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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο την υλοποίηση μιας πολυεπίπεδης λύσης για τεχνολογίες και 
συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT). Επίσης μελετά τη λύση αυτή ως προς 
την από άκρο σε άκρο ασφάλεια και σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει. 
Αρχικά γίνεται μια θεωρητική μελέτη των τεχνολογιών IoT, καθώς και των υφιστάμενων προβλημάτων 
ασφάλειας. Στη συνέχεια, στη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται -εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες για 
το πλαίσια της παρούσας εργασίας- ασύρματες συσκευές IoT και το λογισμικό τους (Arduino & Raspberry 
Pi μονάδες). Οι συσκευές αυτές αφού συνδεθούν σε ένα ενδιάμεσο Η/Υ-σταθμό βάσης (Πελάτης IoT) 
κάνοντας χρήση μίας ειδικής εφαρμογής, στέλνουν δεδομένα από τους αισθητήρες που διαθέτουν σε 
άλλη εφαρμογή που συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα (Εξυπηρετητής IoT). Μέρος του Εξυπηρετητή IoT 
είναι άλλη μία εφαρμογή που δημιουργήθηκε η οποία παρουσιάζει στον τελικό χρήστη τα δεδομένα από 
τους αισθητήρες με τη μορφή ιστοσελίδας. Αντικείμενο μελέτης ως προς την ασφάλεια στη μετάδοση 
των δεδομένων των αισθητήρων είναι τόσο το Υλικό των Μονάδων IoT όσο και το Λογισμικό που είναι 
υπεύθυνο για να φτάσουν τα δεδομένα αυτά στον τελικό χρήστη. Όσον αφορά στο λογισμικό αυτό για 
αντιπαραβολή έχει, στο σύνολο του, δύο καταστάσεις λειτουργίας· την ασφαλή και τη μη ασφαλή. Στη 
μία έχουν ληφθεί υπ’ όψιν διάφοροι συνήθεις στόχοι επιθέσεων και έχουν προστατευτεί ανάλογα και 
στην άλλη η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα του Λογισμικό είναι μη προστατευμένη. Όσον αφορά στο 
υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί  ώστε να λειτουργεί και αυτό τόσο σε ασφαλή κατάσταση όσο και σε 
επισφαλή. Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποίησης θα δούμε θέματα ασφαλείας επί όλης της 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και πιθανές λύσεις. Θα κλείσουμε με τα τελικά συμπεράσματα και 
μελλοντικές επεκτάσεις. 
 
 

ABSTRACT 
The subject of this dissertation is the creation of a full stack Internet of Things (IoT) solution. The 
dissertation studies the required theoretical background, as well as the end-to-end security 
considerations of the IoT underlying technologies that are used. The specially built for this dissertation 
wireless IoT devices, called Arduino & Raspberry Pi modules, and their Software are presented next. These 
devices connect to an intermediate computer, called IoT Client, using specialized application. After that, 
they send data from their sensors to another application that gathers all these data and presents them 
via a web site to the end user. The above-mentioned Hardware and Software are study subjects regarding 
the security of the transmitted data between the sensors and the end user. There are two modes of 
operation, the secure and the insecure. The former takes into consideration and protects against a variety 
of common attack fields, while the later offers no protection at all. This aims to showcase every security 
matter throughout the overall architecture and propose solutions accordingly. The dissertation sums up 
by listing the conclusions extracted from the case study. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια μελέτης του λεγόμενου Διαδικτύου των Πραγμάτων 
[Internet of Things (IoT) ]. Η μελέτη έχει σαν στόχο να γίνει κατανοητό από τον αναγνώστη από τι είδους 
συσκευές και εφαρμογές μπορεί να αποτελείται το IoT καθώς και σε  τι ευπάθειες (αναφορικά με την 
Ασφάλεια) μπορούν να είναι ευάλωτες οι συσκευές και οι εφαρμογές αυτές. 

Κατά τα διεθνή επιστημονικά και βιομηχανικά πρότυπα το IoT ακόμα δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο του 
τι είναι και από τι αποτελείται. Ένα αρκετά ακριβής ορισμός είναι ο ακόλουθος: “Το Διαδίκτυο των 
πραγμάτων (IoT) είναι ένα νέο παράδειγμα που κερδίζει γρήγορα έδαφος στο σενάριο των σύγχρονων 
ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η βασική ιδέα αυτής της έννοιας είναι η διάχυτη παρουσία γύρω μας μιας 
ποικιλίας αντικειμένων ή πραγμάτων - όπως ετικέτες ραδιοσυχνότητας (RFID), αισθητήρες, κινητήρες, 
κινητά τηλέφωνα κ.λπ. - τα οποία, μέσω μοναδικών συστημάτων διευθυνσιοδότησης, είναι ικανά να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται με τους γείτονές τους για την επίτευξη κοινών 
στόχων.”[1]. Σε απλή μετάφραση δηλαδή το IoT αναφέρεται στη διασύνδεση σε ένα ευρύ παγκόσμιο 
δίκτυο (όπως το Internet) έξυπνων συσκευών (από μικροηλεκτρονικές συσκευές, μέχρι αυτοκίνητα και 
κτίρια) με σκοπό αυτές οι συσκευές να επικοινωνήσουν με άλλες, καθώς και μεταξύ τους αλλά και να 
ανταλλάξουν δεδομένα. Αναλύοντας αυτή την έννοια συμπεραίνουμε ότι απλά εκτός από τις 
παραδοσιακά συνδεδεμένες και συνδεόμενες συσκευές στο Internet (φορητοί και σταθεροί Η/Υ, μεγάλα 
mainframes και κάθε λογής «παραδοσιακό υπολογιστή») πλέον προστίθενται και νέες συσκευές που 
παραδοσιακά όχι μόνο δεν συνδέονταν με άλλες, αλλά δεν είχαν ούτε την έννοια της ανταλλαγής 
δεδομένων. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα ψυγείο. Τα ψυγεία παραδοσιακά αυτό που έκαναν σαν 
συσκευές ήταν να καταναλώνουν ρεύμα για να ψύχουν το εσωτερικό τους και να συντηρούν ότι 
βρίσκεται εντός τους. Πλέον, τα «έξυπνα» ψυγεία έχουν ενσωματωμένα μικροϋπολογιστικά συστήματα 
που συλλέγουν πληροφορίες για το περιεχόμενο, και μπορούν να παρακολουθούν τα αποθέματα και να 
ειδοποιούν όταν κάτι τελειώσει προκειμένου να αγοραστεί νέο ή ακόμα ακόμα και να κάνουν μόνα τους 
την αγορά ψωνίζοντας από ηλεκτρονικά καταστήματα. 

Ένας άλλος ορισμός σύμφωνα με τη Cisco είναι ο εξής: “Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων συνδέει 
αντικείμενο στο Διαδίκτυο, ενεργοποιόντας δεδομένα και γνώση που δεν ήταν ποτέ πριν διαθέσιμα.”[2] 
Αρκετά πρότυπα ορίζουν διάφορα θέματα σχετικά με τις τεχνολογίες ΙοΤ. Η ITU-T από το 2012 έχει 
εκδώσει την σύσταση Y.4000/Y.2060 (06/2012). Αντίστοιχα η IETF έχει εκδώσει αρκετά RFCs επίσης 
RFC6574, RFC7452, RFC8240. Η IEEE έχει εκδώσει αρκετά πρότυπα που αφορούν σε τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται από «έξυπνες» συσκευές που συνδέονται μεταξύ τους και στο Internet στα διάφορα 
επίπεδα του γνωστού OSI Protocol Stack: IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ah, IEEE 802.15.1 κτλ. Μια πιο 
προσεκτική μελέτη σε πρότυπα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του IoT δείχνει ότι 
αυτά δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα του Internet που χρησιμοποιούν και οι «παραδοσιακοί» Η/Υ για 
τη διασύνδεση τους πολλές δεκαετίας τώρα. Αυτό που επιχειρείται είναι η χρήση των ήδη υπαρχόντων 
τεχνολογιών και προτύπων για το Internet και τα πρωτόκολλα που το απαρτίζουν προκειμένου να 
συνδεθούν μέχρι πρότινος αλλότριες συσκευές και συστήματα. 

1.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ IOT 

Δεδομένης λοιπόν της διείσδυσης στο ευρύτερο Διαδίκτυο πολλών μικρών, και ενίοτε αδύναμων 
υπολογιστικά συσκευών, εγείρονται διάφορα θέματα/προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Παράδειγμα τέτοιου προβληματισμού είναι το κατά πόσον τεχνολογίες και πρακτικές του Internet έχουν 
εφαρμογή στο IoT, πχ οι διαστρωματώσεις πρωτοκόλλων TCP/IP & OSI ή πρωτόκολλα όπως το IEEE 802.3 
(Ethernet) ή IEEE το 802.11 (WiFi). Οι προβληματισμοί αυτοί οφείλονται στο ότι οι συσκευές IoT δεν 
ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές υλοποίησης του εκάστοτε πρωτοκόλλου καθώς επίσης έχουν ιδιαίτερες 
αρχιτεκτονικές, υπολογιστικές δυνατότητες, δυνατότητες διασύνδεσης και απαιτήσεις, έχουμε 
σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσουμε όπως αυτό της Ασφάλειας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών.  

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11559&lang=en
https://tools.ietf.org/html/rfc6574
https://tools.ietf.org/html/rfc7452
https://tools.ietf.org/html/rfc8240
https://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.4-2015.html
http://standards.ieee.org/news/2017/ieee802.11ah.html
http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.1-2005.html


Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  8 

Ένα χαρακτηριστικό  παράδειγμα που βοηθά στην κατανόηση των παραπάνω είναι το εξής: «Έστω 
ένα σύστημα συσκευών που παρακολουθούν την υγεία ενός ασθενούς (πχ τις τιμές σακχάρου, πίεσης, 
θερμοκρασίας, σφυγμών κτλ.) και αποστέλλουν τα δεδομένα αυτά σε κάποιο σύστημα 
καταγραφής/παρακολούθησης εντός κάποιου νοσοκομείου ή σε κάποιο αντίστοιχο σύστημα το οποίο 
είναι εγκατεστημένο στο ιατρείο του θεράποντα ιατρού». Τι γίνεται με τη μεταφορά των δεδομένων; 
Πόσο ασφαλής είναι; Ποια πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται και πώς προστατευόμαστε από επιθέσεις; Η 
χρήση ήδη γνωστών και ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών έχει το πλεονέκτημα του ότι, κάθε 
γνωστή ευπάθεια που ισχύει για Η/Υ ισχύει και για τις IoT συσκευές, όμως ίσως υπάρχουν πολλά ακόμα 
που σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα κάθε συσκευής. Επίσης υπάρχουν τεχνολογίες και πρωτόκολλα που 
φτιάχτηκαν αποκλειστικά με γνώμονα το IoT και τις συσκευές που το απαρτίζουν, όπως τα πρωτόκολλα 
του προτύπου IEEE 802.15.4 ή όπως λέγεται εμπορικά του ZigBee. Στην περίπτωση αυτών των 
πρωτοκόλλων και των συσκευών που τα χρησιμοποιούν έρχονται να προστεθούν και οι δικές τους 
ευπάθειες και ιδιαιτερότητες που κάποιος πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του. 

1.3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΥΝΤΑΙ 

Μια λίστα από τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο IoT μπορεί να δει ο μελετητής στο [3] όπου 
αναφέρονται κάποια από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα διατριβή.  Εντυπωσιακό είναι 
το γεγονός ότι ως επί το πλείστων στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται πολλές ασύρματες τεχνολογίες. Κάτι 
τέτοιο δεν είναι παράλογο, κάθε άλλο είναι αναμενόμενο μιας και η τάση τα τελευταία χρόνια στον 
κόσμο της δικτύωσης των εμπορικών συσκευών είναι η ασύρματη σύνδεση. Το IoT δεν μπορούσε να 
διαφέρει σε αυτό. Αξιοσημείωτες είναι οι ασύρματες τεχνολογίες Bluetooth (IEEE 802.15.1), ZigBee (IEEE 
802.15.4), Wi-Fi (IEEE 802.11) καθώς και ενσύρματες όπως το Ethernet (802.3). Παρατηρώντας την 
ακόλουθη ενότητα με τις τεχνολογίες αυτές αλλά και τα επίπεδα στο OSI που καλύπτουν σχηματίζουμε 
μια πιο καλή εικόνα για το καθένα. 

1.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ OSI 

Τα 4 πρότυπα που αναφέρθηκαν έχουν ένα κύριο κοινό, αποτελούν πρωτόκολλα επικοινωνίας τόσο 1ου 
όσο και 2ου επιπέδου στη διαστρωμάτωση πρωτοκόλλων OSI. Οπότε η ασφάλεια για το κάθε ένα 
πρότυπο ανάγεται στην προστασία του εκάστοτε επιπέδου OSI (1 ως 2) που υλοποιεί το πρότυπο. Η 
διασφάλιση των δεδομένων που ανταλλάσσονται εναπόκειται σε πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων (3 
και άνω) στη διαστρωμάτωση πρωτοκόλλων OSI. 
 

 

1.5. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στη συνέχεια της διατριβής αναλύονται τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από άκρο σε άκρο στη λύση 
που παρουσιάζουμε. Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί στις τεχνολογίες που είναι αμιγώς IoT και όχι σε αυτές που 
χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε δικτυακή εφαρμογή. Αυτό γίνεται διότι κοινές τεχνολογίες όπως το 
Wi-Fi, το Ethernet, το Bluetooth, τo IPv4, το TCP και τα SSL/TLS και HTTP (αν και χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα εργασία) έχουν αναλυθεί ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία. Σκοπός είναι μια σε βάθος διερεύνηση 
άλλων τεχνολογιών όπως το ZigBee σε συνδυασμό με τα παραπάνω και πώς τέτοιες τεχνολογίες μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν σε μία λύση IoT. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται σαν λογική συνέχεια 
τεχνολογίες ανωτέρων επιπέδων, οι οποίες συμπληρώνουν τη λύση, όπως παραδειίματος χάριν η χρήση 
του oAuth2 μέσα από το HTTP/S για τη διασφάλιση της επικοινωνίας. 

1.6. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια αρχική εισαγωγή στις έννοιες του IoT και παρουσιάζονται οι έννοιες που 
σχετίζονται με αυτό καθώς και η δομή της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Στο παρόν κεφάλαιο 2 
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γίνεται ανάλυση των προβλημάτων ασφαλείας στις Τεχνολογίες του IoT καθώς επίσης αναλύονται 
απαιτήσεις που υπάρχουν στο IoT ως προς την ασφάλεια, και πιθανά προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν καθώς και λύσεις που μπορεί να εφαρμοστούν σε αυτά τα προβλήματα. Στο κεφάλαιο 3 
γίνεται εκτενής ανάλυση της προτεινόμενης IoT λύσης, μιας λύσης που καλύπτει όλο το φάσμα μιας 
διασυνδεδεμένης  εφαρμογής από το Υλικό ως το Λογισμικό και τα ανώτερα επίπεδα δικτύωσης. 
Δεδομένων των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε θα αναλύσουμε διάφορες αδυναμίες που 
παρατηρήσαμε ή που είναι ευρέως γνωστές και τους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 4 μελετάται εκτενέστερα η 
συγκεκριμένη προτεινόμενη λύση ως προς την ασφάλεια, πιθανές ευπάθειες, τρόπους προστασίας και 
μετριασμού αυτών των ευπαθειών. Για λόγους σύγκρισης σε όλο το εύρος του κεφαλαίου 4 
παραθέτουμε τη λειτουργία όλης της υλοποίησης χωρίς κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση 
του όλου συστήματος απέναντι στην οποιαδήποτε επίθεση. Αυτό το ονομάζουμε Μη Ασφαλή Λειτουργία 
(“Insecure mode”). Σε αντιδιαστολή με το “Insecure mode” παρουσιάζουμε την Ασφαλή Λειτουργία 
(“Secure mode”)  στην  οποία έχει ληφθεί μέριμνα σε διάφορα επίπεδα για τη διασφάλιση του 
συστήματος απέναντι σε επιθέσεις. 

Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 5 καταλήγουμε  με συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εφαρμογή 
που υλοποιήθηκε. Στο κεφάλαιο 6 βρίσκεται η Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε  κατά την εκπόνηση 
της διατριβής. 
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2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ IoT 

2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προκειμένου να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος θα πρέπει να αποκτήσουμε μια πλήρη 
εικόνα του πώς σε ένα IoT σύστημα ενθυλακώνονται και χρησιμοποιούνται τα εκάστοτε πρωτόκολλα και 
οι τεχνολογίες που τα υλοποιούν. Ιδανικός οδηγός για αυτό είναι το OSI Protocol Stack (ISO/IEC 7498-1) 
μιας και μπορούμε να τοποθετήσουμε κάθε τεχνολογία στο επίπεδο που της αναλογεί και να τη 
μελετήσουμε γενικότερα αλλά και ως προς την ασφάλεια ειδικότερα.  

Παράδειγμα οι τεχνολογίες που βασίζονται στο πρότυπο IEEE 802.15.4 καλύπτουν το Φυσικό Επίπεδο 
και το Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων, το ίδιο και το IEEE 802.15.1. Ουσιαστικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
μπορεί κανείς να υποκλέψει τα δεδομένα καθώς αυτά διακινούνται εντός ή εκτός της συσκευής IoT. Αν 
υποθέσουμε ότι κάποιος έχει στα χέρια του μία IoT συσκευή σαν αυτές που κατασκευάστηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας, προκειμένου να εκτελέσει μια επίθεση με σκοπό την αλλοίωση των 
δεδομένων των αισθητήρων που η κάθε συσκευή φέρει αρκεί είτε συνδέοντας ένα παλμογράφο 
ανάμεσα στον αισθητήρα και στην πλακέτα του Arduino και να δει τα σήματα που ανταλλάσσονται. 
Κατόπιν μπορεί α αναπαράγει τέτοια σήματα κατά το δοκούν προσποιούμενος τον αισθητήρα. 
Δεδομένου ότι στις συσκευές Arduino η σειριακή θύρα είναι διαθέσιμη μπορεί κάποιος να 
επαναπρογραμματίσει τα Arduino κατά το δοκούν έτσι ώστε να αποστέλλονται λανθασμένα δεδομένα 
από αυτό. Μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να αποφευχθεί με την αφαίρεση της εκτεθειμένης σειριακής 
θύρας και τον εγκλεισμό σε προστατευμένο κουτί της IoT συσκευής.  

Ενώ όσο αφορά στο δεύτερο επίπεδο της Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Layer) μια πολύ κοινή επίθεση 
είναι το MAC Spoofing όπου ο επιτιθέμενος όχι μόνο έχει αποκτήσει φυσική πρόσβαση στο δίκτυο στόχο 
αλλά αλλάζει/κρύβει και τη φυσική διεύθυνση του συστήματός του ώστε να μην γίνει εύκολα 
αντιληπτός. Αν όμως η στοίβα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιείται δεν αξιοποιεί τις διευθύνσεις MAC, 
όπως στην περίπτωση της πολυεπίπεδης λύσης που θα αναλύσουμε, τότε αξιοποιώντας μια εφαρμογή 
ανάλυσης πρωτοκόλλων (Protocol Analyzer) μπορούμε να καταγράψουμε τα πλαίσια (frames) που 
ανταλλάσσονται. Αφενός μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο τους αν αυτό δεν 
κρυπτογραφείται χωρίς να είμαστε εμείς ο παραλήπτης. Αφετέρου μπορούμε να παρέμβουμε 
αποστέλλοντας με τη σειρά μας παρόμοια πλαίσια [4]. 

Επιθέσεις σε ανώτερα επίπεδα όπως αυτό του Δικτύου (Network Layer), ειδικά όταν χρησιμοποιείται 
το ευρύτατα χρησιμοποιούμενο IP, μπορούμε να βρούμε αρκετές και συνήθεις: IP Spoofing, Routing (RIP) 
Attacks, ICMP Attacks, PING Flood (ICMP Flood), Ping of Death Attack, Teardrop Attack, Packet Sniffing 
[5]. Αν χρησιμοποιούνται άλλες τεχνολογίες πάλι μπορεί κανείς να υποθέσει ότι μπορεί να υπάρξουν 
ανάλογες επιθέσεις.  

Αν περάσουμε στο επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) τότε εκεί θα συναντήσουμε επιθέσεις σε 
πρωτόκολλα όπως το TCP και το UDP: TCP Sequence number prediction attack,TCP SYN flood, TCP reset 
attack, UDP flood attack, Smurf attack κτλ [6] 

Στο επίπεδο Συνόδου (Session Layer) έχουμε Session hijacking επιθέσεις σε υφιστάμενες συνδέσεις 
Επιπέδου Μεταφοράς όπως επιθέσεις Man-In-The-Middle, Blind hijacking κτλ [7] 

Στο επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer) έχουμε επιθέσεις στον τρόπο που τα δεδομένα 
παραδίδονται στις τελικές εφαρμογές χρήστη. Σε αυτό το επίπεδο συνήθως γίνεται η 
κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση δεδομένων σε διάφορα πρωτόκολλα όπως το SSL και το TLS. 
Οπότε επιθέσεις σε τέτοια πρωτόκολλα είναι Session Layer επιθέσεις: SSL stripping, STARTTLS command 
injection attack, Beast, Padding Oracle Attacks, Compression attacks, Certificates attacks.[8] 

Τέλος, στο επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer) οι επιθέσεις αφορούν στην εκάστοτε εφαρμογή 
τελικού χρήστη όπως: FTP bounce επίθεση σε FTP εφαρμογές, SSH brute force επίθεση σε SSH 
εφαρμογές, HTTP Input validation επίθεση [9], SQL Injection επίθεση [10], Cross Site Request Forgery 
επίθεση [11], XSS επίθεση. 

Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διασύνδεσης όπως το ZigBee 
και το πρότυπο IEEE 802.15.4, το Bluetooth και το πρότυπο IEEE 802.15.1, το Wifi και το πρότυπο IEEE 
802.11. Με αυτές τις τεχνολογίες οι συσκευές IoT που κατασκευάσαμε (με διάφορους αισθητήρες και 

https://www.iso.org/standard/20269.html
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μικροελεγκτές της Atmel) συνδέονται σε ένα σταθμό βάσης-Η/Υ, όπως ένα Raspberry Pi και κατ’ 
επέκταση μέσω αυτού στο Internet και στον Διακομιστή (Server) της όλης λύσης με Λογισμικό το οποίο 
και δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Οι παραπάνω τεχνολογίες συνεργάζονται 
με τεχνολογίες ανωτέρων επιπέδων που βασίζονται στην στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP, όπως τα 
HTTP/HTTPS. Προκειμένου να διασφαλίσουμε το επίπεδο αυτό και το HTTP/S χρησιμοποιούμε και άλλα 
πρότυπα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται πάνω από το HHTP/S όπως το oAuth2. 

Το εύρος που πρέπει να καλυφθεί είναι μεγάλο και δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί στα πλαίσια μιας 
μεταπτυχιακής διατριβής. Στα πλαίσια του IoT, και δεδομένου ότι εφαρμογές IoT δεν διαφέρουν πλέον 
από κοινές εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Internet τότε πρέπει να μελετήσουμε κάθε ΙοΤ εφαρμογή 
υπό το πρίσμα των επιπέδων της διαστρωμάτωσης OSI και ανάλογα με το ποια από αυτά και πώς 
υλοποιούνται στα πλαίσια κάθε εφαρμογής. Αυτό που προστίθεται και κάνει την κατάσταση ελαφρώς 
πιο δύσκολη είναι η χρήση πρωτοκόλλων και προτύπων που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
εφαρμογές που τρέχουν σε κοινούς Η/Υ όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε εφαρμογή που κάνει χρήση 
τεχνολογιών ZigBee και του προτύπου IEEE 802.15.4.  

Στα πλαίσια της δαιτριβής μελετώνται αυτά τα λιγότερο «συνηθισμένα» πρότυπα και τεχνολογίες 
όπως το IEEE 802.15.4, ενώ πρότυπα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συχνά και εκτός λύσεων IoT 
(IEEE 802.3, IEEE 802.15.1, IEEE 802.11) δεν μελετώνται παρά  αναφέρονται όπου είναι απαραίτητο σαν 
αντιδιαστολή μιας και αποτελούν εκτενή αντικείμενα μελέτης πολλών συγγραμμάτων και της 
βιβλιογραφίας στο παρελθόν. Προκειμένου η μελέτη να είναι πλήρης και η λύση που περιλαμβάνει τη 
διασύνδεση συσκευών με H/Y μέσω ZigBee και του προτύπου IEEE 802.15.4 χρησιμοποιούνται 
εφαρμογές γραμμένες σε γλώσσα Python που εκτελούνται στον Η/Υ-σταθμό βάσης, Οι εφαρμογές αυτές 
κάνοντας χρήση άλλων τεχνολογιών διασύνδεσης όπως το πρότυπο IEEE 802.11 και η διαστρωμάτωση 
TCP/IP αποστέλλουν τα δεδομένα από τις συσκευές IoT στον, κατασκευασμένο στα πλαίσια της 
παρούσας δαιτριβής, διακομιστή. 

. Για λόγους σύγκρισης σε όλο το εύρος των κεφαλαίων 3 και 4 παρατίθεται η λειτουργία όλης της 
υλοποίησης χωρίς κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση του όλου συστήματος απέναντι στην 
οποιαδήποτε επίθεση. Αυτό το ονομάζουμε Μη Ασφαλή Λειτουργία (“Insecure mode”). Σε αντιδιαστολή 
με το “Insecure mode” παρουσιάζουμε την Ασφαλή Λειτουργία (“Secure mode”)  στην  οποία έχει ληφθεί 
μέριμνα σε διάφορα επίπεδα για τη διασφάλιση του συστήματος απέναντι σε επιθέσεις. 

 

2.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ IOT 

Αν αναλογιστεί κανείς το ποσοστό διείσδυσης των τεχνολογιών IoT στην αγορά των καταναλωτικών 
προϊόντων τα τελευταία χρόνια και το ότι αυτά τα προϊόντα αυξάνονται σε πλήθος, τότε καταλαβαίνουμε 
ότι έχουμε ένα νέο «σύμπαν» υπολογιστικών συστημάτων που χρήζουν διασφάλισης. Κάθε νέος 
υπολογιστής, κάθε νέα εφαρμογή που συνδέεται δικτυακά (και διαδικτυακά) με άλλους υπολογιστές και 
εφαρμογές τότε είναι εν δυνάμει στόχος κακόβουλων επιθέσεων. Αυτοί οι υπολογιστές και οι εφαρμογές 
χρειάζεται να προστατευτούν και να διασφαλιστούν βάσει των αρχών της Ασφάλειας: Εμπιστευτικότητα, 
Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα. Αντίστοιχα λοιπόν με τους υπολογιστές και τις εφαρμογές τους, 
προστασίας χρήζουν και τα συστήματα IoT μιας και αυτά συνδέονται δικτυακά (και διαδικτυακά) μεταξύ 
τους και με άλλα, όπως επίσης χρησιμοποιούν εφαρμογές που πρέπει να σχεδιάζονται και αυτές με βάση 
τις βασικές αρχές Ασφάλειας. 

Έτσι θα πρέπει να δούμε για κάθε μία τεχνολογία IoT που μας ενδιαφέρει κατά πόσο μπορεί να 
καλύψει αυτές τις βασικές αρχές ασφάλειας και με ποιο τρόπο. Αν όχι τότε πώς μπορούμε να βρούμε 
μία διαφορετική προσέγγιση ώστε να καλύψουμε το υπάρχον κενό; Ξεκινάμε με το IEEE 80.215.4 το 
οποίο είναι και το βασικό πρωτόκολλο που μελετάμε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής. 
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2.2.1. ΠΡΟΤΥΠΟ IEEE 802.15.4 

Το πρότυπο IEEE 802.15.4 όπως και άλλα της οικογένειας IEEE 802.15 καλύπτουν τα εξής επίπεδα του 
OSI: Φυσικό επίπεδο, επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων. Ενώ ανώτερα επίπεδα αφήνονται στην εκάστοτε 
υλοποίηση/εφαρμογή. Ήδη από αυτό το σημείο ξεκινούν τα προβλήματα. Αυτό διότι σε άλλες 
περιπτώσεις, όπως πχ κάνοντας χρήση του IEEE 802.11 ή του IEEE 802.3 (Wi-Fi & Ethernet αντίστοιχα) σε 
εφαρμογές τύπου TCP/IP που είναι πολύ κοινή πρακτική στον κόσμο του Internet, ναι μεν υπάρχουν 
πάρα πολλές ευπάθειες αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις γι’ αυτά, καθώς και πολλές επιλογές για τα 
επίπεδα Μετάδοσης Δεδομένων και άνω (πχ UDP αντί για TCP κτλ.). Αντίστοιχα στην περίπτωση του IEEE 
802.15.4 και της χρήσης του σε μια λύση IoT δεν χρησιμοποιούνται κοινά πρωτόκολλα όπως το IP στο 
επίπεδο Δικτύου εξαίρεση το 6LoWPAN που χρησιμοποιεί το IPv6 [13]) αλλά δεν υποστηρίζονται και 
άλλα κοινά πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων, όπως το TCP. 

Έτσι σε μία περίπτωση που θα επιλεγεί το IEEE 802.15.4 θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι το πρότυπο 
μας καλύπτει μόνο στα 2 πρώτα επίπεδα. Πρέπει δηλαδή, η υλοποίηση να ακολουθεί το πρότυπο και τα 
recommendations γι’ αυτό προκειμένου να προστατευτούμε από τις ευπάθειές του. Επίσης η υλοποίηση 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ή να δημιουργήσει πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων τα οποία θα 
εξασφαλίζουν τη μεταφορά δεδομένων από άκρο σε άκρο φέρ’ ειπείν καθώς και την εδραίωση συνόδου 
και την παρουσίαση στην τελική εφαρμογή του χρήστη. 

Στην λύση που θα παρουσιάσουμε στο Κεφάλαιο 5 θα εστιάσουμε στο πώς το πρότυπο IEEE 802.15.4, 
το οποίο στη λύση μας υλοποιείται από συσκευές της τεχνολογίας ZigBee, μεταδίδει δεδομένα με 
Ασφαλή τρόπο από άκρο σε άκρο ανάμεσα στους διασυνδεδεμένους κόμβους. Επίσης, θα δούμε 
παράδειγμα επίθεσης σε αυτή τη μετάδοση με σκοπό την συλλογή από κακόβουλο χρήστη των 
δεδομένων που ανταλλάσσονται. Θα δούμε, επίσης πώς γίνεται μετριασμός αυτού του κινδύνου. 

2.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ξεκινώντας από το 1 επίπεδο του OSI, το Physical Layer στο ZigBee. Στην περίπτωση του IEEE 802.15.4 
αυτό είναι το μικροκυματικό φάσμα των 868.0–868.6 MHz για την Ευρώπη (χωρισμένο σε ένα κανάλι), 
των 902–930 MHz για την Βόρεια Αμερική(χωρισμένο σε 10 κανάλια) και των 2400–2483.5 MHz 
(χωρισμένο σε 16 κανάλια) για όλο τον κόσμο [14]. Τα ZigBee modules που χρησιμοποιήσαμε στα πλαίσια 
των υλοποιήσεων της Διατριβής ανήκουν στην κατηγορία αυτών του διεθνούς φάσματος των 2400–
2483.5 MHz και των 16 καναλιών.  

2.3.1. ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΕΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (IEEE 802.15.4) 

Δεδομένου ότι αναφερόμαστε στο Physical Layer οι επιθέσεις που μπορούν να λάβουν χώρα είναι 
καθαρά επιθέσεις ωτακουστή με συσκευές που λειτουργούν στο ίδιο φάσμα με τις συσκευές στόχους. 
Δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε 2 IEEE 802.15.4 συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους τότε ο 
επιτιθέμενος με μία 3η αντίστοιχη συσκευή. Δηλαδή αν κάποιος διαθέτει μία συσκευή που μπορεί να 
εκπέμψει αλλά και να λάβει σήματα στο ίδιο φάσμα στο οποίο επικοινωνούν οι στόχοι τότε αν βρίσκεται 
στην εμβέλεια των στόχων μπορεί να υποκλέψει τα σήματα αυτά. Στην ενότητα «Ανάλυση Ασφάλειας 
Προτεινόμενης Αρχιτεκτονικής» θα αναλύσουμε ένα τέτοιο πρακτικό παράδειγμα επίθεσης( τύπου 
ωτακουστή). Αμέσως μετά το Φυσικό επϊπεδο  έχουμε το επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων που στα πλαίσια 
του IEEE 802.15.4 ονομάζεται και MAC (Media Access Control) Layer. Στα πλαίσια αυτού του layer έχουμε 
τη διαμόρφωση των frames που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δύο IEEE 802.15.4 κόμβους που 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε τη μορφή ενός IEEE 802.15.4 πλαίσιο: 
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Εικόνα 1 - IEEE 802.15.4 MAC layer frame [15] 

 
Δεδομένου ότι αυτή η μορφή είναι η γενικότερη που έχει το πρότυπο IEEE 802.15.4 μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι αν το πρωτόκολλο δεν έχει μηχανισμούς ελέγχου ως προς την εγκυρότητα του ποιος 
«κρύβεται πίσω» από μία MAC address Χ, καθώς και αν επιτρέπεται εύκολα να αλλάξει ένα IEEE 802.15.4 
node την  MAC address του, τότε μπορούν να λάβουν χώρα επιθέσεις τύπου Man-In-The-Middle 
κάνοντας χρήση MAC spoofing τεχνικών. Με τον επιτιθέμενο να ξεγελά κάποιον άλλο node 
προσποιούμενος κάποιον legit node με τον οποίο ο node στόχος είχε προηγούμενα επικοινωνία και να 
έρχεται αυτός σε επικοινωνία με το στόχο. Αντίστοιχα, ελλείψει αντίστοιχων μηχανισμών θα μπορούσε 
επιτιθέμενος να κάνει join σε κάποιο δίκτυο με PAN ID X εφόσον γνωρίζει το X αν δεν υπάρχει μηχανισμός 
ελέγχου το ποιος συνδέεται σε κάθε δίκτυο. Οι περιγραφόμενες επιθέσεις ωτακουστή ή Man-In-The-
Middle παρουσιάζονται στις Εικόνες 2 και 3 όπου o επιτιθέμενος (Eve) βρίσκεται εντός της εμβέλειας της 
Ασύρματης επικοινωνίας των κανονικών κόμβων IEEE 802.15.4 (έστω Bob και Alice). Αν οι Bob & Alice 
δεν χρησιμοποιούν κάποια κρυπτογράφηση στη μεταξύ τους επικοινωνία τότε η Eve μπορεί εύκολα να 
«κρυφακούσει» καταγράφοντας τα IEEE 802.15.4 πλαίσια (frames) και γιατί ενδεχόμενα να εκτελέσει μια 
Man-In-The-Middle επίθεση αλλάζοντας την MAC διεύθυνση της σε αυτή της Alice όταν επικοινωνεί με 
τον Bob και αντίστοιχα στου Bob όταν επικοινωνεί με την Alice. 

 
Εικόνα 2 - Eavesdropping attack IEEE 802.15.4 
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Εικόνα 3 - Blocked eavesdropping attack AES 128 CBC 

Η Εικόνα 3 παρουσιάζει μια τοπολογία Αστέρα (βλέπε εικόνα 7) με ZigBee modules και μια τύπου 
ωτακουστή επίθεση κάνοντας χρήση κατάλληλης συσκευής USB-KW24D512 η οποία μεσολαβεί στην 
επικοινωνία ανάμεσα στις IoT συσκευές που κατασκευάσαμε και στο σταθμό βάσης-Η/Υ που 
διασυνδέονται μέσω IEEE 802.15.4 πρωτοκόλλου. Η ιδέα είναι ότι η συγκεκριμένη συσκευή φέρει 
κατάλληλο Λογισμικό που της επιτρέπει να λειτουργήσει σε IEEE 802.15.4 zeroconf mode (δηλαδή να 
καταγράφει πλαίσια (frames)). Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή καταγράφει και κατόπιν με κατάλληλο 
Λογισμικό (Wireshark) αναλύουμε τα καταγεγραμμένα πλαίσια και μπορούμε να διακρίνουμε υπό 
συνθήκες τα ανταλλασσόμενα δεδομένα ανάμεσα στις 2 IEEE 802.15.4 συσκευές (επίθεση ωτακουστή – 
Εικόνα 2).  

 
Εικόνα  4 -  Επίθεση ωτακουστή με χρήστη USB-KW24D512 συσκευής 
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2.3.2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ (ZigBee) 

Τέλος όσον αφορά στο επίπεδο δικτύου αυτό δεν ορίζεται σαφώς από το πρότυπο IEEE 802.15.4 όμως 
όντας απαραίτητο κάθε τεχνολογία που κάνει χρήση του προτύπου υλοποιεί κάποια μορφή του 
επιέπδου Δικτύου. Στην μελέτη περίπτωσης που γίνεται στα πλαίσια αυτής της διατριβής 
χρησιμοποιούνται μονάάδες ZigBee της Digi οι οποίες υλοποιούν ένα επίπεδο Δικτύου. Τις μονάδες 
αυτές η Digi τις ονομάζει XBee. Στις εικόνες 5 και 6 μπορούμε να δούμε τη διαστρωμάτωση ZigBee και 
IEEE 802.15.4 των επιπέδων του OSI. Καθώς και που σταματά το πρότυπο IEEE 802.15.4 και που ξεκινά 
το τεχνολογικό πρότυπο του ZigBee [16]. 

 

Εικόνα 5 - IEEE 802.15.4 and ZigBee network layers stack [24] 

 

Εικόνα 6 - ZigBee functional layer architecture and protocol stack [16] 
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Όπως φαίνεται και στις Εικόνες 5 και 6 το ZigBee εισάγει ένα επίπεδο Δικτύου πάνω από το IEEE 
802.15.4 MAC επίπεδο το οποίο είναι υπεύθυνο για το «χτίσιμο» του δικτύου (Network Management), 
τον τρόπο επικοινωνίας επιμέρους δικτύων και το «χτίσιμο» μεγαλύτερων δικτύων (routing) καθώς και 
την ανταλλαγή μηνυμάτων ανωτέρων επιπέδων (επίπεδο Εφαρμογής) και την διασφάλιση αυτών 
(Security Management).Όσον αφορά στην Τοπολογία Δικτύου το ZigBee ορίζει 4 κατηγορίες (Εικόνες 7a 
και 7b(Κεφάλαιο 3)): 

1. Αστέρα(Star)(Εικόνα 7b) 
2. Αδόμητη(Mesh) 
3. Δένδρο Συστάδων(Cluster Tree) 
4. Ζεύγος(Pair) 

Στην περίπτωση του Star υπάρχει ένας κεντρικός Συντονιστής(Coordinator) και διάφορες Τελικές 
Συσκευές(End Devices) γύρω του (αυτή την τοπολογία θα χρησιμοποιήσουμε στο Κεφάλαιο 3). Όλοι 
επικοινωνούν – αν χρειάζεται - μέσα του Coordinator. 

Στην περίπτωση του Mesh υπάρχει μια ασαφής δομή γράφου όπου κάπου κεντρικά βρίσκεται 
ένας κεντρικός Coordinator και γύρω του End Devices & Δρομολογητές(Routers) που συνδέονται 
μεταξύ τους. 

Στην περίπτωση του Cluster Tree υπάρχει πάλι ένας κεντρικός Coordinator σαν ρίζα του δέντρου 
και επιμέρους κλαδιά που βασίζονται σε Routers, ενώ τα φύλλα είναι τα End Devices. 

Τέλος στην περίπτωση του Pair έχουμε ένα κεντρικό Coordinator και είτε ένα End Device είτε ένα 
Router του (και αυτή την τοπολογία θα χρησιμοποιήσουμε στο Κεφάλαιο 3). 

