιλέξει πάλι το κουμπί manage devices και στην συνέχεια το κουμπί generate code. 

Το κουμπί generate code θα τον κατευθύνει σε μια οθόνη στην οποία παρουσιάζεται μια λίστα με τις 

συσκευές του χρήστη. Όταν επιλέξει κάποια από αυτές τότε ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής κώδικα για 

αυτήν τη συσκευή. Αν η παραγωγή κώδικα πετύχει θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα επιβεβαίωσης και ο 

κώδικας θα αποσταλεί στο email του χρήστη. 

 

 

 

Εικόνα 39 Οθόνη παραγωγής κώδικα για την συσκευή 

 

Όταν ο χρήστης λάβει το email με τον κώδικα, θα πρέπει να τον μεταφέρει στην συσκευή του. Για τον 

κώδικα του Arduino, αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή Xloader. 
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Για να μεταφέρει τον κώδικα ο χρήστης με το Xloader, θα πρέπει πρώτα να συνδέσει την συσκευή του με 

έναν υπολογιστή. Στη συνέχεια πρέπει να βρει ποιο port είναι συνδεδεμένη η συσκευή. Για να το κάνει 

αυτό, θα ανοίξει την διαχείριση συσκευών στα Windows και στην συνέχεια να εντοπίσει την συσκευή του. 

Αφού επιλέξει το αρχείο κώδικα από το Xloader και πατήσει upload, ο κώδικας θα μεταφερθεί στην 

συσκευή του. 

 

 

Εικόνα 40 XLoader 

 

 

Αν ο χρήστης εκτελέσει με επιτυχία όλα τα προηγούμενα βήματα, θα μπορεί να δει τα δεδομένα της 

συσκευής του από το κουμπί της κεντρικής οθόνης view sensors. 

 

 

Εικόνα 41 Οθόνη προβολής δεδομένων συσκευής 
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Μια ακόμα λειτουργία της εφαρμογής είναι η επεξεργασία των συσκευών. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί 

στην οθόνη επεξεργασίας συσκευών από το κουμπί edit devices της οθόνης manage devices. 

 

 

 

Εικόνα 42 Οθόνη επεξεργασίας συσκευών 

 

Από αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να επεξεργαστεί τα πεδία μιας συσκευής ή να διαγράψει 

μια συσκευή. 
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Παράρτημα Κώδικα 

 

Παρακάτω παραθέτετε ο κώδικας UI της cross-platform mobile εφαρμογής. 

 

