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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένας από τους παράγοντες που συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα μιας
επιχείρησης είναι το πόσο αποτελεσματικά συνεργάζονται όλα τα μέρη της
εφοδιαστικής της αλυσίδας. Το ίδιο ισχύει και στις επιχειρήσεις που διαθέτουν
μεγάλο πλήθος ιματισμού (π.χ. μπουρνούζια, τραπεζομάντηλα, σεντόνια, ιατρικές
μπλούζες κλπ) που απαιτεί συχνά πλύση, μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας των
οποίων είναι και η εταιρεία που αναλαμβάνει την πλύση τους. Κάποια από τα στάδια
της

διαδικασίας

που

ακολουθείται

μέχρι

στιγμής

γίνονται

χειρονακτικά,

συνοδευόμενα από όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται, όπως καθυστέρηση,
λάθη, απώλειες κλπ. Το πρόβλημα εντοπίζεται τόσο στον πελάτη της εταιρείας (π.χ.
νοσοκομείο, ξενοδοχεία) όσο και στην ίδια την εταιρεία που κάνει την πλύση. Με την
παρούσα διαδικασία, αφενός στο χώρο του πελάτη πρέπει να γίνει συγκέντρωση όλου
του ιματισμού, καταμέτρησή του από το προσωπικό και κατά συνέπεια επαφή του με
μικρόβια και έγκαιρη ειδοποίηση της εταιρείας πλύσης για την παραλαβή, αφετέρου,
στην εταιρεία πλύσης πρέπει να γίνει συλλογή, καταμέτρηση, ομαδοποίηση και
πλύση του ιματισμού ανάλογα με το είδος και τον πελάτη και όλα αυτά με μη
αυτοματοποιημένο τρόπο.
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας επιχειρήθηκε να δοθεί λύση σε
αυτό το πρόβλημα αναπτύσσοντας ένα πληροφοριακό σύστημα με χρήση της
τεχνολογίας της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), το οποίο αυτοματοποιεί τη
διαδικασία παραλαβής, διαχωρισμού (κατηγοριοποίησης), παρακολούθησης και
εντοπισμού των αντικειμένων στο χώρο. Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος
προσφέρει οφέλη τόσο στην εταιρεία που κάνει την πλύση όσο και στους πελάτες
της. Για παράδειγμα, με ένα τέτοιο σύστημα, η εταιρεία πλύσης εγγυάται την παροχή
αξιόπιστων και ποιοτικών πληροφοριών ενώ ο πελάτης διατηρεί λιγότερα αποθέματα,
αφού επιταχύνεται η διαδικασία, αποδεσμεύεται από την ανάγκη έγκαιρης
ειδοποίησης της εταιρείας καθώς επίσης διαφημίζει και την υπηρεσία αυτή στους
δικούς του πελάτες. Παράλληλα, το σύστημα αυτό αποτελεί προϋπόθεση για
εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών συνεργατικής εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για την υλοποίηση, ως γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκε η Java
και ως σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η MySQL. Επειδή
κατά τον προγραμματισμό ήταν απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας με τρεις
5

τουλάχιστον αναγνώστες, χρησιμοποιήθηκε ένα open-source λογισμικό, το Rifidi
Emulator, το οποίο τοπικά προσομοιώνει τη λειτουργία των αναγνωστών και των
ετικετών. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και μια open-source βιβλιοθήκη, το LLRP Toolkit,
με τη χρήση της οποίας κατέστη δυνατή η ανάγνωση των μηνυμάτων που στέλνουν οι
αναγνώστες αλλά και η δημιουργία μηνυμάτων προς τους αναγνώστες. Με τη χρήση
αυτών των εργαλείων και βασιζόμενοι στην αρχιτεκτονική 3 επιπέδων στην οποία
βασίζονται τα RFID συστήματα, υλοποιήθηκε ένα σύστημα ικανό να εξυπηρετήσει
τις παραπάνω ανάγκες.
Σημαντικό σημείο αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι,
παρόλο που το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε με αφορμή το πρόβλημα που
περιγράφθηκε παραπάνω, τελικά είναι δυνατό να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε
αντίστοιχο πρόβλημα διαχωρισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης αντικειμένων
αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε τύπος βιομηχανίας. Τα ιδιαίτερα και πρωτότυπα στοιχεία
του συστήματος που αναπτύχθηκε είναι:
• Η λογική εύρεσης του σταδίου της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται
κάθε αντικείμενο.
• Η παρακολούθηση της διαδρομής κάθε αντικειμένου και η εύρεση
λαθών σε αυτήν.
• Η ικανότητα προσδιορισμού και εύρεσης χαμένων αντικειμένων.
• Η δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη σύμφωνα με τις
δικές του ανάγκες.
• Η

δυνατότητα

ορισμού

ή/και

αλλαγής

της

τοπολογίας

των

αναγνωστών από το χρήστη.
• Η

δυνατότητα

επικοινωνίας

με

όλους

τους

τύπους

readers

(ανεξαρτησία).