 
Εικόνα 7a - ZigBee Network Topologies [17] 
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Εικόνα 7b - ZigBee Star Network Topology 

Επίσης το ZigBee ξεχωρίζει 3 ειδών συσκευές ανάλογα το ρόλο και τη λειτουργία τους [18]: 

1. Συντονιστής (ZigBee Coordinator) 
2. Δρομολογητές (ZigBee Routers) 
3. Τελικές Συσκευές (ZigBee End Devices) 

Ο Συντονιστής (ZigBee Coordinator) είναι ο βασικότερος κόμβος ενός ZigBee δικτύου. Κάθε ZigBee 
δίκτυο έχει έναν και μόνο ένα. Αν θελήσουμε το δίκτυο αυτό να διασυνδεθεί με άλλα αντίστοιχα ή 
ετερογενή δίκτυα αυτό θα γίνει μέσω του Συντονιστή (ZigBee Coordinator), αυτό θα μελετηθεί και στα 
πλαίσια Κεφαλαίου 3. Αν και τόσο το IEEE 802.15.4, όσο και το ZigBee και οι εμπορικές υλοποιήσεις τους 
(XΒee) έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας όπου το node μπαίνει σε μία 
κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (sleep mode/low power) όταν δεν αποστέλλει δεδομένα, 
τα Coordinator nodes οφείλουν να είναι πάντα ενεργά (άρα και τα πιο ενεργοβόρα). 

Ο Δρομολογητής (ZigBee Router) είναι κάτι ανάμεσα σε Συντονιστή (ZigBee Coordinator) και Τελική 
Συσκευή (ZigBee End Device). Πρόκειται ουσιαστικά για ενδιάμεσους κόμβους που μπορούν απλά να 
στέλνουν δεδομένα προς τον Coordinator (όπως τα End Devices). Μπορούν επίσης και να αναμεταδίδουν 
δεδομένα παίζοντας το ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα σε End Devices και τον Coordinator ή τον 
Coordinator και άλλα Routers (ανάλογα την τοπολογία). Μπορούν να μπουν σε κατάσταση χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας. 

Τέλος η Τερματική Συσκευή (ZigBee End Device) είναι ο κόμβος εκείνος που απλά στέλνει δεδομένα 
κυρίως προς τον Coordinator (είτε άμεσα, είτε έμμεσα, ανάλογα την τοπολογία) και μπορεί να μπει και 
αυτό σε Low Power mode. Τα End Devices δεν μπορούν να αναμεταδώσουν δεδομένα ή να συνδεθεί 
άλλος κόμβος πάνω τους. 

Τα προβλήματα και οι επιθέσεις λοιπόν που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο Επίπεδο Δικτύου 
λοιπόν είναι πολλαπλά. Παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος να υποδυθεί τον Συντονιστή εξαναγκάζοντας 
Τελικές Συσκευές και Δρομολογητές να συνδεθούν σε αυτόν υποκλέπτοντας έτσι δεδομένα. Μια άλλη 
πιθανή περίπτωση επίθεσης είναι η σύνδεση ενός κακόβουλου κόμβου σε ένα ZigBee δίκτυο 
υποδυόμενος τον legit node (είτε τον Router για να αναμεταδίδει δεδομένα, πιθανώς αλλοιώνοντας τα, 
είτε η Τελική Συσκευή στέλνοντας επίτηδες λάθος/ψεύτικα δεδομένα). 

Τέλος έχουμε το Security Management του ZigBee το οποίο υλοποιείται κάνοντας χρήση του block 
cipher AES – CBC 128 [19][20][21] bits αλγορίθμου. Αν ο χρήστης δεν επιλέξει δικό του κλειδί 
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κρυπτογράφησης (το οποίο θα πρέπει να εισάγει ξεχωριστά σε κάθε κόμβο του δικτύου) τότε 
χρησιμοποιείται ένα εργοστασιακό κλειδί. Να σημειωθεί ότι βάση του προτύπου είτε το εργοστασιακό, 
είτε το custom κλειδί κρυπτογράφησης αποθηκεύονται σε μη προσπελάσιμους καταχωρητές του κόμβου 
που είναι προσπελάσιμοι μόνο από τον σχετικό security processor που φέρει κάθε κόμβος.  

Όμως ας σκεφτούμε ότι κάποιος κακόβουλος επιλέγει συσκευή της ίδιας εταιρείας με το στόχο και 
ενεργοποιεί την κρυπτογράφηση με AES – CBC 128 με το εξ ορισμού από το εργοστάσιο κλειδί 
κρυπτογράφησης, τι γίνεται; Τότε πολύ απλά αυτός ο κακόβουλος έχει πρόσβαση ακόμα και στα 
κρυπτογραφημένα δεδομένα που ανταλλάσσει μια συσκευή στόχος με άλλη (αν καταφέρει να συνδεθεί 
με αυτή πχ προσποιούμενος τον Coordinator) αν αυτή έχει ενεργή την κρυπτογράφηση με το default 
κλειδί κρυπτογράφησης. 

2.3.3. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Συζητώντας όλα αυτά τα πιθανά προβλήματα πρέπει να αναλογιστούμε, ποιες οι εφαρμογές του IoT και 
τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μία επίθεση που θα αλλοιώσει ή θα αφαιρέσει δεδομένα. 

Ας αναλογιστούμε λοιπόν μία IoT εφαρμογή υγείας (e-health) όπου χρησιμοποιούνται wireless nodes 
που υλοποιούν το IEEE 802.15.4/ZigBee stack. Πόσο απλό κάποιος να υποκλέψει απλώς τα δεδομένα 
που στέλνονται από έναν αισθητήρα (πχ παρακολούθησης επιπέδων ζαχάρου σε διαβητικό ασθενή) 
μέσω ενός ZigBee κόμβου σε ένα κεντρικό σύστημα που έχει συνδεδεμένο πάνω του τον ZigBee 
Coordinator; Αρκετά απλό και μάλιστα παραβιάζει το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του 
ασθενούς. Αν πάμε πιο πέρα το παράδειγμα ας αναλογιστούμε μια αντίστοιχη συσκευή που ελέγχει 
μέσω ZigBee τη ροή φαρμάκου για τη ρύθμιση του ζαχάρου ενδοφλέβια στον ασθενή. Τι γίνεται αν δεν 
εγχυθεί η σωστή ποσότητα; Στο κεφάλαιο 5 έχουμε ένα πολύ απλό e-health παράδειγμα το οποίο μπορεί 
να συναντήσουμε σε διάφορα “Έξυπνες” IoT Συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. 

Σε ένα άλλο όχι τόσο επικίνδυνο παράδειγμα αξίζει να αναφέρουμε την περίπτωση επίθεσης στο 
σύστημα smart IoT λαμπτήρων “Hue” της εταιρείας Philips [22]. Στην περίπτωση αυτή η Smart Hub λύση 
της Philips που χρησιμοποιούσε μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία ανάμεσα σε Series 1 Xbee με 
ενεργοποιημένο το Over-The-Air (OTG) Update ήταν επιρρεπής σε εξαναγκασμένη αναβάθμιση του 
δικτύου με μολυσμένο firmware το οποίο έκανε τους κόμβους να είναι υπό τον έλεγχο του επιτιθέμενου 
χωρίς δυνατότητα διόρθωσης. Στο κεφάλαιο 5 θα δούμε παρόμοια παραδείγματα εφαρμογών τύπου 
«Έξυπνο Σπίτι» (“Smart Home”) με διάφορους αισθητήρες. 

2.4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ξεκινώντας από την προστασία απέναντι σε επιθέσεις υποκλοπής ή ωτακουστή στο Φυσικό Επίπεδο του 
IEEE 802.15.4/ZigBee, το πρώτο και κύριο μέτρο προστασίας είναι η φυσική θωράκιση του δικτύου (για 
παράδειγμα μονωτικά υλικά σε κτίρια) έτσι ούτως ώστε να μην μπορεί εντός εμβέλειας να εισέλθει μη 
εξουσιοδοτημένος κόμβος ή να μην μπορεί να υποκλέψει το σήμα. Επειδή αυτό μπορεί είτε να μην είναι 
εφικτό είτε να μην το θέλουμε το επόμενο απλό βήμα είναι να φροντίζουμε τα modules που έχουμε να 
φέρουν την πιο πρόσφατη έκδοση firmware προκειμένου να είναι προστατευμένα από γνωστές επίθεσης 
για τις οποίες υπάρχει γνωστό fix. Επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η χρήση κρυπτογράφησης μέσω του 
AES – CBC 128 με χρήση δικού μας κλειδιού και όχι του εργοστασιακού. Όμως επειδή και όλα αυτά 
μπορεί να αποτύχουν (και δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στην διασφάλιση των 3 πρώτων επιπέδων 
του stack) πρέπει να διασφαλίσουμε και τα ανώτερα επίπεδα μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών που τα 
υλοποιούν (πχ επίπεδο Εφαρμογών). Περισσότερα στο Κεφάλαιο 3. Συνοπτική παρουσίαση πιθανών 
ευπαθειών και των λύσεων που προτείνονται παρουσιάζεται στον Πίνακα 1: 
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ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ/ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΩΤΑΚΟΥΣΤΗ 
ΣΤΟ ZIGBEE 

ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ/ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΥΛΙΚΟ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΥΛΙΚΟ/ΑΛΛΟΙΩΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΑΠΟΚΡΥΨΗ 
ΘΥΡΑΣ/ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(JTAG/UART) 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΩΤΑΚΟΥΣΤΗ 
ΣΤΟ WiFi/ETHERNET 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ 
ΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ HTTPS/ΧΡΗΣΗ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΟ REST API 

Πίνακας 1 – Πιθανές Ευπάθειες/Λύσεις 
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3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης της αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε θα πρέπει να 
κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Όπου σε προηγούμενες ενότητες μιλήσαμε για το πρότυπο IEEE 802.15.4 
και το ZigBee στην περίπτωση μας αυτά υλοποιούνται από τις Μονάδες XBee της Digi International [23]. 
Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε modules Xbee Series 1 και modules XBee Series 2 & XBee Series 2 
Pro. Ενώ για την επίθεση ωτακουστή που θα δούμε στην ενότητα «Μη ασφαλής ασύρματη λειτουργία 
(Insecure mode)» θα χρησιμοποιήσουμε το USB-KW24D512 της NXP FREESCALE, ένα USB stick το οποίο 
λειτουργεί σε όλο το φάσμα του IEEE 802.15.4 προτύπου σε κατάσταση όπου μπορεί να κάνει OTA 
sniffing σε πλαίσια XBee. Εφεξής ότι αφορά στα IEEE 802.15.4 και ZigBee θα μελετάται μέσα από τις 
Μονάδες XBee. 

Επίσης εκτός από τα καθ’ εαυτό Μονάδες XBee κάθε συσκευή, που από εδώ και πέρα ονομάζεται IoT 
module, φέρει και κάποιον αισθητήρα sensor που υλοποιεί ένα πιθανό σενάριο εφαρμογής IoT (e-health, 
smart home κτλ) καθώς και ένα Arduino που παίζει το ρόλο του μικροελεγκτή που ελέγχει το όλο module. 
Εκτός από το κυρίως αντικείμενο της μελέτης μας που είναι το IEEE 802.15.4 (XBee) στα πλαίσια μιας 
πλήρους λύσης IoT, θα χρησιμοποιήσουμε και το Bluetooth που είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο σε IoT 
solutions αλλά και πιο παραδοσιακές τεχνολογίες όπως το Wi-Fi ως προς τις τεχνολογίες δικτύωσης. 

Μιας και η εργασία πραγματεύεται μια πλήρης λύση και περιλαμβάνει και Υλικό και Λογισμικό η 
αρχιτεκτονική που θα παρουσιάσουμε χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Στο Υλικό των Μονάδων IoT, στην 
τοπολογία της δικτύωσης όλης της λύσης και στην αρχιτεκτονική του Λογισμικό. Επίσης η ανάλυση που 
θα κάνουμε δεν θα συνεχιστεί αυστηρά ως προς τα επίπεδα του OSI. Αλλά εξετάζοντας λοιπόν την 
αρχιτεκτονική όλου του συστήματος θα δούμε λεπτομέρειες ως προς το Υλικό που υλοποιήθηκε το 
Λογισμικό που το χειρίζεται, και το Λογισμικό που χειρίζεται τα δεδομένα. Η ασφάλεια μελετάται στο 
επίπεδο Μετάδοσης Δεδομένων μέσω Ασύρματων πρωτοκόλλων (όχι στο ενσύρματο μέρος της – 
ενσύρματη επικοινωνία Arduino/Raspberry Pi & αισθητήρες). 

Τα όποια σχήματα και σχεδιαγράμματα δημιουργήθηκαν κάνοντας χρήση των λογισμικών Microsoft 
Visio 2016 & Fritzing. Τα σχεδιαγράμματα κυκλωματικών διατάξεων αποτελούν επακριβείς 
αναπαραστάσεις των κυκλωματικών διατάξεων που κατασκευάστηκαν στην πραγματικότητα για τις 
ανάγκες της εργασίας. Ακολουθεί συνοπτικό διάγραμμα (Εικόνα 1) στα οποία παρουσιάζονται καθ’ 
ολοκληρία οι full stack λύσεις και για την Ασφαλή (Secure mode) έκδοση και τη Μη Ασφαλή (Insecure 
Mode). Η διαφορά ανάμεσα στις 2 λύσεις είναι ότι στην Ασφαλή λύση υπάρχει και η υπομονάδα oAuth2 
στον εξυπηρετητή IoT και οι IEEE 802.15.4/ZigBee (Xbee S1/S2) Μονάδες Arduino εκτελούν τον AES CBC 
128 αλγόριθμο για κρυπτογράφηση της σύνδεσης ανάμεσα σε αυτά και στον πελάτη IoT Η/Υ-σταθμό 
βάσης. 

Τα σχήματα που θα ακολουθήσουν αποτελούν αφηρημένες σχηματικές διατάξεις των όποιων 
Μονάδες IoT κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της εργασίας. Συγκεκριμένα δεν μας ενδιαφέρει αν και 
εφόσον η επεξεργασία και η συγκέντρωση των δεδομένων από τους αισθητήρες γίνεται σε Arduino ή 
Raspberry Pi, ποιος είναι ο συνδεδεμένος αισθητήρας ή το πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας 
ανάμεσα στη μονάδα IoT και στον πελάτη IoT. Λεπτομερέστερη περιγραφή της εκάστοτε μονάδας γίνεται 
στο σχετικό Παράρτημα Α. 
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Εικόνα 8 - Πολυεπίπεδη λύση IoT διαγραμματική απεικόνιση (IoT full stack solution) 
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3.2. ΥΛΙΚΟ 
3.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ IOT 

Τα modules που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της εργασίας και παρουσιάζονται στις επόμενες 
ενότητες, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Bluetooth & Μονάδες Arduino, XBee & Μονάδες Arduino και 
μονάδα Raspberry Pi. Όλα αυτά διαφέρουν σε Υλικό αλλά σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια γενική 
μορφή που θα χειρίζεται με όμοιο τρόπο τα δεδομένα από όποια συσκευή και αν προέρχονται και θα τα 
παρουσιάζει αντίστοιχα με παρόμοιο τρόπο στον τελικό χρήστη. Όλα οι μονάδες (αν και διαγραμματικά 
(Παράρτημα Α) φαίνεται ότι είναι τοποθετημένα σε breadboard) στην πραγματικότητα είναι μόνιμα 
τοποθετημένα σε semi-permanent boards της Adafruit και είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε PCB για 
ακόμα πιο μόνιμη λύση. Όλα τα Bluetooth modules και τα XBee Explorers (και κατ’ επέκταση τα XBee 
Series 1 και 2 modules) συνδέονται στις RX/TX υποδοχές του Arduino Pro Mini. Στην Εικόνα 9 
παρουσιάζεται αυτή η γενική μορφή πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι Μονάδες IoT. Δηλαδή μία 
μονάδα επεξεργασίας (Arduino Pro Mini ή Raspberry Pi Zero W) η οποία συνδέεται με έναν (ή 
περισσότερους) αισθητήρα/ες και συγκεντρώνει δεδομένα από αυτόν/ους. Στη μονάδα επεξεργασίας 
συνδέεται μια μονάδα Ασύρματης επικοινωνίας, αυτή είναι ή Bluetooth ή Xbee αν πρόκειται για Arduino 
ΙοΤ module είτε Bluetooth ή Xbee ή WiFi αν πρόκειται για τη μονάδα ΙοΤ Raspberry P. Η μονάδα 
επεξεργασίας τροφοδοτείται από μία μπαταρία Ιόντων Λιθίου/Πολυμερών των 3.7V ή μια μπαταρία των 
5V ανάλογα τη μονάδα επεξεργασίας (Arduino Pro Mini ή Raspberry Pi Zero W αντίστοιχα) και κατόπιν 
τροφοδοτεί την μονάδα ασύρματης επικοινωνίας αν υπάρχει, και τον/τους αισθητήρα/ες. 

 
Εικόνα 9 - Γενική μορφή μονάδας IoT 

3.2.2. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ OSI) ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΕΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ OSI 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω Wireless modules διακρίνουμε 3 τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας: IEEE 
802.11 ή αλλιώς Wi-Fi, ΙΕΕΕ 802.15.4 ή αλλιώς XBee και IEEE 802.15.1  ή αλλιώς  Bluetooth.  Στην παρούσα 
ενότητα θα αναφέρουμε τι εννοούμε με τον όρο insecure mode στις 3 αυτές τεχνολογίες. Να σημειωθεί 
ότι η μελέτη ως προς την ασφαλή καιμη ασφαλή λειτουργία επικεντρώθηκε περισσότερο γύρω από το 
XBee παρά γύρω από τα  Bluetooth και Wi-Fi μιας και τα τελευταία είναι εκτενώς μελετημένα ως προς 
την ασφάλεια τους στην βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά στο XBee αυτό έχει δύο τύπους λειτουργίας, με κρυπτογράφηση και χωρίς 
κρυπτογράφηση στο επίπεδο της ασύρματης μετάδοσης (η κρυπτογράφηση γίνεται στο Υλικό με σχετικό 
κύκλωμα που υλοποιεί τον αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης AES CBC-mode, γνωστός και ως 
CCM-Counter with CBC MAC, σε stream cipher mode. Περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική ενότητα 
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που ακολουθεί. Όσον αφορά στο Bluetooth από την έκδοση 2.1 και εξής (υπενθυμίζουμε ότι ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι Bluetooth 2.1 και 4.1 εκδόσεων) λειτουργεί αποκλειστικά με 
κρυπτογράφηση στο επίπεδο της ασύρματης μετάδοσης (η κρυπτογράφηση γίνεται στο Υλικό με σχετικό 
κύκλωμα που υλοποιεί τον αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης  SAFER+ σε stream cipher mode. 
Περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική ενότητα που ακολουθεί. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το 
Bluetooth έχει χρησιμοποιηθεί καθαρά για λόγους επίδειξης και εμπλουτισμού των δεδομένων που 
αποστέλλονται στον Διακομιστή (εξυπηρετητής IoT) και δεν μελετάται όπως έχουμε προαναφέρει. Τέλος 
το Wi-Fi έχει και αυτό αρκετούς τρόπους λειτουργίας με κυριότερη αυτό του Open System (ή ελεύθερου 
SSID) και αυτό που κάνει χρήση κάποιου μηχανισμού αυθεντικοποίησης όπως ο WPA2-PSK τον οποίο και 
χρησιμοποιήσαμε εμείς ευρέως με τις ΙΕΕΕ 802.11n και ΙΕΕΕ 802.11ac (η κρυπτογράφηση γίνεται στο 
Υλικό με σχετικό κύκλωμα που υλοποιεί τον αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης AES CCMP-mode 
σε stream cipher mode ή υπάρχει η επιλογή και για τον αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης RC4 
stream cipher mode). Tο WiFi χρησιμοποιήθηκε για την διασύνδεση του Raspberry Pi Zero W H/Y-
σταθμού βάσης, αλλά και μονάδας IoT με τον Διακομιστή. Αντίστοιχα με το Bluetooth, το WiFi δεν 
μελετάται ούτε αυτό. 

Στις ακόλουθες ενότητες θα μελετηθεί αναλυτικά η Μη Ασφαλής και η Ασφαλής μετάδοση στα 2  

πρώτα επίπεδα του OSI μέσω ZigBee (Xbee). Τα βήματα είναι τα ακόλουθα: 

1. Συνδέουμε μέσω ενός Sparkfun XBee Explorer adapter οι -προς ρύθμιση- Μονάδες XBee σε ένα 
Η/Υ με εγκατεστημένο το Digi XCTU λογισμικό. 

2. Από το Digi XCTU λογισμικό (Εικόνα 12) ρυθμίζουμε ένα ζεύγος Μονάδων XBee (S2) ώστε να 
έχουν ενεργοποιημένο των αλγόριθμο AES 128 CBC και να είναι στο ίδιο PAN ID(δίκτυο - Εικόνα 
11b). 

3. Από το Digi XCTU λογισμικό (Εικόνα 12) ρυθμίζουμε τουλάχιστον ένα ζεύγος Μονάδες XBee (S1 
και S2) ώστε να μην έχουν ενεργοποιημένο των αλγόριθμο AES 128 CBC και να είναι στο ίδιο 
PAN ID(δίκτυο – Εικόνα 11a).Στην περίπτωση μας αυτό έγινε για όλα οι υπόλοιπες Μονάδες 
XBee που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

4. Αφαιρούμε τις Μονάδες XBee από τον Sparkfun XBee Explorer adapter και τον Η/Υ και τα 
τοποθετούμε στις διάφορες Μονάδες IoT. 

5. Ενεργοποιούμε τις Μονάδες IoT συνδέοντας τις με τις LiPo μπαταρίες και τοποθετώντας τους 
διακόπτες παροχής στο “On”. 

6. Σε ένα Η/Υ με εγκατεστημένη την Python 2.7, Linux ΛΣ κατά προτίμηση εγκαθιστούμε τους 
drivers για FTDI που χρειάζονται τα Sparkfun XBee Explorer adapters. 

7. Συνδέουμε στον ίδιο Η/Υ ένα Sparkfun XBee Explorer adapter με τοποθετημένο ένα Xbee S2 
χωρίς ενεργοποιημένο τον AES 128 CBC και ένα S1 χωρίς ενεργοποιημένο τον AES 128 CBC. 

8. Ενεργοποιούμε την Web εφαρμογή (όλο το LAMP stack), περισσότερα στην ενότητα 3.2.4. 
9. Ενεργοποιούμε στον Η/Υ την εφαρμογή σε Python (περισσότερα στην ενότητα 3.2.3) στο 

insecure branch (μη ασφαλής λειτουργία mode). Από τις σχετικές παραμέτρους (σχετικό μήνυμα 
στην κονσόλα) επιλέγουμε σε πλήθος adapters, τεχνολογία Xbee και την IP/DNS του IoT Server. 

10. Προαιρετικά προηγούμαστε στην Web εφαρμογή για να βλέπουμε «ζωντανά»  τα δεδομένα που 
αποστέλλουν οι Μονάδες IoT. 

11. Σε ένα H/Y με συνδεδεμένο το USB-KW24D512 της NXP FREESCALE κα τους drivers του 
ενεργοποιούμε την εφαρμογή Test Tool 12 του NXP Freescale Beekit Λογισμικού της NXP (Εικόνα 
10). Επιλέγουμε το κανάλι στο οποίο επικοινωνούν τα S1 ή S2 Xbees και κάνουμε καταγραφή 
των πλαισίων που αυτά ανταλλάσσουν. Αποθηκεύουμε την καταγραφή σε ένα αρχείο με 
κατάληξη dcf. 

12. Ανοίγουμε την dcf καταγραφή μέσω του Λογισμικού ανάλυσης πακέτων Wireshark (Εικόνα 13) 
και επιβεβαιώνουμε ότι μπορούμε να δούμε τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα που 
αποστέλλονται από την μονάδα IoT στον πελάτη IoT και στον εξυπηρετητή IoT κατ’ επέκταση. 

13. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 7-12 για το set Μονάδωνς XBee στα οποία κατά το βήμα 2 
ενεργοποιήσαμε τον AES 128 CBC. Με την αντίστοιχη καταγραφή στο Wireshark 
επιβεβαιώνουμε ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα που αποστέλλονται από το IoT 
module στον πελάτη IoT & στον εξυπηρετητή IoT κατ’ επέκταση διότι δεν γνωρίσουμε το σχετικό 
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κλειδί του AES 128 CBC (περισσότερα στην ενότητα 3.2.6 και στις Εικόνες 10,14,15,16a,16b 
&16c). 

14. Τα ανωτέρω βήματα 11 & 12 και 13 αποτελούν ουσιαστικά την επίθεση ωτακουστή στην οποία 
έχουμε αναφερθεί ήδη. Σχηματικά η επίθεση φαίνεται στις Εικόνες 11c και 11d όπου έχουμε 
το S1 &S2 Xbee δίκτυο (με και χωρίς AES 128 CBC κρυπτογράφηση) και τη συσκευή USB-
KW24D512 ανάμεσα να «κρυφακούει». 

 
Εικόνα 10 - NXP FREESCALE Test Tool 12 capturing with USB-KW24D512 

 

 

Εικόνα 11a - Star topology of XBee Series 1 modules (End devices on Arduino modules and one on 
IoT Client)-Both encrypted and unencrypted 
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Εικόνα 11b - Star topology of XBee Series 2 modules (End devices on Arduino modules and one 
Coordinator on IoT Client)-Both encrypted and unencrypted 

 

Εικόνα 11c - Sniffing communication between two XBee Series 1 End devices using USB-KW24D512 
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Εικόνα 11d - Sniffing communication between two XBee Series 2 End device & Coordinator using 
USB-KW24D512 

 

 

3.2.3. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Σε αυτό τον τύπο λειτουργίας των Μονάδων XBee, λειτουργούμε τα XBee χωρίς καμία κρυπτογράφηση 
και χωρίς κάποια από τις βασικές αρχές ασφάλειας να προστατεύονται. Αυτό συνεπάγεται ότι αν κάποιος 
κακόβουλος χρήστης βρίσκεται εντός εμβέλειας και με κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να κάνει επίθεση 
ωτακουστή και να υποκλέψει την επικοινωνία. Αυτή η δοκιμαστική επίθεση αναλύεται στην ενότητα 
αυτή.  
Συγκεκριμένα έγινε χρήση της συσκευής USB-KW24D512 της NXP FREESCALE το οποίο και μπορεί να 
συνδεθεί σε οποιοδήποτε XBee device αφενός και αφετέρου να λειτουργήσει σε sniffing 
mode(λειτουργία ωτακουστή)  (οι απλές Μονάδες XBee της Digi, είτε S1, είτε S2 δεν έχουν αυτή τη 
δυνατότητα). Με τη βοήθεια του -όπως θα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια- κατορθώσαμε να 
καταγράψουμε όλη την κίνηση ανάμεσα σε Μονάδες Arduino με XBee και στον Η/Υ που εκτελεί χρέη 
πελάτη IoT. Για τη λειτουργία αυτή στις Μονάδες XBee δεν χρειάζεται να γίνει κάτι μιας και από το 
εργοστάσιο το firmware τους έχει απενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση με AES 128 CBC.  
Στην Εικόνα 12 περιγράφεται η μη ασφαλής σύνδεση στο επίπεδο του Υλικού όλου του συστήματος, από 
τις Μονάδες Arduino με XBee ως τον πελάτη IoT (στην προκειμένη περίπτωση το Raspberry Pi Zero W αν 
και θα μπορούσε να είναι ένας οποιοδήποτε H/Y εκτελεί το λογισμικό πελάτη IoT). Αυτό δεν φαίνεται 
μιας και μπορούμε μόνο να το δούμε είτε όταν ρυθμίσουμε τα εκάστοτε Μονάδες XBee να συνδέονται 
μεταξύ τους. Aυτό γίνεται με το Digi XCTU λογισμικό (Εικόνα 13) στην ενότητα Security του οποίου 
βλέπουμε σαφώς ότι ο register EE(Encryption Enable) έχει τιμή 0(Disable). Eίτε όταν κάνουμε sniffing με 
το USB-KW24D512 της NXP FREESCALE όπως φαίνεται και στην Εικόνα 14. Η καταγραφή έγινε με το 
εργαλείο NXP Freescale Test Tool 12 της NXP FREESCALE το οποίο κάνοντας χρήση του USB-KW24D512 
και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των 2 Μονάδες XBee κατέγραψε όλα τα frames που αυτά 
αντάλλαξαν (μαζί με τα ενθυλακωμένα δεδομένα ανωτέρων επιπέδων, ZigBee & Application επίπεδα). Η 
καταγραφή αυτή κατόπιν εισήχθη στο Wireshark ώστε να αναλυθεί και όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 
14 στο frame υπ’ αριθμό 93 το security enabled byte είναι 0 (false) που σημαίνει μη κρυπτογραφημένη 
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μετάδοση των δεδομένων στο επιέδο Εφαρμογής. Πράγματι πάλι στην Εικόνα 14 βλέπουμε να λέει στο 
τέλος temp2x: 31.06 το οποίο και είναι τα πραγματικά δεδομένα όπως τα στέλνει το Arduino που 
συνδέεται με το XBee. Άρα σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων και δικτύου είμαστε απολύτως 
απροστάτευτοι. 

 
Εικόνα 12 - IoT module - IoT Client unencrypted link eavesdropped 

 

Εικόνα 13- Screenshot from DIGI XCTU XBee configuration software with Encryption register EE set 
to 0 (Disable) 
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Εικόνα 14 - Wireshark analyzed capture with USB-KW24D512 between insecurely connected XBee 
S2 modules 

 

3.2.4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας των Μονάδων XBee λειτουργούμε τα XBee έχοντας ενεργοποιήσει 
τον αλγόριθμο AES  που έχουν ενσωματωμένο στο firmware τους όλα τα XBee. Αυτό συνεπάγεται ότι αν 
κάποιος κακόβουλος χρήστης βρίσκεται εντός εμβέλειας και με κατάλληλο εξοπλισμό δεν μπορεί να 
κάνει επίθεση ωτακουστή και να υποκλέψει την επικοινωνία καθώς θα πρέπει σε κάθε πλαίσιο IEEE 
802.15.4 να εφαρμόσει το AES-128 κλειδί κρυπτογράφησης προκειμένου να το αποκρυπτογραφήσει. 
Έγινε επί παραδείγματι χρήση της συσκευής USB-KW24D512 της NXP FREESCALE το οποίο και μπορεί να 
συνδεθεί σε οποιοδήποτε XBee device αφενός και αφετέρου να λειτουργήσει σε λειτουργία ωτακουστή 
(οι απλές Μονάδες XBee της Digi, είτε S1, είτε S2 δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα). 

Με τη βοήθεια του -όπως θα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια- κατορθώσαμε να καταγράψουμε 
όλη την κίνηση ανάμεσα σε Μονάδες Arduino με XBee και στον Η/Υ που εκτελεί χρέη πελάτη IoT. Παρ’ 
όλα αυτά όπως θα δούμε και παρακάτω δεν στάθηκε δυνατό κατά την καταγραφή να δούμε τα 
κρυπτογραφημένα δεδομένα που αντάλλαξαν τα 2 Μονάδες XBee της δοκιμής. Για να ενεργοποιήσουμε 
την ασφαλή λειτουργία στις Μονάδες XBee χρειάζεται να γίνει κάτι μιας και από το εργοστάσιο το 
firmware τους έχει απενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση με AES 128 CBC. Συγκεκριμένα όπως θα 
δούμε και στην Εικόνα 15 περιγράφεται η ασφαλής σύνδεση στο επίπεδο του Υλικού όλου του 
συστήματος, από τις Μονάδες Arduino με XBee ως τον πελάτη IoT (στην προκειμένη περίπτωση το 
Raspberry Pi Zero W). Αυτό δεν φαίνεται μιας και μπορούμε μόνο να το δούμε όταν ρυθμίσουμε τα 
εκάστοτε Μονάδες XBee να συνδέονται μεταξύ τους. Aυτό γίνεται με το Digi XCTU λογισμικό (Εικόνα 16) 
στην ενότητα Security του οποίου βλέπουμε σαφώς ότι ο register EE(Encryption Enable) έχει τιμή 
1(Enable). Eίτε όταν κάνουμε επίθεση ωτακουστή με το USB-KW24D512 της NXP FREESCALE όπως 
φαίνεται και στα Εικόνες 17a, 17b και 17c. Η καταγραφή έγινε με το εργαλείο NXP Freescale Test Tool 12 
της NXP FREESCALE το οποίο κάνοντας χρήση του USB-KW24D512 και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας 
των 2 Μονάδες XBee κατέγραψε όλα τα frames που αυτά αντάλλαξαν (μαζί με τα enενθυλακωμένα 
δεδομένα ανωτέρων επιπέδων, ZigBee και Application). Η καταγραφή αυτή κατόπιν εισήχθη στο 
Wireshark ώστε να αναλυθεί και όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 17a στο frame υπ’ αριθμό 155 το 
security enabled bit είναι 0(False) που σημαίνει μη κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων στο 
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XBee (IEEE 802.15.4) επίπεδο πρόσβασης δικτύου. Ωστόσο αυτό δεν είναι ανησυχητικό γιατί όπως 
βλέπουμε στο αμέσως ανώτερο επίπεδο του ZigBee Network Layer  (Εικόνα 17b) υπάρχει αντίστοιχο byte 
είναι το Security Byte 1 (True) ενώ υπάρχει στο ίδιο ενθυλακωμένο encapsulated το ZigBee Security 
Header στο οποίο και περιλαμβάνεται το κλειδί κρυπτογράφησης. Τέλος στο Application level τα data 
αυτή τη φορά είναι μη αναγνώσιμα σε πρώτο επίπεδο(Εικόνα 17c) 
9e:c0:07:e1:5b:48:b1:51:01:ce:bc:4e:6a:4e:50:2e:11:94:16:84:d5:ab το οποίο και είναι τα δεδομένα 
όπως τα στέλνει το XBee κρυπτογραφημένα με τον AES 128 CBC. Άρα αν κάποιος έχει το εν λόγω κλειδί 
ή το πάρει κάπως και τότε ΜΟΝΟ μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να δει τα δεδομένα αυτά. Ένας 
τρόπος να ληφθούν τα κρυπτογραφημένα δεδομένα κάνοντας επίθεση στο Initialization Vector του AES 
η γνωρίζοντας το default κλειδί από το εργοστάσιο που είναι το ίδιο σε όλα τα προϊόντα και εμείς δεν το 
έχουμε αλλάξει (αν και απ’ ευθείας από το firmware του XBee module είναι μάλλον δύσκολο μιας και το 
κλειδί είναι αποθηκευμένο σε protected/non accessible register της συσκευής). Ακόμα και τότε 
υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης και μετριασμού, για παράδειγμα κάνοντας χρήση ενός άλλου AES 
κλειδιού διάφορου του εργοστασιακού ή εισάγοντας κάποιου είδους κρυπτογράφησης ή obfuscation 
στα data που στέλνει το XBee από το Arduino που δημιουργεί τα data αυτά. 

 
Εικόνα 15 - IoT module - IoT Client AES 128 CBC encrypted link not eavesdropped 
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Εικόνα 16 - Screenshot from DIGI XCTU XBee configuration σοφτςαρε with Encryption register EE 
set to 1 (Enable) 

 

Εικόνα 17a - Wireshark analyzed capture with USB-KW24D512 between securely connected XBee S2 
modules/Insecure IEEE 802.15.4 (XBee) frame 
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Εικόνα 17b - Wireshark analyzed capture with USB-KW24D512 between image’s 15 securely 
connected XBee S2 modules/ZigBee Security Header 

 

Εικόνα 17c - Wireshark analyzed capture with USB-KW24D512 between image’s 15 securely 
connected XBee S2 modules/Encrypted Application level data 

3.2.5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ XBEE 

Συγκρίνοντας τη λειτουργία των Μονάδων XBee έχοντας ενεργοποιημένο την κρυπτογράφηση με AES 
128 CBC και μη, καθώς και διαφορές ανάμεσα στις δύο εκδόσεις XBee που χρησιμοποιούμε 
παραθέτουμε τον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα (Πίνακας 2). Οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν με τη βοήθεια 
του εργαλείου Digi XCTU για τη ρύθμιση των Μονάδων XBee (είτε αυτών στις Μονάδες Arduino, είτε 
αυτών που μέσω των XBee Explorer adapters της Sparkfun συνδέονται στα Η/Υ – πελάτες IoT) καθώς και 
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παρατηρώντας και καταγράφοντας την κίνηση και την ανταλλαγή πλαισίων IEEE 802.15.4 μεταξύ 
Μονάδων XBee με τη βοήθεια του USB-KW24D512 (Εικόνες 18a και 18b). 

Insecure mode Secure mode 

Series 1(S1) 

AES 128 CBC disabled (EE register=0) AES 128 CBC enabled (EE register=1) 

Channel 12( C) selected and 
Wireshark revealed Channel 13(D) 
used 

Channel 13(D) selected by default 

PAN ID 3332 PAN ID 3332 

Communication on Physical, Data 
Link (IEEE 802.15.4), ZigBee Network 
and Application Layer 

Communication on Physical, Data 
Link (IEEE 802.15.4), ZigBee Network 
and not Application Layer 

XBee_s1_no_aes_ch12.dcf & 
XBee_s1_no_aes_ch13.dcf capture 
files 

XBee_s1_aes_ch12.dcf & 
XBee_s1_aes_ch13.dcf capture files 

End device firmware version 10EF End device firmware version 10EF 

Function set XBEE 802.15.4 Function set XBEE 802.15.4 

Product family XB24 Product family XB24 

    

Series 2(S2) 

AES 128 CBC disabled (EE register=0) AES 128 CBC enabled (EE register=1) 

Channel 18(11) selected by default Channel 12( C) selected by default 

PAN ID module acting as coordinator 
chooses random each time 

PAN ID module acting as coordinator 
chooses random each time 

Operating PAN ID 3BA5 chosen from 
XCTU 

Operating PAN ID 3BA5 chosen from 
XCTU 

Communication on Physical, Data 
Link (IEEE 802.15.4), Lightweight 
Mesh ZigBee (Network  
Implementation of Digi) and 
Application Layer 

Communication on Physical, Data 
Link (IEEE 802.15.4), Lightweight 
Mesh ZigBee (Network  
Implementation of Digi) with ZigBee 
Security Header (implementing AES 
128 CBC) and Application Layer with 
Data Encrypted 

XBee_s2_no_aes_ch18.dcf capture 
file 

XBee_s2_aes_ch12.dcf capture file 

End device firmware version 28A7* End device firmware version 28A7 

End Device Function set ZigBee End 
Device AT 

End Device Function set ZigBee End 
Device AT 

End Device Product family XB24-ZB End Device Product family XB24-ZB 
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Coordinator firmware version 
20A7** 

Coordinator firmware version 20A7 

Coordinator Function set ZigBee 
Coordinator AT 

Coordinator Function set ZigBee 
Coordinator AT 

Coordinator Product family 
XBP24B37 (Pro Series Modules) 

Coordinator Product family 
XBP24B37 (Pro Series Modules) 

*When Digi Mesh Network Topology is used (by default) in order to create 
either a star or a mesh topology (Εικόνες 19a, 19b, 19c & 19d) we need End 
devices as terminating nodes of star 

**When Digi Mesh Network Topology is used (by default) in order to create 
either a star or a mesh topology we need Coordinators for star and mesh 
center. Coordinator is the most central node of network and need specialized 
fw for this (Coordinators act as intermediates between XBee/ZigBee and IoT 
Client PCs) 

Πίνακας 2 - Comparison of Secure and Insecure modes of S1 & S2 XBee Wireless modules 

 

Εικόνα 18a - NXP Freescale USB-KW24D512 Packet Sniffer 

 

Εικόνα 18b -  NXP Freescale USB-KW24D512 Packet Sniffer without top cover (CPU ARM Cortex M4 
50MHz) 
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3.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚO 
3.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Στην Εικόνα 20 βλέπουμε ένα διάγραμμα υψηλού επιπέδου της όλη λύσης (εξαιρουμένων των Μονάδων 
IoT) σχετικά με ένα Η/Υ-σταθμός βάσης (πελάτη IoT - εφαρμογή σε Python 2.7) επικοινωνεί μέσω 
Διαδικτύου με τον εξυπηρετητή IoT. Αυτός από τη μεριά του είναι μια πολυεπίπεδη Web εφαρμογή σε 
PHP 7.0 η οποία αποθηκεύει τα δεδομένα σε μία βάση δεδομένων τύπου MySQL/MariaDB και 
παρουσιάζει στον τελικό χρήστη τα δεδομένα αυτά μέσω μιας Web εφαρμογής και αντίστοιχης σελίδας. 
Ο εξυπηρετητής IoT προτείνεται να είναι ένα LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) ή ένα LEMP (Linux-Nginx-
MariaDB-PHP) stack σύστημα. Αυτό το σύστημα θα φιλοξενήσει τόσο το μέρος της εφαρμογής που είναι 
αρμόδιο για την επικοινωνία με τον IoT client και την καταγραφή των δεδομένων στη Βάση Δεδομένων 
και τη Web εφαρμογή του τελικού χρήστη μέσω REST,όσο και το μέρος της εφαρμογής που είναι 
υπεύθυνο για την λήψη δεδομένων από τη βάση και την παρουσίαση τους υπό τη μορφή Web 
εφαρμογής στον τελικό χρήστη. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή το Λογισμικό έχει δύο τρόπους λειτουργίας, τοην ασφαλήα και 
τη μη ασφαλή. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται χρήση αλγορίθμων και τεχνικών προστασίας της 
μετάδοσης και μεταφοράς των δεδομένων, της αποθήκευσης, αλλά και της ανάκτησης τους για την 
τελική παρουσίαση στον χρήστη. Στην δεύτερη περίπτωση τα δεδομένα μεταφέρονται “as is” χωρίς να 
χρησιμοποιείται κάποιος αλγόριθμος ή τεχνική που να εξασφαλίζει την προστασία των Βασικών Αρχών 
Ασφάλειας(Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα & Διαθεσιμότητα) για τα δεδομένα από τους αισθητήρες 
καθ’ όλη την πορεία τους από τους αισθητήρες και τα modules ως τον τελικό χρήστη. Τα δύο modes 
παρατίθενται για αντιδιαστολή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι το secure mode λειτουργίας 
στο Λογισμικό υπάρχει μόνο για τις 2 εφαρμογές σε Python (πελάτερ IoT) και για το σύστημα του 
εξυπηρετητή σε PHP. Οι εφαρμογές σε Wiring που εκτελούνται στις Μονάδες Arduino είναι ίδιες (μιας 
και η αλλαγή τους κάθε φορά σημαίνει επαναπρογραμματισμό του εκάστοτε Arduino) και για τα 2 modes 
λειτουργίας. Η διασφάλιση των αρχών ασφάλειας στην περίπτωση των Μονάδων Arduino βασίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στο Υλικό όπως είδαμε και στη σχετική ενότητα. 