LoginPage.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.LoginPage"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"   
6.     x:Name="root">   
7.     <ScrollView>   
8.         <StackLayout x:Name="MasterLayout">   
9.             <StackLayout x:Name="LogoStack" VerticalOptions="FillAndExpand">   
10.                 <Image   
11.                     x:Name="LoginIcon"   
12.                     Margin="0,80,0,0"   
13.                     Source="LoginIcon.png" />   
14.             </StackLayout>   
15.    
16.             <StackLayout x:Name="LoginEntriesStack" VerticalOptions="StartAndExpand">   
17.                 <StackLayout.Padding>   
18.                     <OnIdiom x:TypeArguments="Thickness">   
19.                         <OnIdiom.Phone>40,0,40,0</OnIdiom.Phone>   
20.                         <OnIdiom.Tablet>140,150,140,0</OnIdiom.Tablet>   
21.                     </OnIdiom>   
22.    
23.                 </StackLayout.Padding>   
24.    
25.                 <ActivityIndicator   
26.                     x:Name="ActivitySpinner"   
27.                     IsRunning="true"   
28.                     Color="Red" />   
29.    
30.                 <Label x:Name="Lbl_Username" Text="Username" />   
31.                 <Entry x:Name="Entry_Username" Placeholder="Username" />   
32.                 <Label x:Name="Lbl_Password" Text="Password" />   
33.                 <Entry   
34.                     x:Name="Entry_Password"   
35.                     IsPassword="True"   
36.                     Placeholder="Password" />   
37.                 <Button   
38.                     x:Name="Btn_Signin"   
39.                     Clicked="SignInProcedure"   
40.                     CornerRadius="12"   
41.                     Text="Sign in" />   
42.                 <Button   
43.                     x:Name="Btn_Signup"   
44.                     Clicked="SignUpProcedure"   
45.                     CornerRadius="12"   
46.                     Text="Register" />   
47.             </StackLayout>   
48.    
49.         </StackLayout>   
50.     </ScrollView>   
51. </ContentPage>   
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Registration.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.Registration"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml">   
6.     <ContentPage.Content>   
7.         <ScrollView>   
8.             <StackLayout   
9.                 Margin="12,24,24,24"   
10.                 Padding="5"   
11.                 VerticalOptions="StartAndExpand">   
12.    
13.                 <Label   
14.                     FontAttributes="Bold"   
15.                     FontSize="16"   
16.                     HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
17.                     HorizontalTextAlignment="Center"   
18.                     Text="Registration"   
19.                     TextColor="Black"   
20.                     VerticalOptions="CenterAndExpand"   
21.                     VerticalTextAlignment="Center" />   
22.    
23.                 <Label x:Name="Lbl_First_Name" Text="First Name" />   
24.                 <Entry x:Name="Entry_First_Name" Placeholder="First Name" />   
25.                 <Label x:Name="Lbl_Last_Name" Text="Last Name" />   
26.                 <Entry x:Name="Entry_Last_Name" Placeholder="Last Name" />   
27.                 <Label x:Name="Lbl_Username" Text="Username" />   
28.                 <Entry x:Name="Entry_Username" Placeholder="Username" />   
29.                 <Label x:Name="Lbl_Email" Text="Email" />   
30.                 <Entry x:Name="Entry_Email" Placeholder="Email" />   
31.                 <Label x:Name="Lbl_Password" Text="Password" />   
32.                 <Entry   
33.                     x:Name="Entry_Password"   
34.                     IsPassword="True"   
35.                     Placeholder="Password" />   
36.                 <Label x:Name="Lbl_PasswordR" Text="Confirm Password" />   
37.                 <Entry   
38.                     x:Name="Entry_PasswordR"   
39.                     IsPassword="True"   
40.                     Placeholder="Confirm Password" />   
41.                 <Button   
42.                     x:Name="Btn_Signup"   
43.                     Clicked="SingUpProcedure"   
44.                     Text="Sign Up" />   
45.             </StackLayout>   
46.         </ScrollView>   
47.     </ContentPage.Content>   
48. </ContentPage>   
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SensorPage.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.SensorPage"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"   
6.     x:Name="root">   
7.     <StackLayout   
8.         Padding="20"   
9.         Spacing="20"   
10.         VerticalOptions="StartAndExpand">   
11.         <Label   
12.             FontSize="40"   
13.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
14.             HorizontalTextAlignment="Center"   
15.             Text="Select Sensor"   
16.             TextColor="Black" />   
17.         <ActivityIndicator   
18.             x:Name="indicator"   
19.             BackgroundColor="Transparent"   
20.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
21.             IsEnabled="True"   
22.             IsRunning="True"   
23.             IsVisible="True"   
24.             VerticalOptions="CenterAndExpand"   
25.             Color="Black" />   
26.         <ListView   
27.             x:Name="MyListView"   
28.             Margin="0,20,0,20"   
29.             CachingStrategy="RecycleElement"   
30.             HorizontalOptions="Center"   
31.             ItemTapped="Handle_ItemTapped"   
32.             ItemsSource="{Binding Items}"   
33.             VerticalOptions="StartAndExpand">   
34.             <ListView.ItemTemplate>   
35.                 <DataTemplate>   
36.                     <ViewCell>   
37.                         <StackLayout>   
38.                             <Label   
39.                                 FontSize="20"   
40.                                 HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
41.                                 HorizontalTextAlignment="Center"   
42.                                 Text="{Binding .}"   
43.                                 TextColor="Black"   
44.                                 VerticalOptions="CenterAndExpand"   
45.                                 VerticalTextAlignment="Center" />   
46.                         </StackLayout>   
47.                     </ViewCell>   
48.                 </DataTemplate>   
49.             </ListView.ItemTemplate>   
50.         </ListView>   
51.     </StackLayout>   
52. </ContentPage>   
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Data.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.Data"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"   
6.     x:Name="root">   
7.     <Grid RowSpacing="20">   
8.         <Grid.RowDefinitions>   
9.             <RowDefinition Height="Auto" />   
10.             <RowDefinition Height="*" />   
11.         </Grid.RowDefinitions>   
12.         <Label   
13.             x:Name="Title"   
14.             Grid.Row="0"   
15.             Margin="12,12,12,12"   
16.             FontAttributes="Bold"   
17.             FontSize="20"   
18.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
19.             HorizontalTextAlignment="Center"   
20.             Text="{Binding .}"   
21.             TextColor="Black"   
22.             VerticalOptions="StartAndExpand"   
23.             VerticalTextAlignment="Center" />   
24.         <ListView   
25.             x:Name="MyListView"   
26.             Grid.Row="1"   
27.             Margin="12,12,12,12"   
28.             CachingStrategy="RecycleElement"   
29.             HasUnevenRows="true"   
30.             ItemTapped="Handle_ItemTapped"   
31.             ItemsSource="{Binding Items1}"   
32.             RowHeight="-1"   
33.             SeparatorVisibility="Default"   
34.             VerticalOptions="CenterAndExpand">   
35.             <ListView.ItemTemplate>   
36.                 <DataTemplate>   
37.                     <ViewCell>   
38.                         <Grid RowSpacing="12">   
39.                             <Grid.RowDefinitions>   
40.                                 <RowDefinition Height="Auto" />   
41.                                 <RowDefinition Height="Auto" />   
42.                             </Grid.RowDefinitions>   
43.                             <Label   
44.                                 Grid.Row="0"   
45.                                 Margin="0"   
46.                                 FontAttributes="Bold"   
47.                                 FontSize="14"   
48.                                 HorizontalOptions="LayoutOptions.FillAndExpand"   
49.                                 LineBreakMode="WordWrap"   
50.                                 Text="{Binding Values}"   
51.                                 TextColor="Black"   
52.                                 VerticalOptions="Start" />   
53.                             <Label   
54.                                 Grid.Row="1"   
55.                                 Margin="0"   
56.                                 FontAttributes="Bold"   
57.                                 FontSize="14"   
58.                                 HorizontalOptions="LayoutOptions.FillAndExpand"   
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59.                                 LineBreakMode="WordWrap"   
60.                                 Text="{Binding TimeStamp}"   
61.                                 TextColor="Black"   
62.                                 VerticalOptions="End" />   
63.                         </Grid>   
64.                     </ViewCell>   
65.                 </DataTemplate>   
66.             </ListView.ItemTemplate>   
67.         </ListView>   
68.     </Grid>   
69. </ContentPage>   