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται σταδιακά μια προσέγγιση προς την
υλοποίηση ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια
εισαγωγή στην τεχνολογία RFID με σκοπό να γίνει κατανοητή ακόμα και σε
αναγνώστες που δεν έχουν προηγούμενη επαφή με αυτή. Επίσης, επιχειρείται να
φανεί το όφελος που μπορεί να αποκομίσει όποιος την υιοθετήσει.
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Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια περιγραφή της αρχιτεκτονικής των RFID
συστημάτων, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αυτά δομούνται, ανεξάρτητα από τη
λειτουργία την οποία εξυπηρετούν. Ακόμα, γίνεται μια επισκόπηση ενός ιδιαίτερα
σημαντικού μέρους αυτής της αρχιτεκτονικής, του middleware, και στη συνέχεια
παρουσιάζεται πως αυτή η γενικευμένη αρχιτεκτονική προσαρμόζεται στις ανάγκες
του συστήματος διαχείρισης ιματισμού που εξετάζεται.
Στο Κεφάλαιο 3, προσπαθώντας να γίνει μια καλύτερη προσέγγιση στο
πρόβλημά που αντιμετωπίζει αυτή η εργασία, παρουσιάζονται ανάλογες περιπτώσεις
με τη δική μας και το πώς αυτές αντιμετωπίστηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
RFID.
Στο Κεφάλαιο 4, γίνεται πλέον εστίαση στις ανάγκες του προς ανάπτυξη
συστήματος. Ακολουθώντας την μεθοδολογία Unified Process, περιγράφεται το πεδίο
του προβλήματος, το επιθυμητό πληροφοριακό σύστημα που είναι ικανό να δώσει
λύση σε αυτό το πρόβλημα και οι απαιτήσεις που υπάρχουν από αυτό. Τέλος, με τη
χρήση της UML γίνεται μια διαγραμματική απεικόνιση των προηγούμενων.
Στο Κεφάλαιο 5, έχουμε φτάσει στο σημείο της υλοποίησης του
πληροφοριακού συστήματος. Αρχικά, παρουσιάζεται το Low Level Reader Protocol
και ο λόγος για τον οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και στη συνέχεια περιγράφεται το
σχήμα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε. Στις Ενότητες 5.3 και 5.4
βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα σημεία της εργασίας αυτής διότι εκεί γίνεται η
παρουσίαση της λογικής και των κανόνων που αναπτύχθηκαν για τις υλοποίηση της
λειτουργίας της παρακολούθησης και της ομαδοποίησης. Τέλος, παρουσιάζεται με
εικόνες η γραφική διεπαφή μέσω της οποίας το σύστημα αλληλεπιδρά με το χρήστη.
Στο Κεφάλαιο 6, για να γίνει σαφής η αποτελεσματικότητα αλλά και ο τρόπος
λειτουργίας των προαναφερθέντων κανόνων, τίθενται ένας αριθμός εναλλακτικών
περιπτώσεων οι οποίες μπορεί να προκύψουν και παρουσιάζεται το πώς το σύστημά
μας τις αντιμετωπίζει επιτυχώς.
Στο Κεφάλαιο 7, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται
οι λόγοι για τους οποίους ένα σύστημα όπως αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από μια εταιρεία πλύσης αλλά και γενικότερα
όπου απαιτείται να γίνει παρακολούθηση αντικειμένων στο χώρο. Αυτό καθιστά το
σύστημα μας ακόμα πιο ευέλικτο και του προσδίδει μεγαλύτερη αξία. Τέλος, γίνεται
7

μια σύντομα ανασκόπηση όλων καίριων σημείων στα οποία αξίζει να δοθεί σημασία
και έμφαση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή στην τεχνολογία RFID

Βασικός άξονας αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση της
τεχνολογίας της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), του τρόπου με τον οποίο αυτή
λειτουργεί και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που μπορεί να προσδώσει σε
όποιον την υιοθετήσει. Γι’ αυτόν το λόγο, σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια
επεξήγηση του τι είναι ένα σύστημα RFID, από ποια μέρη αποτελείται και ποιος είναι
ο ρόλος τους. Επίσης, διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα τέτοιο
σύστημα, δηλαδή πως και γιατί επικοινωνούν τα μέρη μεταξύ τους. Ακόμα,
τοποθετείται χρονικά η εμφάνιση αυτής της τεχνολογίας και παρουσιάζονται οι
πρώτες μορφές RFID συστημάτων. Τέλος, γίνεται μια σύγκριση με την τεχνολογία
του κώδικα ράβδων (barcode), μιας άλλης τεχνολογίας αυτόματης αναγνώρισης,
μέσω της οποίας αναδεικνύονται τα σημαντικά και ποικίλα πλεονεκτήματα του RFID.

1.1.

Τι είναι η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID)
Η τεχνολογία RFID μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο αναγνώρισης προσώπων

ήαντικειμένων μέσω ραδιοκυμάτων. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται αυτήν την
περίοδο είναι 125 KHz (χαμηλή συχνότητα), 13,56 MHz (υψηλή συχνότητα) ή 800960 MHz (εξαιρετικά υψηλή συχνότητα). Η τεχνολογία RFID επιτρέπει την
αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών που αφορούν αντικείμενα, χρόνο, τόπο και
συναλλαγές.
Ένα σύστημα RFID αποτελείται από τρία βασικά συστατικά:
1.

Αναμεταδότες (ή ετικέτες,tags) καθένας από τους οποίους τοποθετείται πάνω
σε ένα αντικείμενο και φέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για το αντικείμενο
αυτό. Οι αναμεταδότες αποτελούνται από ένα στοιχείο όπως ένα πηνίο ή μια
κεραία μικροκυμάτων και ένα ηλεκτρονικό μικροτσίπ.

2.

Αναγνώστες (ή readers) με ενσωματωμένη κεραία για να λαμβάνουν τα
δεδομένα των αναμεταδοτών. Ανεξάρτητα από εάν αυτή η συσκευή είναι

9

μόνο για ανάγνωση (read-only) ή για ανάγνωση και γραφή (read-write),
αναφέρεται πάντα ως αναγνώστης.
3.

Ένα σύστημα διαχείρισης των δεδομένων, συχνά ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο.

Εικόνα 1. RFID tags

Εικόνα 2. RFID readers
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1.2.