Στις επόμενες ενότητες 3.2.2-3.2.7 μελετώνται οι διάφορες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν για τις 
Μονάδες IoT (Arduino & Raspberry Pi). Οι εφαμογές για τους H/Y- σταθμούς βάσης που εκτελούν τις 
εφαρμογές πελάτη IoT (τόσο στην ασφαλή, όσο και στη μη ασφαλή λειτουργία τα οποία στην πράξη 
αποτελούν διαφορετικά git branches της ίδιας κάθε φορά εφαρμογής). Καθώς και η Εφαρμογή του 
Διακομιστή (IoT Server) και η Web Εφαρμογή – Ιστοσελίδα (που υλοποιήθηκε για την προβολή των 
δεδομένων από τα Μονάδες IoT, μέσω φυλλομετρητή, στον τελικό χρήστη). 

Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές χρειάζονται τα ακόλουθα εργαλεία: 

• Arduino IDE και ένα USB to Serial FTDI Adapter για προγραμματισμό των Arduino Pro Mini 
στα Μονάδες IoT. 

• Τα Arduino Sketches σε Wiring (Λογισμικό για τα Μονάδες IoT) από το Ιδιωτικό Αποθετήριο 
[26] και το branch master αυτού. Από αυτό μεταφορτώνουμε στην εκάστοτε μονάδα IoT το 
Sketch που το αφορά (ανάλογα με τον αισθητήρα που φέρει και την ασύρματη μονάδα που 
φέρει). Περισσότερα στην ενότητα 3.2.2 & 3.2.5. 

• Εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση Python 2.7 για Linux προκειμένου να εκτελεστούν οι 
εφαρμογές πελάτη IoT. 

• Για την περίπτωση των Sparkfun XBee Explorer adapters που συνδέονται στον πελάτη IoT, 
Η/Υ-σταθμό βάσης αλλά και για κάθε Bluetooth μονάδα IoT να γνωρίζουμε το device name, 
όπως αυτό αναγνωρίζεται από το ΛΣ. Για παράδειγμα στα Debian like Linuxes τα μεν 
Sparkfun XBee Explorer adapters συνήθως παίρνουν device names όπως /dev/ttyUSBx όπου 
x ακέραιος από 0 και άνω, ανάλογα το πλήθος των Sparkfun XBee Explorer adapters που θα 
συνδέσουμε. Οι δε Bluetooth Μονάδες IoT αποτελεί το καθένα ξεχωριστή συσκευή με 
διαφορετικό όνομα συσκευής της μορφής /dev/rfcommΧ όπου X ακέραιος από 0 και άνω, 
ανάλογα το πλήθος των Bluetooth συσκευών που έχουμε συνδέσει στον πελάτη IoT Η/Υ-
σταθμό βάσης. Πολύ χρήσιμη εφαρμογή για τη σύνδεση και την ανάθεση ονόματα 
συσκευών στα Bluetooth αποτελεί η εφαρμογή Bluetooth manager (Blueman). 



Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  35 

• Οι εφαρμογές πελάτη IoT για Raspberry Pi Zero W ή για απλό Η/Υ - σταθμό βάσης (στην 
παρούσα εργασία όλες οι εφαρμογές αυτές εκτελέστηκαν στον ίδιο Raspberry Pi Zero W 
ταυτόχρονα). Οι εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμεw από το Ιδιωτικό Αποθετήριο [27] και τα 
branches secure για την υλοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας και unsecure για την 
υλοποίηση της μη ασφαλούς λειτουργίας. Περισσότερα στην ενότητα 3.2.3 & 3.2.6. 

• Εγκατεστημένο Λογισμικό Εξυπηρετητή Ιστού (προτείνεται τελευταία έκδοση Apache ή 
Nginx). 

• Εγκατεστημένη PHP 7 (που να συνεργάζεται με τον παραπάνω Εξυπηρετητή Ιστού 
(προτείνεται η πιο πρόσφατη έκδοση). 

• Εγκατεστημένη η MySQL ή συμβατή Βάση Δεδομένων (προτείνεται η τελευταία έκδοση 
MySQL ή οι αντίστοιχα σε MariaDB ή Aurora). 

• Για διευκόλυνση μπορεί να εγκατασταθεί και Λογισμικό έτοιμου LAMP Stack όπως το 
XAMPP. 

• Την εφαρμογή Διακομιστή, καθώς και τη ΒΔ από το Ιδιωτικό Αποθετήριο [28] και τα branches 
secure για την υλοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας και unsecure για την υλοποίηση της μη 
ασφαλούς λειτουργίας. Περισσότερα στις ενότητες 3.2.4 & 3.2.7. 

• Ένα φυλλομετρητή ιστού (browser) προκειμένου να γίνει χρήση της Web εφαρμογής για την 
παρουσίαση των δεδομένων και τη διαχείριση των χρηστών. 

• Όλα τα απαραίτητα αρχεία για κάθε τύπου Λογισμικό και στις 2 εκδοχές (secure & 
insecure) παρέχονται εκτός από τα Αποθετήρια και στο συνοδευτικό CD. 

 

Εικόνα 20 - Server running IoT Server Application, DB that holds the data, IoT Client that sends the 
data to IoT Server and Web Application Client accessing data via Server 
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3.3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ IOT (ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Κάθε μονάδα ΙοΤ (Arduino & Raspberry Pi) εκτελεί εφαρμογή, ανάλογη των συστατικών του κυκλώματος 
που έχει υλοποιηθεί, προκειμένου να ληφθούν τα δεδομένα από τους αισθητήρες και να σταλούν στον 
πελάτη IoT της λύσης. Στην περίπτωση των Μονάδων Arduino η γλώσσα γραφής της εκάστοτε εφαρμογής 
είναι η Wirin, ενώ στην περίπτωση του Raspberry Pi η Python. Στην περίπτωση του Raspberry Pi Zero W 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή είναι διαφορετική με την εφαρμογή IoT Client σε Python που 
συγκεντρώνει δεδομένα από τις Μονάδες IoT και τα στέλνει στον IoT Server (παρότι μπορούν και οι 2 
εκδόσεις να εκτελούνται σε Raspberry Pi). Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τις εφαρμογές σε Wiring 
των Μονάδων Arduino ενώ το κομμάτι της Python εφαρμογής της μονάδας Raspberry Pi που λαμβάνει 
τα δεδομένα των αισθητήρων, που αποτελεί τον πελάτη IoT, θα εξεταστεί στην επόμενη ενότητα. Όλες 
οι εφαρμογές παρουσιάζονται χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αρχές της ασφάλειας και μόνος σκοπός 
είναι η συγκέντρωση των δεδομένων από τους αισθητήρες και η αποστολή τους στον πελάτη IoT. Ο 
κώδικας των εφαρμογών που ακολουθούν βρίσκεται και στο Bitbucket στο Ιδιωτικό Αποθετήριο [26]. 
Αναλυτικά σχολιασμένος ο κώδικας της κάθε εφαρμογής παρουσιάζεται στο Παράρτημα (Κεφάλαιο 6.4). 
Αν μέρος του κώδικα ανήκει σε κάποιον άλλο ή έχει ληφθεί από κάποια online πηγή αυτή αναφέρεται 
σε σχετικό σχόλιο εντός του κώδικα. Για λόγους διευκόλυνσης και επαναχρησιμοποίησης του κώδικα τα 
σχόλια είναι στην Αγγλική. Λόγου του πλήθους του μεγέθους της κάθε εφαρμογής στην ακόλουθη λίστα 
αναφέρουμε ενδεικτικά τα ονόματα του κάθε αρχείου στο συνοδευτικό CD, την ενότητα που βρίσκεται 
το αρχείο και τι κάνει εν συντομία. 
Η έννοια της μη ασφαλούς λειτουργίας έγκειται στο ότι δεν υφίσταται από τη μεριά των εφαρμογών που 
εκτελούνται στις Μονάδες Arduino κάποια κρυπτογράφηση ή κάποιο άλλο μέτρο προστασίας των 
δεδομένων που αποστέλλουν οι Μονάδες Arduino ασύρματα στον πελάτη IoT. Η διασφάλιση γίνεται 
καθαρά και μόνο από το Υλικό. 

• dht11_bluetooth.ino (Παράρτημα Α.4.1): Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρoϋποθέτει ότι είναι 
εγκατεστημένες στο Arduino IDE οι βιβλιοθήκες Adafruit_Sensor και DHT καθώς και ότι ο 
αισθητήρας DHT 11 είναι συνδεδεμένος στο ψηφιακό pin 2 του Arduino Pro Mini. Τέλος το 
Bluetooth εξάρτημα (HC 05/06) συνδέεται με τα Pins Tx & Rx ανάλογα. Αφού γίνουν οι σχετικές 
συνδέσεις και μεταφορτωθεί το αρχείο στο Arduino Pro Mini μπορούμε να ελέγξουμε ότι 
λειτουργεί κανονικά αν στο Serial Monitor του Arduino IDE δούμε δεδομένα που αφορούν στην 
υγρασία και στη θερμοκρασία του χώρου. 

• dht22_xbee.ino (Παράρτημα Α.4.2): Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρoϋποθέτει ότι είναι 
εγκατεστημένες στο Arduino IDE οι βιβλιοθήκες Adafruit_Sensor και DHT καθώς και ότι ο 
αισθητήρας DHT 22 είναι συνδεδεμένος στο ψηφιακό pin 2 του Arduino Pro Mini. Τέλος το 
εξάρτημα Xbee S2 (χωρίς AES 128 CBC) συνδέεται με τα Pins Tx & Rx ανάλογα. Αφού γίνουν οι 
σχετικές συνδέσεις και μεταφορτωθεί το αρχείο στο Arduino Pro Mini μπορούμε να ελέγξουμε 
ότι λειτουργεί κανονικά αν στο Serial Monitor του Arduino IDE δούμε δεδομένα που αφορούν 
στην υγρασία και στη θερμοκρασία του χώρου. 

• temp1bluetooth.ino (Παράρτημα Α.4.3): Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρoϋποθέτει ότι είναι 
εγκατεστημένη στο Arduino IDE η βιβλιοθήκη OneWire καθώς και ότι ο αισθητήρας DS1820 
είναι συνδεδεμένος στο ψηφιακό pin 2 του Arduino Pro Mini μέσω μιας αντίστασης των 4,7kΩ. 
Τέλος το Bluetooth εξάρτημα (HC 05/06) συνδέεται με τα Pins Tx & Rx ανάλογα. Αφού γίνουν οι 
σχετικές συνδέσεις και μεταφορτωθεί το αρχείο στο Arduino Pro Mini μπορούμε να ελέγξουμε 
ότι λειτουργεί κανονικά αν στο Serial Monitor του Arduino IDE δούμε δεδομένα που αφορούν 
στη θερμοκρασία του χώρου. 

• temp2xbee.ino (Παράρτημα Α.4.4): Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρoϋποθέτει ότι είναι 
εγκατεστημένη στο Arduino IDE η βιβλιοθήκη OneWire καθώς και ότι ο αισθητήρας DS1820 
είναι συνδεδεμένος στο ψηφιακό pin 2 του Arduino Pro Mini μέσω μιας αντίστασης των 4,7kΩ. 
Τέλος το Xbee S2 εξάρτημα (με AES 128 CBC) συνδέεται με τα Pins Tx & Rx ανάλογα. Αφού γίνουν 
οι σχετικές συνδέσεις και μεταφορτωθεί το αρχείο στο Arduino Pro Mini μπορούμε να 
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ελέγξουμε ότι λειτουργεί κανονικά αν στο Serial Monitor του Arduino IDE δούμε δεδομένα που 
αφορούν στη θερμοκρασία του χώρου. 

• temp3xbee_ds1821_.ino (Παράρτημα Α.4.5): Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρoϋποθέτει ότι είναι 
εγκατεστημένη στο Arduino IDE η βιβλιοθήκη OneWire καθώς και ότι ο αισθητήρας DS1821 
είναι συνδεδεμένος στο ψηφιακό pin 2 του Arduino Pro Mini μέσω μιας αντίστασης των 4,7kΩ. 
Τέλος το Xbee S2 εξάρτημα (χωρίς AES 128 CBC) συνδέεται με τα Pins Tx & Rx ανάλογα. Αφού 
γίνουν οι σχετικές συνδέσεις και μεταφορτωθεί το αρχείο στο Arduino Pro Mini μπορούμε να 
ελέγξουμε ότι λειτουργεί κανονικά αν στο Serial Monitor του Arduino IDE δούμε δεδομένα που 
αφορούν στη θερμοκρασία του χώρου. 

• PulseSensorAmped_Arduino_1.5.0.ino (Παράρτημα Α.4.6):  Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
πρoϋποθέτει ότι είναι εγκατεστημένη στο Arduino IDE η σουίτα εφαρμογών Pulse Sensor από 
την ιστοσελίδα [25] καθώς και ότι ο αισθητήρας Pulse Sensor (παλμών καρδιάς) είναι 
συνδεδεμένος στο αναλογικό pin Α0 του Arduino Pro Min. Τέλος το Xbee S2 εξάρτημα (χωρίς 
AES 128 CBC) συνδέεται με τα Pins Tx & Rx ανάλογα. Αφού γίνουν οι σχετικές συνδέσεις και 
μεταφορτωθεί το αρχείο στο Arduino Pro Mini μπορούμε να ελέγξουμε ότι λειτουργεί κανονικά 
αν στο Serial Monitor του Arduino IDE δούμε δεδομένα που αφορούν στους παλμούς της 
καρδιάς μας  (προϋποτίθεται ότι έχουμε δέσει τον αισθητήρα στο δείκτη του χεριού μας). 

3.3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ IOT – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ IOT ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ 
IOT (ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Σε αυτή την υποενότητα παρατίθενται δύο διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής ΠΕΛΆΤΗ IoT. Μία 
έκδοση αφορά σε XBee ή Bluetooth Μονάδες Arduino και η δεύτερη αφορά αποκλειστικά στη μονάδα 
Raspberry Pi. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο εκδόσεις μπορούν να εκτελεστούν στο ίδιο Raspberry Pi 
όπως στο παράδειγμα της Εικόνας 11. Επίσης μπορεί η XBee/Bluetooth έκδοση να εκτελεστεί σε έναν 
οποιοδήποτε Η/Υ με Python 2.7 και Bluetooth/XBee για σύνδεση με τις αντίστοιχες Arduino Μονάδες IoT 
και η αντίστοιχη Raspberry Pi έκδοση να εκτελεστεί σε ένα Raspberry Pi συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και 
στη σχετική όλα σε μία μονάδα. Σε ένα πλήρες σενάριο με το Raspberry Pi να χρησιμοποιείται και σαν 
XBee/Bluetooth πελάτης IoT, η εφαρμογή θα εκτελεστεί σε 3 instances, μια για τη XBee, μια για τη 
Bluetooth και ένα για τη Raspberry Pi μονάδα. Ο κώδικας των εφαρμογών που ακολουθούν βρίσκεται 

και στο Bitbucket στο Ιδιωτικό Αποθετήριο (branch unsecure ή και master) [27]. Αναλυτικά 

σχολιασμένος ο κώδικας της κάθε εφαρμογής παρουσιάζεται στο Παράρτημα (Κεφάλαιο 6.5). Για λόγους 
διευκόλυνσης και επαναχρησιμοποίησης του κώδικα τα σχόλια είναι στην Αγγλική. Λόγου του μεγέθους 
της κάθε εφαρμογής στην ακόλουθη λίστα αναφέρουμε ενδεικτικά τα ονόματα του κάθε αρχείου στο 
συνοδευτικό CD, την ενότητα που βρίσκεται το αρχείο και τι κάνει εν συντομία. 
Η έννοια της μη ασφαλούς λειτουργίας έγκειται στο ότι δεν υφίσταται τόσο από τη μεριά των εφαρμογών 
που εκτελούνται στον πελάτη IoT, όσο και από τη μεριά του εξυπηρετητή IoT ούτε κάποια μέθοδος 
κρυπτογράφησης ούτε κάποια μέθοδος αυθεντικοποίησης. Και τα δύο «άκρα» της επικοινωνίας 
λειτουργούν στα unsecure branches. 
 

• rest_client.py (Παράρτημα Α.5.1): Πρόκειται για την έκδοση επικοινωνίας του 
Σταθμού βάσης – Η/Υ (πελάτη IoT) με Μονάδες Arduino μέσω Xbee και Bluetooth.Σε αυτή την 
έκδοση ο χρήστης έχει φροντίσει να ενεργοποιήσει τις μονάδες (ενότητα 3.2.1) και να τις 
συνδέσει με τον Η/Υ που τρέχει την εφαρμογή και κατόπιν εκτελεί την εφαρμογή δίνοντας τις 
κατάλληλες παραμέτρους, όπως καταδεικνύει και σχετικό βοηθητικό μήνυμα. "Usage: 
python rest_client.py X Y Z, where X is server's IP/DNS WITHOUT 

http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth) and Z is the MAX number 

of /dev/<ttyUSB/rfcomm> XBee to usb/bluetooth adapters". Δηλαδή σε 

linux περιβάλλον (προτείνεται) εκτελούμε την εφαρμογή μέσα από τον python interpreter (ή αν 
κάνουμε εκτελέσιμο το αρχείο (chmod +x rest_client.py) εκτελούμε με ./ σε linux περιβάλλον). 
Δίνουμε το όνομα του αρχείου της εφαρμογής (rest_client.py) και κατόπιν τις X,Y,Z 
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παραμέτρους. Όπου X η IP ή τον DNS του εξυπηρετητή IoT, Y η τεχνολογία για την οποία θα 
λειτουργήσει η εφαρμογή (προς το παρόν η εφαρμογή δεν λειτουργεί στο ίδιο instance και για 
Bluetooth και για XBee, αλλά θα πρέπει εκτελεστεί 2 ξεχωριστές φορές) και Z το πλήθος των 
Μονάδων IoT που είναι ενεργά (για κάθε Bluetooth δημιουργείται και από ένα thread και για 
κάθε XBee μονάδα που συνδέεται μέσω USB στον H/Y που εκτελείται η εφαρμογή από ένα νήμα 
αντίστοιχα). Εν συνεχεία εκτελεί μία και μόνο function την readport η οποία είναι υπεύθυνη να 
διαβάσει τα δεδομένα από την εκάστοτε συσκευή και κατόπιν να τα αποστείλει στον 
εξυπηρετητή IoT καλώντας μέσω HTTP και REST το σχετικό API του IoT Server. Αναλυτικότερα 
μιας και βρισκόμαστε σε Linux περιβάλλον είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι φυσικές συσκευές που 
συνδέονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αρχεία και μάλιστα αρχεία (block ή character). Αυτά 
οποία βρίσκονται στο /dev, πχ /dev/ttyUSBX για τους XBee Explorer USB Adapters που 
συνδέονται στη USB (η σύνδεση σε επίπεδο μονάδας γίνεται με τις Μονάδες XBee που 
χρησιμοποιούνται) και /dev/rfcommX για τις Bluetooth μονάδες οι οποία συνδέονται στον Η/Υ. 
Κάθε πακέτο δεδομένων που διαβάζεται από το νήμα και την εκάστοτε συσκευή αποστέλλεται 
μέσω της apicall μέσω REST στον εξυπηρετητή IoT. 

• pi_rest_client.py (Παράρτημα Α.5.2): Πρόκειται για την έκδοση όπου ο Σταθμός βάσης 
– Η/Υ (πελάτης IoT) είναι Raspberry Pi (Raspberry Pi Zero W στην περίπτωση μας) και έχει πάνω 
του συνδεδεμένους αισθητήρες (DHT11, ldr, HC-SR04 & ένα led) όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα Α.2. Σε αυτή την έκδοση ο χρήστης απλά εκτελεί την εφαρμογή δίνοντας τις 
κατάλληλες παραμέτρους, όπως καταδεικνύει και σχετικό βοηθητικό μήνυμα. "Usage: 
python pi_rest_client.py X Y Z, where X is server's IP/DNS WITHOUT 

http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth/raspberry_pi) and Z is (1 

for dht11,2 for hc-sr04,3 for ldr and 4 for all)". Δηλαδή στο Raspbian 

ΛΣ του Raspberry Pi εκτελούμε την εφαρμογή μέσα από τον python interpreter (ή αν κάνουμε 
εκτελέσιμο το αρχείο (chmod +x pi_rest_client.py) εκτελούμε με ./ σε linux περιβάλλον). 
Δίνουμε το όνομα του αρχείου της εφαρμογής (pi_rest_client.py) και κατόπιν τις X,Y,Z,U 
παραμέτρους. Όπου X η IP ή τον DNS του εξυπηρετητή IoT, Y η τεχνολογία για την οποία θα 
λειτουργήσει η εφαρμογή (στην περίπτωση μας είναι rapberry_pi) , Z είναι μια επιλογή ανάμεσα 
στους διαθέσιμους αισθητήρες του module(1 για DHT 11,2 για HC-SR04,3 για ldr sensor και 4 
για όλους ταυτόχρονα(με αντίστοιχο νήμα ανά αισθητήρα)). Ανάλογα την επιλογή 
αισθητήρα/ων κάθε σχετική function καλεί το δικό της instance της apicall για την επικοινωνία 
μέσω HTTP και REST  με τον εξυπηρετητή IoT. Η αρίθμηση των GPIO Pins του Raspberry Pi 
ακολουθεί το πρότυπο BCM (της Broadcom) αντί του board. 

3.3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε διεξοδικά την αρχιτεκτονική της εφαρμογής του εξυπηρετητή. Ο 
εξυπηρετητής μέσω HTTP και REST (Restful Web Services) δέχεται δεδομένα από τις 2 εφαρμογές που 
εκτελούνται στον πελάτη IoT, τα αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων (cloud_db) προκειμένου να είναι 
προσβάσιμα από το αντίστοιχο μέρος της εφαρμογής που τα παρουσιάζει σε σχετική ιστοσελίδα. Στην 
οποία ιστοσελίδα μπορεί πιστοποιημένος χρήστης να δει Live τα δεδομένα που αποστέλλονται είτε από 
τις Μονάδες Arduino είτε από το Raspberry Pi και την -με καλώδια συνδεδεμένη- μονάδα του. Στην 
Εικόνα 21 που ακολουθεί βλέπουμε ένα υψηλού επιπέδου σχήμα των βασικών στοιχείων της εφαρμογής 
του εξυπηρετητή η οποία είναι γραμμένη σε γλώσσα PHP. 
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Εικόνα 11 - Server Application High Level Chart – Insecure mode 

Επειδή η εφαρμογή του εξυπηρετητή αποτελείται από πάρα πολλά αρχεία και επιμέρους υπό ενότητες 
δεν θα αναλύσουμε κάθε αρχείο ξεχωριστά μα τα πιο σημαντικά κάθε υπό ενότητας, τη δομή της και τη 
ροή των δεδομένων προκειμένου να καταλάβουμε τη λειτουργία της εφαρμογής. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τόσο το Slim 2 όσο και το Yii 1 είναι της αρχιτεκτονικής MVC (Model-View-Controller). Τα 
Models αναλαμβάνουν το I/O με τη βάση είτε σε low level raw sql queries είτε σε πιο αφηρημένο object 
base επίπεδο των ORMS. Τα Views αναλαμβάνουν την παρουσίαση στο χρήστη και το ρόλο του UI μέσω 
του φυλλομετρητή (αυτά θα αναλύσουμε στη συνέχεια). Ενώ τα Controllers αναλαμβάνουν το 
συντονισμό Models,Views και όλη τη λογική ροή της κάθε υπό ενότητας του εξυπηρετητή.Το σύνολο των 
αρχείων παρέχεται στο CD καθώς και στο Bitbucket στο Ιδιωτικό Αποθετήριο (branch insecure ή και 

master) [28]. Αναλυτικά σχολιασμένος ο κώδικας της κάθε υποενότητας της εφαρμογής παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα (Κεφάλαιο 6.6.1). Για λόγους διευκόλυνσης και επαναχρησιμοποίησης του κώδικα τα 
σχόλια είναι στην Αγγλική. Λόγου του μεγέθους της κάθε εφαρμογής στην ακόλουθη λίστα αναφέρουμε 
ενδεικτικά τα ονόματα του κάθε αρχείου στο συνοδευτικό CD, την ενότητα που βρίσκεται το αρχείο και 
τι κάνει εν συντομία. Επίσης λόγω της χρήσης 2 PHP frameworks και διαφόρων βιβλιοθηκών δεν έχει 
ιδιαίτερο νόημα να τα σχολιάσουμε καθώς είναι βοηθητικά στο να γραφεί η ίδια η εφαρμογή. Ακόμα και 
γι αυτή δεν θα σχολιάσουμε λεπτομερώς κάθε αρχείο καθώς αποτελείται από πολλά αρχεία και η ίδια 
αλλά στη συνέχεια θα δούμε τα λειτουργικά της μέρη και αυτά που στην ενότητα 4.5 θα 
διαφοροποιηθούν ως προς την ασφάλεια. 
Η έννοια της μη ασφαλούς λειτουργίας έγκειται στο ότι δεν υφίσταται τόσο από τη μεριά των εφαρμογών 
που εκτελούνται στον πελάτη IoT, όσο και από τη μεριά του εξυπηρετητή IoT ούτε κάποια μέθοδος 
κρυπτογράφησης ούτε κάποια μέθοδος αυθεντικοποίησης. Και τα δύο «άκρα» της επικοινωνίας 
λειτουργούν στα unsecure branches. 
Όσον αφορά στην λήψη και εγγραφή δεδομένων στη Βάση Δεδομένων αυτή γίνεται με τη βοήθεια του 
PHP framework Slim 2.  Τα ωφέλιμα για την εφαρμογή αρχεία του Slim 2 βρίσκονται στους φακέλους api, 
extend & src. Πιο συγκεκριμένα στον φάκελο src βρίσκονται οι ρυθμίσεις της Slim 2 ενότητας της 
εφαρμογής, ρυθμίσεις για το πως θα συνδέεται στην ΒΔ, του ποιοι είναι οι controllers και τα endpoints 
του REST API κτλ. Στον ίδιο φάκελο βρίσκονται και τα μοντέλα της Slim 2 ενότητας της εφαρμογής. Οι 
PHP κλάσεις δηλαδή, οι οποίες με τη βοήθεια του Doctrine 2 ORM θα αλληλοεπιδρούν με τη ΒΔ και θα 
δίνουν τη δυνατότητα σε εξωτερικές εφαρμογές (μέσω του REST API) να κάνουν και αυτές τέτοια 
αλληλεπίδραση με τη ΒΔ. Ολοκληρώνοντας τα περί της Slim 2 ενότητας της εφαρμογής πρέπει να 
αναφερθούμε στο σημαντικότερο φάκελο api. Μέσα σε αυτόν και σε υποφακέλους post & get 
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βρίσκονται αρχεία που περιέχουν τη λογική της διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνει η εφαρμογή 
από το REST API, ανεξάρτητα το από ποιόν το λαμβάνει (δεν υπάρχει αυθεντικοποίηση στο unsecure 
branch). Μια συνήθης πρακτική στα REST APIs (η οποία και ακολουθήθηκε) υπαγορεύει την χρήστη της 
POST HTTP μεθόδου για την αποστολή δεδομένων προς το API και της GET HTTP μεθόδου για την λήψη 
δεδομένων από το REST API. 
Επόμενη υποενότητα της εφαρμογής εξυπηρετητή IoT είναι η Βάση Δεδομένων (ΒΔ). Η ΒΔ είναι κοινή 
τόσο για τις Slim 2, όσο και για τη Υii 1 ενότητες. Το κοινό έγκειται στο ότι σε αυτή εγγράφει και διαβάζει 
δεδομένα αισθητήρων όπως έρχονται μέσω του REST API & του Slim 2 (από τις εφαρμογές πελάτη IoT) 
αλλά και στο ότι το Yii 1 διαβάζει από αυτή μέσω του REST API (και του Slim 2) δεδομένα αλλά τη 
χρησιμοποιεί και το ίδιο για το σύστημα διαχείρισης χρηστών της ιστοσελίδας που έχει φτιαχτεί σε αυτό 
για την παρουσίαση των δεδομένων στο τελικό χρήστη). Στην Εικόνα 22 βλέπουμε το σχήμα της ΒΔ με 
όλους τους πίνακες και τις συσχετίσεις τους, θυμίζουμε ότι η ΒΔ έχει φτιαχτεί σε MySQL και απαιτεί 
foreign keys οπότε έχει χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός InnoDB.

 
Εικόνα 22 - "cloud_db" Database schema 
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Ο πίνακας tbl_sensors είναι ο βασικότερος πίνακας της ΒΔ μιας και σε αυτόν αποθηκεύονται τα 

δεδομένα από τους αισθητήρες. Συγκεκριμένα η τεχνολογία αποστολής στον Σταθμό βάσης – Η/Υ των 

δεδομένων (xbee,Bluetooth ή raspberry_pi), το όνομα-αναγνωριστικό της μονάδας IoT, ο τύπος του 

αισθητήρα, η τιμή της μέτρησης του και ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε η εγγραφή στη ΒΔ. Oι πίνακες 

με πρόθεμα oauth θα συζητηθούν στην αντίστοιχη ενότητα για την ασφαλή λειτουργία του 

εξυπηρετητή IoT. Τέλος οι πίνακες tbl_users,tbl_profilles & tbl_migratiion χρησιμοποιούνται από την 

υποενότητα του Yii 1 της εφαρμογής για τη διαχείριση των χρηστών που συνδέονται στην ιστοσελίδα 

για να δουν τα δεδομένα από τους αισθητήρες. Διακρίνουμε 2 κατηγορίες χρηστών: 

• τους διαχειριστές που μπορούν να προσθέτουν, αφαιρούν, μπλοκάρουν, αναβαθμίσουν σε 

κατηγορία τους απλούς χρήστες, αλλά και να δουν δεδομένα από τους αισθητήρες. 

• τους απλούς χρήστες που το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουν δεδομένα από 

τους αισθητήρες 

Όσον αφορά στην ιστοσελίδα για την παρουσίαση των δεδομένων των αισθητήρων και της διαχείρισης 

χρηστών αυτή όπως προαναφέρθηκε έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Yii 1 PHP framework. Τα 

βασικά της εφαρμογής βρίσκονται στον υποφάκελο backend και στον υποφάκελο αυτού protected. 

Στον τελευταίο αυτό υποφάκελο διακρίνονται τα models, τα αρχεία με τις κλάσεις του Yii που 

επικοινωνούν με τη βάση για τη διαχείριση χρηστών, οι controllers που διαχειρίζονται όλο το business 

logic της ιστοσελίδα και τα views που διαχειρίζονται την εμφάνιση μέσω σελίδων στον τελικό χρήστη 

των δεδομένων της όλης εφαρμογής. Περισσότερα στο Παράρτημα Α.6.1. 

3.3.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ IOT (ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Δεδομένου ότι για την διασφάλιση της ασύρματης επικοινωνίας βασιζόμαστε μόνο στις δυνατότητες που 
μας δίνει το Υλικό και του περιορισμού που έχουμε λόγω των δυνατοτήτων των Arduino δεν έχει 
υλοποιηθεί κάτι στο Λογισμικό που τρέχει σε αυτά. Ωστόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανή 
μελλοντική επέκταση η υλοποίηση κάποιου αλγόριθμου κρυπτογράφησης (συμμετρικής ή ασύμμετρης) 
των δεδομένων που στέλνουν στις εφαρμογές πελάτη, ώστε να προστεθεί ένα έξτρα επίπεδο ασφάλειας 
στην ανταλλαγή των δεδομένων. Αν και μια τέτοια διαδικασία σίγουρα θα εισήγαγε μια έξτρα 
καθυστέρηση στην μετάδοση των δεδομένων και εν τέλει στο χρόνο που θα χρειαστεί ώστε τα δεδομένα 
από τον αισθητήρα και τα Μονάδες IoT να εμφανιστούν στον τελικό χρήστη. 
 

3.3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ IOT– ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ IOT ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ 
IOT (ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Κατά αντιστοιχία με την παραπάνω αντίστοιχη ενότητα όπου είδαμε τις δύο εφαρμογές που λειτουργούν 
με μη ασφαλή τρόπο σε αυτή την υποενότητα παρατίθενται δύο διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής 
πελάτη  IoT και πάλι. Η διαφορά είναι ότι και οι δύο αφενός επικοινωνούν με την εφαρμογή εξυπηρετητή 
μέσω HTTPS αποκλειστικά και επίσης και οι δύο λαμβάνουν και χρησιμοποιούν oAuth2 token για να 
χρησιμοποιήσουν το REST API. Μία έκδοση αφορά σε XBee ή Bluetooth Μονάδες Arduino και η δεύτερη 
αφορά αποκλειστικά στην Raspberry Pi μονάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο εκδόσεις μπορούν να 
εκτελεστούν στο ίδιο Raspberry Pi. Επίσης μπορεί η XBee/Bluetooth έκδοση να εκτελεστεί σε έναν 
οποιοδήποτε Η/Υ με Python 2.7 και Bluetooth/XBee για σύνδεση με τα αντίστοιχα Arduino Μονάδες IoT 
και η αντίστοιχη Raspberry Pi έκδοση να εκτελεστεί σε ένα Raspberry Pi συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και 
στη σχετική όλα σε ένα μονάδαule. Σε ένα πλήρες σενάριο με το Raspberry Pi να χρησιμοποιείται και σαν 
XBee/Bluetooth πελάτης IoT, η εφαρμογή θα εκτελεστεί σε 3 instances, μία για XBee, μία για Bluetooth 
και μία για τη Raspberry Pi μονάδα. Ο κώδικας των εφαρμογών που ακολουθούν βρίσκεται και στο 

Bitbucket στο Ιδιωτικό Αποθετήριο (branch secure) [27] . Αναλυτικά σχολιασμένος ο κώδικας της κάθε 
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εφαρμογής παρουσιάζεται στο Παράρτημα (Κεφάλαιο 6.5). Για λόγους διευκόλυνσης και 
επαναχρησιμοποίησης του κώδικα τα σχόλια είναι στην Αγγλική. Λόγου του μεγέθους της κάθε 
εφαρμογής στην ακόλουθη λίστα αναφέρουμε ενδεικτικά τα ονόματα του κάθε αρχείου στο συνοδευτικό 
CD, την ενότητα που βρίσκεται το αρχείο και τι κάνει εν συντομία. 
Η έννοια της ασφαλούς λειτουργία έγκειται στο ότι γίνεται χρήση, τόσο από τη μεριά των εφαρμογών 
που εκτελούνται στον πελάτη IoT, όσο και από τη μεριά του εξυπηρετητή IoT, αφενός 
κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μέσω TLS πάνω από το HTTP (HTTPS) και αφετέρου δεν επιτρέπεται η 
πρόσβαση στο REST API του εξυπηρετητή IoT δίχως τη χρήση του oAuth2 προτύπου αυθεντικοποίησης. 
Και τα δύο «άκρα» της επικοινωνίας λειτουργούν στα secure branches. 

• rest_client.py (Παράρτημα Α.5.3): Σε αυτή την έκδοση ο χρήστης έχει φροντίσει να 

ενεργοποιήσει τις μονάδες και να τα συνδέσει με τον Η/Υ που τρέχει την εφαρμογή και κατόπιν 
εκτελεί την εφαρμογή δίνοντας τις κατάλληλες παραμέτρους, όπως καταδεικνύει και σχετικό 
βοηθητικό μήνυμα. "Usage: python rest_client.py X Y Z U, where X is 
server's IP/DNS WITHOUT http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth), 

Z is the MAX number of /dev/<ttyUSB/rfcomm> XBee to usb/bluetooth 

adapters and U is the rest client username". Δηλαδή σε linux περιβάλλον 

(προτείνεται) εκτελούμε την εφαρμογή μέσα από τον python interpreter (ή αν κάνουμε 
εκτελέσιμο το αρχείο (chmod +x rest_client.py) εκτελούμε με ./ σε linux περιβάλλον). Δίνουμε 
το όνομα του αρχείου της εφαρμογής (rest_client.py) και κατόπιν τις X,Y,Z & U παραμέτρους. 
Όπου X η IP ή τον DNS του εξυπηρετητή IoT, Y η τεχνολογία για την οποία θα λειτουργήσει η 
εφαρμογή (προς το παρόν η εφαρμογή δεν λειτουργεί στο ίδιο instance και για Bluetooth και 
για XBee, αλλά θα πρέπει εκτελεστεί 2 ξεχωριστές φορές), Z το πλήθος των Μονάδων IoT που 
είναι ενεργά (για κάθε Bluetooth δημιουργείται και από ένα thread και για κάθε XBee μονάδα 
που συνδέεται μέσω USB στον H/Y που εκτελείται η εφαρμογή από ένα νήμα αντίστοιχα). Ενώ 
τέλος U είναι το client name (όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα) το οποίο 
χρησιμοποιούν οι εφαρμογές πελάτη προκειμένου να τους εκδώσει access token ο 
εξυπηρετητής για να εκκινήσουν κάνοντας χρήση αυτού την επικοινωνία. Για περισσότερη 
ασφάλεια στη μεριά του πελάτη το access token δεν αποθηκεύεται κάπου στο δίσκο παρά μόνο 
στη μνήμη. Κάθε instance (νήμα) που δημιουργεί ο κάθε πελάτης χρησιμοποιεί και διαφορετικό 
token.Εν συνεχεία εκτελεί μία και μόνο function την readport η οποία είναι υπεύθυνη να 
διαβάσει τα δεδομένα από την εκάστοτε συσκευή και κατόπιν να τα αποστείλει στον 
εξυπηρετητή IoT καλώντας μέσω HTTP και REST το σχετικό API του εξυπηρετητή IoT. 
Αναλυτικότερα μιας και βρισκόμαστε σε Linux περιβάλλον είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι φυσικές 
συσκευές που συνδέονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αρχεία και μάλιστα αρχεία (block ή 
character). Αυτά οποία βρίσκονται στο /dev, πχ /dev/ttyUSBX για τους XBee Explorer USB 
Adapters που συνδέονται στη USB (η σύνδεση σε επίπεδο module γίνεται με τις Μονάδες XBee 
που χρησιμοποιούνται) και /dev/rfcommX για τις Bluetooth μονάδες τα οποία συνδέονται στον 
Η/Υ. Κάθε πακέτο δεδομένων που διαβάζεται από το νήμα και την εκάστοτε συσκευή 
αποστέλλεται μέσω της apicall μέσω REST στον εξυπηρετητή IoT. Πριν η function readport 
καλέσει την apicall για να στείλει δεδομένα το token που έχει στη μνήμη από το προηγούμενο 
call ελέγχεται ως προς το αν είναι έγκυρο ή όχι, αν είναι έγκυρο τότε αυτό χρησιμοποιείται σαν 
παράμετρος στην apicall και στην αποστολή των δεδομένων στον εξυπηρετητή. Αν το token δεν 
είναι έγκυρο η κλήση δεν γίνεται και το νήμα αναλαμβάνει να ζητήσει νέο token προκειμένου 
να συνεχίσει. 