 

 

 

Devices.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.devices"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml">   
6.     <ContentPage.Content>   
7.         <ScrollView>   
8.             <Grid Margin="32,32,32,32" RowSpacing="32">   
9.                 <Grid.RowDefinitions>   
10.                     <RowDefinition Height="Auto" />   
11.                     <RowDefinition Height="*" />   
12.                 </Grid.RowDefinitions>   
13.                 <Label   
14.                     x:Name="Devices_Page"   
15.                     Grid.Row="0"   
16.                     FontSize="Large"   
17.                     HorizontalOptions="Center"   
18.                     Text="Manage Devices"   
19.                     TextColor="Black"   
20.                     VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
21.                 <Grid   
22.                     Grid.Row="1"   
23.                     RowSpacing="20"   
24.                     VerticalOptions="CenterAndExpand">   
25.                     <Grid.RowDefinitions>   
26.                         <RowDefinition Height="Auto" />   
27.                         <RowDefinition Height="Auto" />   
28.                         <RowDefinition Height="Auto" />   
29.                     </Grid.RowDefinitions>   
30.                     <Button   
31.                         x:Name="btn1"   
32.                         Grid.Row="0"   
33.                         Clicked="OnButtonClicked1"   
34.                         CornerRadius="12"   
35.                         HorizontalOptions="FillAndExpand"   
36.                         Text="Edit Devices"   
37.                         VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
38.                     <Button   
39.                         x:Name="btn2"   
40.                         Grid.Row="1"   
41.                         Clicked="OnButtonClicked2"   