Τρόπος λειτουργίας RFID συστημάτων
Για να επιτευχθεί η αναγνώριση ενός αντικειμένου, τοποθετείται πάνω του το

tag που του αντιστοιχεί και το οποίο περιέχει τις κατάλληλες πληροφορίες του
αντικειμένου. Ο αναγνώστης έχει διάφορες αρμοδιότητες όπως να τροφοδοτεί το tag,
να το εντοπίζει, να το διαβάζει και μερικές φορές να το γράφει. Ο αναγνώστης
συνδέεται με έναν κεντρικό υπολογιστή που περιέχει τη σχετική εφαρμογή
διαχείρισης των δεδομένων και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων στην οποία είναι
αποθηκευμένες οι πληροφορίες των tags. Όταν το αντικείμενο με το tag εισέρχεται
στην εμβέλεια του αναγνώστη, ο αναγνώστης στέλνει ένα ραδιοκύμα στο tag που
παίρνει ενέργεια και με τη σειρά του αυτό στέλνει τις πληροφορίες του στον
αναγνώστη. Σε μερικές περιπτώσεις νέες πληροφορίες αποστέλλονται από τον
αναγνώστη στο tag. Όταν τα tags βρίσκονται έξω από την εμβέλεια του αναγνώστη,
είναι ανενεργά. Επειδή η τεχνολογία RFID χρησιμοποιεί ραδιοκύματα, δεν είναι
απαραίτητο να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ της κεραίας και του tag.
Η απόσταση μεταξύ του tag και του αναγνώστη εξαρτάται από τη συχνότητα
που χρησιμοποιείται. Είναι δυνατό να επιτευχθούν αποστάσεις από μερικά εκατοστά
μέχρι εκατοντάδες μέτρα. Η ταχύτητα που τα στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν
μεταξύ του tag και του αναγνώστη είναι επίσης ανάλογη της συχνότητας που
χρησιμοποιείται. Οι χαμηλότερες συχνότητες δεν μπορούν να μεταφέρουν τα στοιχεία
τόσο γρήγορα όσο οι υψηλότερες συχνότητες. Αυτό σημαίνει ότι εάν είναι
απαραίτητο να διαβαστούν πολλά tag ταυτόχρονα προτιμάται μια υψηλότερη
συχνότητα.

Εικόνα 3. Τρόπος λειτουργίας του Radio Frequency Identification
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1.3.

Ιστορία
Οι εφευρέτες της τεχνολογίας RFID ήταν οι Άγγλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα

τέτοιο σύστημα κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Η ιδέα ήταν να
διακρίνουν τα αεροσκάφη τους από τα εχθρικά αεροσκάφη που έρχονταν από τη
Γαλλία στη Μεγάλη Βρετανία. Για να επιτύχουν το στόχο τους τοποθέτησαν στα
αεροπλάνα τους αναμεταδότες που μπορούσαν να στείλουν κάποια σωστή απάντηση
εάν ο αερολιμένας τους έστελνε σήματα. Αυτή η βρετανική τεχνική ονομάστηκε
σύστημα προσδιορισμού «Φίλος ή Εχθρός» (Identification Friend-or-Foe system) και,
όπως και άλλες τεχνικές, ήταν το θεμέλιο για την τεχνική RFID. Εκείνο τον καιρό, τα
συστήματα που αναπτύσσονταν προορίζονταν αυστηρά για στρατιωτικούς λόγους.
Αυτή η τεχνολογία είναι η βάση για τα σημερινά συστήματα ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας.
Οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές RFID αναπτύχθηκαν στο τέλος του 1960 και
στη δεκαετία του ‘70 όταν αναπτύχθηκαν τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης
(EAS). Ο εξοπλισμός EAS χρησιμοποιήθηκε για να προστατεύει αντικείμενα ,όπως
τα ρούχα των καταστημάτων. Σκοπό είχαν να ενεργοποιήσουν έναν συναγερμό όταν
πλησίαζαν έναν αναγνώστη.
Το ‘80 ήταν η δεκαετία της συνολικής εφαρμογής του RFID, επειδή
εξαπλώθηκε στον κόσμο. Στις ΗΠΑ, το μέγιστο ενδιαφέρον αφορούσε στη μεταφορά,
στην πρόσβαση προσωπικού και στα ζώα, ενώ στην Ευρώπη τα συστήματα μικρής
απόστασης για τις βιομηχανικές και επιχειρησιακές εφαρμογές προσέλκυαν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στα μέσα αυτής της δεκαετίας, οι μεγαλύτερες προσπάθειες
σε RFID αφορούσαν σε βελτιώσεις απόδοσης και μειώσεις κόστους.

1.4.

RFID ή Barcode;
Το RFID και ο παραδοσιακός κώδικας ράβδων (barcode), παρότι φαινομενικά

αποτελούν δύο υλοποιήσεις της «τεχνολογίας αυτόματης αναγνώρισης» (ΑUTO-ID
technologies) έχουν μερικές πολύ σημαντικές και θεμελιώδεις διαφορές.
Πρώτον, το barcode προσδιορίζει μόνο μια κατηγορία προϊόντων.
Παραδείγματος χάριν, όλες οι λεπίδες ξυρίσματος Gillette Mach3 έχουν το ίδιο
barcode. Εντούτοις, με τις ετικέτες RFID, κάθε πακέτο αυτών των λεπίδων θα είχε το
μοναδικό αναγνωριστικό του που θα μπορούσε διαβιβαστεί στους κατάλληλα
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τοποθετημένους αναγνώστες για έλεγχο. Προς το παρόν, το Electronic Product Code
(EPC) είναι το κυρίαρχα πρότυπο για τα δεδομένα που περιέχονται στις ετικέτες
RFID για την παρακολούθηση σε επίπεδο αντικειμένου (item-level tracking). Το EPC
μπορεί να διατηρήσει περισσότερα δεδομένα από ένα barcode και γίνεται υπό κάποια
έννοια μια μικρή βάση δεδομένων που ενσωματώνεται στο αντικείμενο.
Ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα του RFID έναντι του barcode είναι ότι
το RFID επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων χωρίς την ανάγκη οπτικής επαφής.
Μερικές εφαρμογές περιορίζουν την απόσταση ανάγνωσης των ετικετών RFID
μεταξύ 0,15 m. και 0,20 m. αλλά η πλειοψηφία έχει μια απόσταση περίπου ένα μέτρο.
Οι νεώτερες ετικέτες στις UHF ζώνες συχνότητας μπορούν ακόμη και να έχουν μια
ακτίνα 6 ή και 7,5 m.
Γενικά, η τεχνολογία RFID είναι πραγματικά κάτι πολύ περισσότερο από την
επόμενη γενιά των barcode. Δημιουργεί μια ποικιλία από διεπαφές που μπορούν να
συνδέσουν κατευθείαν υπολογιστές με μεμονωμένα φυσικά αντικείμενα ή ακόμα και
ανθρώπους. Τα RFID tags έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν οτιδήποτε, από την
τοποθεσία του αντικειμένου και πληροφορίες τιμολόγησης μέχρι οδηγίες πλύσης και
ιατρικές πληροφορίες. Το RFID μπορεί ακόμα και να τοποθετηθεί κάτω από το
ανθρώπινο δέρμα για λόγους αυθεντικοποίησης, ιχνηλασιμότητας κλπ. ενώ μπορούν
ακόμα και να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός παρακολούθησης χαρτονομισμάτων
και διαβατηρίων.
BARCODE