 

• pi_rest_client.py (Παράρτημα Α.5.4): Σε αυτή την έκδοση ο χρήστης απλά εκτελεί την 

εφαρμογή δίνοντας τις κατάλληλες παραμέτρους, όπως καταδεικνύει και σχετικό βοηθητικό 
μήνυμα. "Usage: python pi_rest_client.py X Y Z, where X is server's 
IP/DNS WITHOUT http(s),Y sensor's tech 

(XBee/bluetooth/raspberry_pi) and Z is (1 for dht11,2 for hc-

sr04,3 for ldr and 4 for all) and U is the rest client username". 
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Δηλαδή στο Raspbian ΛΣ του Raspberry Pi εκτελούμε την εφαρμογή μέσα από τον python 
interpreter (ή αν κάνουμε εκτελέσιμο το αρχείο (chmod +x pi_rest_client.py) εκτελούμε με ./ σε 
linux περιβάλλον). Δίνουμε το όνομα του αρχείου της εφαρμογής (pi_rest_client.py) και κατόπιν 
τις X,Y,Z,U παραμέτρους. Όπου X η IP ή τον DNS τουεξυπηρετητή  IoT, Y η τεχνολογία για την 
οποία θα λειτουργήσει η εφαρμογή (στην περίπτωση μας είναι rapberry_pi) , Z είναι μια 
επιλογή ανάμεσα στους διαθέσιμους αισθητήρες του module(1 για DHT 11,2 για HC-SR04,3 για 
ldr sensor και 4 για όλους ταυτόχρονα(με αντίστοιχο νήμα ανά αισθητήρα)) και η παράμετρος 
U παίρνει το client_name που χρησιμοποιεί η εφαρμογή προκειμένου να μπορέσει να αιτηθεί 
token από τον εξυπηρετητή. Ανάλογα την επιλογή αισθητήρα/ων κάθε σχετική function καλεί 
το δικό της instance της apicall για την επικοινωνία μέσω HTTP και REST  με τον εξυπηρετητή  
IoT.  Πριν η κάθε function καλέσει την apicall για να στείλει δεδομένα το token που έχει στη 
μνήμη από το προηγούμενο call ελέγχεται ως προς το αν είναι έγκυρο ή όχι, αν είναι έγκυρο 
τότε αυτό χρησιμοποιείται σαν παράμετρος στην apicall και στην αποστολή των δεδομένων στον 
εξυπηρετητή. Αν το token δεν είναι έγκυρο η κλήση δεν γίνεται και το νήμα αναλαμβάνει να 
ζητήσει νέο token προκειμένου να συνεχίσει. Η αρίθμηση των GPIO Pins του Raspberry Pi 
ακολουθεί το πρότυπο BCM (της Broadcom) αντί του board. 

 

3.3.7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε διεξοδικά την αρχιτεκτονική της εφαρμογής του εξυπηρετητή στην 
ασφαλή λειτουργία. Ο εξυπηρετητής μέσω HTTPS και REST (Restful Web Services) δέχεται δεδομένα από 
τις 2 εφαρμογές που εκτελούνται στον πελάτη IoT, τα αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων (cloud_db) 
προκειμένου να είναι προσβάσιμα από το αντίστοιχο μέρος της εφαρμογής που τα παρουσιάζει σε 
σχετική ιστοσελίδα. Στην οποία ιστοσελίδα μπορεί πιστοποιημένος χρήστης να δει Live τα δεδομένα που 
αποστέλλονται είτε από τις Μονάδες Arduino είτε από το Raspberry Pi και τη -συνδεδμένη με καλώδια- 
μονάδα. Σε σχέση με την απλή μη ασφαλή λειτουργία έχουν προστεθεί διάφορα λειτουργικά στοιχεία τα 
οποία προστατεύουν τα δεδομένα που ανταλλάσσονται ανάμεσα στον εξυπηρετητή και στις εφαρμογές 
πελάτη. Στην Εικόνα 23 που ακολουθεί βλέπουμε ένα υψηλού επιπέδου σχήμα των βασικών στοιχείων 
της εφαρμογής του εξυπηρετητή η οποία είναι γραμμένη σε γλώσσα PHP. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  44 

 

Εικόνα 22 - Server Application High Level Chart – Secure mode 

Επειδή η εφαρμογή του εξυπηρετητή αποτελείται από πάρα πολλά αρχεία και επιμέρους υπό ενότητες, 
στη δε ασφαλή λειτουργία έχει προστεθεί μία ακόμα υπό ενότητα, αυτή του oAuth 2 για τη διαχείριση 
tokens,δεν θα αναλύσουμε κάθε αρχείο ξεχωριστά μα τα πιο σημαντικά κάθε υπό ενότητας, τη δομή της 
και τη ροή των δεδομένων προκειμένου να καταλάβουμε τη λειτουργία της εφαρμογής. Ό,τι ισχύει και 
για τη μη ασφαλή λειτουργία ως προς την αρχιτεκτονική MVC (Model-View-Controller) ισχύει και εδώ. 
Το σύνολο των αρχείων παρέχεται στο CD καθώς και στο Bitbucket στο Ιδιωτικό Αποθετήριο (branch 
secure) [28]

  
Αναλυτικά σχολιασμένος ο κώδικας της κάθε υποενότητας της εφαρμογής παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα (Κεφάλαιο 6.6.2). Για λόγους διευκόλυνσης και επαναχρησιμοποίησης του κώδικα τα σχόλια 
είναι στην Αγγλική. Λόγου του μεγέθους της κάθε εφαρμογής στην ακόλουθη λίστα αναφέρουμε 
ενδεικτικά τα ονόματα του κάθε αρχείου στο συνοδευτικό CD, την ενότητα που βρίσκεται το αρχείο και 
τι κάνει εν συντομία. Επίσης λόγω της χρήσης 2 PHP frameworks και διαφόρων βιβλιοθηκών δεν έχει 
ιδιαίτερο νόημα να τα σχολιάσουμε καθώς είναι βοηθητικά στο να γραφεί η ίδια η εφαρμογή. Ακόμα και 
γι’ αυτή δεν θα σχολιάσουμε λεπτομερώς κάθε αρχείο καθώς αποτελείται από πολλά αρχεία και η ίδια 
αλλά στη συνέχεια θα δούμε τα λειτουργικά της μέρη και αυτά που στην ενότητα 4.2.5 θα 
διαφοροποιηθούν ως προς την ασφάλεια. 
Η έννοια της ασφαλούς λειτουργίας έγκειται στο ότι υφίσταται τόσο από τη μεριά των εφαρμογών που 
εκτελούνται στον πελάτη IoT, όσο και από τη μεριά του εξυπηρετητή IoT αυθεντικοποίηση κάνοντας 
χρήση του oAuth2 πρωτοκόλλου. Και τα δύο «άκρα» της επικοινωνίας λειτουργούν στα secure branches. 
Όσον αφορά στην λήψη και εγγραφή δεδομένων στη Βάση Δεδομένων αυτή γίνεται με τη βοήθεια του 
PHP framework Slim 2.  Τα ωφέλιμα για την εφαρμογή αρχεία του Slim 2 βρίσκονται στους φακέλους api, 
extend & src. Πιο συγκεκριμένα στον φάκελο src βρίσκονται οι ρυθμίσεις της Slim 2 ενότητας της 
εφαρμογής, ρυθμίσεις για το πως θα συνδέεται στην ΒΔ, του ποιοι είναι οι controllers και τα endpoints 
του REST API κτλ. Στον ίδιο φάκελο βρίσκονται και τα μοντέλα της Slim 2 ενότητας της εφαρμογής. Οι 
PHP κλάσεις δηλαδή, οι οποίες με τη βοήθεια του Doctrine 2 ORM θα αλληλοεπιδρούν με τη ΒΔ και θα 
δίνουν τη δυνατότητα σε εξωτερικές εφαρμογές (μέσω του REST API) να κάνουν και αυτές τέτοια 
αλληλεπίδραση με τη ΒΔ. Ολοκληρώνοντας τα περί της Slim 2 ενότητας της εφαρμογής πρέπει να 
αναφερθούμε στο σημαντικότερο φάκελο api. Μέσα σε αυτόν και σε υποφακέλους post & get 
βρίσκονται αρχεία που περιέχουν τη λογική της διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνει η εφαρμογή 
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από το REST API. Μια συνήθης πρακτική στα REST APIs (η οποία και ακολουθήθηκε) υπαγορεύει την 
χρήστη της POST HTTP μεθόδου για την αποστολή δεδομένων προς το API και της GET HTTP μεθόδου για 
την λήψη δεδομένων από το REST API.  
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα ακόμα επίπεδο προστασίας στα μεταδιδόμενα δεδομένα στον 
Apache2 εξυπηρετητή ιστού έχουμε ενεργοποιήσει το HTTPS (TLS 1.2 over HTTP) με redirect του HTTP σε 
HTTPS οπότε υποχρεωτικά όλη η επικοινωνία να είναι κρυπτογραφημένη. Οπότε συνολικά έχουμε 
εξασφαλίσει ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και μόνο μέσα 
από κρυπτογραφημένο κανάλι επικοινωνίας. Περισσότερα στην ενότητα 4.5 
Όσον αφορά στην αυθεντικοποίηση αντί για το απλό basic authentication που χρησιμοποιούν οι 
περισσότερες εφαρμογές ιστού επιλέξαμε τα Access Tokens, τεχνολογία που χρησιμοποιείται από όλες 
τις σύγχρονες και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές (facebook, twitter, linkedin κτλ) για να 
διασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η υλοποίηση που 
έχει επιλεγεί για τον oAuth2 εξυπηρετητή είναι αυτή του bshaffer [29]

 
 μια από τις πιο πλήρης, open 

source (security by obscurity) και απλές στην διασύνδεση με άλλες εφαρμογές. Ουσιαστικά βασιζόμαστε 
στον έτοιμο αυτό μηχανισμό ώστε να μας εκδώσει access tokens προκειμένου να διασφαλιστούμε από 
Man-In-The-Middle attacks, replay attacks κτλ. Για να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του 
oAuth2 με απλά λόγια παραθέτουμε ένα high level chart από τα μέρη που λαμβάνουν μέρος στην Εικόνα 
24. 

 

Εικόνα 24 - Access tokens high level architecture [30] 
 
 

Ενώ είναι αρκετά βολικό και γρήγορο σαν μέθοδο το access token από μόνο του (ακόμα και αν έχει 
υλοποιηθεί σωστά και χρησιμοποιείται μόνο από τον χρήστη για τον οποίο εκδόθηκε, έχει ημερομηνία 
λήξης και τρόπο να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας αλλά και ακύρωση) η αρχική δημιουργία του πάντα 
είναι επίφοβη, ειδικά στην περίπτωση του bearer token που χρησιμοποιούμε εμείς και δεν απαιτεί Multi 
factor authentication. Συγκεκριμένα για τη δημιουργία του πρώτου token κάθε σύνοδος χρειάζεται ένα 
client name και client secret (τύπου username/password για την εφαρμογή client που θα χρησιμοποιήσει 
το token. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποστολή αυτών των δεδομένων θα αρκεστούμε στην 
μετάδοση μέσω https δηλαδή στην μέσω ssl/tls ενθυλακωμένη http κίνηση. Αν εδώ δεν γίνει κάποια 
επίθεση τύπου ssl stripe κτλ τότε τα client name και client secret φτάνουν με ασφάλεια στον oAuth2 
server ο οποίος και εκδίδει το token το οποίο πάλι στην μέσω ssl/tls ενθυλακωμένης http κίνησης 
επιστρέφεται στον πελάτη. Αν και εδώ δεν γίνει κάποια επίθεση τότε ο client έχει ένα secure bearer token 
για να μιλήσει στο REST API του εξυπηρετητή. Πλέον ανάλογα τον τύπο του token και την υλοποίηση είτε 
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θα χρησιμοποιείται αυτό μέχρι να λήξει και κατόπιν θα ζητηθεί η ανανέωση του, είτε όπως στη δική μας 
περίπτωση (μιας και η πρώτη είναι πολύπλοκη ως προς την υλοποίηση) θα ζητηθεί έκδοση νέου token 
με αντίστοιχο τρόπο που περιγράψαμε προηγούμενα. Στη συνέχεια (Εικόνες 25a & 25b) περιγράφουμε 
την όλη ροή των requests από τον oAuth2 πελάτη στον oAuth2 εξυπηρετητή. 

 

Εικόνα 25a - Data flow for requesting an access token from server [30] 

 

Εικόνα 25b - Data flow for requesting data using already acquired token [30]
 
 

Περνώντας στην εφαρμογή Server της περίπτωσης μας, όλη η υλοποίηση της βιβλιοθήκης bshaffer 
βρίσκεται στον φάκελο vendor/bshaffer/oauth2-server-php και έχει εισαχθεί στην εφαρμογή με τη 
βοήθεια του composer (composer require bshaffer/oauth2-server-php "~1.8"). Να σημειωθεί ότι 3rd 
party κώδικας όπως αυτός με τη βοήθεια των composer και bower που χρησιμοποιούμε εμείς μπορούν 
να αναβαθμιστούν εύκολα στις πιο πρόσφατες εκδόσεις ασφαλείας των κατασκευαστών τους 
προκειμένου να περιλαμβάνουν και όλα τα security fixes. Ακολουθώντας το documentation του 
κατασκευαστή εμείς χρησιμοποιούμε το API της βιβλιοθήκης προκειμένου να αλληλοεπιδράσουμε από 
τη δική μας εφαρμογή εξυπηρετητή και να ζητήσουμε token, να ακυρώσουμε token, να διαγράψουμε 
token κτλ.  
Αντιδιαστέλλοντας τα όσα αφορούν στη ΒΔ cloud_db και αναφέραμε στην ενότητα 3.3.4 πρέπει να 
αναφερθεί ότι όσοι πίνακες της ΔΒ έχουν το πρόθεμα oauth αφορούν στην υλοποίηση του bshaffer για 
την έκδοση tokens, την παρακολούθηση του πότε αυτά λήγουν, των ενεργών tokens αλλά και των 
χρηστών του REST API που έχουν το δικαίωμα έκδοσης tokens ή ακύρωσης/διαγραφής των υπάρχοντών 
tokens. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΚΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως είδαμε και στις προηγούμενες ενότητες 3.3.5 – 3.3.7 ακολουθήσαμε διάφορες τεχνικές και 
μεθόδους προκειμένου να διασφαλίσουμε όλη τη λύση/αρχιτεκτονική που δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
της διατριβής. Σίγουρα οι παράμετροι είναι πολλές και γι’  αυτό δεν μπορεί κανείς εύκολα να 
διασφαλίσει εύκολα μια τέτοια λύση. 

Στις επόμενες ενότητες θα μελετήσουμε κάθε «Ασφαλή λειτουργία» που είδαμε προηγούμενα ως 
προς το αν καλύπτει κάθε μία από τις βασικές Αρχές Ασφάλειας: 
Εμπιστευτικότητα,Ακεραιτότητα,Διαθεσιμότητα,Αυθεντικοποίηση,Αποποίηση Ευθύνης, Υπευθυνότητα, 
Αξιοπιστία. 

4.2. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που πρέπει να σταθούμε (και θα μπορούσε άνετα να θεωρηθεί ο 
αδύναμος κρίκος) είναι το κομμάτι της διασφάλισης της ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των Μονάδων 
XBee. Ας αναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα ως προς τις Αρχές Ασφάλειας (Security Principles): 

1. Εμπιστευτικότητα(Confidentiality): Με την ύπαρξη του κλειδιού εξασφαλίζεται εν μέρει μιας 
και μόνο οι έχοντες το συμμετρικό κλειδί κρυπτογράφησης αποκρυπτογράφησης του AES – CBC 
128 μπορούν να έχουν πρόσβαση αυτό που η XBee μονάδα στέλνει. Όμως όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει αυτό δεν ισχύει πάντα (βλέπε υποενότητα «Εφαρμογές ευάλωτες και ευαίσθητες») 
μιας και τα modules συνήθως έχουν το ίδιο κλειδί και αφήνεται στο χρήστη η αλλαγή του με 
κάποιο άλλο πιο δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο) να βρεθεί. 

2. Ακεραιότητα(Integrity): Κανονικά ο AES δεν εξασφαλίζει ότι αυτό που αποστέλλεται είναι αυτό 
που λαμβάνεται στο ακέραιο. Ωστόσο η έκδοση AES – CBC μας εξασφαλίζει την ακεραιότητα 
μιας και εισαγάγει στο κρυπτογράφημα ένα MAC (Message Authentication Code) με το οποίο ο 
λήπτης μπορεί να διαπιστώσει αν έχει αλλοιωθεί ή όχι το αρχικό μήνυμα. 

3. Διαθεσιμότητα(Availability): Δυστυχώς κανείς δεν μας εξασφαλίζει στα Physical & Data Link 
Layers κάτι τέτοιο μιας και μπορεί κάποιος κόμβος να βγει εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης 
ενέργειας (τελείωσε η μπαταρία) ή επειδή μπήκε σε σε sleep mode για εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτό μετριάζεται, συνδέοντας τους κόμβους στην πρίζα εκτός από την μπαταρία 
εξασφαλίζοντας το power redundancy. Ωστόσο τι γίνεται αν ένας κόμβος βγει εκτός εμβέλειας 
ή δημιουργηθούν παράσιτα; Τότε πάλι έχουμε θέμα με την διαθεσιμότητα. Άρα και αυτή η Αρχή 
εξασφαλίζεται μόνο εν μέρει. 

4. Αυθεντικοποίηση(Authentication): Δυστυχώς και αυτή η Αρχή εξασφαλίζεται εν μέρει μιας και 
στο επίπεδο Data Link (ή MAC στη «γλώσσα» του IEEE 802.15.4) κάθε module έχει μια μοναδική 
MAC address οπότε πάντα γνωρίζουμε από τη source MAC address ενός IEEE 802.15.4/ZigBee 
frame ποιος είναι ο αποστολέας. Είναι έτσι όμως; Η απάντηση είναι όχι διότι μπορεί κάποιος να 
κάνει MAC spoofing υποδυόμενος κάποιον αποστολέα ή παραλήπτη που δεν είναι. Ο 
μετριασμός εδώ είναι η σε ανώτερα επίπεδα επιβεβαίωση του ποιος είναι ο κάθε κόμβος. Αν 
όμως χρησιμοποιηθεί ο AES – CBC 128 ο οποίος περιλαμβάνει MAC εντός του 
κρυπτογραφήματος τότε (και σε συνδυασμό με την source MAC address) εξασφαλίζουμε την 
αυθεντικοποίηση του αποστολέα. 

5. Αποποίηση ευθύνης(Non Repudiation): Δεν εφαρμόζεται στα Physical & Data Link Layers. Θα 
μελετηθεί σε ανώτερα επίπεδα της υλοποίησης. 

6. Υπευθυνότητα(Accountability): Δεν εφαρμόζεται στα Physical & Data Link Layers. Θα μελετηθεί 
σε ανώτερα επίπεδα της υλοποίησης. 

7. Αξιοπιστία(Reliability): Πρωτοκόλλα που χρησιμοποιούνται ευρέως και αποτελούν standards 
όπως το IEEE 802.15.4 αλλά και ακολουθούνται από πολλές εταιρείες όπως το ZigBee, μας 
εξασφαλίζουν την Αρχή της αξιοπιστίας στα επίπεδα Physical & Data Link που μελετάμε σε αυτή 
την ενότητα. 
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4.3.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ IOT(ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μελέτη ως προς την Ασφάλεια του λογισμικού που δημιουργήθηκε και 
εκτελείται στα Μονάδες IoT. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το λογισμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: σε αυτό 
που εκτελείται στις Μονάδες Arduino τα οποία και επικοινωνούν είτε με XBee, είτε με Bluetooth και σε 
αυτό που εκτελείται στο Raspberry Pi και ταυτίζεται με την αντίστοιχη εφαρμογή «Συγκέντρωσης και 
αποστολής δεδομένων στον IoT Server» (IoT Client). Όσον αφορά στις εφαρμογές που εκτελούνται στις 
Μονάδες Arduino δεν υφίσταται η έννοια της ασφαλούς λειτουργίας μιας και οι μονάδες αυτές 
βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια του υλικού των XBee/Bluetooth. Στην ενότητα 
«Συμπεράσματα – Πιθανές Μελλοντικές Επεκτάσεις» θα συζητήσουμε πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί. 
 

4.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ IOT – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΜΟΝAΔΕΣ IOT ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ IOT 
(ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Όσον αφορά στις εφαρμογές που εκτελούνται σε Η/Υ όπως το Raspberry Pi αποσκοπούν, είτε 
αποκλειστικά στη συγκέντρωση δεδομένων από τις Μονάδες Arduino και στην αποστολή αυτών στην 
εφαρμογή του εξυπηρετητή IoT, είτε στη συγκέντρωση δεδομένων των συνδεδεμένων απ’ ευθείας στο 
Raspberry Pi αισθητήρων και την αποστολή αυτών στην εφαρμογή του εξυπηρετητή IoT. Σε κάθε 
περίπτωση πρόκειται για εφαρμογές που κάνουν χρήση του ευρέως διαδεδομένου TCP/IP Stack και του 
HTTPS πρωτοκόλλου στο επίπ[εδο εφαρμογής. Εμείς θα μελετήσουμε αυτό ακριβώς ως προς τις βασικές 
Αρχές Ασφάλειας. Δεδομένου ότι η εφαρμογή rest_client.py καθώς και η εφαρμογή pi_rest_client.py, 
όπως είδαμε στις ενότητες «XBee and/or Bluetooth version(rest_client.py)» και «Wired Raspberry Pi 
version(pi_rest_client.py).» δεν διαφέρουν στο επίπεδο επικοινωνίας τους με τον εξυπηρετητή IoT 
κάνοντας χρήση του REST API που αυτός προσφέρει δεν θα τις μελετήσουμε ξεχωριστά αλλά μαζί. Στη 
συνέχεια όπου χρειαστεί να διαφοροποιηθούν θα αναφέρεται σχετικά. 

1. Εμπιστευτικότητα(Confidentiality): Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη 
Αρχή Ασφάλειας εξασφαλίζεται. Αυτό διότι σε όλα τα επιμέρους μέρη της εφαρμογής 
εξυπηρετητή IoT γίνεται κάτι τέτοιο. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι όλες οι εξωτερικές 
επικοινωνίας μέσω REST της εφαρμογής γίνονται κάνοντας χρήση του HTTPS (HTTP + TLS/SSL). 
Αυτό εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σε ανασφαλή κανάλια όπως το Internet μεταδίδονται 
κρυπτογραφημένα και μόνο το άκρο με το κλειδί αποκρυπτογράφησης μπορεί να τα 
αποκρυπτογραφήσει. Όμως αυτή η λύση δεν είναι πανάκεια μια και υπάρχουν αρκετές 
επιθέσεις στο SSL/TLS όπως το SSL stripping οπότε πρέπει να γίνουν ενέργειες μετριασμού. Για 
παράδειγμα δεν μπορούμε να έχουμε την ιστοσελίδα να ζητά πόρους εκτός SSL/TLS αλλά όλους 
μέσα από αυτό. Στην μελέτη περίπτωσης που κάνουν με το SSL certificate που χρησιμοποιούμε 
είναι Self-Signed το οποίο είναι ευπαθές από πολλές απόψεις, ωστόσο σε μία πραγματική 
υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης όχι μόνο θα χρησιμοποιηθεί έμπιστο πιστοποιητικό 
υπογεγραμμένο από έμπιστη αρχή αλλά μπορεί να επιλεγεί και κάποιο με υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας πχ ελιπτικών καμπυλών αλγορίθμους αντί για παραδοσιακούς αλγορίθμους PKI 
όπως ο RSA.  Εν συνεχεία και αρχής γενομένης από το ποιος χρήστης του λειτουργικού 
συστήματος που εκτελούνται οι εφαρμογές τότε εξασφαλίζουμε πως μόνο οι νόμιμοι χρήστες 
– κάτοχοι μπορούν να εκτελέσουν τοπικά τις εφαρμογές. Τα υπόλοιπα αφήνονται στο 
λειτουργικό σύστημα να τα χειριστεί. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στο Raspberry Pi Zero W 
που χρησιμοποιούμε εμείς ακόμα και απομακρυσμένα μέσω SSH κανείς συνδέεται μόνο αν 
κάνει χρήση RSA 20148 bits κλειδιών και έχει πιστοποιηθεί σαν έμπιστο κλειδί, το κλειδί του. 
Στη συνέχεια αφού εκτελεστεί η εφαρμογή όσον αφορά στη σύνδεση στο server μέσω REST και 
την αποστολή στοιχείων η εμπιστευτικότητα εξασφαλίζεται με τη χρήστη του oAuth2 και του 
authentication token. Συγκεκριμένα μόνο όσοι χρήστες έχουν το δικαίωμα έκδοσης token και 
έχουν εκδώσει τέτοιο token μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εξυπηρετητή IoT. Μειονέκτημα 
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εδώ είναι ότι για λόγους διευκόλυνσης  έχει μπει απ’ ευθείας στην εφαρμογή rest_client.py 
καθώς και στην εφαρμογή pi_rest_client.py το client secret. Αυτή η ευπάθεια μετριάζεται άμεσα 
και εύκολα αν το client secret δεν είναι το ίδιο για όλους και ο χρήστης το δίνει και αυτό σαν 
παράμετρο κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. 

2. Ακεραιότητα(Integrity): Εδώ γίνεται εν μέρει εξασφάλιση μιας και ο οποιοσδήποτε χρήστης 
συνδεθεί στο σύστημα από τη μία μπορεί να εκτελέσει την εφαρμογή, από την άλλη ο 
οποιοσδήποτε λάβει token μπορεί να στείλει δεδομένα. Όμως εμείς έχουμε μια μικρή δικλείδα 
ασφαλείας που είναι τα αναγνωριστικά της κάθε συσκευής που αποστέλλει η κάθε συσκευή 
καθώς και το είδος του αισθητήρα μαζί με τα δεδομένα του. Αν αυτός ο μηχανισμός εκτεθεί 
τότε μπορούν να προστεθούν σχετικά εύκολα έξτρα στοιχεία (hashes κτλ.) που θα 
μοναδικοποιούν και θα ξεχωρίζουν τα δεδομένα. 

3. Διαθεσιμότητα(Availability): Η συγκεκριμένη Αρχή Ασφάλειας δεν εξασφαλίζεται με κάποιο 
τρόπο στα πλαίσια των εφαρμογών πελάτη IoT. 

4. Αυθεντικοποίηση(Authentication): Το να αυθεντικοποιείται ένας χρήστης εξασφαλίζεται 
κάνοντας χρήστη των σχετικών μηχανισμών αυθεντικοποίησης, αφενός από πλευράς 
λειτουργικού που εκτελείται η κάθε εφαρμογή, αφετέρου από τη μεριά του εξυπηρετητή IoT 
και του oAuth2. Συγκεκριμένα έτσι όπως είναι φτιαγμένη η εφαρμογή εξυπηρετητή IoT μπορεί 
ο διαχειριστής της να ορίσει νέους REST χρήστες, να αλλάξει τα στοιχεία σύνδεσης σε κάποιον, 
ακόμα και να τον αποκλείσει από το να έχει πρόσβαση στο REST του εξυπηρετητή. 

5. Αποποίηση ευθύνης(Non Repudiation): Η συγκεκριμένη Αρχή Ασφάλειας δεν εξασφαλίζεται με 
κάποιο τρόπο στα πλαίσια των εφαρμογών IoT Client. 

6. Υπευθυνότητα(Accountability): Η συγκεκριμένη Αρχή Ασφάλειας δεν εξασφαλίζεται με κάποιο 
τρόπο στα πλαίσια των εφαρμογών πελάτη IoT. 

7. Αξιοπιστία(Reliability): Όσον αφορά στην μετάδοση των δεδομένων από τον πελάτη IoT στον 
εξυπηρετητή IoT αυτή εξασφαλίζεται χάρη στους μηχανισμούς του TCP πρωτοκόλλου. Όσον 
αφορά στη λήψη δεδομένων από τους αισθητήρες αυτή δυστυχώς (ειδικά στην περίπτωση των 
Μονάδων Arduino) δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί στο έπακρο. 
 

4.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ IOT (ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε το πώς το μεγαλύτερο μέρος της προτεινόμενης λύσης, αυτού του 
εξυπηρετητή IoT καλύπτει τις βασικές αρχές ασφάλειας. Προτού προχωρήσουμε στη σχετική μελέτη 
αξίζει να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά αυτό που ονομάσαμε εξυπηρετητή IoT αποτελείται από διακριτά 
μέρη οπότε η συνολική μελέτη ως προς το αν ικανοποιούνται ή όχι οι βασικές Αρχές Ασφάλειας θα 
πρέπει να γίνει σε συνάρτηση και με τα επιμέρους μέρη της εφαρμογής. Όπου η μελέτη χρειαστεί θα 
διαφοροποιήσουμε τις επιμέρους εφαρμογές που αποτελούν την συνολική εφαρμογή εξυπηρεητητή IoT. 

1. Εμπιστευτικότητα(Confidentiality): Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη 
Αρχή Ασφάλειας εξασφαλίζεται. Αυτό διότι σε όλα τα επιμέρους μέρη της εφαρμογής 
εξυπηρετητή IoT γίνεται κάτι τέτοιο. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι όλες οι εξωτερικές 
επικοινωνίας μέσω REST της εφαρμογής γίνονται κάνοντας χρήση του HTTPS (HTTP + TLS/SSL). 
Αυτό εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σε ανασφαλή κανάλια όπως το Διαδίκτυο μεταδίδονται 
κρυπτογραφημένα και μόνο το άκρο με το κλειδί αποκρυπτογράφησης μπορεί να τα 
αποκρυπτογραφήσει. Όμως αυτή η λύση δεν είναι πανάκεια μια και υπάρχουν αρκετές 
επιθέσεις στο SSL/TLS όπως το SSL stripping οπότε πρέπει να γίνουν ενέργειες μετριασμού. Για 
παράδειγμα δεν μπορούμε να έχουμε τη web εφαρμογή να ζητά πόρους εκτός SSL/TLS αλλά 
όλους μέσα από αυτό. Στην μελέτη περίπτωσης που κάνουν με το SSL πιστοποιητικό που 
χρησιμοποιούμε είναι Self-Signed το οποίο είναι vulnerable από πολλές απόψεις, ωστόσο σε 
μία real world υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης όχι μόνο θα χρησιμοποιηθεί έμπιστο 
πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από έμπιστη αρχή αλλά μπορεί να επιλεγεί και κάποιο με υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας πχ ελειπτικών καμπυλών αλγορίθμους αντί για παραδοσιακούς 
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αλγορίθμους PKI όπως ο RSA. Πέρα του SSL/TLS  η χρήση του oAuth2 μπορεί εν μέρει να 
λειτουργήσει επικουρικά εξασφαλίζοντας ότι μόνο οι legit χρήστες (είτε οι εφαρμογές πελάτη 
IoT, είτε το frontend διαχείρισης) μπορούν να συνδεθούν και να ανταλλάξουν δεδομένα μέσω 
του REST API. 

2. Ακεραιότητα(Integrity): Αν και ο οποιοσδήποτε μπορεί να αιτηθεί σύνδεσης μέσω του REST API 
με την εφαρμογή ή να δοκιμάσει από το UI/Frontend περιβάλλον του τελικού χρήστη να 
συνδεθεί είτε στο REST API της εφαρμογής είτε στο UI/Frontend, η Ακεραιότητα των δεδομένων 
εξασφαλίζεται εν μέρει από τους μηχανισμούς hash που χρησιμοποιούνται για την προστασία 
κωδικών, τα salts που τα hashes περιέχουν, το ότι κατά την αποθήκευση στη βάση γίνεται 
εκτεταμένη χρήση timestamps που μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της Ακεραιότητας. 
Τέλος κάθε συσκευή αποστέλλει στο σετ δεδομένων που στέλνει ένα αναγνωριστικό του ποια 
είναι οπότε μπορεί να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Φυσικά μπορεί κάποιος που υποδύεται τον 
νόμιμο χρήστη να στείλει ψευδή δεδομένα.  

3. Διαθεσιμότητα(Availability): Δεδομένου ότι η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με τη λογική του να 
είναι φιλική στο «Σύννεφο» αλλά και αρθρωτή μπορεί να εξασφαλιστεί η Διαθεσιμότητα αν η 
εφαρμογή περάσει στο «Σύννεφο» με τη βάση να βρίσκεται σε άλλο εξυπηρετητή/σύστημα 
ίσως και σε replication mode, τόσο το REST μέρος όσο και το UI/Frontend κομμάτι να 
εξυπηρετούνται από πολλαπλούς και πιθανόν ξεχωριστούς εξυπηρετητές ιστού. Φυσικά το 
τακτικό backup των δεδομένων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Στα δικά μας πλαίσια το μόνο που 
κατά μία έννοια μπορεί εν μέρει να εξασφαλίσει τη Διαθεσιμότητα είναι το ότι όλος ο κώδικας 
της εφαρμογής μαζί με backup του σχήματος της βάσης βρίσκονται στο bitbucket οπότε 
οποιαδήποτε αλλοίωση τόσο στον κώδικα όσο και στη δομή της βάσης γίνει αντιληπτή μπορεί 
εύκολα να διορθωθεί αλλά και να γίνει διασταύρωση με την αρχική έκδοση.  

4. Αυθεντικοποίηση(Authentication): Εδώ έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην υλοποίηση 
προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η Αρχή Ασφάλειας. Τόσο στο REST API με τα oAuth2 tokens 
και όλες οι σχετικές καλές πρακτικές που ακολουθούνται διασφαλίζουμε ότι ο συνδεόμενος 
είναι νόμιμος χρήστης. Όσο και στο UI/Frontend κάνοντας χρήση κωδικοών οι οποίοι πρέπει να 
γίνουν ένα sha512 hash με salt 30 χαρακτήρων που έχουν γίνει generate με την υψηλότατου 
βαθμού εντροπίας function openssl_random_pseudo_bytes που εισήχθη στις πρόσφατες 
εκδόσεις PHP 7.x. Φυσικά υπάρχουν πολλές επιθέσεις που μπορούν να λάβουν χώρα, όπως ένας 
κακόβουλος χρήστης να κάνει διάφορες δοκιμές σύνδεσης ή ακόμα ακόμα και να καταφέρει να 
βρει το salt και να βρει τα hashed κωδικοί που αποθηκεύονται στη βάση. Μπορεί να επιτεθεί 
στο session του UI/Frontend με επιθέσεις XSS ή CSRF. Ωστόσο το Yii framework (UI/Frontend) 
έχει μηχανισμούς προστασίας απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις. Ένας ακόμα μηχανισμός mitigation 
θα μπορούσε να είναι η αλλαγή του Session Id άπαξ και ο χρήστης συνδεθεί. Όσον αφορά σε 
επιθέσει στο oAuth2 θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να εκδώσει token γνωρίζοντας ένα νόμιμο 
όνομα χρήστη και κωδικό. Οπότε μετριασμός εδώ είναι ο ίδιος authentication server για το 
oAuth2 να αλλάξει mode λειτουργίας και αντί για απλά client_credentials να χρησιμοποιήσει 
jwt ή άλλου τύπου σύστημα. Ακόμα ακόμα θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε ένα σύστημα 3rd 
trusted party ενεργοποιώντας τη σύνδεση/χορήγηση token σε χρήστες που εμπιστεύεται. Για 
παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να γίνει με συστήματα τύπου login with 
Facebook/Google/LinkedIn κτλ. 

5. Αποποίηση ευθύνης(Non Repudiation): Η συγκεκριμένη Αρχή Ασφάλειας εξασφαλίζεται εν 
μέρει διότι αν και δε αποθηκεύονται απευθείας στοιχεία όπως ο κωδικός στο σύστημα του 
oAuth2 server αποθηκεύει τα tokens στη βάση και έτσι αν γίνει κάποια αλλοίωση σε αυτή τα 
ενεργά tokens είναι εκτεθειμένα και δεν μπορεί κάποιος να αποκλείσει το γεγονός ότι 
κακόβουλος χρήστης δεν θα τα χρησιμοποιήσει για επικοινωνία με το REST API. Αυτό που 
μετριάζει αυτή τη διαδικασία είναι ο περιορισμός σύνδεσης στη συγκεκριμένη βάση της 
εφαρμογής από εξωτερικά δίκτυα παρά μόνο localhost και μόνο από συγκεκριμένο χρήστη της 
βάσης δεδομένων ειδικά φτιαγμένου για τις εφαρμογές μας. 

6. Υπευθυνότητα(Accountability): Η συγκεκριμένη Αρχή Ασφάλειας δεν εξασφαλίζεται με κάποιο 
τρόπο στα πλαίσια της εφαρμογής εξυπηρετητή IoT. 
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7. Αξιοπιστία(Reliability): Η Αξιοπιστία σαν Αρχή Ασφάλειας της εφαρμογής εξυπηρετητή IoT 
συνολικά συνίσταται στην αξιοπιστία τόσο των επιμέρους χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, 
όσο και στη χρήση καλών πρακτικών ως προς την εφαρμογή και χρήση αυτών των 
πρωτοκόλλων. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Αξιοπιστία εν μέρει εξασφαλίζεται. Λέμε εν 
μέρει διότι όλα τα επιμέρους πρωτόκολλα είναι εν δυνάμει ευάλωτος. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σαν ένα πρώτο και γενικό συμπέρασμα που μπορεί να καταλήξει κανείς στα πλαίσια μίας μελέτης σαν 
και αυτή που έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι ότι, παρά το ότι στο τέλος παρουσιάζεται 
μία απλή λύση, οι παράμετροι που πρέπει να κανείς να εξετάσει είναι πολλές. Όσον αφορά δε στα 
θέματα της Ασφάλειας αυτές είναι εξίσου πολλές και πολύπλευρες. Αυτό διότι μία λύση IoT συνήθως 
περιλαμβάνει μια κάποιου είδους μικροσυσκευή η οποία συνδέεται με άλλες και στο Διαδίκτυο. Λογικό 
συμπέρασμα αυτή η συσκευή (όπως και κάθε άλλη που συνδέεται δικτυακά με άλλες και στο Διαδίκτυο) 
να είναι στόχος επιθέσεων και αν είναι ευάλωτη να είναι επίφοβο το να πέσει θύμα υποκλοπής των 
δεδομένων που ανταλλάσσει. 

Ένα άλλο συμπέρασμα είναι το ότι δυσκολία στη μελέτη και πολλές ανοιχτές πλευρές που πρέπει να 
μελετηθούν από μεριάς ασφάλειας ενέχει και η χρήση πολλαπλών και διαφορετικών ενδεχομένως 
τεχνολογιών σε μία τέτοια λύση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι μόνο για τα Μονάδες IoT 
χρησιμοποιήσαμε 3 διαφορετικές ασύρματες τεχνολογίες δικτύωσης: ΙΕΕΕ 802.15.4 (ZigBee/XBee), ΙΕΕΕ 
802.15.1 (Bluetooth) και IEEE 802.15.11 (Wi-Fi). Αυτή η ποικιλομορφία τριπλασιάζει για παράδειγμα τις 
επιθέσεις που μπορούν να γίνουν αλλά και τις ανάγκες για διασφάλιση επικοινωνιών τόσο στο Φυσικό 
όσο και στο επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων. Αυτή η μεγάλη γκάμα τεχνολογιών είναι που κάνει το 
αντικείμενο έρευνας πολύ ευρύ και αυτός είναι και ο λόγος που μελετήσαμε μία από τις 3 αυτές 
τεχνολογίες (ΙΕΕΕ 802.15.4 (ZigBee/XBee)), την πιο Φιλική στο IoT”. Επειδή αναφερόμαστε σε ασύρματες 
επικοινωνίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο οποιοσδήποτε με το κατάλληλο συμβατό Υλικό μπορεί αν 
βρεθεί εντός της εμβέλειας του δικτύου μας να υποκλέψει την επικοινωνία (βλέπε ενότητα «Μη 
Ασφαλής Ασύρματη Επικοινωνία»). 