   
 

73 
 

42.                         CornerRadius="12"   
43.                         HorizontalOptions="FillAndExpand"   
44.                         Text="Add new Device"   
45.                         VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
46.                     <Button   
47.                         x:Name="btn3"   
48.                         Grid.Row="2"   
49.                         Clicked="OnButtonClicked3"   
50.                         CornerRadius="12"   
51.                         HorizontalOptions="FillAndExpand"   
52.                         Text="Generate Code"   
53.                         VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
54.                 </Grid>   
55.             </Grid>   
56.         </ScrollView>   
57.     </ContentPage.Content>   
58. </ContentPage>   

 

Devmgr.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.devmgr"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml">   
6.     <ContentPage.Content>   
7.         <ScrollView>   
8.             <StackLayout   
9.                 Margin="24,24,24,24"   
10.                 Padding="5"   
11.                 VerticalOptions="StartAndExpand">   
12.                 <Label   
13.                     Margin="0,0,0,32"   
14.                     FontSize="40"   
15.                     HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
16.                     HorizontalTextAlignment="Center"   
17.                     Text="Add New Device"   
18.                     TextColor="Black"   
19.                     VerticalOptions="CenterAndExpand"   
20.                     VerticalTextAlignment="Center" />   
21.                 <ActivityIndicator   
22.                     x:Name="indicator"   
23.                     BackgroundColor="Transparent"   
24.                     HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
25.                     IsEnabled="True"   
26.                     IsRunning="True"   
27.                     IsVisible="True"   
28.                     VerticalOptions="CenterAndExpand"   
29.                     Color="Black" />   
30.                 <Label x:Name="Lbl_sensor_name" Text="Sensor Name" />   
31.                 <Entry x:Name="Entry_sensor_name" Placeholder="Sensor Name" />   
32.                 <Label x:Name="Lbl_description" Text="Description" />   
33.                 <Entry x:Name="Entry_description" Placeholder="Description" />   
34.                 <Label x:Name="Lbl_device_pick" Text="Select Device" />   
35.                 <Picker   
36.                     x:Name="Device_pick"   
37.                     Title="Select Device"   
38.                     HorizontalOptions="FillAndExpand">   
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39.                     <Picker.Items>   
40.                         <x:String>Arduino Uno + Dragino 1.4</x:String>   
41.                         <x:String>TestBoard1 + Dragino 1.4</x:String>   
42.                         <x:String>TestBoard2 + Dragino 1.4</x:String>   
43.                         <x:String>custom</x:String>   
44.                     </Picker.Items>   
45.                 </Picker>   
46.                 <Label x:Name="Lbl_sensor_pick" Text="Select Sensor" />   
47.                 <Picker   
48.                     x:Name="Sensor_pick"   
49.                     Title="Select Sensor"   
50.                     HorizontalOptions="FillAndExpand">   
51.                     <Picker.Items>   
52.                         <x:String>DHT11</x:String>   
53.                         <x:String>DHT22test</x:String>   
54.                         <x:String>custom</x:String>   
55.                     </Picker.Items>   
56.                 </Picker>   
57.                 <Label   
58.                     x:Name="Lbl_Column_Names"   
59.                     IsVisible="False"   
60.                     Text="Column Names" />   
61.                 <Entry   
62.                     x:Name="Entry_Column_Names"   
63.                     IsVisible="False"   
64.                     Placeholder="Column Names" />   
65.                 <Label   
66.                     x:Name="Lbl_Format_Size"   
67.                     IsVisible="False"   
68.                     Text="Format:Size" />   
69.                 <Entry   
70.                     x:Name="Entry_Format_Size"   
71.                     IsVisible="False"   
72.                     Placeholder="Format:Size" />   
73.                 <Button   
74.                     x:Name="Btn_regdev"   
75.                     Clicked="RegisterDeviceProcedure"   
76.                     CornerRadius="12"   
77.                     HorizontalOptions="FillAndExpand"   
78.                     Text="Register Device"   
79.                     VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
80.             </StackLayout>   
81.         </ScrollView>   
82.     </ContentPage.Content>   
83. </ContentPage>   