RFID

Μεμονωμένη Ανάγνωση

Ταυτόχρονη Ανάγνωση

Απαιτείται οπτική επαφή

Δεν απαιτείται οπτική επαφή

Χειροκίνητη ανάγνωση

Αυτόματη ανάγνωση

Υψηλό κόστος κεφαλαίου

Χαμηλό κόστος κεφαλαίου

Read only πληροφορίες

Read-write πληροφορίες

Περιορισμένη μνήμη

Μεγάλη μνήμη

Χαμηλή ανθεκτικότητα

Μεγάλη ανθεκτικότητα

(ευάλωτα σε δύσκολες συνθήκες)

(ανθεκτικά σε δύσκολες συνθήκες)

Εύκολη ανεπιθύμητη αναπαραγωγή

Δύσκολη αναπαραγωγή

Δεν είναι εγγυημένη η επιτυχία του Εγγυημένο πρώτο πέρασμα
πρώτου περάσματος
Πίνακας 1. Διαφορές barcode-RFID
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αρχιτεκτονική RFID Συστημάτων

Η τεχνολογία RFID υπόσχεται να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση πολλών
διαδικασιών τόσο των εφοδιαστικών αλυσίδων όσο και άλλων περιοχών όπως στη
συντήρηση αεροσκαφών, στο χειρισμό αποσκευών και στα νοσοκομεία. Τα
συστήματα που αναπτύσσονται, παρόλο που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς,
βασίζονται στην ίδια αρχιτεκτονική. Σε αυτό το κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια
περιγραφή αυτής της κοινής αρχιτεκτονικής ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς
αυτή βρίσκει εφαρμογή στο σύστημα διαχείρισης ιματισμού το οποίο μελετάται και
αναπτύσσεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία.

2.1.

Αρχιτεκτονική RFID συστημάτων
Ένα σύστημα RFID χωρίζεται γενικά σε 3 επίπεδα:

1.

Επίπεδο των αναγνωστών και των ετικετών (reader layer)
Το κατώτερο επίπεδο αποτελείται από τα tags (τοποθετημένα σε
αντικείμενα) που αποθηκεύουν πληροφορίες για τα αντικείμενα και τους
readers που αναγνωρίζουν αυτά τα tags Τα δεδομένα που προκύπτουν από
αυτό επίπεδο μπορούν να θεωρηθούν σαν ροές δεδομένων.

2.

Επίπεδο RFID middleware (RFID middleware layer)
Το RFID middleware λαμβάνει τις ροές από το προηγούμενο επίπεδο
και στη συνέχεια συλλέγει, φιλτράρει και καθαρίζει αυτά τα δεδομένα για να
τα καταστήσει διαθέσιμα στις εφαρμογές RFID. Ουσιαστικά, το middleware
είναι το λογισμικό που ενώνει το RFID hardware και τις εφαρμογές. Είναι το
κυρίαρχο μέσο συλλογής δεδομένων για κάθε εφαρμογή RFID και είναι
υπεύθυνο για την αντιστοίχιση των χαμηλού επιπέδου ροών δεδομένων από
τους αναγνώστες σε μια πιο διαχειρίσιμη μορφή που είναι κατάλληλη για τις
αλληλεπιδράσεις με το επίπεδο της εφαρμογής.
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3.

Επίπεδο εφαρμογής (application layer)
Το επίπεδο αυτό αποτελείται από την εφαρμογή που λαμβάνει τα
δεδομένα από το προηγούμενο

επίπεδο και αφού τα συνδυάσει με την

επιχειρησιακή λογική, τα χρησιμοποιεί για να παρέχει πληροφορίες στους
χρήστες.

Εικόνα 4. Αρχιτεκτονική RFID συστημάτων

2.2.

RFID Middleware
Η διαδεδομένη υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID απαιτεί όχι μόνο ετικέτες και

αναγνώστες χαμηλότερου κόστους, αλλά και κατάλληλη υποδομή δικτύωσης. Μια
τέτοια υποστηρικτική υποδομή RFID περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ένα συστατικό
(συχνά αποκαλείται RFID middleware ή edgeware) που

διαχειρίζεται τους

αναγνώστες, φιλτράρει και συγκεντρώνει τα λαμβανόμενα RFID δεδομένα και τα
παραδίδει στους κατάλληλους καταναλωτές, τις εκάστοτε εφαρμογές. Για να
διευκολυνθεί η ανάπτυξη των εφαρμογών ακόμα περισσότερο, μια υποδομή RFID
μπορεί επίσης να διαθέτει και ένα άλλο συστατικό που διαχειρίζεται τα δεδομένα που
παραδίδονται από το middleware, συνδυάζει τα RFID δεδομένα με μια λογική και
παράγει τα κατάλληλα γεγονότα. Αυτό το επιπλέον συστατικό μπορεί να είναι είτε
ένα αυτόνομο σύστημα που παρέχει αυτήν την υπηρεσία σε μια εφαρμογή, είτε ένα
αναπόσπαστο τμήμα μιας υπάρχουσας εφαρμογής όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα
5.
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Εικόνα 5. Λειτουργικά μέρη ενός RFID συστήματος