H custom κατασκευή Υλικό ενέχει αρκετές αδυναμίες τόσο ως προς την aσφάλεια όσο και ως προς 
τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση. Δεδομένου ότι πρόκειται για πρότυπες συσκευές βρίσκονται 
πάνω σε τύπου breadboard πλακέτες και όχι σε κάποιο custom pcb, ενώ όλα οι διεπαφές τόσο στα 
Arduino & Raspberry Pi είναι προσβάσιμα, όσο και στον κάθε αισθητήρα και ασύρματη διεπαφή (XBee, 
Bluetooth).Αυτό και μόνο επιτρέπει το tampering οποιουδήποτε σήματος εσωτερικού και εξωτερικού 
των κυκλωμάτων ευκολότερα. Ένα πιο σωστά σχεδιασμένο pcb εσώκλειστο σε κάποια συσκευασία που 
αποτρέπει την φυσική πρόσβαση σε αυτό θα βοηθούσε και θα προέτρεπε ευκολότερα την αλλοίωση 
δεδομένων. Όσον αφορά στις ασύρματες επικοινωνίες της κάθε μονάδας IoT προκειμένου να 
προστατευθούν τότε απλά αρκεί να ακολουθήσουμε τις συστάσεις κάθε πρωτοκόλλου για αρχή και να 
φροντίσουμε τα δεδομένα που αποστέλλονται και αυτά να έχουν σχετικούς μηχανισμούς τόσο 
αποτροπής υποκλοπών, όσο και ανίχνευσης αυτών (βλέπε επόμενη ενότητα «Πιθανές μελλοντικές 
επεκτάσεις»). 

Όσον αφορά στις εφαρμογές πελάτη και εξυπηρετητή IoT  που εκτελούνται τόσο σε Raspberry Pi Zero, 
όσο και σε κάποιον H/Y τότε πάλι τις συστάσεις για τις ιστοσελίδες και τα REST APIs μπορούν να 
αποτελέσουν καλή μέθοδο προστασίας από επιθέσεις. Η χρήση αναβαθμισμένου λογισμικού επίσης 
μπορεί να βοηθήσει, καθώς επίσης και η λογική του “Ασφάλεια μέσω της ανοιχτότητας”  μιας και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι Ανοιχτού Λογισμικού και θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να κάνει 
review στον κώδικα τους. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να έχουμε σαν γνώμονα τις Αρχές 
Ασφάλειας και να μελετούμε πως διασφαλίζουμε την κάθε μία από αυτές. 

5.2. ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Όσον αφορά στο σχεδιασμό του Υλικό η δημιουργία ενός pcb το οποίο θα φέρει μόνο τα απαραίτητα 
κάθε module (πχ ένα ή περισσότερους αισθητήρες, τον Atmega/ή αντίστοιχο μικροελεγκτή που θα 
ελέγχει τον/τους αισθητήρα/ες, και την ασύρματη μονάδα XBee ή Bluetooth και μια μπαταρία) είναι μια 
μελλοντική επέκταση. Αυτό το pcb θα μπορούσε μετέπειτα να τοποθετηθεί σε μία συσκευασία έτσι ώστε 
να προστατεύεται. Ειδικότερα όσον αφορά στις Μονάδες XBee τα οποία και μελετήσαμε περισσότερο 
αυτό που προτείνεται είναι η ενίσχυση της μεταφοράς των δεδομένων μέσω ZigBee/ΙΕΕΕ 802.15.4. Ο AES 
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128 CBC δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργοστασιακά κλειδιά στα modules αλλά διαφορετικά. Όμως 
επειδή ακόμα και έτσι αν γίνει μία επίθεση στο Initialization Vector του AES, ή αν κάποιος αποκτήσει 
πρόσβαση στο χρησιμοποιούμενο κλειδί τότε είναι ευάλωτη η επικοινωνία. Έτσι προκειμένου να 
προστεθεί ένα ακόμα επίπδο προστασίας μπορεί να γίνει μία υλοποίησης στα Μονάδες IoT (Raspberry 
Pi Zero W & Arduino) ώστε να χρησιμοποιείται μηχανισμός ασύμμετρης κρυπτογράφησης όπως για 
παράδειγμα ο RSA με τα εκάστοτε άκρα να έχουν το καθένα από ένα ζεύγος κλειδιών. Αυτό θα μπορούσε 
να θεωρηθεί δύσκολο μιας και οι πόροι (ειδικά στις Μονάδες Arduino) είναι περιορισμένοι και 
πιθανότατα να είναι από δύσκολη έως αδύνατη αυτή η υλοποίηση. 

Τέλος προκειμένου οι Arduino Μονάδες IoT να είναι ακόμα πιο ανεξάρτητα από κάποιο ενδιάμεσο 
H/Y όπως το Raspberry Pi, θα μπορούσε σε μια μελλοντική επέκταση να ενσωματωθεί ο πελάτης IoT τον 
οποίο είδαμε στην ενότητα 3.3.6 αυτή τη φορά γραμμένο σε Wiring στον κώδικα τον οποίο τα Arduino 
εκτελούν. Με αυτό τον τρόπο τα Arduino θα επικοινωνούν μέσω TCP/IP με τον εξυπηρετητή απ’ ευθείας. 
Όμως και αυτό ίσως είναι ένα δύσκολο σενάριο από πλευράς υπολογιστικών πόρων μιας και αυτοί είναι 
περιορισμένοι. Τα Arduino θα κληθούν να υλοποιήσουν όχι μόνο το TCP/IP stack για την όλη επικοινωνία 
αλλά και άλλα πρωτόκολλα όπως αυτά των SSL/TLS για τη χρήση του HTTPS. 

Στα πιθανά σενάρια αυτά αν οι υπολογιστικοί πόροι μας περιορίσουν ίσως η μετάβαση από 
μικροελεγχτές Atmega που φέρουν τα Arduino σε μικροεπεξεργαστές ARM όπως αυτούς που φέρουν τα 
Raspberry Pi ίσως βοηθήσει. Επίσης βοηθητική ίσως είναι η χρήση ασύρματων τεχνολογιών όπως το 
6LoWPAN το οποίο έχει αρκετά κοινά με το IEEE 802.15.4 αλλά αντί για τις διευθύνσεις που χρησιμοποιεί 
το ZigBee κάνει χρήση του IPv6 πρωτοκόλλου για καλύτερη διασύνδεση σε IP δίκτυα. 

Μία ακόμα μελλοντική επέκταση είναι η σύμπτυξη των 2 διαφορετικών εκδόσεων των εφαρμογών 
πελάτη IoT σε Python. Αντί να έχουμε 2 εκδόσεις μία μόνο για τους συνδεδεμένους με καλώδια στο 
Raspberry Pi Zero αισθητήρες και μια για τη λήψη δεδομένων ασύρματα από Μονάδες Arduino θα 
μπορούσαμε να έχουμε μία έκδοση η οποία θα εκτελείται σε ένα H/Y (όπως το Raspberry Pi Zero) και θα 
μπορεί να συλλέξει από όλων των τύπων τους αισθητήρες δεδομένα. Επίσης όπως είδαμε η εφαρμογή 
που αφορά στις Μονάδες Arduino επίσης δεν μπορεί να εκτελεστεί ταυτόχρονα για Bluetooth & XBee 
διασυνδέσεις στο ίδιο instance αλλά εκτελείται σε 2 διαφορετικά. Η σύμπτυξη σε ένα instance θα ήταν 
μια μελλοντική βελτίωση. 

Αν κάποιος κακόβουλος χρήστης XBee βρεθεί εντός εμβέλειας της επικοιωνίας ανάμεσα σε δύο 
μονάδες XBee μπορεί να εξαναγκάσει είτε τη σύνδεση σε αυτόν του End Device αν αυτός με το δικό του 
XBee προσποιηθεί τον Coordinator κόμβο και κατόπιν να περάσει όλη την επικοινωνία μέσα από αυτόν. 
Αντίστοιχα μία τέτοια εξαναγκασμένη παράκαμψη της επικοινωνίας των νόμιμων κόμβων μπορεί να 
οδηγήσει και σε Denial of Service των αρχικών νόμιμων επικοινωνούντων κόμβων. 

Μία τελευταία πιθανή επίθεση που θα μπορούσε να λάβει χώρα είναι η εισχώρηση σε ήδη υπάρχων 
ZigBee δίκτυο ακόμα και με την κρυπτογράφηση με AES 128 ενεργή αν γνωρίζουμε ότι τα κλειδιά που 
χρησιμοποιούνται είναι τα default του κατασκευαστή και όχι άλλα ορισμένα από το χρήστη, Με αυτό τον 
τρόπο ο κακόβουλος μπορεί είτε να προσποιηθεί τον νόμιμο κόμβο και να στέλνει ψευδή δεδομένα, είτε 
να εξαναγκάσει την αποσύνδεση άλλου νόμιμου κόμβου, είτε απλά να παρακολουθεί την 
ανταλλασσόμενη πληροφορία νόμιμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

A.1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ IOT 

 

 

Εικόνα 26- DHT 11 BLUETOOTH HC-05 ARDUINO MODULE 

Στο συγκεκριμένο module της Εικόνας 26 γίνεται χρήση ενός ψηφιακού αισθητήρα DHT 11 που μετρά 
υγρασία και θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα με μικρή ακρίβεια. Ο αισθητήρας DHT 11 συνδέεται στο 
Digital Pin 2 ενός Arduino Pro Mini το οποίο μέσω ενός HC-05 Bluetooth 2.0 module μεταδίδει τα 
δεδομένα για την υγρασία από τον DHT 11 (η θερμοκρασία δεν μεταδίδεται ούτε λαμβάνεται υπ’  όψιν 
λόγω ύπαρξης άλλως σχετικών αισθητήρων). Όλο το κύκλωμα τροφοδοτείται από μία LiPo μπαταρία της 
τάξης των 380mAh ενώ φέρει και διακόπτη για την διακοπή της τροφοδοσίας στο HC-05 & στο DHT 11 
και τον προγραμματισμό του Arduino. 
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Εικόνα 27 - DHT22 XBEE ARDUINO MODULE 

 

Εικόνα 28 - DHT22 XBEE ARDUINO MODULE 
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Στις Εικόνες 27 & 28 παρουσιάζεται ένα module το οποίο κάνει χρήση ενός ψηφιακού αισθητήρα DHT 
22 ο οποίος μετρά υγρασία και θερμοκρασία ατμόσφαιρας με μέτρια ακρίβεια. Ο συγκεκριμένος 
αισθητήρας συνδέεται στο Digital Pin 2 ενός Arduino Pro Mini το οποίο μέσω ενός XBee Explorer (Pins 
Adapter), καθώς και ενός XBee Series 1 ή Series 2 module μεταδίδει τα δεδομένα για την υγρασία από 
τον DHT 22 (η θερμοκρασία δεν μεταδίδεται ούτε λαμβάνεται υπ’ όψιν λόγω ύπαρξης άλλως σχετικών 
αισθητήρων). Όλο το κύκλωμα τροφοδοτείται από μία LiPo μπαταρία της τάξης των 980mAh ενώ φέρει 
και διακόπτη για την διακοπή της τροφοδοσίας στο XBee Explorer & στο DHT 22 και τον προγραμματισμό 
του Arduino. Στην Εικόνα 9 βλέπουμε το XBee module αφαιρεμένο από τον XBee Explorer  και στην 
Εικόνα 8 το XBee module είναι τοποθετημένο στον XBee Explorer.   

 

 

Εικόνα 29 -DS1820 BLUETOOTH HC-06 ARDUINO MODULE 

Στο module της Εικόνας 29 έχουμε έναν ψηφιακό αισθητήρα DS-1820 της Dallas ο οποίος μετρά 
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα. Ο DS-1820 συνδέεται στο Digital Pin 2 ενός Arduino Pro Mini. Αυτό με 
τη σειρά του κάνοντας χρήση ενός HC-06 Bluetooth 2.0  module μεταδίδει τα δεδομένα για την 
θερμοκρασία από τον DS-1820. Πρόκειται για το αντίστοιχο module των Εικόνων 30,31 με μόνη τη 
διαφορά ότι αντί για Xbee φέρει Bluetooth διεπαφή διασύνδεσης. Το όλο κύκλωμα τροφοδοτείται από 
μία LiPo μπαταρία της τάξης των 380mAh ενώ φέρει και διακόπτη για την διακοπή της τροφοδοσίας στο 
HC-06 & στο DS-1820 και τον προγραμματισμό του Arduino. 
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Εικόνα 30 -DS1820 XBEE ARDUINO MODULE 

 

Εικόνα 31-DS1820 XBEE ARDUINO MODULE 

Στο module των Εικόνων 30 & 31 έχουμε έναν ψηφιακό αισθητήρα DS-1820 της Dallas ο οποίος μετρά 
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα. Ο DS-1820 συνδέεται στο Digital Pin 2 ενός Arduino Pro Mini. Αυτό με 
τη σειρά του, κάνοντας χρήση ενός XBee Explorer (Pins Adapter), καθώς και ενός XBee Series 1 ή Series 2 
module μεταδίδει τα δεδομένα για την θερμοκρασία από τον DS-1820. Πρόκειται για το με XBee 
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αντίστοιχο module της Εικόνας 29. Το όλο κύκλωμα τροφοδοτείται από μία LiPo μπαταρία της τάξης των 
980mAh ενώ φέρει και διακόπτη για την διακοπή της τροφοδοσίας στο XBee Explorer & στο DS-1820 και 
τον προγραμματισμό του Arduino. Στην Εικόνα 30 βλέπουμε το XBee module αφαιρεμένο από τον XBee 
Explorer  και στην Εικόνα 31 το XBee module είναι τοποθετημένο στον XBee Explorer.   

 

Εικόνα 32 -DS1821 XBEE ARDUINO MODULE 

 

Εικόνα 33 -DS1821 XBEE ARDUINO MODULE 
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Στο module των Εικόνων 32 & 33 έχουμε έναν ψηφιακό αισθητήρα DS-1821 της Dallas ο οποίος μετρά 
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα. Ο DS-1821 συνδέεται στο Digital Pin 2 ενός Arduino Pro Mini. Αυτό με 
τη σειρά του ενός XBee Explorer (Pins Adapter), καθώς και ενός XBee Series 1 ή Series 2 module μεταδίδει 
τα δεδομένα για την θερμοκρασία από τον DS-1821. Πρόκειται για το με DS-1821 αντίστοιχο module των 
Εικόνων 30,31. Το όλο κύκλωμα τροφοδοτείται από μία LiPo μπαταρία της τάξης των 980mAh ενώ φέρει 
και διακόπτη για την διακοπή της τροφοδοσίας στο XBee Explorer & στο DS-1821 και τον 
προγραμματισμό του Arduino. Στην Εικόνα 32 βλέπουμε το XBee module αφαιρεμένο από τον XBee 
Explorer  και στην Εικόνα 33 το XBee module είναι τοποθετημένο στον XBee Explorer.   

 

Εικόνα 34-PULSE SENSOR XBEE ARDUINO MODULE 

Τελευταίο module (Εικόνα 34) με Arduino Pro Mini περιλαμβάνει έναν αναλογικό αισθητήρα Pulse 
Sensor ο οποίος μετρά καρδιακούς παλμούς και συνδέεται στο Analog Pin A0 του Arduino Pro Mini. Αυτό 
με τη σειρά του, κάνοντας χρήση ενός XBee Explorer (Pins Adapter), καθώς και ενός XBee Series 1 ή Series 
2 module μεταδίδει τα δεδομένα για τους καρδιακούς παλμούς αυτού που φορά τον αισθητήρα. Το όλο 
κύκλωμα τροφοδοτείται από μία LiPo μπαταρία της τάξης των 980mAh ενώ φέρει και διακόπτη για την 
διακοπή της τροφοδοσίας στο XBee Explorer & στο Pulse Sensor και τον προγραμματισμό του Arduino. 
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Εικόνα 35- ALL IN ONE RASBERRY PI ZERO W WIRED MODULE 

Το module αυτό είναι το μοναδικό το οποίο και κάνει χρήση Raspberry Pi Zero W H/Y αντί για Arduino 
(Εικόνα 35). Οι αισθητήρες του module αυτού συνδέονται με καλώδια με το Raspberry Pi Zero W (θα 
μπορούσε να είναι οποιοδήποτε Raspberry Pi, το συγκεκριμένο προτιμάται λόγω μεγέθους, 
κατανάλωσης ενέργειας και ευκολίας συνδεσιμότητας μέσω Bluetooth & Wi-Fi) και η μελέτη της 
ασφάλειας δεν εξετάζει την δοκιμή φυσικής πρόσβασης στο κύκλωμα και την αλλοίωση των δεδομένων 
που στέλνουν οι αισθητήρες στο Raspberry Pi. Συγκεκριμένα στο module περιλαμβάνεται ένας ψηφιακός 
αισθητήρας Sonar HC-SR04 για την μέτρηση της απόστασης σε cm εμποδίων από το module. Ο HC-SR04 
συνδέεται, το μεν trigger pin του στο GPIO23 Pin του Raspberry Pi, και το δε echo pin του σε μία αντίσταση 
4,7kΩ, έπειτα στο GPIO24 Pin του Raspberry Pi και με ένα pulldown resistor των 10kΩ στη γείωση. 
Επόμενος ψηφιακός αισθητήρας είναι ένα DHT 11 (το αντίστοιχο της Εικόνας 26 μόνο που αντί για 
Arduino φέρει Raspberry Pi) ο οποίος συνδέεται στο GPIO4 Pin του Raspberry Pi. Τέλος το κύκλωμα φέρει 
έναν αναλογικό LDR (Light Detection Resistor) αισθητήρα ο οποίος μέσω ενός RC (αντίστασης/πυκνωτή) 
κυκλώματος (για μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό συνδέεται στο GPI3 Pin του Raspberry 
Pi. Ένα λευκού χρώματος LED έχει συνδεθεί με το GPIO18 Pin του Raspberry Pi προκειμένου να 
αναβοσβήνει όταν δεδομένα από το module αποστέλλονται μέσω του Raspberry Pi στον Server της 
λύσης. 
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A.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ Η/Υ (ΠΕΛΑΤΗ IOT) 

 

Εικόνα 36- Raspberry Pi Zero W with USB XBee Explorer and XBee module 

Στην Εικόνα 36 απεικονίζεται σχηματικά μία διάταξη ικανή να συνδεθεί ασύρματα με όλα τα Arduino 

Wireless Modules (είτε μέσω Bluetooth, με το ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 adapter, είτε μέσω XBee 

μέσω του XBee Explorer (φέρει FTDI chip και συνδέεται στην micro USB OTG θύρα του Raspberry Pi) και 

του τοποθετημένου σε αυτό XBee module). Μέσω αυτής της διάταξης και κάνοντας χρήσης της 

εφαρμογής Πελάτη(Client) τα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν στον Διακομιστή(Server) με δεδομένο 

ότι το Raspberry Pi συνδέεται μέσω Wi-Fi στο Internet και στον Server κατ’ επέκταση. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να αναφερθεί ότι το Raspberry Pi Ζero W έχει επιλεγεί πρώτον διότι είναι ένας πλήρης Η/Υ με 

δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, δεύτερον έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ο ίδιος την Client η 

οποία είναι γραμμένη σε γλώσσα Python 2.7 και τρίτον μπορεί ο ίδιος που χρησιμοποιείται στο module 

της Εικόνας 35 να έχει διπλό ρόλο προσφέροντας σε μια πρακτική και compact φορητή λύση. Φυσικά 

στη θέση του Raspberry Pi μπορεί να βρεθεί ο οποιοσδήποτε Η/Υ μικρός ή μεγάλος οποίος να είναι σε 

θέση να εκτελέσει την σε Python 2.7 γραμμένη Client εφαρμογή και ταυτόχρονα να φέρει Bluetooth και 

να είναι σε θέση να συνδεθεί σε αυτόν το XBee Explorer  με κάποιο XBee module. 

A.3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ IOT (RASPBERRY 

PI) ΚΑΙ ARDUINO ΜΟΝΑΔΑΣ 

Στην Εικόνα 37 παρουσιάζεται ένα Arduino IoT module το οποίο στην προκειμένη 

περίπτωση φέρει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας DS1820 και το οποίο και συνδέεται 

ασύρματα μέσω Xbee στον σταθμό βάσης - Η/Υ που εκτελεί την εφαρμογή IoT Client (στην 

περίπτωση αυτή το Raspberry Pi Zero W). Αν η επικοινωνία τους είναι μη κρυπτογραφημένη 

μπορεί κάποιος να εκτελέσει με τη USB-KW24D512 συσκευή να εκτελέσει επίθεση 

ωτακουστή. Αν ο αλγόριθμος AES 128 CBC είναι ενεργοποιημένος και στα 2 άκρα η επίθεση 

ωτακουστή με USB-KW24D512 είναι πιθανόν να αποτύχει. 
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Εικόνα 37- Raspberry Pi Zero W with USB XBee Explorer and XBee module Communicating 
Wirelessly and insecurely with Arduino XBee module (ds1820) 

 

A.4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ IOT 

A.4.1. DHT 11 BLUETOOTH HC-05 ΜΟΝΑΔΑ ARDUINO 

// DHT Temperature & Humidity Sensor 

// Unified Sensor Library Example 

// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries 

// Released under an MIT license. 

 

// Depends on the following Arduino libraries: 

// - Adafruit Unified Sensor Library: 

https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor 

// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library 

 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <DHT.h> 

#include <DHT_U.h> 

 

#define DHTPIN            2         // Pin which is connected to the DHT 

sensor. 

 

// Uncomment the type of sensor in use: 

//#define DHTTYPE           DHT11     // DHT 11  

//#define DHTTYPE           DHT22     // DHT 22 (AM2302) 

#define DHTTYPE           DHT21     // DHT 21 (AM2301) 
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// See guide for details on sensor wiring and usage: 

//   https://learn.adafruit.com/dht/overview 

 

DHT_Unified data(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

uint32_t delayMS; 

 

#define LED_PIN 13 

bool blinkState = false; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  // Initialize device. 

  dht.begin(); 

  // Print temperature sensor details. 

  sensor_t sensor; 

  dht.temperature().getSensor(&sensor); 

  dht.humidity().getSensor(&sensor); 

  // Set delay between sensor readings based on sensor details. 

  delayMS = sensor.min_delay / 1000; 

  // conΕικόνα Arduino LED for 

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  // Delay between measurements. 

  delay(delayMS); 

  // Get temperature event and print its value. 

  sensors_event_t event;   

  dht.temperature().getEvent(&event); 

  if (isnan(event.temperature)) { 

//    Serial.println("Error reading temperature!"); 

  } 

  else { 

    Serial.print("Temperature:\t"); 

    Serial.print(event.temperature); 

    Serial.print("\t"); 

  } 

  // Get humidity event and print its value. 

  dht.humidity().getEvent(&event); 

  if (isnan(event.relative_humidity)) { 

//    Serial.println("Error reading humidity!"); 

  } 

  else { 

    Serial.print("Humidity:\t"); 

    Serial.println(event.relative_humidity); 

  } 

  // blink LED to indicate activity 

    blinkState = !blinkState; 

    digitalWrite(LED_PIN, blinkState); 

} 

 

A.4.2. DHT 22 XBEE ΜΟΝΑΔΑ ARDUINO 

// DHT Temperature & Humidity Sensor 
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// Unified Sensor Library Example 

// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries 

// Released under an MIT license. 

 

// Depends on the following Arduino libraries: 

// - Adafruit Unified Sensor Library: 

https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor 

// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library 

 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <DHT.h> 

#include <DHT_U.h> 

 

#define DHTPIN            2         // Pin which is connected to the DHT 

sensor. 

 

// Uncomment the type of sensor in use: 

//#define DHTTYPE           DHT11     // DHT 11  

#define DHTTYPE           DHT22     // DHT 22 (AM2302) 

//#define DHTTYPE           DHT21     // DHT 21 (AM2301) 

 

// See guide for details on sensor wiring and usage: 

//   https://learn.adafruit.com/dht/overview 

 

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

uint32_t delayMS; 

 

#define LED_PIN 13 

bool blinkState = false; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  // Initialize device. 

  dht.begin(); 

  // Print temperature sensor details. 

  sensor_t sensor; 

  dht.temperature().getSensor(&sensor); 

  dht.humidity().getSensor(&sensor); 

  // Set delay between sensor readings based on sensor details. 

  delayMS = sensor.min_delay / 1000; 

  // conΕικόνα Arduino LED for 

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  // Delay between measurements. 

  delay(delayMS); 

  // Get temperature event and print its value. 

  sensors_event_t event;   

  dht.temperature().getEvent(&event); 

  if (isnan(event.temperature)) { 

//    Serial.println("Error reading temperature!"); 

  } 

  else { 

//    Serial.print("Temperature:\t"); 
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//    Serial.print(event.temperature); 

//    Serial.print("\t"); 

  } 

  // Get humidity event and print its value. 

  dht.humidity().getEvent(&event); 

  if (isnan(event.relative_humidity)) { 

//    Serial.println("Error reading humidity!"); 

  } 

  else { 

    Serial.print("dht22:\t"); 

    Serial.println(event.relative_humidity); 

  } 

  // blink LED to indicate activity 

    blinkState = !blinkState; 

    digitalWrite(LED_PIN, blinkState); 

} 

 

A.4.3. DS1820 BLUETOOTH HC-06 ΜΟΝΑΔΑ ARDUINO 

#include <OneWire.h> 

 

// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example 

// 

// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html 

// 

// The DallasTemperature library can do all this work for you! 

// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library 

 

OneWire  ds(2);  // on pin 2 (a 4.7K resistor is necessary) 

#define LED_PIN 13 

bool blinkState = false; 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  // conΕικόνα Arduino LED for 

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

 

void loop(void) { 

  byte i; 

  byte present = 0; 

  byte type_s; 

  byte data[12]; 

  byte addr[8]; 

  float celsius; 

  float fahrenheit; 

   

  if ( !ds.search(addr)) { 

    ds.reset_search(); 

    delay(250); 

    return; 

  } 

  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { 

      return; 

  } 
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  // the first ROM byte indicates which chip 

  switch (addr[0]) { 

    case 0x10: 

     // DS18S20 

      type_s = 1; 

      break; 

    case 0x28: 

   //   DS18B20 

      type_s = 0; 

      break; 

    case 0x22: 

 //    DS1822 

      type_s = 0; 

      break; 

    default: 

//      not a DS18x20 family device 

      return; 

  }  

 

  ds.reset(); 

  ds.select(addr); 

  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on 

at the end 

   

  delay(100);     // maybe 750ms is enough, maybe not 

   

  present = ds.reset(); 

  ds.select(addr);     

  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad 

  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes 

    data[i] = ds.read(); 

  } 

  // Convert the data to actual temperature 

  // because the result is a 16 bit signed integer, it should 

  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits 

  // even when compiled on a 32 bit processor. 

  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; 

  if (type_s) { 

    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default 

    if (data[7] == 0x10) { 

      // "count remain" gives full 12 bit resolution 

      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 

    } 

  } else { 

    byte cfg = (data[4] & 0x60); 

    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them 

    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms 

    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms 

    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms 

    // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time 

  } 

  celsius = (float)raw / 16.0; 

  Serial.print("temp1b:\t"); 

  Serial.println(celsius); 

  // blink LED to indicate activity 
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    blinkState = !blinkState; 

    digitalWrite(LED_PIN, blinkState); 

} 

 

 

A.4.4. DS1820 XBEE ΜΟΝΑΔΑ ARDUINO 

#include <OneWire.h> 

 

// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example 

// 

// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html 

// 

// The DallasTemperature library can do all this work for you! 

// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library 

 

OneWire  ds(2);  // on pin 2 (a 4.7K resistor is necessary) 

#define LED_PIN 13 

bool blinkState = false; 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  // conΕικόνα Arduino LED for 

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

 

void loop(void) { 

  byte i; 

  byte present = 0; 

  byte type_s; 

  byte data[12]; 

  byte addr[8]; 

  float celsius; 

  float fahrenheit; 

   

  if ( !ds.search(addr)) { 

    ds.reset_search(); 

    delay(250); 

    return; 

  } 

  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { 

      return; 

  } 

  

  // the first ROM byte indicates which chip 

  switch (addr[0]) { 

    case 0x10: 

     // DS18S20 

      type_s = 1; 

      break; 

    case 0x28: 

   //   DS18B20 

      type_s = 0; 

      break; 

    case 0x22: 
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 //    DS1822 

      type_s = 0; 

      break; 

    default: 

//      not a DS18x20 family device 

      return; 

  }  

 

  ds.reset(); 

  ds.select(addr); 

  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on 

at the end 

   

  delay(100);     // maybe 750ms is enough, maybe not 

   

  present = ds.reset(); 

  ds.select(addr);     

  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad 

  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes 

    data[i] = ds.read(); 

  } 

  // Convert the data to actual temperature 

  // because the result is a 16 bit signed integer, it should 

  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits 

  // even when compiled on a 32 bit processor. 

  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; 

  if (type_s) { 

    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default 

    if (data[7] == 0x10) { 

      // "count remain" gives full 12 bit resolution 

      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 

    } 

  } else { 

    byte cfg = (data[4] & 0x60); 

    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them 

    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms 

    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms 

    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms 

    // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time 

  } 

  celsius = (float)raw / 16.0; 

  Serial.print("temp2x:\t"); 

  Serial.println(celsius); 

  // blink LED to indicate activity 

    blinkState = !blinkState; 

    digitalWrite(LED_PIN, blinkState); 

} 

 

 

A.4.5. DS1821 XBEE ΜΟΝΑΔΑ ARDUINO 

#include <OneWire.h> 

#include <Wire.h> 

 

OneWire  ds(2);  // on pin 2(a 4.7K resistor is necessary) 
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#define LED_PIN 13 

bool blinkState = false; 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  ds.reset(); 

  // conΕικόνα Arduino LED for 

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

 

unsigned int readBytes(int count) 

{ 

    unsigned int val = 0; 

    for (int i = 0; i < count; i++) 

    { 

        val |= (unsigned int)(ds.read() << i * 8); 

    } 

    return val; 

} 

 

void loop(void) { 

  byte temp_read = 0; 

  unsigned int count_remain = 0; 

  unsigned int count_per_c = 0; 

  byte configuration_register = 0; 

 

  ds.reset(); 

  ds.write(0xEE); //Start Converting the temperatures  

  

   do { 

        delay(1); 

        configuration_register = 0; 

        ds.reset(); 

        ds.write(0xAC); 

 

        // Read the configuration Register from the DS1821 

        configuration_register = readBytes(1); 

    } while ((configuration_register & (1 << 7)) == 0); // If Bit #8 is 

1 then we are finished converting the temp 

 

  

    // Get Temp 

    ds.reset(); 

    ds.write(0xAA); 

    temp_read = readBytes(1); ; 

 

    // Get Count Remaining 

    ds.reset(); 

    ds.write(0xA0); 

    count_remain = readBytes(2); 

 

    // Load The Counter to populate the slope accumulator 

    ds.reset(); 

    ds.write(0x41); 

 

    // Read Count Per Deg 
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    ds.reset(); 

    ds.write(0xA0); 

    count_per_c = readBytes(2); 

 

    // If we are reading above the 200 mark then we are below 0 and need 

to compensate the calculation 

    if (temp_read >= 200) temp_read -= 256; 

 

    float highResTemp = (float)temp_read - .5 + (((float)count_per_c - 

(float)count_remain) / (float)count_per_c); 

 

//    highResTemp = (float)((1.80 * highResTemp) + 32.00); 

    Serial.print("temp3x:\t"); 

    Serial.println(highResTemp); 

    // blink LED to indicate activity 

    blinkState = !blinkState; 

    digitalWrite(LED_PIN, blinkState); 

   delay(1000); 

} 

 

 

A.4.6. XBEE ΜΟΝΑΔΑ ARDUINO ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ 

 

/*  Pulse Sensor Amped 1.5    by Joel Murphy and Yury Gitman   

http://www.pulsesensor.com 

 

----------------------  Notes ----------------------  -----------------

----- 

This code: 

1) Blinks an LED to User's Live Heartbeat   PIN 13 

2) Fades an LED to User's Live HeartBeat    PIN 5 

3) Determines BPM 

4) Prints All of the Above to Serial 

 

Read Me: 

https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Arduino/bl

ob/master/README.md 

 ----------------------       ----------------------  -----------------

----- 

*/ 

/* 

 * Changes Dimitris Andritsakis 

 * Baud rate 9600 only if you don't change hardwired bluetooth baud rate 

 *  

 * PS        ARDUINO 

 * ------------------ 

 * VCC        5V 

 * GND        GND 

 * Data       A0 

 *  

 * BLUETOOTH        ARDUINO 

 * ------------------------ 

 * VCC               5V 

 * GND               GND 
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 * TXD               0(RX) 

 * RXD               1(TX) 

 *  

 * XBEE S1/2        ARDUINO 

 * ------------------------ 

 * VCC               5V 

 * GND               GND 

 * DOUT              0(RX) 

 * DIN               1(TX) 

 *  

 */ 

 

#define PROCESSING_VISUALIZER 1 

#define SERIAL_PLOTTER  2 

 

//  Variables 

int pulsePin = 0;                 // Pulse Sensor purple wire connected 

to analog pin 0 

int blinkPin = 13;                // pin to blink led at each beat 

int fadePin = 12;                  // pin to do fancy classy fading 

blink at each beat 

int fadeRate = 0;                 // used to fade LED on with PWM on 

fadePin 

 

// Volatile Variables, used in the interrupt service routine! 

volatile int BPM;                   // int that holds raw Analog in 0. 

updated every 2mS 

volatile int Signal;                // holds the incoming raw data 

volatile int IBI = 600;             // int that holds the time interval 

between beats! Must be seeded! 

volatile boolean Pulse = false;     // "True" when User's live heartbeat 

is detected. "False" when not a "live beat". 

volatile boolean QS = false;        // becomes true when Arduoino finds 

a beat. 

 

// SET THE SERIAL OUTPUT TYPE TO YOUR NEEDS 

// PROCESSING_VISUALIZER works with Pulse Sensor Processing Visualizer 

//      

https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Processing

_Visualizer 

// SERIAL_PLOTTER outputs sensor data for viewing with the Arduino Serial 

Plotter 

//      run the Serial Plotter at 115200 baud: Tools/Serial Plotter or 

Command+L 

static int outputType = SERIAL_PLOTTER; 

 

//send buffer for the XBee 

char sendBuffer[40]; 

String tempBuffer; 

 

void setup(){ 

  pinMode(blinkPin,OUTPUT);         // pin that will blink to your 

heartbeat! 

  pinMode(fadePin,OUTPUT);          // pin that will fade to your 

heartbeat! 

  Serial.begin(9600);             // we agree to talk fast! 
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  interruptSetup();                 // sets up to read Pulse Sensor 

signal every 2mS 

   // IF YOU ARE POWERING The Pulse Sensor AT VOLTAGE LESS THAN THE 

BOARD VOLTAGE, 

   // UN-COMMENT THE NEXT LINE AND APPLY THAT VOLTAGE TO THE A-REF PIN 

//   analogReference(EXTERNAL); 

} 

 

 

//  Where the Magic Happens 

void loop(){ 

 

    serialOutput() ; 

 

  if (QS == true){     // A Heartbeat Was Found 

                       // BPM and IBI have been Determined 

                       // Quantified Self "QS" true when arduino finds 

a heartbeat 

        fadeRate = 255;         // Makes the LED Fade Effect Happen 

                                // Set 'fadeRate' Variable to 255 to 

fade LED with pulse 

        serialOutputWhenBeatHappens();   // A Beat Happened, Output that 

to serial. 

        QS = false;                      // reset the Quantified Self 

flag for next time 

  } 

 

  ledFadeToBeat();                      // Makes the LED Fade Effect 

Happen 

  delay(20);                             //  take a break 

} 

 

void ledFadeToBeat(){ 

    fadeRate -= 15;                         //  set LED fade value 

    fadeRate = constrain(fadeRate,0,255);   //  keep LED fade value from 

going into negative numbers! 

    analogWrite(fadePin,fadeRate);          //  fade LED 

  } 

 

A.5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ IOT 

A.5.1. XBEE Ή/ΚΑΙ BLUETOOTH ΕΚΔΟΣΗ (UNSECURE BRANCH) 

#!/usr/bin/python 

import sys 

import time 

# exotic modules try to import 

import imp 

try: 

    imp.find_module('requests') 

    import requests 

except ImportError: 

    print "install requests module" 

    sys.exit(2) 
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try: 

    imp.find_module('serial') 

    import serial 

except ImportError: 

    print "install serial module" 

    sys.exit(2) 

try: 

    imp.find_module('threading') 

    import threading 

except ImportError: 

    print "install threading module" 

    sys.exit(2) 

# sensors dictionary with real sensor names 

sensors = 

{'temp1b':'ds1820','temp2x':'ds1820','temp3x':'ds1821','lilypad1':'pol

ulu imu','lilypad2':'polulu imu','set1':'grove imu','set2':'grove 

imu','dht21':'dht21','dht22':'dht22','dht11':'dht11','bpm':'pulse'} 

# REST API call to server in order to send data that will be saved to 

DB 

def apicall( technology,sensor,name,data,dns ): 

   url = "http://"+dns+"/api/data" 

   payload = 

"technology="+technology+"&sensor="+sensor+"&name="+name+"&data="+data 

   headers = { 

       'content-type': "application/x-www-form-urlencoded", 

       'cache-control': "no-cache" 

       } 

   response = requests.request("POST", url, data=payload, 

headers=headers) 

   return response 

# serial port read and manipylate function that runs threaded for each 

port 

def readport (portno,porttech,dns): 

    global sensors 

    port = "/dev/ttyUSB" + portno if porttech == "XBee" else 

"/dev/rfcomm" + portno 

    # http://stackoverflow.com/questions/676172/full-examples-of-

using-pyserial-package 

    # answer 3 

    #possible timeout values: 

    #    1. None: wait forever, block call 

    #    2. 0: non-blocking mode, return immediately 

    #    3. x, x is bigger than 0, float allowed, timeout block call 

    ser = serial.Serial() 

    ser.port = port 

    ser.baudrate = 9600 

    ser.bytesize = serial.EIGHTBITS #number of bits per bytes 

    ser.parity = serial.PARITY_NONE #set parity check: no parity 

    ser.stopbits = serial.STOPBITS_ONE #number of stop bits 

    ser.timeout = 1            #non-block read ALWAYS 1!!!!! 

    ser.xonxoff = False     #disable Λογισμικό flow control 

    ser.rtscts = False     #disable Υλικό (RTS/CTS) flow control 
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    ser.dsrdtr = False       #disable Υλικό (DSR/DTR) flow control 

    ser.writeTimeout = 2     #timeout for write 

    try: 

        ser.open() 

    except Exception, e: 

        print "error open serial port: " + str(e) 

        ser.close() 

        return False 

    if ser.isOpen(): 

        try: 

            while True: 

                # get raw data from device 

                response = ser.readline() 

                if ((response!='') & (response!='\r\n') & (response!=' 

') & (response!='\t')): 

                    # parse serial data 

                    # serial data chunks divided by \t 

                    name,data = response.split("\t") 

                    # the first splice is device's name and second the 

real data SEE arduino sketches! 

                    name = name.replace(":","") 

                    data = data.replace("\r\n","") 

                    # rest call to send serial port data to server 

                    if name in sensors: 

                        r = 

apicall(porttech,sensors[name],name,data,dns) 

                    else: 

                        r = apicall(porttech,"",name,data,dns) 

                    # show what device sends in RAW form 

                    print name,data 

                    # if a line from device is succesfully send to 

server go to next one 

                    if ((r.status_code == 200) & 

(r.json().get('success') == True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                        continue 

                    # if an error with server communication occured 

                    else: 

                        ser.close() 

                        print "API and/or server error" 

                        break 

                else: 

                    continue 

                return True 

        except KeyboardInterrupt: 

            print "closed connection with device: " + port 

            ser.close() 

            return False 

        except Exception, e1: 

            print "error: "+str(e1) 

            return False 

        # except Exception: 

        #     print "error communicating with device: " + port 
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        #     return False 

    else: 

        print "cannot open serial port: "+port 

        ser.close() 

        return False 

class myThread (threading.Thread): 

    def __init__(self, threadID): 

        threading.Thread.__init__(self) 

        self.threadID = threadID 

    def run(self): 

        # pass port technology and number to readport 

        # insert necessary time delay if bluetooth VERY important!!! 

        if porttech == "bluetooth": 

            time.sleep( 15 ) 

        readport(self.threadID,porttech,dns) 

# main 

try: 

    print "Usage: python rest_client.py X Y Z, where X is server's 

IP/DNS WITHOUT http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth) and Z is the 

MAX number of /dev/<ttyUSB/rfcomm> XBee to usb/bluetooth adapters" 

    if len(sys.argv) == 4: 

        portno = sys.argv[3] 

        porttech = sys.argv[2] 

        dns = sys.argv[1] 

        if porttech not in ['XBee','bluetooth']: 

            print "Unknown technology "+ str(porttech) 

            sys.exit(2) 

        else: 

            for i in range(0,int(portno)): 

                # Create new threads 

                thread = myThread(str(i)) 

                thread.daemon = True 

                # Start new Threads 

                thread.start() 

            while True: 

                time.sleep(1) 

    else: 

        print "Too few parameters exiting..." 

        sys.exit(2) 

except KeyboardInterrupt: 

    print "Program and threads terminated" 

A.5.2. RASPBERRY PI ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ (UNSECURE BRANCH) 

#!/usr/bin/python 

import sys 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

import Adafruit_DHT 

# exotic modules try to import 
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import imp 

try: 

    imp.find_module('requests') 

    import requests 

except ImportError: 

    print "install requests module" 

    sys.exit(2) 

try: 

    imp.find_module('threading') 

    import threading 

except ImportError: 

    print "install threading module" 

    sys.exit(2) 

 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setwarnings(False) 

# sensors dictionary with real sensor names 

sensors = {'dht11_pi':'dht11','hc-sr04_pi':'hc-sr04','ldr_pi':'ldr'} 

# blink for effect 

def blink(param): 

    GPIO.setup(18,GPIO.OUT) 

    if(param): 

     GPIO.output(18,GPIO.HIGH) 

    else: 

     GPIO.output(18,GPIO.LOW) 

# dht11 manipulation function 

def dht11(porttech,dns): 

    try: 

        while True: 

            humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 4) 

            data = '{1:0.1f}'.format(temperature, humidity) 

            if 'dht11_pi' in sensors: 

                blink(True) 
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                r = 

apicall(porttech,sensors['dht11_pi'],'dht11_pi',data,dns) 

                blink(False) 

            else: 

                blink(True) 

                r = apicall(porttech,"","dht11_pi",data,dns) 

                blink(False) 

            # show what device sends in RAW form 

            print "Humidity: "+ data + " %" 

            if ((r.status_code == 200) & (r.json().get('success') == 

True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                continue 

            # if an error with server communication occured 

            else: 

                print "API and/or server error" 

                break 

            return True 

    except KeyboardInterrupt: 

        print "terminating dht11..." 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

    except Exception, e1: 

        print "error: "+str(e1) 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

# hc-sr04 manipulation function 

def hc_sr04(porttech,dns): 

    try: 

        while True: 

            TRIG = 23 

            ECHO = 24 

            GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT) 

            GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN) 

            GPIO.output(TRIG, False) 
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            time.sleep(2) 

            GPIO.output(TRIG, True) 

            time.sleep(0.00001) 

            GPIO.output(TRIG, False) 

            while GPIO.input(ECHO)==0: 

              pulse_start = time.time() 

            while GPIO.input(ECHO)==1: 

              pulse_end = time.time() 

            pulse_duration = pulse_end - pulse_start 

            distance = pulse_duration * 17150 

            data = str(round(distance, 2)) 

            if 'hc-sr04_pi' in sensors: 

                blink(True) 

                r = apicall(porttech,sensors['hc-sr04_pi'],'hc-

sr04_pi',data,dns) 

                blink(False) 

            else: 

                blink(True) 

                r = apicall(porttech,"","hc-sr04_pi",data,dns) 

                blink(False) 

            # show what device sends in RAW form 

            print "Distance: " + data + " cm" 

            if ((r.status_code == 200) & (r.json().get('success') == 

True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                continue 

            # if an error with server communication occured 

            else: 

                print "API and/or server error" 

                break 

            return True 

    except KeyboardInterrupt: 

        print "terminating hc=sr04..." 