 

EditDev.xaml 

1.  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.EditDev"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml">   
6.     <StackLayout   
7.         Padding="20"   
8.         Spacing="20"   
9.         VerticalOptions="StartAndExpand">   
10.         <Label   
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11.             FontSize="40"   
12.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
13.             HorizontalTextAlignment="Center"   
14.             LineBreakMode="WordWrap"   
15.             Text="Select Sensor to edit"   
16.             TextColor="Black" />   
17.         <ActivityIndicator   
18.             x:Name="indicator"   
19.             BackgroundColor="Transparent"   
20.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
21.             IsEnabled="True"   
22.             IsRunning="True"   
23.             IsVisible="True"   
24.             VerticalOptions="CenterAndExpand"   
25.             Color="Black" />   
26.         <ListView   
27.             x:Name="MyListView"   
28.             Margin="0,20,0,20"   
29.             CachingStrategy="RecycleElement"   
30.             HorizontalOptions="Center"   
31.             ItemTapped="Handle_ItemTapped"   
32.             ItemsSource="{Binding Items}"   
33.             VerticalOptions="EndAndExpand">   
34.             <ListView.ItemTemplate>   
35.                 <DataTemplate>   
36.                     <ViewCell>   
37.                         <StackLayout>   
38.                             <Label   
39.                                 FontSize="20"   
40.                                 HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
41.                                 HorizontalTextAlignment="Center"   
42.                                 Text="{Binding .}"   
43.                                 TextColor="Black"   
44.                                 VerticalOptions="CenterAndExpand"   
45.                                 VerticalTextAlignment="Center" />   
46.                         </StackLayout>   
47.                     </ViewCell>   
48.                 </DataTemplate>   
49.             </ListView.ItemTemplate>   
50.         </ListView>   
51.     </StackLayout>   
52. </ContentPage>   

 

Editor.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.Editor"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml">   
6.     <ContentPage.Content>   
7.    
8.    
9.         <ScrollView>   
10.             <Grid Margin="32,32,32,32" RowSpacing="32">   
11.                 <Grid.RowDefinitions>   
12.                     <RowDefinition Height="Auto" />   
13.                     <RowDefinition Height="*" />   
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14.                 </Grid.RowDefinitions>   
15.    
16.                 <Label   
17.                     x:Name="Editor_Page"   
18.                     Grid.Row="0"   
19.                     FontSize="Large"   
20.                     HorizontalOptions="Center"   
21.                     Text="Edit Devices"   
22.                     TextColor="black"   
23.                     VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
24.    
25.                 <Grid   
26.                     Grid.Row="1"   
27.                     RowSpacing="20"   
28.                     VerticalOptions="CenterAndExpand">   
29.                     <Grid.RowDefinitions>   
30.                         <RowDefinition Height="Auto" />   
31.                         <RowDefinition Height="Auto" />   
32.    
33.                     </Grid.RowDefinitions>   
34.    
35.                     <Button   
36.                         x:Name="btn1"   
37.                         Grid.Row="0"   
38.                         Clicked="OnButtonClicked1"   
39.                         CornerRadius="12"   
40.                         HorizontalOptions="FillAndExpand"   
41.                         Text="Edit Payload"   
42.                         VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
43.    
44.                     <Button   
45.                         x:Name="btn2"   
46.                         Grid.Row="1"   
47.                         Clicked="OnButtonClicked2"   
48.                         CornerRadius="12"   
49.                         HorizontalOptions="FillAndExpand"   
50.                         Text="Remove Device"   
51.                         VerticalOptions="CenterAndExpand" />   
52.                 </Grid>   
53.             </Grid>   
54.         </ScrollView>   
55.    
56.     </ContentPage.Content>   
57. </ContentPage>   