Κοινό σημείο σε όλες τις RFID εφαρμογές είναι ότι επωφελούνται από το
RFID middleware που παρέχει την επεξεργασία δεδομένων, τη δρομολόγηση και τη
διαχείριση της λειτουργίας των αναγνωστών. Ένα τέτοιο middleware μπορεί,
παραδείγματος χάριν, να προεπεξεργαστεί την ακατέργαστη ροή δεδομένων από τους
αναγνώστες προτού οι εφαρμογές διερμηνεύσουν τα δεδομένα και τα μετατρέψουν σε
σημαντικότερες πληροφορίες.
Ένα middleware πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Διάδοση δεδομένων RFID
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έναν αναγνώστη έχουν ενδιαφέρον όχι
μόνο για μια εφαρμογή, αλλά για ένα σύνολο εφαρμογών ενός οργανισμού. Τα RFID
δεδομένα πρέπει έτσι να μεταδοθούν στις οντότητες που έδειξαν ενδιαφέρον γι’ αυτά.
Διαφορετικοί χρόνοι πρέπει να υποστηριχθούν, δεδομένου ότι η επιθυμητός χρόνος
ειδοποίησης εξαρτάται από τον τύπο της εφαρμογής. Οι εφαρμογές που πρέπει να
αποκριθούν αμέσως στην αλληλεπίδραση με τα φυσικά αντικείμενα απαιτούν
σύντομο χρόνο ειδοποίησης που είναι συγκρίσιμος με το χρόνο παρατήρησης.
Συγκέντρωση και φιλτράρισμα δεδομένων
Κοινό σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα λαμβανόμενα δεδομένα
είναι η επιθυμία λήψης φιλτραρισμένων και συγκεντρωμένων RFID δεδομένων παρά
ακατέργαστων ροών δεδομένων.
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Ανάγνωση από tag - Εγγραφή σε tag
Μερικά tags έχουν μνήμη ικανή να αποθηκεύσει όχι μόνο το αναγνωριστικό
αλλά και επιπλέον δεδομένα. Οι λύσεις middleware πρέπει έτσι να παρέχουν τα μέσα
να γράψουν και να διαβάσουν σε/από αυτήν την επιπλέον μνήμη. Αυτή η πρόσθετη
μνήμη μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει δεδομένα της
εφαρμογής, όπως ημερομηνίες λήξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή
δεδομένων.
Ιδιωτικότητα
Η ανάπτυξη λύσεων παρακολούθησης που βασίζονται σε RFID συνοψίζει
τους κινδύνους του μέλλοντος. Τα RFID tags που είναι ενσωματωμένα σε
προσωπικές συσκευές και ενδύματα και είναι απαρατήρητα από τους καταναλωτές,
μπορούν να θεωρηθούν σαν ένας μηχανισμός παρακολούθησης που εισχωρεί στη ζωή
μας. Ένα RFID middleware πρέπει να εξετάσει αυτούς τους καταναλωτικούς φόβους
και τις νομικές οδηγίες που ισχύουν για τις συλλογές δεδομένων.

2.2.1. Savant
Η έννοια μιας κατανεμημένης υποδομής δικτύωσης για RFID προτάθηκε
αρχικά από το Auto-ID Center, ένα ερευνητικό πρόγραμμα υποστηριζόμενο από τη
βιομηχανία για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης του RFID, το οποίο δημιούργησε το
EPC Network. Το middleware του EPC Network αποκαλείται Savant.

Εικόνα 6. System Architecture

17

To Savant έχει 3 επίπεδα:
•

Content Layer : Αυτό το επίπεδο προσδιορίζει το αφηρημένο περιεχόμενο
κάθε μηνύματος που ανταλλάσσεται μεταξύ του Savant και της εφαρμογής
και προσδιορίζει ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές και τι
αυτές σημαίνουν.

•

Messaging Layer : Αυτό το επίπεδο προσδιορίζει πώς τα αφηρημένα
μηνύματα

του

Content

Layer

κωδικοποιούνται,

πλαισιώνονται,

μετασχηματίζονται και μεταφέρονται στο δίκτυο. Επίσης, σε αυτό το επίπεδο
παρέχονται και υπηρεσίες ασφάλειας, αν αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμα,
ορίζεται πως πραγματοποιείται μια σύνδεση δικτύου και ποια μηνύματα
έναρξης απαιτούνται για τον συγχρονισμό ή τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Η διεπαφή μεταξύ του Content Layer και του Messaging Layer απαιτεί
κανάλια μηνυμάτων. Υπάρχουν δύο είδη καναλιών μηνυμάτων:
o Το Control Channel μεταφέρει αιτήματα από μια εφαρμογή
στο Savant και απαντήσεις σε αυτά τα αιτήματα από το Savant
στην εφαρμογή. Όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω
αυτού του καναλιού ακολουθούν αυτή την request-response
μορφή.
o Το Notification Channel μεταφέρει από το Savant στην
εφαρμογή μηνύματα που προέκυψαν ασύγχρονα. Σε αυτό το
κανάλι υπάρχει μόνο αυτή η μονόδρομη επικοινωνία .
•

Transport Layer : Αυτό το επίπεδο συμπίπτει με τις εγκαταστάσεις δικτύων
που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα.

Εικόνα 7. Στρωματοποιημένη δομή του Savant Application Interface
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2.3.

Αρχιτεκτονική συστήματος διαχείρισης ιματισμού
Σε αντιστοιχία με την παραπάνω αρχιτεκτονική 3 επιπέδων, το σύστημα που

υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της διαδικασίας πλύσης χωρίζεται στα εξής επίπεδα:

Επίπεδο 1: Reader Layer
Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η συλλογή των δεδομένων από τους αναγνώστες.
Αρχικά, πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάθε αντικείμενο ιματισμού έχει σημανθεί με ένα
RFID tag από το οποίο προκύπτουν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το
συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. κάτοχος, θερμοκρασία πλύσης, αριθμός πλύσεων
κλπ.). Για καλύτερη απόδοση του συστήματος, οι αναγνώστες έχουν τη μορφή πύλης
και είναι τοποθετημένοι στην είσοδο κάθε χώρου που αντιπροσωπεύει ένα στάδιο
πλύσης. Επίσης, θεωρούμε ότι ένα αντικείμενο ακολουθεί μια συγκεκριμένη
διαδρομή προδιαγεγραμμένη από το χρήστη και κινείται από τον ένα χώρο στον άλλο
πάνω σε κυλιόμενο διάδρομο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.