        GPIO.cleanup() 

        return False 
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    except Exception, e1: 

        print "error: "+str(e1) 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

# ldr helper function that emulates a-d convertion via an r-c circuit 

and cpu timming 

def rc_time (pin_to_circuit): 

    count = 0 

    #Output on the pin for 

    GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.OUT) 

    GPIO.output(pin_to_circuit, GPIO.LOW) 

    time.sleep(0.1) 

    #Change the pin back to input 

    GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.IN) 

    #Count until the pin goes high 

    while (GPIO.input(pin_to_circuit) == GPIO.LOW): 

        count += 1 

    return count 

# ldr manipulation function 

def ldr(porttech,dns): 

    try: 

        while True: 

            data = str(rc_time(3)) 

            if 'ldr_pi' in sensors: 

                blink(True) 

                r = 

apicall(porttech,sensors['ldr_pi'],'ldr_pi',data,dns) 

                blink(False) 

            else: 

                blink(True) 

                r = apicall(porttech,"","ldr_pi",data,dns) 

                blink(False) 

            # show what device sends in RAW form 

            print "Resistance: "+ data + " Ohm" 
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            if ((r.status_code == 200) & (r.json().get('success') == 

True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                continue 

            # if an error with server communication occured 

            else: 

                print "API and/or server error" 

                break 

            return True 

    except KeyboardInterrupt: 

        print "terminating ldr..." 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

    except Exception, e1: 

        print "error: "+str(e1) 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

# REST API call to server in order to send data that will be saved to 

DB 

def apicall( technology,sensor,name,data,dns ): 

   url = "http://"+dns+"/api/data" 

   payload = 

"technology="+technology+"&sensor="+sensor+"&name="+name+"&data="+data 

   headers = { 

       'content-type': "application/x-www-form-urlencoded", 

       'cache-control': "no-cache" 

       } 

   response = requests.request("POST", url, data=payload, 

headers=headers) 

   return response 

class myThread (threading.Thread): 

    def __init__(self, threadID): 

        threading.Thread.__init__(self) 

        self.threadID = threadID 

    def run(self): 

        if(int(self.threadID)==0): 
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            dht11(porttech,dns) 

        elif(int(self.threadID)==1): 

            hc_sr04(porttech,dns) 

        elif(int(self.threadID)==2): 

            ldr(porttech,dns) 

# main 

try: 

    print "Usage: python pi_rest_client.py X Y Z, where X is server's 

IP/DNS WITHOUT http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth/raspberry_pi) 

and Z is (1 for dht11,2 for hc-sr04,3 for ldr and 4 for all)" 

    if len(sys.argv) == 4: 

        choice = int(sys.argv[3]) 

        porttech = sys.argv[2] 

        dns = sys.argv[1] 

        if porttech not in ['XBee','bluetooth','raspberry_pi']: 

            print "Unknown technology "+ str(porttech) 

            sys.exit(2) 

        else: 

            if choice not in [1,2,3,4]: 

                print "Unknown choice "+ str(choice) 

                sys.exit(2) 

            elif (choice == 4): 

                for i in range(0,int(choice-1)): 

                    # Create new threads 

                    thread = myThread(str(i)) 

                    thread.daemon = True 

                    # Start new Threads 

                    thread.start() 

                while True: 

                    # threads need time to pass in order to gracefully 

kill themselves 

                    time.sleep(5) 

            elif choice == 1: 

                dht11(porttech,dns) 
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            elif choice == 2: 

                hc_sr04(porttech,dns) 

            elif choice == 3: 

                ldr(porttech,dns) 

    else: 

        print "Too few parameters exiting..." 

        sys.exit(2) 

except KeyboardInterrupt: 

print "Program and threads terminated" 

A.5.3. XBEE Ή/ΚΑΙ BLUETOOTH ΕΚΔΟΣΗ (SECURE BRANCH) 

#!/usr/bin/python 

import sys 

import time 

# 'exotic' modules try to import 

import imp 

try: 

    imp.find_module('requests') 

    import requests 

except ImportError: 

    print "install requests module" 

    sys.exit(2) 

try: 

    imp.find_module('serial') 

    import serial 

except ImportError: 

    print "install serial module" 

    sys.exit(2) 

try: 

    imp.find_module('threading') 

    import threading 

except ImportError: 

    print "install threading module" 

    sys.exit(2) 

# sensors dictionary with real sensor names 

sensors = 

{'temp1b':'ds1820','temp2x':'ds1820','temp3x':'ds1821','lilypad1':'pol

ulu imu','lilypad2':'polulu imu','set1':'grove imu','set2':'grove 

imu','dht21':'dht21','dht22':'dht22','dht11':'dht11','bpm':'pulse'} 

# client secret - CURRENTLY the same for all users 

client_secret = '20f7ce58c2599c64837884264fadd2c1fa993b1acb6b77ca17' 
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# Function that makes a REST call via post to /api/token via POST in 

order to receive an access token 

def gettoken( client_id,client_secret,dns ): 

    url = "https://"+dns+"/api/token" 

    payload = 

"grant_type=client_credentials&client_id="+client_id+"&client_secret="

+client_secret 

    headers = { 

        'cache-control': "no-cache", 

        'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" 

        } 

    response = requests.request("POST", url, data=payload, 

headers=headers,verify=False) 

    return response 

# Function that makes a REST call via post to /api/token via GET in 

order to check an access token's validity 

def verifytoken( access_token,dns ): 

    url = "https://"+dns+"/api/verify_token" 

    payload = {"access_token":access_token} 

    headers = { 

        'cache-control': "no-cache" 

    } 

    response = requests.request("GET", url, headers=headers, 

params=payload,verify=False) 

    return response 

# REST API call to server in order to send data that will be saved to 

DB 

def apicall( technology,sensor,name,data,dns,token ): 

   url = "https://"+dns+"/api/data" 

   payload = 

"technology="+technology+"&sensor="+sensor+"&name="+name+"&data="+data

+"&access_token="+token 

   headers = { 

       'content-type': "application/x-www-form-urlencoded", 

       'cache-control': "no-cache" 

       } 

   response = requests.request("POST", url, data=payload, 

headers=headers,verify=False) 

   return response 

# serial port read and manipylate function that runs threaded for each 

port 

def readport (portno,porttech,dns,token): 

    global sensors 

    port = "/dev/ttyUSB" + portno if porttech == "XBee" else 

"/dev/rfcomm" + portno 

    # https://stackoverflow.com/questions/676172/full-examples-of-

using-pyserial-package 
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    # answer 3 

    #possible timeout values: 

    #    1. None: wait forever, block call 

    #    2. 0: non-blocking mode, return immediately 

    #    3. x, x is bigger than 0, float allowed, timeout block call 

    ser = serial.Serial() 

    ser.port = port 

    ser.baudrate = 9600 

    ser.bytesize = serial.EIGHTBITS #number of bits per bytes 

    ser.parity = serial.PARITY_NONE #set parity check: no parity 

    ser.stopbits = serial.STOPBITS_ONE #number of stop bits 

    ser.timeout = 1            #non-block read ALWAYS 1!!!!! 

    ser.xonxoff = False     #disable Λογισμικό flow control 

    ser.rtscts = False     #disable Υλικό (RTS/CTS) flow control 

    ser.dsrdtr = False       #disable Υλικό (DSR/DTR) flow control 

    ser.writeTimeout = 2     #timeout for write 

    try: 

        ser.open() 

    except Exception, e: 

        print "error open serial port: " + str(e) 

        ser.close() 

        return False 

    if ser.isOpen(): 

        try: 

            while True: 

                # get raw data from device 

                response = ser.readline() 

                if ((response!='') & (response!='\r\n') & (response!=' 

') & (response!='\t')): 

                    # parse serial data 

                    # serial data chunks divided by \t 

                    name,data = response.split("\t") 

                    # the first splice is device's name and second the 

real data SEE arduino sketches! 

                    name = name.replace(":","") 

                    data = data.replace("\r\n","") 

                    # rest call to send serial port data to server 

                    if name in sensors: 

                        verification = verifytoken(token,dns).json() 

                        if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                            r = 

apicall(porttech,sensors[name],name,data,dns,token) 

                        else: 

                            ser.close() 
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                            print "token error" 

                            break 

                    else: 

                        verification = verifytoken(token,dns).json() 

                        if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                            r = 

apicall(porttech,"",name,data,dns,token) 

                        else: 

                            ser.close() 

                            print "token error" 

                            break 

                    # show what device sends in RAW form 

                    print name,data 

                    # if a line from device is succesfully send to 

server go to next one 

                    if ((r.status_code == 200) & 

(r.json().get('success') == True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                        continue 

                    # if an error with server communication occured 

                    else: 

                        ser.close() 

                        print "API and/or server error" 

                        break 

                else: 

                    continue 

                return True 

        except KeyboardInterrupt: 

            print "closed connection with device: " + port 

            ser.close() 

            return False 

        except Exception, e1: 

            print "error: "+str(e1) 

            return False 

        # except Exception: 

        #     print "error communicating with device: " + port 

        #     return False 

    else: 

        print "cannot open serial port: "+port 

        ser.close() 

        return False 

class myThread (threading.Thread): 

    def __init__(self, threadID): 

        threading.Thread.__init__(self) 

        self.threadID = threadID 
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    def run(self): 

        # pass port technology and number to readport 

        # insert necessary time delay if bluetooth VERY important!!! 

        if porttech == "bluetooth": 

            time.sleep( 15 ) 

        try: 

            request = gettoken(client_id,client_secret,dns).json() 

            token = request['token']['access_token'] 

            readport(self.threadID,porttech,dns,token) 

        except Exception, e1: 

            print "Caught API error: "+str(e1) 

# main 

try: 

    print "Usage: python rest_client.py X Y Z U, where X is server's 

IP/DNS WITHOUT http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth), Z is the MAX 

number of /dev/<ttyUSB/rfcomm> XBee to usb/bluetooth adapters and U is 

the rest client username" 

    if len(sys.argv) == 5: 

        client_id = sys.argv[4] 

        portno = sys.argv[3] 

        porttech = sys.argv[2] 

        dns = sys.argv[1] 

        if porttech not in ['XBee','bluetooth']: 

            print "Unknown technology "+ str(porttech) 

            sys.exit(2) 

        else: 

            for i in range(0,int(portno)): 

                # Create new threads 

                thread = myThread(str(i)) 

                thread.daemon = True 

                # Start new Threads 

                thread.start() 

            while True: 

                time.sleep(1) 

    else: 

        print "Too few parameters exiting..." 

        sys.exit(2) 

except KeyboardInterrupt: 

    print "Program and threads terminated" 

A.5.4. RASPBERRY PI ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ (SECURE BRANCH) 

#!/usr/bin/python 

import sys 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

import Adafruit_DHT 
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# exotic modules try to import 

import imp 

try: 

    imp.find_module('requests') 

    import requests 

except ImportError: 

    print "install requests module" 

    sys.exit(2) 

try: 

    imp.find_module('threading') 

    import threading 

except ImportError: 

    print "install threading module" 

    sys.exit(2) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setwarnings(False) 

# sensors dictionary with real sensor names 

sensors = {'dht11_pi':'dht11','hc-sr04_pi':'hc-sr04','ldr_pi':'ldr'} 

# client secret - CURRENTLY the same for all users 

client_secret = '20f7ce58c2599c64837884264fadd2c1fa993b1acb6b77ca17' 

# Function that makes a REST call via post to /api/token via POST in 

order to receive an access token 

def gettoken( client_id,client_secret,dns ): 

    url = "https://"+dns+"/api/token" 

    payload = 

"grant_type=client_credentials&client_id="+client_id+"&client_secret="

+client_secret 

    headers = { 

        'cache-control': "no-cache", 

        'content-type': "application/x-www-form-urlencoded" 

        } 

    response = requests.request("POST", url, data=payload, 

headers=headers,verify=False) 

    return response 

# Function that makes a REST call via post to /api/token via GET in 

order to check an access token's validity 

def verifytoken( access_token,dns ): 

    url = "https://"+dns+"/api/verify_token" 

    payload = {"access_token":access_token} 

    headers = { 

        'cache-control': "no-cache" 

    } 

    response = requests.request("GET", url, headers=headers, 

params=payload,verify=False) 

    return response 

# blink for effect 

def blink(param): 

    GPIO.setup(18,GPIO.OUT) 

    if(param): 

     GPIO.output(18,GPIO.HIGH) 

    else: 

     GPIO.output(18,GPIO.LOW) 
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# dht11 manipulation function 

def dht11(porttech,dns): 

    global token 

    try: 

        while True: 

            humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 4) 

            data = '{1:0.1f}'.format(temperature, humidity) 

            if 'dht11_pi' in sensors: 

                verification = verifytoken(token,dns).json() 

                if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                    blink(True) 

                    r = 

apicall(porttech,sensors['dht11_pi'],'dht11_pi',data,dns,token) 

                    blink(False) 

                else: 

                    GPIO.cleanup() 

                    print "token error" 

                    break 

            else: 

                verification = verifytoken(token,dns).json() 

                if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                    blink(True) 

                    r = apicall(porttech,"","dht11_pi",data,dns,token) 

                    blink(False) 

                GPIO.cleanup() 

                print "token error" 

                break 

            # show what device sends in RAW form 

            print "Humidity: "+ data + " %" 

            if ((r.status_code == 200) & (r.json().get('success') == 

True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                continue 

            # if an error with server communication occured 

            else: 

                print "API and/or server error" 

                break 

            return True 

    except KeyboardInterrupt: 

        print "terminating dht11..." 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

    except Exception, e1: 

        print "error: "+str(e1) 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

# hc-sr04 manipulation function 

def hc_sr04(porttech,dns): 

    global token 

    try: 

        while True: 
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            TRIG = 23 

            ECHO = 24 

            GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT) 

            GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN) 

            GPIO.output(TRIG, False) 

            time.sleep(2) 

            GPIO.output(TRIG, True) 

            time.sleep(0.00001) 

            GPIO.output(TRIG, False) 

            while GPIO.input(ECHO)==0: 

              pulse_start = time.time() 

            while GPIO.input(ECHO)==1: 

              pulse_end = time.time() 

            pulse_duration = pulse_end - pulse_start 

            distance = pulse_duration * 17150 

            data = str(round(distance, 2)) 

            if 'hc-sr04_pi' in sensors: 

                verification = verifytoken(token,dns).json() 

                if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                    blink(True) 

                    r = apicall(porttech,sensors['hc-sr04_pi'],'hc-

sr04_pi',data,dns,token) 

                    blink(False) 

                else: 

                    GPIO.cleanup() 

                    print "token error" 

                    break 

            else: 

                verification = verifytoken(token,dns).json() 

                if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                    blink(True) 

                    r = apicall(porttech,"","hc-

sr04_pi",data,dns,token) 

                    blink(False) 

                else: 

                    GPIO.cleanup() 

                    print "token error" 

                    break 

            # show what device sends in RAW form 

            print "Distance: " + data + " cm" 

            if ((r.status_code == 200) & (r.json().get('success') == 

True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                continue 

            # if an error with server communication occured 

            else: 

                print "API and/or server error" 

                break 

            return True 

    except KeyboardInterrupt: 

        print "terminating hc=sr04..." 
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        GPIO.cleanup() 

        return False 

    except Exception, e1: 

        print "error: "+str(e1) 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

# ldr helper function that emulates a-d convertion via an r-c circuit 

and cpu timming 

def rc_time (pin_to_circuit): 

    count = 0 

    #Output on the pin for 

    GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.OUT) 

    GPIO.output(pin_to_circuit, GPIO.LOW) 

    time.sleep(0.1) 

    #Change the pin back to input 

    GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.IN) 

    #Count until the pin goes high 

    while (GPIO.input(pin_to_circuit) == GPIO.LOW): 

        count += 1 

    return count 

# ldr manipulation function 

def ldr(porttech,dns): 

    global token 

    try: 

        while True: 

            data = str(rc_time(3)) 

            if 'ldr_pi' in sensors: 

                verification = verifytoken(token,dns).json() 

                if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                    blink(True) 

                    r = 

apicall(porttech,sensors['ldr_pi'],'ldr_pi',data,dns,token) 

                    blink(False) 

                else: 

                    GPIO.cleanup() 

                    print "token error" 

                    break 

            else: 

                verification = verifytoken(token,dns).json() 

                if (verification['status']==200) & 

(verification['verify']==True): 

                    blink(True) 

                    r = apicall(porttech,"","ldr_pi",data,dns,token) 

                    blink(False) 

                else: 

                    GPIO.cleanup() 

                    print "token error" 

                    break 

            # show what device sends in RAW form 

            print "Resistance: "+ data + " Ohm" 

            if ((r.status_code == 200) & (r.json().get('success') == 
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True) & (r.json().get('status') == 200)): 

                continue 

            # if an error with server communication occured 

            else: 

                print "API and/or server error" 

                break 

            return True 

    except KeyboardInterrupt: 

        print "terminating ldr..." 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

    except Exception, e1: 

        print "error: "+str(e1) 

        GPIO.cleanup() 

        return False 

# REST API call to server in order to send data that will be saved to 

DB 

def apicall( technology,sensor,name,data,dns,token ): 

   url = "https://"+dns+"/api/data" 

   payload = 

"technology="+technology+"&sensor="+sensor+"&name="+name+"&data="+data

+"&access_token="+token 

   headers = { 

       'content-type': "application/x-www-form-urlencoded", 

       'cache-control': "no-cache" 

       } 

   response = requests.request("POST", url, data=payload, 

headers=headers,verify=False) 

   return response 

class myThread (threading.Thread): 

    def __init__(self, threadID): 

        threading.Thread.__init__(self) 

        self.threadID = threadID 

    def run(self): 

        if(int(self.threadID)==0): 

            dht11(porttech,dns) 

        elif(int(self.threadID)==1): 

            hc_sr04(porttech,dns) 

        elif(int(self.threadID)==2): 

            ldr(porttech,dns) 

# main 

try: 

    print "Usage: python pi_rest_client.py X Y Z, where X is server's 

IP/DNS WITHOUT http(s),Y sensor's tech (XBee/bluetooth/raspberry_pi) 

and Z is (1 for dht11,2 for hc-sr04,3 for ldr and 4 for all) and U is 

the rest client username" 

    if len(sys.argv) == 5: 

        client_id = sys.argv[4] 

        choice = int(sys.argv[3]) 

        porttech = sys.argv[2] 

        dns = sys.argv[1] 

        # create one global token for every thread instead of 
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different one fot each thread 

        try: 

            request = gettoken(client_id,client_secret,dns).json() 

            token = request['token']['access_token'] 

        except Exception, e1: 

            print "Caught API error: "+str(e1) 

        if porttech not in ['XBee','bluetooth','raspberry_pi']: 

            print "Unknown technology "+ str(porttech) 

            sys.exit(2) 

        else: 

            if choice not in [1,2,3,4]: 

                print "Unknown choice "+ str(choice) 

                sys.exit(2) 

            elif (choice == 4): 

                for i in range(0,int(choice-1)): 

                    # Create new threads 

                    thread = myThread(str(i)) 

                    thread.daemon = True 

                    # Start new Threads 

                    thread.start() 

                while True: 

                    # threads need time to pass in order to gracefully 

kill themselves 

                    time.sleep(5) 

            elif choice == 1: 

                dht11(porttech,dns) 

            elif choice == 2: 

                hc_sr04(porttech,dns) 

            elif choice == 3: 

                ldr(porttech,dns) 

    else: 

        print "Too few parameters exiting..." 

        sys.exit(2) 

except KeyboardInterrupt: 

    print "Program and threads terminated" 

A.6. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ IOT 

A.6.1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ IOT (UNSECURE BRANCH) 

Προκειμένου ένας χρήστης να μπορεί στο User Interface (UI) να δει τα δεδομένα των χρηστών έχουμε 
τα ακόλουθα: 

1. Οι client εφαρμογές rest_client.py & pi_rest_client.py καλούν το /api/data endpoint στον 
server μέσω της HTTP POST μεθόδου και στέλνουν δεδομένα από τους αισθητήρες. Η REST 
κλήση είναι της μορφής του παρακάτω παραδείγματος(υποτίθεται του αισθητήρα υγρασίας 
στο Raspberry Pi Zero W):  
POST /api/data HTTP/1.1 
Host: 1.2.3.4 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Cache-Control: no-cache 
technology=raspbery_pi&sensor=ldr&name=ldr_pi&data=100 
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2. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στη βάση και συγκεκριμένα στον πίνακα tbl_sensors. Η 
αποθήκευση γίνεται από το Slim 2 framework το οποίο και έχει αναλάβει να ακούει σε αιτήματα 
στο /api endpoint. Συγκεκριμένα στο /api/data και με την HTTP POST το Slim λαμβάνει τα 
δεδομένα και κατόπιν με τη βοήθεια του Doctrine 2 ORM τα δεδομένα αυτά καταγράφονται στη 
βάση και στον πίνακα που αναφέραμε. Το σχετικό αρχείο είναι το 
api/post/PostReceiveData.php  Πώς γίνεται αυτό; Κάνοντας χρήση του routing συστήματος του 
Slim 2 framework όπως περιγράφεται στα αρχεία src/middleware.php & src/controllers.php.  

 

api/post/PostReceiveData.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.1 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
 */ 
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
function PostReceiveData ( $technology, $name, $sensor, $data ){ 
    global $app,$entityManager; 
    $tblSensors = new TblSensors(); 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result["parameters"]  = $params; 
    try { 
      if ($technology == 'XBee' || $technology == 'bluetooth' || $technology == 'raspberry_pi'){ 
        $sql0 = "INSERT INTO tbl_sensors (technology,name,sensor,data) VALUES 
('".$technology."','".$name."','".$sensor."','".$data."');"; 
        $stmt0 = $entityManager->getConnection()->prepare($sql0); 
        $stmt0->execute(); 
        $result["success"] = true; 
      } 
      else { 
        $result["success"] = false; 
      } 
    //result_messages 
        $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".$e->getMessage(); 
    } 
    return $result; 
} 
?> 
src/middleware.php 
<?php 
/** 
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 * 
 * @version 1.0 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package SRC 
 */ 
ApiGeneralControllers::InitialLogRequest(); 
ApiGeneralControllers::ApiDocumentation(); 
ApiGeneralControllers::FunctionMethodNotFound(); 
//api end-points 
$app->map('/data', SensorsController)->via('POST'); 
$app->map('/data', DataController)->via('GET'); 
$app->map('/statistics', StatisticsController)->via('GET'); 
$app->map('/live', LiveController)->via('GET'); 
?> 
src/controllers.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.0 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package SRC 
 */ 
function UserRole($ui_user_id){ 
    global $app, $entityManager; 
    $controller = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $method = $app->request()->getMethod(); 
    try { 
        if (Validator::isNull($ui_user_id)){ 
            throw new Exception(ExceptionMessages::NoUiUserId, ExceptionCodes::NoUiUserId); 
        } 
        $uiUser = $entityManager->getRepository('Users')->findOneBy(['id' => $ui_user_id]); 
        if ( !$uiUser ) {throw new Exception(ExceptionMessages::NotFoundUiUserId, 
ExceptionCodes::NotFoundUiUserId);} 
        $uiUserId = $uiUser->getId(); 
        $uiUserName = $uiUser->getUsername(); 
        $uiUserRole = $uiUser->getRole(); 
        $logExport['RESPONSE-CHECK USER ROLE'] = array('Message' => 
ExceptionMessages::NoErrors, 
                                                        'Status' => ExceptionCodes::NoErrors, 
                                                        'UserId' => $uiUserId, 
                                                        'Username' => $uiUserName, 
                                                        'UserRole' => $uiUserRole 
                                                       ); 
        ApiFunctions::ApiLog($logExport); 
        return array("username"=>$uiUserName, "role"=>$uiUserRole); 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$method."][".$controller."]:".$e->getMessage(); 
        $logExport['RESPONSE-CHECK USER ROLE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                                        'Status' => $result["status"], 
                                                        'Username-Role' => $uiUserName.'-'.$uiUserRole 
                                                       ); 
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        ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
        $app->stop(); 
    } 
} 
 
function SensorsController(){ 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result = PostReceiveData($params["technology"], 
                          $params["name"],$params["sensor"],$params["data"] 
                        ); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function DataController(){ 
    $result = GetData(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function LiveController(){ 
    $result = GetLiveData(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function StatisticsController(){ 
    $result = GetStatistics(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
?> 

3. Τα ίδια δεδομένα στο σύνολο τους και σελιδοποιημένα ανασύρονται από την βάση δεδομένων 
πάλι από το Slim 2 με τη βοήθεια του Doctrine 2 ORM με μια REST κλήση πάλι στο /api/data 
μέσω της μεθόδου GET του HTTP. Η κλήση αυτή είναι της μορφής:  
GET /api/data HTTP/1.1 
Host: 1.2.3.4 
Cache-Control: no-cache 
Ενώ το αρχείο που εξυπηρετεί την παραπάνω λειτουργία είναι το api/get/GetData.php 
<?php 
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/** 
 * 
 * @version 1.1 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
 */ 
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
function GetData ( ){ 
    global $app,$entityManager; 
    $tblSensors = new TblSensors(); 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result["parameters"]  = $params; 
    try { 
      $sql = "SELECT count(*) FROM tbl_sensors"; 
      $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
      $stmt->execute(); 
      $count = $stmt->fetchAll(); 
      $result['recordsTotal'] = $count[0]['count(*)']; 
      $length = (isset($params['length'])&&$params['length']!='')?$params['length']:10; 
      $start = (isset($params['start']))?$params['start']:1; 
      $current = (isset($params['current']))?$params['current']+1:1; 
      $search = (!empty($_GET['search']['value'])) ? $_GET['search']['value'] : ''; 
      $dir = (!empty($_GET['order'][0]['dir'])) ? $_GET['order'][0]['dir'] : 'desc'; 
      $col = (!empty($_GET['order'][0]['column'])) ? $_GET['order'][0]['column'] : '0'; 
      $columns = [0=>'technology',1=>'name',2=>'sensor',3=>'data',4=>'time']; 
      if ($search == ''){ 
        $sql = "SELECT * FROM tbl_sensors WHERE id > ".$start." AND id <= ".$current*$length." 
ORDER BY "; 
        $sql .= $columns[$col]." ".$dir.";"; 
        $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
        $stmt->execute(); 
        $data = $stmt->fetchAll(); 
        $result['data'] = $data; 
        $result['recordsFiltered'] = $count[0]['count(*)']; 
      } 
      else{ 
        // get min and max id for searched query 
        $sql0 = "SELECT max(id) AS max,min(id) AS min FROM tbl_sensors WHERE time LIKE '%"; 
        $sql0 .= $search."%' OR data LIKE '%".$search."%' OR sensor LIKE '%".$search."%' OR name 
LIKE '%"; 
        $sql0 .= $search."%' OR technology LIKE '%".$search."%';"; 
        $stmt0 = $entityManager->getConnection()->prepare($sql0); 
        $stmt0->execute(); 
        $maxmin = $stmt0->fetchAll(); 
        $max = $maxmin[0]['max']; 
        $min = $maxmin[0]['min']; 
        // select all columns for the given search in min,max limits 
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        $sql = "SELECT * FROM tbl_sensors WHERE id > ".$min." AND id <= ".$max." AND (time LIKE 
'%"; 
        $sql .= $search."%' OR data LIKE '%".$search."%' OR sensor LIKE '%".$search."%' OR name 
LIKE '%"; 
        $sql .= $search."%' OR technology LIKE '%".$search."%') ORDER BY ".$columns[$col]." 
".$dir." LIMIT "; 
        $sql .= $length." OFFSET ".$current*$length.";"; 
        $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
        $stmt->execute(); 
        $data = $stmt->fetchAll(); 
        $result['data'] = $data; 
        // calculate count of sql query above for proper pagination 
        $sql1 = "SELECT * FROM tbl_sensors WHERE id > ".$min." AND id <= ".$max." AND (time LIKE 
'%"; 
        $sql1 .= $search."%' OR data LIKE '%".$search."%' OR sensor LIKE '%".$search."%' OR name 
LIKE '%"; 
        $sql1 .= $search."%' OR technology LIKE '%".$search."%') ORDER BY ".$columns[$col]." 
".$dir.";"; 
        $stmt1 = $entityManager->getConnection()->prepare($sql1); 
        $stmt1->execute(); 
 
        $result['recordsFiltered'] = $stmt1->rowCount(); 
      } 
//$result['DEBUG']=['current'=>$current,'start'=>$start,'length'=>$length,'sql'=>$sql,'maxmin'=
>$m 
axmin]; 
      //result_messages 
        $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".$e->getMessage(); 
    } 
    return $result; 
} 
?> 

4. Επειδή ο όγκος των δεδομένων είναι αρκετά μεγάλος και αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς η 
παραπάνω κλήση δεν είναι πολύ γρήγορη αφενός και πολύ αποδοτική αφετέρου. Για το λόγο 
αυτό έχει φτιαχτεί η κλήση /api/live η οποία επιστρέφει μόνο τα τελευταία 500 αποτελέσματα 
από τη βάση. Παράδειγμα κλήσης είναι το ακόλουθο:  
GET /api/live HTTP/1.1 
Host: 1.2.3.4 
Cache-Control: no-cache 
Ενώ το αρχείο που εξυπηρετεί την παραπάνω λειτουργία είναι το api/get/GetLiveData.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.1 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
 */ 
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header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
function GetLiveData ( ){ 
    global $app,$entityManager; 
    $tblSensors = new TblSensors(); 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result["parameters"]  = $params; 
    try { 
      $sql = "SELECT * FROM tbl_sensors ORDER BY time DESC LIMIT 500"; 
      $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
      $stmt->execute(); 
      $data = $stmt->fetchAll(); 
      $result['data'] = $data; 
      //result_messages 
        $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".$e->getMessage(); 
    } 
    return $result; 
} 
?> 

5. Τα αποτελέσματα από τις κλήσεις 3,4 όπως επιστρέφονται μέσω REST από το Slim 2 
αξιοποιούνται από το Yii 1 στο περιβάλλον του χρήστη (UI). Τα δεδομένα αυτά αναπαρίστανται 
σε 2 σελίδες (μία για τα δεδομένα από την /api/live κλήση (Εικόνα 38a) ώστε να βλέπει ο 
χρήστης τα τρέχοντα δεδομένα όπως έρχονται από τους αισθητήρες και μία για όλα τα 
δεδομένα των αισθητήρων από την /api/data κλήση (Εικόνα 38b)). Τα δύο views σε Yii είναι τα 
backend/protected/views/sensors/live.php  και backend/protected/views/sensors/index.php 
αντίστοιχα. Η αναπαράσταση γίνεται μέσα από δυναμικούς πίνακες (Data Tables library) οι 
οποίοι δίνουν τη δυνατότητα φιλτραρίσματος και ταξινόμησης στα δεδομένα ακόμα και live 
καθώς επίσης αποθήκευσης σε διάφορες μορφές αρχείων (excel,csv,pdf), εκτύπωσης στον 
εκτυπωτή και αντιγραφής στο πρόχειρο για επικόλληση σε άλλο πρόγραμμα/αρχείο. 
backend/protected/views/sensors/live.php 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $dataProvider CActiveDataProvider */ 
 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Sensors Live Data', 
); 
 
$this->menu=array( 
    // array('label'=>'Create Sensors', 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>'Διαχείριση Αισθητήρων', 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>'Δεδομένα Αισθητήρων', 'url'=>array('index')), 
); 
?> 
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<b>Όγκος δεδομένων αισθητήρων στο δίσκο: <i><span 
id="tbl_sensors_size"></span></i></b><br> 
<b>Πλήθος ενεργών αισθητήρων(τελευταίο 1 δευτερόλεπτο): <i><span 
id="live_sensors"></span></i></b> 
<h1>Live Δεδομένα Αισθητήρων</h1> 
<table id="sensors_data" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0" 
width="100%"> 
  <thead> 
            <tr> 
              <th class="datatab">Τεχνολογία</th> 
              <th class="datatab">Όνομα Module</th> 
              <th class="datatab">Αισθητήρας</th> 
              <th class="datatab">Δεδομένα</th> 
              <th class="datatab">Ημερομηνία Λήψης</th> 
            </tr> 
        </thead> 
        <tfoot> 
            <tr> 
              <th class="datatab">Τεχνολογία</th> 
              <th class="datatab">Όνομα Module</th> 
              <th class="datatab">Αισθητήρας</th> 
              <th class="datatab">Δεδομένα</th> 
              <th class="datatab">Ημερομηνία Λήψης</th> 
            </tr> 
        </tfoot> 
</table> 
<?php 
$wwwroot = realpath('./../..'); 
$approot = realpath('..'); 
$expl = explode($wwwroot.'/',$approot); 
$appfolder = implode('',$expl); 
$url = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/live'; 
$url_statistics = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/statistics'; 
Yii::app()->clientScript->registerScript("script"," 
  var tab = $('#sensors_data').dataTable({ 
                'language': {'emptyTable': 'Δεν υπάρχουν Live Δεδομένα Αισθητήρων αυτή τη στιγμή.'}, 
                'responsive': true, 
                'pagingType': 'full_numbers', 
                'bDestroy': true, 
                'order': [[ 4, 'desc' ]], 
                'retrieve': true, 
                'ajax': { 
                  'url': '".$url."', 
                  'crossDomain': 'true', 
                  'dataType' : 'json', 
                  'type': 'GET', 
                  'dataSrc': 'data', 
                  'data': function ( d ) {} 
                }, 
                'aoColumns': [ 
                  {'mData': 'technology'}, 
                  {'mData': 'name'}, 
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                  {'mData': 'sensor'}, 
                  {'mData': 'data'}, 
                  {'mData': 'time'} 
                ], 
                'paging': true, 
                'dom': 'Blfrtip', 
                'buttons': [ 'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print' ] 
            }); 
            setInterval(function() { 
                tab.api().ajax.reload(null, true); 
            }, 1000); 
 
            $('#searchbox').on('keyup search input paste cut', function() { 
               tab.api().search(this.value).draw(); 
            }); 
 
",CClientScript::POS_END); 
Yii::app()->clientScript->registerScript('script0', " 
  tbl_sensors_size(); 
  function tbl_sensors_size(){ 
 
      $.ajax('".$url_statistics."', { 
              'crossDomain': true, 
              async:false, 
              data: {}, 
              success: function(d) { 
                                      dat = 
(d['tbl_sensors_size']<1024)?d['tbl_sensors_size']+'MB':(d['tbl_sensors_size']/1024)+'GB'; 
                                      dat2 = (d['live_sensors']>0)?d['live_sensors']:0; 
                                      $('#tbl_sensors_size').text(dat); 
                                      $('#live_sensors').text(dat2); 
                                  } 
              }); 
      setTimeout(tbl_sensors_size,1000); 
  }; 
",CClientScript::POS_READY); 
?> 
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Εικόνα 38a -  Live Data from sensors 

 
backend/protected/views/sensors/index.php 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $dataProvider CActiveDataProvider */ 
 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Sensors', 
); 
 