 

 

EditPayload.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.EditPayload"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml">   
6.     <ContentPage.Content>   
7.         <ScrollView>   
8.             <StackLayout   
9.                 Margin="24,24,24,24"   
10.                 Padding="5"   
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11.                 VerticalOptions="StartAndExpand">   
12.                 <Label   
13.                     Margin="0,0,0,32"   
14.                     FontSize="40"   
15.                     HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
16.                     HorizontalTextAlignment="Center"   
17.                     Text="Edit Device Payload"   
18.                     TextColor="Black"   
19.                     VerticalOptions="CenterAndExpand"   
20.                     VerticalTextAlignment="Center" />   
21.                 <Label x:Name="Lbl_Column_Names" Text="Column Names" />   
22.                 <Entry x:Name="Entry_Column_Names" Placeholder="Column Names" />   
23.                 <Label x:Name="Lbl_Format_Size" Text="Format:Size" />   
24.                 <Entry x:Name="Entry_Format_Size" Placeholder="Format:Size" />   
25.                 <Button   
26.                     x:Name="Btn_Edit"   
27.                     Clicked="UpdateDevicePayload"   
28.                     CornerRadius="12"   
29.                     Text="Update" />   
30.             </StackLayout>   
31.         </ScrollView>   
32.     </ContentPage.Content>   
33. </ContentPage>   

 

ArduinoGenerator.xaml 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
2. <ContentPage   
3.     x:Class="smartcity1.Views.arduino_generator"   
4.     xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"   
5.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"   
6.     x:Name="root">   
7.     <StackLayout   
8.         Padding="20"   
9.         Spacing="20"   
10.         VerticalOptions="StartAndExpand">   
11.         <Label   
12.             FontSize="40"   
13.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
14.             HorizontalTextAlignment="center"   
15.             LineBreakMode="WordWrap"   
16.             Text="Select Sensor to generate code"   
17.             TextColor="Black" />   
18.         <ActivityIndicator   
19.             x:Name="indicator"   
20.             BackgroundColor="Transparent"   
21.             HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
22.             IsEnabled="True"   
23.             IsRunning="True"   
24.             IsVisible="True"   
25.             VerticalOptions="CenterAndExpand"   
26.             Color="Black" />   
27.         <ListView   
28.             x:Name="MyListView"   
29.             Margin="0,20,0,20"   
30.             CachingStrategy="RecycleElement"   
31.             HorizontalOptions="Center"   
32.             ItemTapped="Handle_ItemTapped"   
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33.             ItemsSource="{Binding Items}"   
34.             VerticalOptions="EndAndExpand">   
35.             <ListView.ItemTemplate>   
36.                 <DataTemplate>   
37.                     <ViewCell>   
38.                         <StackLayout>   
39.                             <Label   
40.                                 FontSize="20"   
41.                                 HorizontalOptions="CenterAndExpand"   
42.                                 HorizontalTextAlignment="Center"   
43.                                 Text="{Binding .}"   
44.                                 TextColor="Black"   
45.                                 VerticalOptions="CenterAndExpand"   
46.                                 VerticalTextAlignment="Center" />   
47.                         </StackLayout>   
48.                     </ViewCell>   
49.                 </DataTemplate>   
50.             </ListView.ItemTemplate>   
51.         </ListView>   
52.     </StackLayout>   
53. </ContentPage>   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