Εικόνα 8. Αντικείμενο σε κυλιόμενο διάδρομο ενώ περνά από έναν αναγνώστη-πύλη
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Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι υπάρχει ένας αναγνώστης-πύλη στην είσοδο
για να καταγράφει τι εισέρχεται, ένας αναγνώστης στην είσοδο του χώρου καθενός
σταδίου πλύσης και τέλος ένας αναγνώστης στη έξοδο

για να καταγράφει τι

εξέρχεται. Οι αναγνώστες κάθε στιγμή διαβάζουν τα tags (αντικείμενα) που
διέρχονται κάτω από την πύλη. Όποτε ένας αναγνώστης διαβάζει ένα tag θεωρούμε
ότι το αντικείμενο που κατέχει αυτό το tag βρίσκεται στο στάδιο στου οποίου την
είσοδο βρίσκεται ο συγκεκριμένος αναγνώστης. Τα δεδομένα που προκύπτουν από
την ανάγνωση των tags είναι ακατέργαστα και μπορούν να θεωρηθούν ως συνεχείς
ροές που προωθούνται στο ανώτερο επίπεδο.

Εικόνα 9. Αναγνώστης-πύλη

Επίπεδο 2: Middleware Layer
Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η διαχείριση των δεδομένων. Τα δεδομένα
προκύπτουν κατόπιν επικοινωνίας του client software με όλους τους readers. Με
αυτόν τον τρόπο το client software λαμβάνει τη λίστα με όλα τα tags τα οποία
διαβάζει κάθε reader και είναι πλέον υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου της βάσης δεδομένων του συστήματος, οι
απλές ροές δεδομένων μορφοποιούνται έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους από
το ανώτερο επίπεδο (Application Layer) και κατά συνέπεια και η κατανόησή τους
από τους χρήστες της εφαρμογής.
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Στο σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής
εργασίας, οι πληροφορίες που έχουν σημασία για το χρήστη είναι το αν κάποιο
αντικείμενο ακολουθεί τη σωστή διαδρομή ή αν χάθηκε και γενικά οι πληροφορίες
θέσης του. Για να προκύψει αυτή η πληροφορία, όλοι οι readers στέλνουν τη λίστα με
τα tags που διαβάζουν και για κάθε ένα από αυτά τα tags ερευνάται το εξής θέμα:
•

O reader που το διάβασε τελευταία είναι ο επόμενος από αυτόν της
προηγούμενης ανάγνωσης βάσει της προδιαγεγραμμένης ακολουθίας των
readers;
Από το ερώτημα θα προκύψουν τα tags που έχουν ακολουθήσει λανθασμένη
διαδρομή.
Επίσης, για όλα τα tags που έχουν αναγνωστεί και βρίσκονται μέσα στο χώρο

ελέγχεται το εξής:
•

Έχει περάσει το maximum χρονικό διάστημα παραμονής στο τελευταίο στάδιο
που παρατηρήθηκε;
Από αυτό το ερώτημα θα προκύψουν τα «χαμένα» tags

Αφού ερευνηθούν αυτές οι περιπτώσεις, το tag χαρακτηρίζεται αναλόγως,
ενημερώνεται η βάση δεδομένων, οπότε έχει προκύψει και η πληροφορία που είναι
απαραίτητη στον τελικό χρήστη.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εναλλακτικές απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήματα, βρίσκονται στην Ενότητα 5.3.

Επίπεδο 3: Application Layer
Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται η εφαρμογή η οποία κάνει χρήση των
υπηρεσιών και των δεδομένων του δευτέρου επιπέδου. Μέσω αυτής μια γραφικής
διεπαφής, παρέχονται υπηρεσίες και κλήσεις προς το σύστημα όπως:
o

εύρεση όλων των αντικειμένων που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο

o

ανίχνευση ενός αντικειμένου στο χώρο

21

o

καταμέτρηση αντικειμένων

o

διαχωρισμός αντικειμένων ανάλογα με τις συνθήκες πλύσης τους

o

διαχωρισμός αντικειμένων ανάλογα με τον πελάτη στον οποίο
ανήκουν.

Ακόμα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέσω αυτής της διεπαφής ο χρήστης
εισάγει στο σύστημα τα στοιχεία (όνομα, ip διεύθυνση, θύρα) όλων των reader που
χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και όλες τις δυνατές διαδρομές (τοπολογία) που
μπορεί να ακολουθήσει ένα αντικείμενο μέσα στο χώρο. Η δυνατότητα αυτή
προσδίδει μεγάλη αξία στο σύστημα αυτό διότι έτσι επιτρέπεται η παραμετροποίησή
του ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της κάθε μιας ξεχωριστής περίπτωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Εφαρμογές RFID σχετικές με τον ιματισμό και τη βιομηχανία των πλυντηρίων