$this->menu=array( 
    // array('label'=>'Δημιουργία Αισθητήρων', 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>'Διαχείριση Αισθητήρων', 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>'Live Δεδομένα Αισθητήρων', 'url'=>array('live')), 
); 
?> 
<b>Όγκος δεδομένων αισθητήρων στο δίσκο: <i><span 
id="tbl_sensors_size"></span></i></b><br> 
<b>Πλήθος ενεργών αισθητήρων(τελευταίο 1 δευτερόλεπτο): <i><span 
id="live_sensors"></span></i></b> 
<h1>Δεδομένα Αισθητήρων</h1> 
<table id="sensors_data" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0" 
width="100%"> 
  <thead> 
            <tr> 
                <th class="datatab">Τεχνολογία</th> 
                <th class="datatab">Όνομα Module</th> 
                <th class="datatab">Αισθητήρας</th> 
                <th class="datatab">Δεδομένα</th> 
                <th class="datatab">Ημερομηνία Λήψης</th> 
            </tr> 
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        </thead> 
        <tfoot> 
            <tr> 
              <th class="datatab">Τεχνολογία</th> 
              <th class="datatab">Όνομα Module</th> 
              <th class="datatab">Αισθητήρας</th> 
              <th class="datatab">Δεδομένα</th> 
              <th class="datatab">Ημερομηνία Λήψης</th> 
            </tr> 
        </tfoot> 
</table> 
<?php 
$wwwroot = realpath('./../..'); 
$approot = realpath('..'); 
$expl = explode($wwwroot.'/',$approot); 
$appfolder = implode('',$expl); 
$url = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/data'; 
$url_statistics = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/statistics'; 
Yii::app()->clientScript->registerScript("script"," 
  var tab = $('#sensors_data').dataTable({ 
                'language': {'emptyTable': 'Δεν υπάρχουν Δεδομένα Αισθητήρων αυτή τη στιγμή.'}, 
                'responsive': true, 
                'processing': true, 
                'pagingType': 'full_numbers', 
                'serverSide': true, 
                'bDestroy': true, 
                'order': [[ 4, 'desc' ]], 
                'retrieve': true, 
                'ajax': { 
                  'url': '".$url."', 
                  'crossDomain': 'true', 
                  'dataType' : 'json', 
                  'type': 'GET', 
                  'dataSrc': 'data', 
                  'data': function ( d ) {d.current=$('#sensors_data').DataTable().page.info().page;} 
                }, 
                'aoColumns': [ 
                  {'mData': 'technology'}, 
                  {'mData': 'name'}, 
                  {'mData': 'sensor'}, 
                  {'mData': 'data'}, 
                  {'mData': 'time'} 
                ], 
                'paging': true, 
                'dom': 'Blfrtip', 
                'buttons': [ 'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print' ] 
            }); 
            setInterval(function() { 
                tab.api().ajax.reload(null, true); 
            }, 10000); 
 
            $('#searchbox').on('keyup search input paste cut', function() { 
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               tab.api().search(this.value).draw(); 
            }); 
 
",CClientScript::POS_END); 
Yii::app()->clientScript->registerScript('script0', " 
  tbl_sensors_size(); 
  function tbl_sensors_size(){ 
 
      $.ajax('".$url_statistics."', { 
              'crossDomain': true, 
              async:false, 
              data: {}, 
              success: function(d) { 
                                      dat = 
(d['tbl_sensors_size']<1024)?d['tbl_sensors_size']+'MB':(d['tbl_sensors_size']/1024)+'GB'; 
                                      dat2 = (d['live_sensors']>0)?d['live_sensors']:0; 
                                      $('#tbl_sensors_size').text(dat); 
                                      $('#live_sensors').text(dat2); 
                                  } 
              }); 
      setTimeout(tbl_sensors_size,1000); 
  }; 
",CClientScript::POS_READY); 
?> 

 

Εικόνα 38b - Data from sensors 

6. Τα δεδομένα των αισθητήρων στο σύνολό τους μπορεί κανείς και να τα διαχειριστεί (Εικόνα 39a 
και αρχείο view backend/protected/views/sensors/admin.php), να τα διαγράψει (Εικόνα 39b 
και αρχείο view backend/protected/views/sensors/admin.php),να τα επεξεργαστεί (Εικόνα 
39c και αρχέια views backend/protected/views/sensors/update.php & 
backend/protected/views/sensors/_form.php) και να τα δει μεμονωμένα (Εικόνα 39d και 
αρχείο view backend/protected/views/sensors/view.php) εφόσον έχουν αποθηκευτεί όπως 
είδαμε στο 2. 
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backend/protected/views/sensors/admin.php 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $model Sensors */ 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Sensors'=>array('index'), 
    'Manage', 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>'Δεδομένα Αισθητήρων', 'url'=>array('index')), 
    array('label'=>'Live Δεδομένα Αισθητήρων', 'url'=>array('live')), 
    // array('label'=>'Create Sensors', 'url'=>array('create')), 
); 
Yii::app()->clientScript->registerScript('search', " 
$('.search-button').click(function(){ 
    $('.search-form').toggle(); 
    return false; 
}); 
$('.search-form form').submit(function(){ 
    $('#sensors-grid').yiiGridView('update', { 
        data: $(this).serialize() 
    }); 
    return false; 
}); 
"); 
?> 
<h1>Διαχείριση Αισθητήρων</h1> 
<p> 
Μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε τελεστή σύγκρισης (<b>&lt;</b>, <b>&lt;=</b>, 
<b>&gt;</b>, <b>&gt;=</b>, <b>&lt;&gt;</b> 
ή <b>=</b>) στην αρχή κάθε όρου αναζήτησης προκειμένου να ορίσετε εσείς πώς θα γίνει η 
αναζήτηση. 
</p> 
<?php echo CHtml::link('Προχωρημένη Αναζήτηση','#',array('class'=>'search-button')); ?> 
<div class="search-form" style="display:none"> 
<?php $this->renderPartial('_search',array( 
    'model'=>$model, 
)); ?> 
</div><!-- search-form --> 
<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array( 
    'id'=>'sensors-grid', 
    'dataProvider'=>$model->search(), 
    'filter'=>$model, 
    'columns'=>array( 
        'id', 
        'technology', 
        'name', 
        'sensor', 
        'data', 
        'time', 
        array( 
            'class'=>'CButtonColumn', 
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        ), 
    ), 
)); ?> 

 

Εικόνα 39a - Sensors admin page 

 

Εικόνα 39b - Sensors delete page 

backend/protected/views/sensors/update.php 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $model Sensors */ 
$this->breadcrumbs=array( 
   'Sensors'=>array('index'), 
   $model->name=>array('view','id'=>$model->id), 
   'Update', 
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); 
$this->menu=array( 
   array('label'=>'List Sensors', 'url'=>array('index')), 
   array('label'=>'Create Sensors', 'url'=>array('create')), 
   array('label'=>'View Sensors', 'url'=>array('view', 'id'=>$model->id)), 
   array('label'=>'Manage Sensors', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>Update Sensors <?php echo $model->id; ?></h1> 
?php $this->renderPartial('_form', array('model'=>$model)); ?> 

 

Εικόνα 39c - Update sensor data page 

backend/protected/views/sensors/_form.php 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $model Sensors */ 
/* @var $form CActiveForm */ 
?> 
<div class="form"> 
 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array( 
    'id'=>'sensors-form', 
    // Please note: When you enable ajax validation, make sure the corresponding 
    // controller action is handling ajax validation correctly. 
    // There is a call to performAjaxValidation() commented in generated controller code. 
    // See class documentation of CActiveForm for details on this. 
    'enableAjaxValidation'=>false, 
)); ?> 
    <p class="note">Fields with <span class="required">*</span> are required.</p> 
    <?php echo $form->errorSummary($model); ?> 
    <div class="row"> 
        <?php echo $form->labelEx($model,'technology'); ?> 
        <?php echo $form->textField($model,'technology',array('size'=>9,'maxlength'=>9)); ?> 
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        <?php echo $form->error($model,'technology'); ?> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <?php echo $form->labelEx($model,'name'); ?> 
        <?php echo $form->textField($model,'name',array('size'=>50,'maxlength'=>50)); ?> 
        <?php echo $form->error($model,'name'); ?> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <?php echo $form->labelEx($model,'sensor'); ?> 
        <?php echo $form->textField($model,'sensor',array('size'=>50,'maxlength'=>50)); ?> 
        <?php echo $form->error($model,'sensor'); ?> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <?php echo $form->labelEx($model,'data'); ?> 
        <?php echo $form->textArea($model,'data',array('rows'=>6, 'cols'=>50)); ?> 
        <?php echo $form->error($model,'data'); ?> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <?php echo $form->labelEx($model,'time'); ?> 
        <?php echo $form->textField($model,'time'); ?> 
        <?php echo $form->error($model,'time'); ?> 
    </div> 
    <div class="row buttons"> 
        <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Save'); ?> 
    </div> 
<?php $this->endWidget(); ?> 
</div><!-- form --> 
backend/protected/views/sensors/view.php 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $model Sensors */ 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Sensors'=>array('index'), 
    $model->name, 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>'List Sensors', 'url'=>array('index')), 
    array('label'=>'Create Sensors', 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>'Update Sensors', 'url'=>array('update', 'id'=>$model->id)), 
    array('label'=>'Delete Sensors', 'url'=>'#', 'linkOptions'=>array('submit'=>array('delete','id'=>$model-
>id),'confirm'=>'Are you sure you want to delete this item?')), 
    array('label'=>'Manage Sensors', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>View Sensors #<?php echo $model->id; ?></h1> 
<?php $this->widget('zii.widgets.CDetailView', array( 
    'data'=>$model, 
    'attributes'=>array( 
        'id', 
        'technology', 
        'name', 
        'sensor', 



Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  110 

        'data', 
        'time', 
    ), 
)); ?> 

 

Εικόνα 39d  - View specific sensor data 

7. Προκειμένου κάποιος χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των αισθητήρων και να 
τα δει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης της UI εφαρμογής και διαχειριστής. Αυτό 
γίνεται από το Yii και το Yii-User module του το οποίο έχει τροποποιηθεί για τις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας. Το Yii-User module χρησιμοποιεί την ίδια βάση δεδομένων με το Slim 2 και 
συγκεκριμένα του πίνακες tbl_users,tbl_profiles,tbl_profiles_fields και tbl_migration. Ο 
τελευταίος πίνακας δεν χρησιμοποιείται. Στον πρώτο πίνακα αποθηκεύονται στοιχεία για το 
χρήστη όπως usename,email, hash του password με salt (το salt είναι μήκους 128 χαρακτήρων 
και γίνεται generate άπαξ μέσω της openssl_random_pseudo_bytes ασφαλούς για τέτοιες 
διαδικασίες function της PHP 7 με υψηλό βαθμό ασφάλειας ανάμεσα σε όμοιες της) ενώ ο 
αλγόριθμος για τη δημιουργία του hash είναι ο SHA-512. Στον πίνακα tbl_profiles αποθηκεύεται 
το όνομα και το επίθετο του χρήστη, αν επιθυμούμε και άλλα στοιχεία για το χρήστη (πχ 
διεύθυνση κτλ) τότε αυτά θα πρέπει να προστεθούν στον tbl_profiles_fields ο οποίος παίζει το 
ρόλο eav (entity attribute value) πίνακα για τον profiles. Η διαδικασία της εγγραφής (by default 
σαν περιορισμένος χρήστης χωρίς δικαιώματα) ενός χρήστη φαίνεται στο view αρχείο 
backend/protected/modules/user/views/user/registration.php και στην Εικόνα 40 
<?php $this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Registration"); 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Registration"), 
); 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t("Registration"); ?></h1> 
<?php if(Yii::app()->user->hasFlash('registration')): ?> 
<div class="success"> 
<?php echo Yii::app()->user->getFlash('registration'); ?> 
</div> 
<?php else: ?> 
<div class="form"> 
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<?php $form=$this->beginWidget('UActiveForm', array( 
 'id'=>'registration-form', 
 'enableAjaxValidation'=>true, 
 'disableAjaxValidationAttributes'=>array('RegistrationForm_verifyCode'), 
 'clientOptions'=>array( 
  'validateOnSubmit'=>true, 
 ), 
 'htmlOptions' => array('enctype'=>'multipart/form-data'), 
)); ?> 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
 <?php echo $form->errorSummary(array($model,$profile)); ?> 
 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'username'); ?> 
 <?php echo $form->textField($model,'username'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'username'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'password'); ?> 
 <?php echo $form->passwordField($model,'password'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'password'); ?> 
 <p class="hint"> 
 <?php echo UserModule::t("Minimal password length 4 symbols."); ?> 
 </p> 
 </div> 
 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'verifyPassword'); ?> 
 <?php echo $form->passwordField($model,'verifyPassword'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'verifyPassword'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'email'); ?> 
 <?php echo $form->textField($model,'email'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'email'); ?> 
 </div> 
<?php 
  $profileFields=$profile->getFields(); 
  if ($profileFields) { 
   foreach($profileFields as $field) { 
   ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($profile,$field->varname); ?> 
  <?php 
  if ($widgetEdit = $field->widgetEdit($profile)) { 
   echo $widgetEdit; 
  } elseif ($field->range) { 
   echo $form->dropDownList($profile,$field-
>varname,Profile::range($field->range)); 
  } elseif ($field->field_type=="TEXT") { 
   echo$form->textArea($profile,$field->varname,array('rows'=>6, 
'cols'=>50)); 
  } else { 
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   echo $form->textField($profile,$field-
>varname,array('size'=>60,'maxlength'=>(($field->field_size)?$field->field_size:255))); 
  } 
   ?> 
  <?php echo $form->error($profile,$field->varname); ?> 
 </div> 
   <?php 
   } 
  } 
?> 
 <?php if (UserModule::doCaptcha('registration')): ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'verifyCode'); ?> 
 
  <?php $this->widget('CCaptcha'); ?> 
  <?php echo $form->textField($model,'verifyCode'); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'verifyCode'); ?> 
 
  <p class="hint"><?php echo UserModule::t("Please enter the letters as they 
are shown in the image above."); ?> 
  <br/><?php echo UserModule::t("Letters are not case-sensitive."); ?></p> 
 </div> 
 <?php endif; ?> 
 
 <div class="row submit"> 
  <?php echo CHtml::submitButton(UserModule::t("Register")); ?> 
 </div> 
 
<?php $this->endWidget(); ?> 
</div><!-- form --> 
<?php endif; ?> 

 

Εικόνα 40 - User Registration Form 
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8. Εκτός από την εγγραφή που μπορεί να κάνει ένας απλός χρήστης εγγραφή σε χρήστη μπορεί να 
πραγματοποιήσει και ένας άλλος χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα 
επιλέξει αν ο χρήστης που θα φτιάξει θα είναι ανενεργός (θα πρέπει να πατήσει σε link 
ενεργοποίησης που θα του έρθει σε email που θα δηλωθεί στη φόρμα εγγραφής), αν θα είναι 
φραγμένος (θα υπάρχει αλλά δεν θα έχει κανένα δικαίωμα και με κανένα τρόπο τη δυνατότητα 
εισόδου, εκτός αν αναιρέσει ο διαχειριστής την κατάσταση αυτή) ή αν θα είναι ενεργός (δεν θα 
απαιτηθεί η διαδικασία με το link ενεργοποίησης στο mail). Μέσω αυτού της της φόρμας είναι 
δυνατόν να δημιουργηθεί και λογαριασμός διαχειριστή. Η φόρμα αυτή της διαχείρισης χρηστών 
από τον διαχειριστή φαίνεται στην Εικόνα 41 και περιγράφεται από τα αρχεία views 
backend/protected/modules/user/views/admin/create.php και 
backend/protected/modules/user/views/admin/_form.php αντίστοιχα. 
backend/protected/modules/user/views/admin/create.php 
<?php 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t('Users')=>array('admin'), 
 UserModule::t('Create'), 
); 
 
$this->menu=array( 
    array('label'=>UserModule::t('Manage Users'), 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('/user')), 
); 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t("Create User"); ?></h1> 
 
<?php 
 echo $this->renderPartial('_form', array('model'=>$model,'profile'=>$profile)); 
?> 
backend/protected/modules/user/views/admin/_form.php 
<div class="form"> 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array( 
 'id'=>'user-form', 
 'enableAjaxValidation'=>true, 
 'htmlOptions' => array('enctype'=>'multipart/form-data'), 
)); 
?> 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
 <?php echo $form->errorSummary(array($model,$profile)); ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'username'); ?> 
  <?php echo $form-
>textField($model,'username',array('size'=>20,'maxlength'=>20)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'username'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'password'); ?> 
  <?php echo $form-
>passwordField($model,'password',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'password'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 



Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  114 

  <?php echo $form->labelEx($model,'email'); ?> 
  <?php echo $form-
>textField($model,'email',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'email'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'superuser'); ?> 
  <?php echo $form-
>dropDownList($model,'superuser',User::itemAlias('AdminStatus')); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'superuser'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'status'); ?> 
  <?php echo $form-
>dropDownList($model,'status',User::itemAlias('UserStatus')); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'status'); ?> 
 </div> 
<?php 
  $profileFields=$profile->getFields(); 
  if ($profileFields) { 
   foreach($profileFields as $field) { 
   ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($profile,$field->varname); ?> 
  <?php 
  if ($widgetEdit = $field->widgetEdit($profile)) { 
   echo $widgetEdit; 
  } elseif ($field->range) { 
   echo $form->dropDownList($profile,$field-
>varname,Profile::range($field->range)); 
  } elseif ($field->field_type=="TEXT") { 
   echo CHtml::activeTextArea($profile,$field-
>varname,array('rows'=>6, 'cols'=>50)); 
  } else { 
   echo $form->textField($profile,$field-
>varname,array('size'=>60,'maxlength'=>(($field->field_size)?$field->field_size:255))); 
  } 
   ?> 
  <?php echo $form->error($profile,$field->varname); ?> 
 </div> 
   <?php 
   } 
  } 
?> 
 <div class="row buttons"> 
  <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 
UserModule::t('Create') : UserModule::t('Save')); ?> 
 </div> 
<?php $this->endWidget(); ?> 
</div><!-- form --> 
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Εικόνα 41 - Create User By Admin Form 

9. Για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε χρήστης να προσπελάσει από τις αντίστοιχες σελίδες τα 
δεδομένα των αισθητήρων θα πρέπει να κάνει login με τα στοιχεία του και να είναι διαχειριστής 
(ο απλός χρήστης σε αυτή την έκδοση της εφαρμογής για λόγους ασφαλείας μπορεί να δει μόνο 
το profile του και να το τροποποιήσει). Στη σελίδα του login δρομολογείται ο οποιοσδήποτε 
επισκέπτης της εφαρμογής ακόμα αν δεν έχει κάνει login,οποιοδήποτε url  (πέρα των /api urls 
που τα χειρίζεται το Slim) χειρίζεται το Yii (/,/backend κτλ). Το view του login (Εικόνα 42) 
βρίσκεται στο αρχείο backend/protected/modules/user/views/user/login.php 
<?php 
$this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Login"); 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Login"), 
); 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t("Login"); ?></h1> 
<?php if(Yii::app()->user->hasFlash('loginMessage')): ?> 
<div class="success"> 
 <?php echo Yii::app()->user->getFlash('loginMessage'); ?> 
</div> 
<?php endif; ?> 
<p><?php echo UserModule::t("Please fill out the following form with your login credentials:"); 
?></p> 
<div class="form"> 
<?php echo CHtml::beginForm(); ?> 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
 <?php echo CHtml::errorSummary($model); ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo CHtml::activeLabelEx($model,'username'); ?> 
  <?php echo CHtml::activeTextField($model,'username') ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
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  <?php echo CHtml::activeLabelEx($model,'password'); ?> 
  <?php echo CHtml::activePasswordField($model,'password') ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <p class="hint"> 
  <?php echo CHtml::link(UserModule::t("Register"),Yii::app()-
>getModule('user')->registrationUrl); ?> | <?php echo CHtml::link(UserModule::t("Lost 
Password?"),Yii::app()->getModule('user')->recoveryUrl); ?> 
  </p> 
 </div> 
 <div class="row rememberMe"> 
  <?php echo CHtml::activeCheckBox($model,'rememberMe'); ?> 
  <?php echo CHtml::activeLabelEx($model,'rememberMe'); ?> 
 </div> 
 <div class="row submit"> 
  <?php echo CHtml::submitButton(UserModule::t("Login")); ?> 
 </div> 
<?php echo CHtml::endForm(); ?> 
</div><!-- form --> 
<?php 
$form = new CForm(array( 
    'elements'=>array( 
        'username'=>array( 
            'type'=>'text', 
            'maxlength'=>32, 
        ), 
        'password'=>array( 
            'type'=>'password', 
            'maxlength'=>32, 
        ), 
        'rememberMe'=>array( 
            'type'=>'checkbox', 
        ) 
    ), 
    'buttons'=>array( 
        'login'=>array( 
            'type'=>'submit', 
            'label'=>'Login', 
        ), 
    ), 
), $model); 
?> 
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Εικόνα 42 - Login Form 

10. Ένας συνδεδεμένος χρήστης εκτός από τις σελίδες με τα δεδομένα από τους αισθητήρες όπως 
είδαμε στο 6, μπορεί (ακόμα και μη διαχειριστής)  να δει το προφίλ του σαν χρήστης (Εικόνες 
43a και αρχείο view backend/protected/modules/user/views/profile/profile.php), να αλλάξει 
τα στοιχεία του (Εικόνα 43b και αρχείο view 
backend/protected/modules/user/views/profile/edit.php) (όχι όμως το επίπεδο 
δικαιωμάτων), να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του (Εικόνα 43c και αρχείο view 
backend/protected/modules/user/views/profile/changepassword.php), ενώ υπάρχει σελίδα 
για ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης μέσω mail και σχετικού link (Εικόνα 43d και αρχεία views 
backend/protected/modules/user/views/recovery/recovery.php και 
backend/protected/modules/user/views/recovery/changepassword.php). 
backend/protected/modules/user/views/profile/profile.php 
<?php $this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Profile"); 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Profile"), 
); 
$this->menu=array( 
 ((UserModule::isAdmin()) 
  ?array('label'=>UserModule::t('Διαχείριση Χρηστών'), 
'url'=>array('/user/admin')) 
  :array()), 
    array('label'=>UserModule::t('Λίστα Χρηστών'), 'url'=>array('/user')), 
    array('label'=>UserModule::t('Επεξεργασία'), 'url'=>array('edit')), 
    array('label'=>UserModule::t('Αλλαγή κωδικού πρόσβασης'), 'url'=>array('changepassword')), 
    array('label'=>UserModule::t('Αποσύνδεση'), 'url'=>array('/user/logout')), 
); 
?><h1><?php echo UserModule::t('Το προφίλ σας'); ?></h1> 
 
<?php if(Yii::app()->user->hasFlash('profileMessage')): ?> 
<div class="success"> 
 <?php echo Yii::app()->user->getFlash('profileMessage'); ?> 
</div> 
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<?php endif; ?> 
<table class="dataGrid"> 
 <tr> 
  <th class="label"><?php echo CHtml::encode($model-
>getAttributeLabel('username')); ?></th> 
     <td><?php echo CHtml::encode($model->username); ?></td> 
 </tr> 
 <?php 
  $profileFields=ProfileField::model()->forOwner()->sort()->findAll(); 
  if ($profileFields) { 
   foreach($profileFields as $field) { 
    //echo "<pre>"; print_r($profile); die(); 
   ?> 
 <tr> 
  <th class="label"><?php echo CHtml::encode(UserModule::t($field->title)); 
?></th> 
     <td><?php echo (($field->widgetView($profile))?$field-
>widgetView($profile):CHtml::encode((($field->range)?Profile::range($field->range,$profile-
>getAttribute($field->varname)):$profile->getAttribute($field->varname)))); ?></td> 
 </tr> 
   <?php 
   }//$profile->getAttribute($field->varname) 
  } 
 ?> 
 <tr> 
  <th class="label"><?php echo CHtml::encode($model-
>getAttributeLabel('email')); ?></th> 
     <td><?php echo CHtml::encode($model->email); ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <th class="label"><?php echo CHtml::encode($model-
>getAttributeLabel('create_at')); ?></th> 
     <td><?php echo $model->create_at; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <th class="label"><?php echo CHtml::encode($model-
>getAttributeLabel('lastvisit_at')); ?></th> 
     <td><?php echo $model->lastvisit_at; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <th class="label"><?php echo CHtml::encode($model-
>getAttributeLabel('status')); ?></th> 
     <td><?php echo CHtml::encode(User::itemAlias("UserStatus",$model->status)); 
?></td> 
 </tr> 
</table> 



Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  119 

 

Εικόνα 43a - Profile view page 

backend/protected/modules/user/views/profile/edit.php  
<?php $this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Profile"); 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Profile")=>array('profile'), 
 UserModule::t("Edit"), 
); 
$this->menu=array( 
 ((UserModule::isAdmin()) 
  ?array('label'=>UserModule::t('Manage Users'), 'url'=>array('/user/admin')) 
  :array()), 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('/user')), 
    array('label'=>UserModule::t('Profile'), 'url'=>array('/user/profile')), 
    array('label'=>UserModule::t('Change password'), 'url'=>array('changepassword')), 
    array('label'=>UserModule::t('Logout'), 'url'=>array('/user/logout')), 
); 
?><h1><?php echo UserModule::t('Edit profile'); ?></h1> 
 
<?php if(Yii::app()->user->hasFlash('profileMessage')): ?> 
<div class="success"> 
<?php echo Yii::app()->user->getFlash('profileMessage'); ?> 
</div> 
<?php endif; ?> 
<div class="form"> 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array( 
 'id'=>'profile-form', 
 'enableAjaxValidation'=>true, 
 'htmlOptions' => array('enctype'=>'multipart/form-data'), 
)); ?> 
 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
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 <?php echo $form->errorSummary(array($model,$profile)); ?> 
 
<?php 
  $profileFields=$profile->getFields(); 
  if ($profileFields) { 
   foreach($profileFields as $field) { 
   ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($profile,$field->varname); 
 
  if ($widgetEdit = $field->widgetEdit($profile)) { 
   echo $widgetEdit; 
  } elseif ($field->range) { 
   echo $form->dropDownList($profile,$field-
>varname,Profile::range($field->range)); 
  } elseif ($field->field_type=="TEXT") { 
   echo $form->textArea($profile,$field->varname,array('rows'=>6, 
'cols'=>50)); 
  } else { 
   echo $form->textField($profile,$field-
>varname,array('size'=>60,'maxlength'=>(($field->field_size)?$field->field_size:255))); 
  } 
  echo $form->error($profile,$field->varname); ?> 
 </div> 
   <?php 
   } 
  } 
?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'username'); ?> 
  <?php echo $form-
>textField($model,'username',array('size'=>20,'maxlength'=>20)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'username'); ?> 
 </div> 
 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'email'); ?> 
  <?php echo $form-
>textField($model,'email',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'email'); ?> 
 </div> 
 
 <div class="row buttons"> 
  <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 
UserModule::t('Create') : UserModule::t('Save')); ?> 
 </div> 
 
<?php $this->endWidget(); ?> 
 
</div><!-- form --> 
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Εικόνα 43b - Profile edit page 

backend/protected/modules/user/views/profile/changepassword.php 
<?php $this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Change Password"); 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Profile") => array('/user/profile'), 
 UserModule::t("Change Password"), 
); 
$this->menu=array( 
 ((UserModule::isAdmin()) 
  ?array('label'=>UserModule::t('Manage Users'), 'url'=>array('/user/admin')) 
  :array()), 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('/user')), 
    array('label'=>UserModule::t('Profile'), 'url'=>array('/user/profile')), 
    array('label'=>UserModule::t('Edit'), 'url'=>array('edit')), 
    array('label'=>UserModule::t('Logout'), 'url'=>array('/user/logout')), 
); 
?> 
 
<h1><?php echo UserModule::t("Change password"); ?></h1> 
 
<div class="form"> 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array( 
 'id'=>'changepassword-form', 
 'enableAjaxValidation'=>true, 
 'clientOptions'=>array( 
  'validateOnSubmit'=>true, 
 ), 
)); ?> 
 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
 <?php echo $form->errorSummary($model); ?> 
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 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'oldPassword'); ?> 
 <?php echo $form->passwordField($model,'oldPassword'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'oldPassword'); ?> 
 </div> 
  
 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'password'); ?> 
 <?php echo $form->passwordField($model,'password'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'password'); ?> 
 <p class="hint"> 
 <?php echo UserModule::t("Minimal password length 4 symbols."); ?> 
 </p> 
 </div> 
 <div class="row"> 
 <?php echo $form->labelEx($model,'verifyPassword'); ?> 
 <?php echo $form->passwordField($model,'verifyPassword'); ?> 
 <?php echo $form->error($model,'verifyPassword'); ?> 
 </div> 
 <div class="row submit"> 
 <?php echo CHtml::submitButton(UserModule::t("Save")); ?> 
 </div> 
<?php $this->endWidget(); ?> 
</div><!-- form --> 

 

Εικόνα 3c - Profile (logged in) change password page 

backend/protected/modules/user/views/recovery/recovery.php 
<?php $this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Restore"); 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Login") => array('/user/login'), 
 UserModule::t("Restore"), 
); 
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?> 
 
<h1><?php echo UserModule::t("Restore"); ?></h1> 
 
<?php if(Yii::app()->user->hasFlash('recoveryMessage')): ?> 
<div class="success"> 
<?php echo Yii::app()->user->getFlash('recoveryMessage'); ?> 
</div> 
<?php else: ?> 
 
<div class="form"> 
<?php echo CHtml::beginForm(); ?> 
 
 <?php echo CHtml::errorSummary($form); ?> 
  
 <div class="row"> 
  <?php echo CHtml::activeLabel($form,'login_or_email'); ?> 
  <?php echo CHtml::activeTextField($form,'login_or_email') ?> 
  <p class="hint"><?php echo UserModule::t("Please enter your login or email 
addres."); ?></p> 
 </div> 
  
 <div class="row submit"> 
  <?php echo CHtml::submitButton(UserModule::t("Restore")); ?> 
 </div> 
 
<?php echo CHtml::endForm(); ?> 
</div><!-- form --> 
<?php endif; ?> 

 

Εικόνα 43d - Profile (not logged in) password recovery 

backend/protected/modules/user/views/recovery/changepassword.php 
<?php $this->pageTitle=Yii::app()->name . ' - '.UserModule::t("Change Password"); 
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$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t("Login") => array('/user/login'), 
 UserModule::t("Change Password"), 
); 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t("Change Password"); ?></h1> 
<div class="form"> 
<?php echo CHtml::beginForm(); ?> 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
 <?php echo CHtml::errorSummary($form); ?> 
 <div class="row"> 
 <?php echo CHtml::activeLabelEx($form,'password'); ?> 
 <?php echo CHtml::activePasswordField($form,'password'); ?> 
 <p class="hint"> 
 <?php echo UserModule::t("Minimal password length 4 symbols."); ?> 
 </p> 
 </div> 
 <div class="row"> 
 <?php echo CHtml::activeLabelEx($form,'verifyPassword'); ?> 
 <?php echo CHtml::activePasswordField($form,'verifyPassword'); ?> 
 </div> 
 <div class="row submit"> 
 <?php echo CHtml::submitButton(UserModule::t("Save")); ?> 
 </div> 
<?php echo CHtml::endForm(); ?> 
</div><!-- form --> 

11. Επιπλέον λειτουργίες  που αφορούν στους χρήστες και τη διαχείριση τους και αφορούν μόνο 
λογαριασμούς διαχειριστή αφορούν σε λειτουργίες επεξεργασίας (Εικόνα 44a και αρχεία views 
backend/protected/modules/user/views/admin/update.php & 
backend/protected/modules/user/views/admin/_form.php), διαγραφής(Εικόνα 44b και 
αρχείο view backend/protected/modules/user/views/admin/index.php), διαχείρισης (Εικόνα 
44c και αρχείο view backend/protected/modules/user/views/admin/index.php)και προβολής 
(Εικόνες 44d & 44e και αρχεία views 
backend/protected/modules/user/views/admin/view.php & 
backend/protected/modules/user/views/user/view.php) στοιχείων λογαριασμών χρηστών. Οι 
λειτουργίες αυτές παρέχονται είτε μέσα από ειδικούς πίνακες με πλευρικά σχετικά κουμπιά είτε 
από πλευρικό σχετικό μενού. 
backend/protected/modules/user/views/admin/update.php 
<?php 
$this->breadcrumbs=array( 
 (UserModule::t('Users'))=>array('admin'), 
 $model->username=>array('view','id'=>$model->id), 
 (UserModule::t('Update')), 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>UserModule::t('Create User'), 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>UserModule::t('View User'), 'url'=>array('view','id'=>$model->id)), 
    array('label'=>UserModule::t('Manage Users'), 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('/user')), 
); 
?> 
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<h1><?php echo  UserModule::t('Update User')." ".$model->id; ?></h1> 
<?php 
 echo $this->renderPartial('_form', array('model'=>$model,'profile'=>$profile)); 
?> 
backend/protected/modules/user/views/admin/_form.php 
<div class="form"> 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array( 
 'id'=>'user-form', 
 'enableAjaxValidation'=>true, 
 'htmlOptions' => array('enctype'=>'multipart/form-data'), 
)); 
?> 
 <p class="note"><?php echo UserModule::t('Fields with <span 
class="required">*</span> are required.'); ?></p> 
 <?php echo $form->errorSummary(array($model,$profile)); ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'username'); ?> 
  <?php echo $form-
>textField($model,'username',array('size'=>20,'maxlength'=>20)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'username'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'password'); ?> 
  <?php echo $form-
>passwordField($model,'password',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'password'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'email'); ?> 
  <?php echo $form-
>textField($model,'email',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'email'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'superuser'); ?> 
  <?php echo $form-
>dropDownList($model,'superuser',User::itemAlias('AdminStatus')); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'superuser'); ?> 
 </div> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($model,'status'); ?> 
  <?php echo $form-
>dropDownList($model,'status',User::itemAlias('UserStatus')); ?> 
  <?php echo $form->error($model,'status'); ?> 
 </div> 
<?php 
  $profileFields=$profile->getFields(); 
  if ($profileFields) { 
   foreach($profileFields as $field) { 
   ?> 
 <div class="row"> 
  <?php echo $form->labelEx($profile,$field->varname); ?> 
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  <?php 
  if ($widgetEdit = $field->widgetEdit($profile)) { 
   echo $widgetEdit; 
  } elseif ($field->range) { 
   echo $form->dropDownList($profile,$field-
>varname,Profile::range($field->range)); 
  } elseif ($field->field_type=="TEXT") { 
   echo CHtml::activeTextArea($profile,$field-
>varname,array('rows'=>6, 'cols'=>50)); 
  } else { 
   echo $form->textField($profile,$field-
>varname,array('size'=>60,'maxlength'=>(($field->field_size)?$field->field_size:255))); 
  } 
   ?> 
  <?php echo $form->error($profile,$field->varname); ?> 
 </div> 
   <?php 
   } 
  } 
?> 
 <div class="row buttons"> 
  <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 
UserModule::t('Create') : UserModule::t('Save')); ?> 
 </div> 
<?php $this->endWidget(); ?> 
</div><!-- form --> 

 

Εικόνα 44a - User update page 

backend/protected/modules/user/views/admin/index.php 
<?php 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t('Users')=>array('/user'), 
 UserModule::t('Manage'), 
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); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>UserModule::t('Create User'), 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>UserModule::t('Manage Users'), 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('/user')), 
); 
Yii::app()->clientScript->registerScript('search', " 
$('.search-button').click(function(){ 
    $('.search-form').toggle(); 
    return false; 
}); 
$('.search-form form').submit(function(){ 
    $.fn.yiiGridView.update('user-grid', { 
        data: $(this).serialize() 
    }); 
    return false; 
}); 
"); 
 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t("Manage Users"); ?></h1> 
<p><?php echo UserModule::t("Μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε τελεστή σύγκρισης (<b>&lt;</b>, 
<b>&lt;=</b>, <b>&gt;</b>, <b>&gt;=</b>, <b>&lt;&gt;</b> ή <b>=</b>) στην αρχή κάθε όρου 
αναζήτησης προκειμένου να ορίσετε εσείς πώς θα γίνει η αναζήτηση."); ?></p> 
<?php echo CHtml::link(UserModule::t('Προχωρημένη Αναζήτηση'),'#',array('class'=>'search-button')); ?> 
<div class="search-form" style="display:none"> 
<?php $this->renderPartial('_search',array( 
    'model'=>$model, 
)); ?> 
</div><!-- search-form --> 
<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array( 
 'id'=>'user-grid', 
 'dataProvider'=>$model->search(), 
 'filter'=>$model, 
 'columns'=>array( 
  array( 
   'name' => 'id', 
   'type'=>'raw', 
   'value' => 'CHtml::link(CHtml::encode($data-
>id),array("admin/update","id"=>$data->id))', 
  ), 
  array( 
   'name' => 'username', 
   'type'=>'raw', 
   'value' => 
'CHtml::link(UHtml::markSearch($data,"username"),array("admin/view","id"=>$data->id))', 
  ), 
  array( 
   'name'=>'email', 
   'type'=>'raw', 
   'value'=>'CHtml::link(UHtml::markSearch($data,"email"), "mailto:".$data-
>email)', 
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  ), 
  'create_at', 
  'lastvisit_at', 
  array( 
   'name'=>'superuser', 
   'value'=>'User::itemAlias("AdminStatus",$data->superuser)', 
   'filter'=>User::itemAlias("AdminStatus"), 
  ), 
  array( 
   'name'=>'status', 
   'value'=>'User::itemAlias("UserStatus",$data->status)', 
   'filter' => User::itemAlias("UserStatus"), 
  ), 
  array( 
   'class'=>'CButtonColumn', 
  ), 
 ), 
)); ?> 

 

Εικόνα 44b - User delete page 
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Εικόνα 44c - User manage page 

backend/protected/modules/user/views/admin/view.php 
<?php 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t('Users')=>array('admin'), 
 $model->username, 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>UserModule::t('Create User'), 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>UserModule::t('Update User'), 'url'=>array('update','id'=>$model->id)), 
    array('label'=>UserModule::t('Delete User'), 
'url'=>'#','linkOptions'=>array('submit'=>array('delete','id'=>$model->id),'confirm'=>UserModule::t('Are 
you sure to delete this item?'))), 
    array('label'=>UserModule::t('Manage Users'), 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('/user')), 
); 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t('View User').' "'.$model->username.'"'; ?></h1> 
<?php 
 $attributes = array( 
  'id', 
  'username', 
 ); 
 $profileFields=ProfileField::model()->forOwner()->sort()->findAll(); 
 if ($profileFields) { 
  foreach($profileFields as $field) { 
   array_push($attributes,array( 
     'label' => UserModule::t($field->title), 
     'name' => $field->varname, 
     'type'=>'raw', 
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     'value' => (($field->widgetView($model->profile))?$field-
>widgetView($model->profile):(($field->range)?Profile::range($field->range,$model->profile-
>getAttribute($field->varname)):$model->profile->getAttribute($field->varname))), 
    )); 
  } 
 } 
 array_push($attributes, 
  'password', 
  'email', 
  'activkey', 
  'create_at', 
  'lastvisit_at', 
  array( 
   'name' => 'superuser', 
   'value' => User::itemAlias("AdminStatus",$model->superuser), 
  ), 
  array( 
   'name' => 'status', 
   'value' => User::itemAlias("UserStatus",$model->status), 
  ) 
 ); 
 $this->widget('zii.widgets.CDetailView', array( 
  'data'=>$model, 
  'attributes'=>$attributes, 
 )); 
?> 

 

Εικόνα 44d  - User view page for specific user 

backend/protected/modules/user/views/user/view.php 
<?php 
$this->breadcrumbs=array( 
 UserModule::t('Users')=>array('index'), 
 $model->username, 
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); 
$this->layout='//layouts/column2'; 
$this->menu=array( 
    array('label'=>UserModule::t('List User'), 'url'=>array('index')), 
); 
?> 
<h1><?php echo UserModule::t('View User').' "'.$model->username.'"'; ?></h1> 
<?php 
// For all users 
 $attributes = array( 
   'username', 
 ); 
 $profileFields=ProfileField::model()->forAll()->sort()->findAll(); 
 if ($profileFields) { 
  foreach($profileFields as $field) { 
   array_push($attributes,array( 
     'label' => UserModule::t($field->title), 
     'name' => $field->varname, 
     'value' => (($field->widgetView($model->profile))?$field-
>widgetView($model->profile):(($field->range)?Profile::range($field->range,$model->profile-
>getAttribute($field->varname)):$model->profile->getAttribute($field->varname))), 
    )); 
  } 
 } 
 array_push($attributes, 
  'create_at', 
  array( 
   'name' => 'lastvisit_at', 
   'value' => (($model->lastvisit_at!='0000-00-00 00:00:00')?$model-
>lastvisit_at:UserModule::t('Not visited')), 
  ) 
 ); 
 $this->widget('zii.widgets.CDetailView', array( 
  'data'=>$model, 
  'attributes'=>$attributes, 
 )); 
?> 
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Εικόνα 44e  - User view page for all users 

 

A.6.2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ IOT (SECURE BRANCH) 

Προκειμένου ένας χρήστης να μπορεί στο User Interface (UI) να δει τα δεδομένα των χρηστών έχουμε τα 
ακόλουθα: 