Η τεχνολογία RFID ενθαρρύνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε ένα
μεγάλο εύρος τομέων της βιομηχανίας. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η
βιομηχανία πλυντηρίων. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε
σύγκριση με άλλες τεχνικές προσδιορισμού που υιοθετούνται αυτήν την περίοδο από
τη βιομηχανία για την παρακολούθηση και την ταξινόμηση ενδυμάτων. Οι λύσεις
που βασίζονται στην τεχνολογία RFID επιτρέπουν την αυτόματη συλλογή των
δεδομένων κάθε ρούχου μέσω ενός αναγνώστη, ο οποίος επικοινωνεί, χωρίς οπτική
επαφή, με τους μικροσκοπικούς αναμεταδότες που είναι ενσωματωμένοι μέσα στα
αντικείμενα προς πλύση. Μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα αυτόματος προσδιορισμός
και αυτόματη ταξινόμηση όλων των κλωστοϋφαντουργικών αντικειμένων άσχετα
από το εάν είναι υγρά, στεγνά, καθαρά, βρώμικα, διπλωμένα ή ανακατεμένα όλα μαζί
σε ένα σωρό. Η βιομηχανία των πλυντηρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα
παραμετροποιημένα RFID συστήματα παρακολούθησης (συστήματα tracking),
μπορεί να φτάσει στην επόμενη φάση αυτοματοποίησης των διαδικασιών της, με την
αυτόματη παρακολούθηση και ταξινόμηση του ιματισμού πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά τον κύκλο πλύσης.
Από τα διάφορα είδη RFID ετικετών (tags) που χρησιμοποιούνται, η
βιομηχανία των πλυντηρίων έχει ανάγκη από tags που προορίζονται για πλύση και τα
οποία είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν στο υγρό περιβάλλον
και στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες πλύσης καθώς επίσης
και στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Το ανθεκτικό τσιπ αυτών των tags
καταχωρεί έναν μοναδικό αριθμό που επιτρέπει να προσδιορίζεται μοναδικά κάθε
αντικείμενο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία πλύσης. Εκτός όμως από
τον μοναδικό κωδικό, η μνήμη του τσιπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
καταχωρήσει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το αντικείμενο. Τέτοιες χρήσιμες
πληροφορίες θα μπορούσαν να αφορούν τις συνθήκες πλύσης όπως «πλένεται στους
90°C» , «απαιτείται μαλακτικό» και «ανήκει στο Hotel de la Ville».
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Η χρήση του RFID στον ιματισμό που προορίζεται για πλύση προσφέρει
σημαντικά οφέλη, όπως:
• Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου που δαπανάται στην καταμέτρηση του
ιματισμού.
• Συνθήκες υγιεινής και διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων
• Εξασφάλισης ποιοτικών υπηρεσιών
• Παρακολούθηση του κύκλου ζωής του ιματισμού και έγκαιρη προμήθεια νέου
ιματισμού.
• Αποφυγή κλοπών και μείωση απωλειών, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία όπου κάτι
τέτοιο αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα.
• Μεταφορά της ευθύνης για την έγκαιρη παραλαβή, πλύση και παράδοση του
ιματισμού στον πάροχο της υπηρεσίας.
• Ανάγκη κατοχής λιγότερων αποθεμάτων αφού επιταχύνεται η διαδικασία από
το στάδιο της παραλαβής μέχρι το στάδιο της παράδοσης.

3.1.

Περιπτώσεις χρήσης RFID tracking εφαρμογών για ιματισμό
Η μεγάλη σημασία που έχουν τα προαναφερθέντα οφέλη, καθιστά έκδηλη την

αναγκαιότητα υιοθέτησης της τεχνολογίας RFID με σκοπό την δυνατότητα
ανίχνευσης αντικειμένων ιματισμού. Ήδη υπάρχουν επιτυχημένες προσπάθειες
ανάπτυξης RFID συστημάτων γι’ αυτό το σκοπό, κάποιες από τις οποίες
παρουσιάζονται παρακάτω.

3.1.1.

1η Μελέτη Περίπτωσης

Η εταιρεία TAGSYS, παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της RFID υποδομής,
ανακοίνωσε το 2006 ότι ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο RFID σύστημα στο χώρο του
πλυντηρίου του νοσοκομείου Cannes της Γαλλίας. Το νέο σύστημα παρέχει end-toend ιχνηλασιμότητα του ιματισμού που διαχειρίζεται το πλυντήριο. Περισσότερες
από 36.000 ιατρικές φόρμες εφοδιάστηκαν με RFID tags ικανά να αντέχουν σε
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε νερό, υψηλή θερμοκρασία και χημικά.
Το πλυντήριο του νοσοκομείου είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό και τη
διαχείριση του ιματισμού 3 συνολικά νοσοκομείων, των Cannes, Antibes και Grasse.
Πριν τη χρήση του RFID συστήματος, η διαδικασία βασιζόταν στο προσωπικό,
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δηλαδή οι υπάλληλοι έπρεπε να μετρούν τις φόρμες χειρονακτικά καθώς αυτές
εισέρχονταν στις εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Με το σύστημα αυτό όμως
βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα και τα επίπεδα απόδοσης καθώς τελειοποιήθηκε η
ιχνηλασιμότητα των ιατρικών φορμών. Με τη νέα λύση, οι φόρμες με το που
εισέρχονται στο χώρο του πλυντηρίου παρακολουθούνται και καταγράφονται
έχοντας ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη μείωση του
κόστους κεφαλαίου.
«Η TAGSYS εφοδίασε το πλυντήριο του Cannes με ένα σύστημα
αποτελεσματικό ως προς το κόστος και το οποίο προσφέρει ένα πρωτοποριακό τρόπο
για ακριβή παρακολούθηση των φορμών» ανέφερε ο Elie Simon, CEO της TAGSYS.
Για την υλοποίηση αυτού του συστήματος, κάθε tag χρησιμεύει ως μοναδικό
αναγνωριστικό κάθε φόρμας. Με τη σάρωση κάθε ρούχου, το προσωπικό του
πλυντηρίου έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα αποθέματα και να ταυτοποιήσει
άμεσα ένα ρούχο, τις ιδιότητές του και την νοσοκομειακή μονάδα στην οποία ανήκει.
Έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθείται η χρονική στιγμή στην οποία το ρούχο
μπήκε στο πλυντήριο, η ώρα της επεξεργασίας του και ο χώρος αποθήκευσής του, το
νοσοκομείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα υγιεινής και ενισχύει την ασφάλεια του
προσωπικού και των ασθενών.
«Από τότε που εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα, ενδυναμώθηκε επιτυχώς η
ιχνηλασιμότητα των ρούχων εργασίας μας» ανέφερε ο Thierry Navarro, μηχανικός
στο πλυντήριο του Cannes.

3.1.2.