1. Προκειμένου να γίνει η οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των client εφαρμογών και της server 
εφαρμογής θα πρέπει όπως περιγράψαμε παραπάνω οι client εφαρμογές να αιτηθούν ενός 
token από τον server από το endpoint /api/token. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι μιας και το 
client_secret που αποτελεί το password της εφαρμογής για να αιτηθεί token είναι σε plain text 
παρότι είναι μεγάλου μεγέθους και έχει γίνει autogenerated μέσω της ασφαλούς function  
openssl_random_pseudo_bytes. Γι αυτό το λόγο νωρίτερα αναφέραμε ότι όλη αυτή η 
επικοινωνία γίνεται μέσω HTTPS και χρησιμοποιεί το encryption που το ssl/tls προσφέρουν.  
Η επικοινωνία γίνεται μέσω της HTTP POST μεθόδου με μία REST κλήση της παρακάτω μορφής: 
POST /api/token HTTP/1.1 
Host: 1.2.3.4 
Cache-Control: no-cache 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
grant_type=client_credentials&client_id=rest_ui_user&client_secret=20f7ce58c2599c6483788
4264fadd2c1fa993b1acb6b77ca17 

2. Ο server στη συνέχεια αφού λάβει ένα τέτοιο αίτημα από τον client το επεξεργάζεται μέσω του 
αρχείου api/post/PostToken.php το οποίο και είναι υπεύθυνο να ελέγξει αν είναι valid αίτημα 
για token και valid client ο αιτών. Κατόπιν επικοινωνεί με τη βιβλιοηθήκη bshaffer που είναι το 
oAuth2 submodule που αναφέραμε και παραπάνω (Εικόνα 29)  ώστε το δεύτερο να κάνει 
generate το token. Μέσω του ίδιου αρχείου επιστρέφεται το token στον client. 
api/post/PostToken.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.0 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
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 */ 
 
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
 
function PostToken (){ 
 
    global $server, $app; 
 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    unset($params[client_secret]); 
    $result["parameters"] = $params; 
 
    $checkClientData = 
OAuthClientRepository::getClientDetails(OAuth2\Request::createFromGlobals()-
>request["client_id"]); 
 
    if ($checkClientData["blocked"] === false) { 
        $token = $server->handleTokenRequest(OAuth2\Request::createFromGlobals())-
>getResponseBody(); 
        $result["token"] = json_decode($token,true); 
 
            if (array_key_exists('access_token',  $result["token"])) { 
                $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
                $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
            } else { 
                $result["status"] = ExceptionCodes::TokenError; 
                $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::TokenError; 
            } 
 
    } else { 
        $result["checkClientData"]=$checkClientData; 
        $result["status"] = ExceptionCodes::ClientTokenError; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::ClientTokenError; 
    } 
 
    return $result; 
} 
?> 

3. Έχοντας πλέον λάβει πίσω οι client εφαρμογές rest_client.py & pi_rest_client.py valid token 
καλούν το /api/data endpoint (όπως και στο insecure mode) στον server μέσω της HTTP POST 
μεθόδου και στέλνουν δεδομένα από τους αισθητήρες. Η REST κλήση είναι της μορφής του 
παρακάτω παραδείγματος(υποτίθεται του αισθητήρα υγρασίας στο Raspberry Pi Zero W):  
POST /api/data HTTP/1.1 
Host: 127.0.0.1 
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Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Cache-Control: no-cache 
technology=raspbery_pi&sensor=ldr&name=ldr_pi&data=79&access_token=a40a3a6bea18944
f5591eadbcef626b4a62f1317 

4. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στη βάση και συγκεκριμένα στον πίνακα tbl_sensors όπως 
και στο insecure mode. Η αποθήκευση γίνεται από το Slim 2 framework το οποίο και έχει 
αναλάβει να ακούει σε αιτήματα στο /api endpoint. Συγκεκριμένα στο /api/data και με την HTTP 
POST το Slim λαμβάνει τα δεδομένα και κατόπιν με τη βοήθεια του Doctrine 2 ORM τα δεδομένα 
αυτά καταγράφονται στη βάση και στον πίνακα που αναφέραμε. Το σχετικό αρχείο είναι το 
api/post/PostReceiveData.php και είναι το ίδιο με το insecure mode. Πώς τότε διασφαλίζουμε 
προγραμματιστικά ότι αυτό το αρχείο θα λειτουργήσει και θα επικοινωνήσει με τον client 
έχοντας διασφαλίσει μέσω του token την επικοινωνία; Πολύ απλά μέσω του συστήματος 
routing του Slim 2 framework όπως φαίνεται και στα αρχεία src/middleware.php & 
src/controllers.php. Αντίστοιχα με το insecure mode με μονη τη διαφορά ότι αυτ’η τη φορά έχει 
εισαχθεί ο controller ValidateToken ο οποίος προηγείται του όποιου άλλου controller 
διαχειρίζεται αιτήματα (όπως ο SensorsController). Ο ValidatgeToken controller είναι αυτός που 
αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με το API του oAuth2 και να κάνει validation του token που 
έστειλε ο client. Αν το token είναι valid τότε και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία 
και ότι κάνει ο SensorsController και το αρχείο: 
api/post/PostReceiveData.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.1 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
 */ 
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
function PostReceiveData ( $technology, $name, $sensor, $data ){ 
    global $app,$entityManager; 
    $tblSensors = new TblSensors(); 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result["parameters"]  = $params; 
    try { 
      if ($technology == 'XBee' || $technology == 'bluetooth' || $technology == 'raspberry_pi'){ 
        $sql0 = "INSERT INTO tbl_sensors (technology,name,sensor,data) VALUES 
('".$technology."','".$name."','".$sensor."','".$data."');"; 
        $stmt0 = $entityManager->getConnection()->prepare($sql0); 
        $stmt0->execute(); 
        $result["success"] = true; 
      } 
      else { 
        $result["success"] = false; 
      } 
    //result_messages 
        $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
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    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".$e->getMessage(); 
    } 
    return $result; 
} 
?> 
src/middleware.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.0 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package SRC 
 */ 
ApiGeneralControllers::InitialLogRequest(); 
ApiGeneralControllers::ApiDocumentation(); 
ApiGeneralControllers::FunctionMethodNotFound(); 
//api end-points 
$app->map('/data', ValidateToken, SensorsController)->via('POST'); 
$app->map('/data', ValidateToken, DataController)->via('GET'); 
$app->map('/live', ValidateToken, LiveController)->via('GET'); 
$app->map('/statistics', ValidateToken, StatisticsController)->via('GET'); 
$app->map('/verify_token', VerifyTokenController)->via('GET'); 
$app->map('/token', TokenController)->via('POST'); 
?> 
src/controllers.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.0 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package SRC 
 */ 
 function ValidateToken(){ 
    try { 
        global $server,$app; 
        $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
        if (!$server->verifyResourceRequest(OAuth2\Request::createFromGlobals())) 
            throw new Exception(ExceptionMessages::TokenError, ExceptionCodes::TokenError); 
        else{ 
           $logExport['RESPONSE-CHECK TOKEN'] = array('Message' => 
ExceptionMessages::NoErrors, 
                                                        'Status' => ExceptionCodes::NoErrors, 
                                                        'TokenValidateData' => $params 
                                                       ); 
            ApiFunctions::ApiLog($logExport); 
            return; 
        } 
    } catch (Exception $e) { 
        //uncomment to view original error 
        //$server->getResponse()->send(); 
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        $result["message"] = "[".$app->request()->getMethod()."][".__FUNCTION__."]:".$e-
>getMessage(); 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        echo json_encode($result); 
        $logExport['RESPONSE-CHECK TOKEN'] = array('Message' => $result["message"], 
                                                    'Status' => $result["status"], 
                                                    'TokenValidateData' => $params 
                                                   ); 
        ApiFunctions::ApiLog($logExport); 
        $app->stop(); 
    } 
} 
 
function TokenController(){ 
    $result = PostToken(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"], 
                                    'TokenResponseData' => $result["token"], 
                                    'ClientResponseData' => $result["checkClientData"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
function VerifyTokenController(){ 
    $result = GetVerifyToken(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"], 
                                    'VerifyTokenResponseData' => $result["verify"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function UserRole($ui_user_id){ 
    global $app, $entityManager; 
    $controller = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $method = $app->request()->getMethod(); 
    try { 
        if (Validator::isNull($ui_user_id)){ 
            throw new Exception(ExceptionMessages::NoUiUserId, ExceptionCodes::NoUiUserId); 
        } 
        $uiUser = $entityManager->getRepository('Users')->findOneBy(['id' => $ui_user_id]); 
        if ( !$uiUser ) {throw new Exception(ExceptionMessages::NotFoundUiUserId, 
ExceptionCodes::NotFoundUiUserId);} 
        $uiUserId = $uiUser->getId(); 
        $uiUserName = $uiUser->getUsername(); 
        $uiUserRole = $uiUser->getRole(); 
        $logExport['RESPONSE-CHECK USER ROLE'] = array('Message' => 
ExceptionMessages::NoErrors, 
                                                        'Status' => ExceptionCodes::NoErrors, 
                                                        'UserId' => $uiUserId, 
                                                        'Username' => $uiUserName, 
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                                                        'UserRole' => $uiUserRole 
                                                       ); 
        ApiFunctions::ApiLog($logExport); 
        return array("username"=>$uiUserName, "role"=>$uiUserRole); 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$method."][".$controller."]:".$e->getMessage(); 
        $logExport['RESPONSE-CHECK USER ROLE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                                        'Status' => $result["status"], 
                                                        'Username-Role' => $uiUserName.'-'.$uiUserRole 
                                                       ); 
        ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
        $app->stop(); 
    } 
} 
 
function SensorsController(){ 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result = PostReceiveData($params["technology"], 
                          $params["name"],$params["sensor"],$params["data"] 
                        ); 
 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function DataController(){ 
 
    $result = GetData(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function LiveController(){ 
    $result = GetLiveData(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
 
function StatisticsController(){ 
    $result = GetStatistics(); 
    $logExport['RESPONSE'] = array('Message' => $result["message"], 
                                    'Status' => $result["status"], 
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                                    'UserParams' => $result["parameters"] 
                                   ); 
    ApiFunctions::ApiResponse($result , $logExport); 
} 
?> 

5. Τα ίδια δεδομένα που αποστέλει ο client στο σύνολο τους και σελιδοποιημένα ανασύρονται 
από την βάση δεδομένων πάλι από το Slim 2 με τη βοήθεια του Doctrine 2 ORM με μια REST 
κλήση πάλι στο /api/data μέσω της μεθόδου GET του HTTP. Η μόνη διαφορά με το insecure 
mode είναι ότι στην κλήση περιλαμβάνεται και ένα valid token (το οποίο και κάνει validate ο 
αντίστοιχος ValidateToken controller). Η κλήση αυτή είναι της μορφής:  
GET /api/data?access_token=aaa36eb5ce1cb9453730878e0580d3de5692a6f7 HTTP/1.1 
Host: 1.2.3.4 
Cache-Control: no-cache 
Ενώ το αρχείο που εξυπηρετεί την παραπάνω λειτουργία είναι το ίδιο με το insecure mode και 
είναι το: 
api/get/GetData.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.1 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
 */ 
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
function GetData ( ){ 
    global $app,$entityManager; 
    $tblSensors = new TblSensors(); 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result["parameters"]  = $params; 
    try { 
      $sql = "SELECT count(*) FROM tbl_sensors"; 
      $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
      $stmt->execute(); 
      $count = $stmt->fetchAll(); 
      $result['recordsTotal'] = $count[0]['count(*)']; 
      $length = (isset($params['length'])&&$params['length']!='')?$params['length']:10; 
      $start = (isset($params['start']))?$params['start']:1; 
      $current = (isset($params['current']))?$params['current']+1:1; 
      $search = (!empty($_GET['search']['value'])) ? $_GET['search']['value'] : ''; 
      $dir = (!empty($_GET['order'][0]['dir'])) ? $_GET['order'][0]['dir'] : 'desc'; 
      $col = (!empty($_GET['order'][0]['column'])) ? $_GET['order'][0]['column'] : '0'; 
      $columns = [0=>'technology',1=>'name',2=>'sensor',3=>'data',4=>'time']; 
      if ($search == ''){ 
        $sql = "SELECT * FROM tbl_sensors WHERE id > ".$start." AND id <= ".$current*$length." 
ORDER BY "; 
        $sql .= $columns[$col]." ".$dir.";"; 
        $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
        $stmt->execute(); 
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        $data = $stmt->fetchAll(); 
        $result['data'] = $data; 
        $result['recordsFiltered'] = $count[0]['count(*)']; 
      } 
      else{ 
        // get min and max id for searched query 
        $sql0 = "SELECT max(id) AS max,min(id) AS min FROM tbl_sensors WHERE time LIKE '%"; 
        $sql0 .= $search."%' OR data LIKE '%".$search."%' OR sensor LIKE '%".$search."%' OR name 
LIKE '%"; 
        $sql0 .= $search."%' OR technology LIKE '%".$search."%';"; 
        $stmt0 = $entityManager->getConnection()->prepare($sql0); 
        $stmt0->execute(); 
        $maxmin = $stmt0->fetchAll(); 
        $max = $maxmin[0]['max']; 
        $min = $maxmin[0]['min']; 
        // select all columns for the given search in min,max limits 
        $sql = "SELECT * FROM tbl_sensors WHERE id > ".$min." AND id <= ".$max." AND (time LIKE 
'%"; 
        $sql .= $search."%' OR data LIKE '%".$search."%' OR sensor LIKE '%".$search."%' OR name 
LIKE '%"; 
        $sql .= $search."%' OR technology LIKE '%".$search."%') ORDER BY ".$columns[$col]." 
".$dir." LIMIT "; 
        $sql .= $length." OFFSET ".$current*$length.";"; 
        $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
        $stmt->execute(); 
        $data = $stmt->fetchAll(); 
        $result['data'] = $data; 
        // calculate count of sql query above for proper pagination 
        $sql1 = "SELECT * FROM tbl_sensors WHERE id > ".$min." AND id <= ".$max." AND (time LIKE 
'%"; 
        $sql1 .= $search."%' OR data LIKE '%".$search."%' OR sensor LIKE '%".$search."%' OR name 
LIKE '%"; 
        $sql1 .= $search."%' OR technology LIKE '%".$search."%') ORDER BY ".$columns[$col]." 
".$dir.";"; 
        $stmt1 = $entityManager->getConnection()->prepare($sql1); 
        $stmt1->execute(); 
 
        $result['recordsFiltered'] = $stmt1->rowCount(); 
      } 
//$result['DEBUG']=['current'=>$current,'start'=>$start,'length'=>$length,'sql'=>$sql,'maxmin'=
>$m 
axmin]; 
      //result_messages 
        $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".$e->getMessage(); 
    } 
    return $result; 
} 
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?> 
6. Επειδή ο όγκος των δεδομένων είναι αρκετά μεγάλος και αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς η 

παραπάνω κλήση δεν είναι πολύ γρήγορη αφενός και πολύ αποδοτική αφετέρου. Για το λόγο 
αυτό έχει φτιαχτεί η κλήση /api/live η οποία επιστρέφει μόνο τα τελευταία 500 αποτελέσματα 
από τη βάση. Για να πραγματοποιηθεί και αυτή η κλήση απαιτείται valid token το οποίο 
ελέγχεται πρώτα από τον ValidateToken controller. Παράδειγμα κλήσης είναι το ακόλουθο:  
GET /api/live?access_token=aaa36eb5ce1cb9453730878e0580d3de5692a6f7 HTTP/1.1 
Host: 1.2.3.4 
Cache-Control: no-cache 
Ενώ το αρχείο που εξυπηρετεί την παραπάνω λειτουργία (ίδιο με το insecure mode) είναι το 
api/get/GetLiveData.php 
<?php 
/** 
 * 
 * @version 1.1 
 * @author  Dimitris Andritsakis 
 * @package POST 
 */ 
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); 
function GetLiveData ( ){ 
    global $app,$entityManager; 
    $tblSensors = new TblSensors(); 
    $result = array(); 
    $result["controller"] = __FUNCTION__; 
    $result["function"] = substr($app->request()->getPathInfo(),1); 
    $result["method"] = $app->request()->getMethod(); 
    $params = ApiFunctions::loadParameters(); 
    $result["parameters"]  = $params; 
    try { 
      $sql = "SELECT * FROM tbl_sensors ORDER BY time DESC LIMIT 500"; 
      $stmt = $entityManager->getConnection()->prepare($sql); 
      $stmt->execute(); 
      $data = $stmt->fetchAll(); 
      $result['data'] = $data; 
      //result_messages 
        $result["status"] = ExceptionCodes::NoErrors; 
        $result["message"] = 
"[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".ExceptionMessages::NoErrors; 
    } catch (Exception $e) { 
        $result["status"] = $e->getCode(); 
        $result["message"] = "[".$result["method"]."][".$result["function"]."]:".$e->getMessage(); 
    } 
    return $result; 
} 
?> 

7. Στη συνέχεια προκειμένου να παρουσιαστούν τα live δεδομένα από τους αισθητήρες στον 
τελικό χρήστη υπάρχει το view backend/protected/views/sensors/live.php το οποίο αντίστοιχα 
με το insecure mode αναλαμβάνει να προβάλει τα τελευταία 500 data από αισθητήρες σε 
πραγματικό χρόνο. Μόνη διαφορά είναι ότι η REST κλήση στο /api/live endpoint από το αρχείο 
που γίνεται προκειμένου να ληφθούν από τη βάση τα δεδομένα γίνεται κάνοντας χρήση ενός 
valid token το οποίο το αρχείο έχει πρώτα φροντίσει να λάβει από τον server. Οπτικά το 
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αποτέλεσμα είναι το ίδο με αυτό που είδαμε στην Εικόνα 22a. Το τροποποιημένο view 
backend/protected/views/sensors/live.php: 
<?php 
/* @var $this SensorsController */ 
/* @var $dataProvider CActiveDataProvider */ 
 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Sensors Live Data', 
); 
 
$this->menu=array( 
    // array('label'=>'Create Sensors', 'url'=>array('create')), 
    array('label'=>'Διαχείριση Αισθητήρων', 'url'=>array('admin')), 
    array('label'=>'Δεδομένα Αισθητήρων', 'url'=>array('index')), 
); 
?> 
<b>Όγκος δεδομένων αισθητήρων στο δίσκο: <i><span 
id="tbl_sensors_size"></span></i></b><br> 
<b>Πλήθος ενεργών αισθητήρων(τελευταίο 1 δευτερόλεπτο): <i><span 
id="live_sensors"></span></i></b> 
<h1>Live Δεδομένα Αισθητήρων</h1> 
<table id="sensors_data" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0" 
width="100%"> 
  <thead> 
            <tr> 
              <th class="datatab">Τεχνολογία</th> 
              <th class="datatab">Όνομα Module</th> 
              <th class="datatab">Αισθητήρας</th> 
              <th class="datatab">Δεδομένα</th> 
              <th class="datatab">Ημερομηνία Λήψης</th> 
            </tr> 
        </thead> 
        <tfoot> 
            <tr> 
              <th class="datatab">Τεχνολογία</th> 
              <th class="datatab">Όνομα Module</th> 
              <th class="datatab">Αισθητήρας</th> 
              <th class="datatab">Δεδομένα</th> 
              <th class="datatab">Ημερομηνία Λήψης</th> 
            </tr> 
        </tfoot> 
</table> 
<?php 
$wwwroot = realpath('./../..'); 
$approot = realpath('..'); 
$expl = explode($wwwroot.'/',$approot); 
$appfolder = implode('',$expl); 
$url_live = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/live'; 
$url_statistics = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/statistics'; 
$url_token = isHttps().$_SERVER['HTTP_HOST'].'/api/token'; 
$user_id = Yii::app()->user->getId(); 
$q = "select distinct `oauth_clients`.`client_name` from `oauth_clients`,`tbl_users` 
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      where `oauth_clients`.`user_id`=`tbl_users`.`id` and `tbl_users`.`id`=".$user_id.";"; 
$res = Yii::app()->db->createCommand($q)->queryAll(true); 
$client_id = $res[0]['client_name']; 
$client_secret = Yii::app()->params['restClientData']['client_secret']; 
$grant_type = 'client_credentials'; 
Yii::app()->clientScript->registerScript("script"," 
  var settings = { 
  'async': true, 
  'crossDomain': true, 
  'url': '".$url_token."', 
  'method': 'POST', 
  'headers': { 
    'cache-control': 'no-cache', 
    'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded' 
  }, 
  'data': { 
    'grant_type': '".$grant_type."', 
    'client_id': '".$client_id."', 
    'client_secret': '".$client_secret."' 
  } 
  } 
  $.ajax(settings).done(function (response) { 
    access_token = response['token']['access_token']; 
    expires_in = response['token']['expires_in'];//in seconds 
    status = response['status']; 
    if ( status == 200 && access_token != '' && access_token.length > 0 ){ 
      var tab = $('#sensors_data').dataTable({ 
                    'language': {'emptyTable': 'Δεν υπάρχουν Live Δεδομένα Αισθητήρων αυτή τη 
στιγμή.'}, 
                    'responsive': true, 
                    'pagingType': 'full_numbers', 
                    'bDestroy': true, 
                    'order': [[ 4, 'desc' ]], 
                    'retrieve': true, 
                    'ajax': { 
                      'url': '".$url_live."', 
                      'crossDomain': 'true', 
                      'dataType' : 'json', 
                      'type': 'GET', 
                      'dataSrc': 'data', 
                      'data': function ( d ) {d.access_token=access_token} 
                    }, 
                    'aoColumns': [ 
                      {'mData': 'technology'}, 
                      {'mData': 'name'}, 
                      {'mData': 'sensor'}, 
                      {'mData': 'data'}, 
                      {'mData': 'time'} 
                    ], 
                    'paging': true, 
                    'dom': 'Blfrtip', 
                    'buttons': [ 'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print' ] 
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                }); 
                setInterval(function() { 
                    tab.api().ajax.reload(null, true); 
                }, 1000); 
                $('#searchbox').on('keyup search input paste cut', function() { 
                   tab.api().search(this.value).draw(); 
                }); 
                var settings = { 
                  'async': true, 
                  'crossDomain': true, 
                  'url': '".$url_statistics."'+'?access_token='+access_token, 
                  'method': 'GET', 
                  'headers': { 
                    'cache-control': 'no-cache', 
                  }, 
                  'success': function(d) { 
                                              dat = 
(d['tbl_sensors_size']<1024)?d['tbl_sensors_size']+'MB':(d['tbl_sensors_size']/1024)+'GB'; 
                                              dat2 = (d['live_sensors']>0)?d['live_sensors']:0; 
                                              $('#tbl_sensors_size').text(dat); 
                                              $('#live_sensors').text(dat2); 
                                          }, 
                  'complete': tbl_sensors_size 
                } 
                function tbl_sensors_size() { 
                  setTimeout(function () { 
                    $.ajax(settings).done(function (response) { 
                      console.log(response); 
                    }); 
                  },1000); 
                } 
                tbl_sensors_size(); 
    } 
  }); 
",CClientScript::POS_END); 
?> 

8. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες που αφορούν στην εμφάνιση όλων των δεδομένων καθώς και σε 
ότι αφορά το λογαριασμό του συνδεδεμένου χρήστη, τη σύνδεση/αποσύνδεση και τη 
διαχείριση χρηστών είναι ίδιες με το insecure mode. Μόνη διαφορά είναι ότι όπου υπάρχει 
επικοινωνία μέσω κλήσεων REST αυτή γίνεται με παρόμοιο τρόπο με το 7 και κάνοντας χρήση 
ενός valid token. Στην περίπτωση του secure mode όμως έχουν προστεθεί κάποιες ακόμα 
λειτουργίες απαραίτητες για το μηχανισμό των tokens. Αυτές είναι δύο: λειτουργίες διαχείρισης 
(διαγραφή, προσθήκη, προβολή) για τους valid clients του REST API, δηλαδή για του clients που 
έχουν το δικαίωμα να λάβουν token καθώς και λειτουργίες διαχείρισης (διαγραφή, προβολή) 
των ίδιων των tokens. Για το τελευταίο υπάρχει αρκετή συζήτηση ως προς αν είναι ασφαλές τα 
oAuth2 access tokens να γράφονται σε non volatile μνήμες ή όχι. Η υλοποίηση του bshaffer 
κρατά στον πίνακα oauth_access_tokens στη βάση τα tokens μαζί με μία συσχέτιση με τον client 
στον οποίο ανήκουν και πότε λήγουν. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να δει και να κάνει 
invalidate τα υπάρχοντα tokens που είναι ενεργά ή και παλαιότερα που είναι ανενεργά. Αν 
κάποιος υποκλέψει από τη βάση παλαιά tokens δεν διατρέχουμε ιδιαίτερο κίνδυνο μιας και τα 
tokens λήγουν αυτόματα μετά από 86400 δευτερόλεπτα, δηλαδή μία μέρα. Αν τώρα 
υποκλαπούν τα tokens που είναι ενεργά μέσα στη μέρα προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
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κάποιος κακόβουλος χρήστης κλεμμένο token ώστε να στείλει αλλοιωμένα δεδομένα και αν 
καταλάβουμε αυτή την  ενέργεια μπορούμε να διαγράψουμε το token κάνοντας το με αυτό τον 
τρόπο invalid. Αντίστοιχα μπορούμε να αλλάξουμε είτε το client_secret ενός client ή ακόμα 
ακόμα και να τον διαγράψουμε αν υποπτευθούμε κακόβουλη συμπεριφορά. Αν όμως ένας 
κακόβουλος χρήστης αποκτήσει valid token ακόμα και αν διαγράψουμε η κάνουμε block τον 
client που χρησιμοποιεί και μέχρι να λήξει το valid token του είμαστε απροστάτευτοι απέναντι 
του. Αν πάλι ο κακόβουλος αποκτήσει πρόσβαση στη βάση ή υποκλέψει τα client application 
credentials τότε δυστυχώς έχει πάρει με επιτυχία τον έλεγχο του συστήματος. Μια λύση για 
mitigation όλων αυτών είναι το time window που ένα token είναι valid να γίνει πολύ μικρό με 
αποτέλεσμα τα valid tokens να κυκλοφορούν για λίγο στο δίκτυο και να μην κινδυνεύουν. Αλλά 
και πάλι και αυτό είναι επικίνδυνο μιας και το client_credentials token που εκδίδουμε απαιτεί 
client_name & client_secret για κάθε νέο token να σταλεί στον server σε plain μορφή, κάτι 
ακόμα πιο επικίνδυνο ακόμα και με την προστατευτική «ομπρέλα» του ssl/tls over HTTP. 
Επιπλέον mitigation στην περίπτωση αυτή είναι η υλοποίηση ενός άλλου τύπου token αντί του 
client_credentials, πχ JWT Bearer όπου είναι το ίδιο με μόνη τη διαφορά ότι ένα public key του 
client αποθηκεύεται μόνιμα στον oAuth2 server και ο client γίνεται validate μέσω αυτού χωρίς 
να ανταλλάσσονται client_credentials για να γίνει generate token. Άλλος τρόπος είναι η 
υλοποίηση multi factoe authentication μέσω token τύπου Authorization Code όπου ο αιτών 
token το ζητά από κάποιον ο οποίος τον γνωρίζει και ο 2ος προωθεί το αίτημα στον server που 
εκδίδει το token μιας και οι 2 τελευταίοι αλληλοεμπιστεύονται (τέτοιες υλοποιήσεις είναι αυτές 
διαφόρων γνωστών εφαρμογών τύπου facebook). Για τα δεδομένα της εφαρμογής ο τελευταίος 
τύπος token θα προσέθετε αρκετό επιπλέον χρόνο στην επικοινωνία (μιας και θα έπρεπε να 
ενσωματωθεί και εξωτερική 3 πηγή για το authorization) οπότε δεν κάνει για την εφαρμογή μας. 
Όσον αφορά στο JWT Bearer είναι αρκετά πιο πολύπλοκο του client_credentials γι αυτό και δεν 
επιλέχθηκε. 

9. Αναλύοντας περαιτέρω την διαδικασία διαχείρισης των tokens θα παρουσιάσουμε τα views 
backend/protected/views/oauthAccessTokens/admin.php, 
backend/protected/views/oauthAccessTokens/index.php & 
backend/protected/views/oauthAccessTokens/view.php τα οποία και δείχνουν είτε με τη 
μορφή μη διαχειρίσιμης λίστας, με pagination, όλα τα tokens με τα χαρακτηριστικά τους που 
είναι αποθηκευμένα στο σύστημα(Εικόνα 45), είτε με τη μορφή πίνακα διαχειρίσιμου με 
pagination πάλι όλα τα tokens, εδώ ο χρήστης μπορεί να δει όλα, μεμονωμένα ή να διαγράψει 
(Εικόνες 46a, 46b & 46c). 
backend/protected/views/oauthAccessTokens/admin.php 
<?php 
/* @var $this OauthAccessTokensController */ 
/* @var $model OauthAccessTokens */ 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Oauth Access Tokens'=>array('index'), 
    'Manage', 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>'Λίστα OauthAccessTokens', 'url'=>array('index')), 
); 
Yii::app()->clientScript->registerScript('search', " 
$('.search-button').click(function(){ 
    $('.search-form').toggle(); 
    return false; 
}); 
$('.search-form form').submit(function(){ 
    $('#oauth-access-tokens-grid').yiiGridView('update', { 
        data: $(this).serialize() 
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    }); 
    return false; 
}); 
"); 
?> 
<h1>Διαχείριση Oauth Access Tokens</h1> 
<p> 
Μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε τελεστή σύγκρισης (<b>&lt;</b>, <b>&lt;=</b>, 
<b>&gt;</b>, <b>&gt;=</b>, <b>&lt;&gt;</b> 
ή <b>=</b>) στην αρχή κάθε όρου αναζήτησης προκειμένου να ορίσετε εσείς πώς θα γίνει η 
αναζήτηση. 
</p> 
<?php echo CHtml::link('Προχωρημένη Αναζήτηση','#',array('csrf'=>true,'class'=>'search-
button')); ?> 
<div class="search-form" style="display:none"> 
<?php $this->renderPartial('_search',array( 
    'model'=>$model, 
)); ?> 
</div><!-- search-form --> 
<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array( 
    'id'=>'oauth-access-tokens-grid', 
    'dataProvider'=>$model->search(), 
    'filter'=>$model, 
    'columns'=>array( 
        'id', 
        'client_id', 
        'user_id', 
        'token', 
        'expires', 
        'scope', 
        array( 
            'class'=>'CButtonColumn', 
            'template'=>'{view}{delete}', 
        ), 
    ), 
)); ?> 
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Εικόνα 44 - oAuth2 tokens admin page 

backend/protected/views/oauthAccessTokens/index.php 
<?php 
/* @var $this OauthAccessTokensController */ 
/* @var $dataProvider CActiveDataProvider */ 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Oauth Access Tokens', 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>'Διαχείριση OauthAccessTokens', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>Oauth Access Tokens</h1> 
<?php $this->widget('zii.widgets.CListView', array( 
    'dataProvider'=>$dataProvider, 
    'itemView'=>'_view', 
)); ?> 
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Εικόνα 45a - oAuth2 tokens list page 

backend/protected/views/oauthAccessTokens/view.php 
<?php 
/* @var $this OauthAccessTokensController */ 
/* @var $model OauthAccessTokens */ 
 
$this->breadcrumbs=array( 
    'Oauth Access Tokens'=>array('index'), 
    $model->id, 
); 
$this->menu=array( 
    array('label'=>'Λίστα OauthAccessTokens', 'url'=>array('index')), 
    array('label'=>'Διαγραφή OauthAccessTokens', 'url'=>'#', 
'linkOptions'=>array('submit'=>array('delete','id'=>$model->id),'confirm'=>'Are you sure you 
want to delete this item?')), 
    array('label'=>'Διαχείριση OauthAccessTokens', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>Προβολή OauthAccessTokens #<?php echo $model->id; ?></h1> 
<?php $this->widget('zii.widgets.CDetailView', array( 
    'data'=>$model, 
    'attributes'=>array( 
        'id', 
        'client_id', 
        'user_id', 
        'token', 
        'expires', 
        'scope', 
    ), 
)); ?> 
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Εικόνα 46b - oAuth2 single token view page 

 

Εικόνα 46c - oAuth2 single token delete 

Ολοκληρώνοντας την μελέτη της εφαρμογής του Server από τη σκοπιά του τελικού χρήστη έχουμε τη 
διαχείριση χρηστών του REST API (προβολή,τροποποίηση, διαγραφή) μέσω ειδικού πίνακα με pagination 
(Εικόνες 47a, 47b & 47c) όπως αυτός περιγράφεται από τα αρχεία 
backend/protected/views/oauthClients/admin.php, 
backend/protected/views/oauthClients/update.php, 
backend/protected/views/oauthClients/_form.php. Tην προβολή όλων των χρηστών σε λίστα (Εικόνα 
47d και αρχείο backend/protected/views/oauthClients/index.php) και την προβολή μεμονωμένου 
χρήστη (Εικόνα 47e και αρχείο backend/protected/views/oauthClients/view.php). Οι λειτουργίες αυτές 
είναι χρήσιμες γιατί με αυτές καθορίζουμε το ποιοι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να συνδεθούν στο 
REST API αιτούμενοι την έκδοση token. Για τις ανάγκες τις εργασίας έχουμε δημιουργήσει 2 χρήστες έναν 
για τις client εφαρμογές (rest_python_user) και έναν για τις σελίδες του τελικού χρήστη (rest_ui_user). 
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Αυτός ο διαχωρισμός έγινε διότι αν ληφθεί ο έλεγχος είτε των εφαρμογών client είτε της σελίδας μέσω 
της οποίας χρησιμοποιεί την εφαρμογή ο τελικός χρήστης να μην επηρεαστεί και να μην γίνει 
compromise καθ’ όλα το σύστημα. 

backend/protected/views/oauthClients/admin.php 
<?php 
/* @var $this OauthClientsController */ 
/* @var $model OauthClients */ 
$this->breadcrumbs=array( 
   'Oauth Clients'=>array('index'), 
   'Manage', 
); 
$this->menu=array( 
   array('label'=>'Λίστα oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('index')), 
   array('label'=>'Δημιουργία oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('create')), 
); 
Yii::app()->clientScript->registerScript('search', " 
$('.search-button').click(function(){ 
   $('.search-form').toggle(); 
   return false; 
}); 
$('.search-form form').submit(function(){ 
   $('#oauth-clients-grid').yiiGridView('update', { 
       data: $(this).serialize() 
   }); 
   return false; 
}); 
"); 
?> 
<h1>Διαχείριση oAuth2(REST API Users)</h1> 
<p> 
Μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε τελεστή σύγκρισης (<b>&lt;</b>, <b>&lt;=</b>, 
<b>&gt;</b>, <b>&gt;=</b>, <b>&lt;&gt;</b> 
ή <b>=</b>) στην αρχή κάθε όρου αναζήτησης προκειμένου να ορίσετε εσείς πώς θα γίνει η 
αναζήτηση. 
</p> 
<?php echo CHtml::link('Προχωρημένη Αναζήτηση','#',array('csrf'=>true,'class'=>'search-
button')); ?> 
<div class="search-form" style="display:none"> 
<?php $this->renderPartial('_search',array( 
   'model'=>$model, 
)); ?> 
</div><!-- search-form --> 
<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array( 
   'id'=>'oauth-clients-grid', 
   'dataProvider'=>$model->search(), 
   'filter'=>$model, 
   'columns'=>array( 
       'id', 
       'client_name', 
       'client_secret', 
       array( 
         'name'=>'client_secret', 
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         'value'=>($model->blocked==0)?'No':'Yes', 
       ), 
       'redirect_uri', 
       'user_id', 
       array( 
         'name'=>'Blocked', 
         'value'=>($model->blocked==0)?'No':'Yes', 
       ), 
       array( 
           'class'=>'CButtonColumn', 
       ), 
   ), 
)); ?> 

 

Εικόνα 47a - Manage oAuth2 clients 

backend/protected/views/oauthClients/update.php 
<?php 
/* @var $this OauthClientsController */ 
/* @var $model OauthClients */ 
$this->breadcrumbs=array( 
   'Oauth Clients'=>array('index'), 
   $model->id=>array('view','id'=>$model->id), 
   'Update', 
); 
$this->menu=array( 
   array('label'=>'Λίστα oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('index')), 
   array('label'=>'Δημιουργία oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('create')), 
   array('label'=>'Προβολή oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('view', 'id'=>$model->id)), 
   array('label'=>'Διαχείριση oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>Τροποίηση oAuth2(REST API Users) <?php echo $model->id; ?></h1> 
<?php $this->renderPartial('_form', array('model'=>$model)); ?> 



Μεταπτυχιακή Διατριβή         Δημήτριος Ανδριτσάκης 

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): Μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη 

χρήση Raspberry Pi και Arduino  151 

 

Εικόνα 47b - Edit single oAuth2 client 

backend/protected/views/oauthClients/_form.php 
<?php 
/* @var $this OauthClientsController */ 
/* @var $model OauthClients */ 
/* @var $form CActiveForm */ 
?> 
<div class="form"> 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array( 
   'id'=>'oauth-clients-form', 
   // Please note: When you enable ajax validation, make sure the corresponding 
   // controller action is handling ajax validation correctly. 
   // There is a call to performAjaxValidation() commented in generated controller code. 
   // See class documentation of CActiveForm for details on this. 
   'enableAjaxValidation'=>false, 
)); ?> 
   <p class="note">Τα πεδία με <span class="required">*</span> είναι υποχρεωτικά.</p> 
   <?php echo $form->errorSummary($model); ?> 
   <div class="row"> 
       <?php echo $form->labelEx($model,'client_name'); ?> 
       <?php echo $form->textField($model,'client_name',array('size'=>50,'maxlength'=>50)); ?> 
       <?php echo $form->error($model,'client_name'); ?> 
   </div> 
   <div class="row"> 
    <?php echo $form->labelEx($model,'users');?> 
    <?php echo $form->dropDownList($model,'users',$model->getUsers(),array( 
               
    'empty'=>'Παρακαλώ επιλέξτε χρήστη')); ?> 
    <?php echo $form->error($model,'users'); ?> 
  </div> 
   <div class="row"> 
       <?php echo $form->labelEx($model,'blocked'); ?> 
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       <?php echo $form->dropDownList($model,'blocked',$model->getBlocked()); ?> 
       <?php echo $form->error($model,'blocked'); ?> 
   </div> 
   <div class="row buttons"> 
       <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 'Δημιουργία' : 'Αποθήκευση'); ?> 
   </div> 
<?php $this->endWidget(); ?> 
</div><!-- form --> 

 

Εικόνα 47c - Delete single oAuth2 client 

backend/protected/views/oauthClients/index.php 
<?php 
/* @var $this OauthClientsController */ 
/* @var $dataProvider CActiveDataProvider */ 
$this->breadcrumbs=array( 
   'Oauth Clients', 
); 
$this->menu=array( 
   array('label'=>'Δημιουργία oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('create')), 
   array('label'=>'Διαχείριση oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>oAuth2(REST API Users)</h1> 
<?php $this->widget('zii.widgets.CListView', array( 
   'dataProvider'=>$dataProvider, 
   'itemView'=>'_view', 
)); ?> 
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Εικόνα 47d - List oAuth2 clients 

backend/protected/views/oauthClients/view.php 
<?php 
/* @var $this OauthClientsController */ 
/* @var $model OauthClients */ 
$this->breadcrumbs=array( 
   'Oauth Clients'=>array('index'), 
   $model->id, 
); 
$this->menu=array( 
   array('label'=>'Λίστα oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('index')), 
   array('label'=>'Δημιουργία oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('create')), 
   array('label'=>'Τροποποίηση oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('update', 'id'=>$model->id)), 
   array('label'=>'Διαγραφή oAuth2(REST API Users)', 'url'=>'#', 
'linkOptions'=>array('submit'=>array('delete','id'=>$model->id),'confirm'=>'Are you sure you want to 
delete this item?')), 
   array('label'=>'Διαχείριση oAuth2(REST API Users)', 'url'=>array('admin')), 
); 
?> 
<h1>Προβολή OauthClients #<?php echo $model->id; ?></h1> 
<?php $this->widget('zii.widgets.CDetailView', array( 
   'data'=>$model, 
   'attributes'=>array( 
       'id', 
       'client_name', 
       array( 
         'name'=>'Client Secret', 
         'value'=> wordwrap($model->client_secret,64,"\r\n",true), 
       ), 
       'redirect_uri', 
       'user_id', 
       array( 
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         'name'=>'Blocked', 
         'value'=>($model->blocked==0)?'No':'Yes', 
       ), 
   ), 
)); ?> 

 
Εικόνα 47e - View single oAuth2 client 