2η Μελέτη Περίπτωσης

Το St. Olavs Hospital είναι ένα μεγάλο, μοντέρνο πανεπιστημιακό νοσοκομείο
στο Trondheim της Νορβηγίας. Ως ένα από τα έξι κορυφαία νοσοκομεία της χώρας,
παρέχει υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 650.000 κατοίκους και διεξάγει
ιατρικές έρευνες υψηλού επιπέδου διεθνώς. Απασχολεί πάνω από 7.500 υπαλλήλους
και στο χώρο του βρίσκονται περίπου 1.200 κρεβάτια ασθενών. Κάθε χρόνο παρέχει
υπηρεσίες σε περίπου 50.000 ασθενείς και δρα ως τοπικό και εθνικό κέντρο
τελειότητας για μια ευρεία γκάμα ιατρικών συνθηκών. Το νοσοκομείο αυτό
χρησιμοποιεί πάνω από 130.000 ενδύματα εργασίας, όπως χειρουργικές ρόμπες, η
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διαχείριση των οποίων μπορεί να αποτελέσει πηγή προβλημάτων και υψηλού
κόστους.
Το 2004, ένα έργο που κόστισε 1 δις. δολάρια μετέτρεψε το St. Olavs σε ένα
από τα πιο εξελιγμένα και τεχνολογικά ενήμερα νοσοκομεία τους είδους του
παγκοσμίως.
Πριν το έργο αυτό, τα ρούχα παραδίδονταν σε κρεμάστρες που ήταν
ογκώδεις, δύσχρηστες και απαιτούσαν ακριβό αποθηκευτικό χώρο. Επίσης, η έλλειψη
real-time διαχείρισης δεδομένων σε επίπεδο αποθεμάτων σήμαινε ότι τα αποθέματα
συχνά ήταν λίγα ή ανύπαρκτα, προκαλώντας διατάραξη των εργασιών καθώς το
προσωπικό προσπαθούσε να βρει το σωστό ρούχο στο σωστό μέγεθος. Ακόμα, το
προσωπικό έπρεπε να συμπληρώνει έγγραφες φόρμες ούτως ώστε τα ρούχα του να
μεταφερθούν για πλύση κάτι το οποίο σπαταλούσε πολύτιμο χρόνο και μείωνε την
αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου.
Η πρόκληση ήταν να σχεδιαστεί ένα σύστημα που θα παρείχε δεδομένα
πραγματικού χρόνου στα logistics των ρούχων καθώς αυτά μεταφέρονταν από το
πλυντήριο στον αποθηκευτικό χώρο του νοσοκομείου, στους θαλάμους, στους
μεμονωμένους χρήστες και πίσω στο πλυντήριο. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης
θα έπρεπε να είναι εύκολο στη χρήση, να επιτρέπει στο προσωπικό τη χρήση της
υπάρχουσας ID κάρτας και να είναι αρκετά ανθεκτικό έτσι ώστε να αντέχει τις
δύσκολες συνθήκες των διαδικασιών πλύσης, όπως υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή
πίεση. Αφού τα ρούχα πλέον θα αποθηκεύονται σε στοίβες και όχι σε κρεμάστρες, τα
tags θα πρέπει να μπορούν να αναγνωστούν ακόμα και όταν τα ρούχα είναι
διπλωμένα και στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Το νέο σύστημα έπρεπε επίσης να
παρακολουθεί τα αποθέματα και να προσαρμόζει τη λειτουργία του βάσει αυτών.
Τέλος, το σύστημα έπρεπε να παρέχει εξοικονόμηση κόστους στο νοσοκομείο, τόσο
σε όρους αποθηκευτικού χώρου όσο και σε όρους λειτουργικού κόστους.
Η λύση που προσέφερε η Texas AS ήταν ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης που χρησιμοποιεί «έξυπνα» RFID ντουλάπια και ειδικά RFID tags. Σε
κάθε ρούχο τοποθετήθηκε ένα RFID tag και κάθε tag προγραμματίστηκε με ένα
μοναδικό κωδικό ο οποίος σε μία βάση δεδομένων διατηρούσε δεδομένα που
αφορούσαν στον τύπο του ρούχου και το μέγεθός του. Τα καθαρά ρούχα από το
πλυντήριο τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένα ντουλάπια κάθε ένα από τα οποία

26

έχει ενσωματωμένες RFID κεραίες. Τα έξυπνα ντουλάπια αυτόματα διαβάζουν τα
chip κάθε ρούχου και καταγράφουν ακριβώς τι περιέχουν (π.χ. 35 ρόμπες μεγέθους
Μ, 59 μπλούζες μεγέθους L κλπ.) Ακόμα εντοπίζουν πότε τα ρούχα προστίθενται ή
αφαιρούνται από αυτό και με αυτόν τον τρόπο τα αποθέματα είναι συνεχώς
ενημερωμένα στην κεντρική βάση του νοσοκομείου σε πραγματικό χρόνο. Αν τα
αποθέματα πέσουν κάτω από ένα όριο, αποστέλλονται αυτόματα αιτήματα μέσω
δικτύου ώστε να ξαναγεμίσουν και να διασφαλιστεί ότι τα ρούχα είναι πάντα
διαθέσιμα στο σωστό τύπο και στο σωστό μέγεθος.
Η διοίκηση του νοσοκομείου ανέμενε εξοικονόμηση κόστους της τάξης των 6
εκ. δολαρίων

μόνο από την εξοικονόμηση χώρου. Αναμένεται και περαιτέρω

εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων δολαρίων σε λειτουργικά κόστη εξαιτίας της πιο
αποτελεσματικής συλλογής δεδομένων για τη διαχείριση αποθήκης, της αυτόματης
παραγγελιοδοσίας και της εξοικονόμησης χρόνου του προσωπικού που θα βρίσκει πιο
εύκολα και γρήγορα τα ρούχα που χρειάζεται. Οι πρώτες εντυπώσεις από το
προσωπικό είναι ότι τα ρούχα είναι πάντα διαθέσιμα στο σωστό νούμερο και ότι η
χρονοβόρα διαδικασία συμπλήρωσης εγγράφων πλέον αντικαταστάθηκε με μια απλή
και γρήγορη διαδικασία.

3.1.3.

3η Μελέτη Περίπτωσης

Το νοσοκομείο “Group Hospitalier of the Catholic Institute of Lille” (GHICL)
απασχολεί 1.200 εργαζομένους, 80% εκ των οποίων φοράνε ιατρικά ρούχα.
Συνολικά, 6.000 ρούχα διανέμονται στο προσωπικό. Το GHICL ενδιαφερόταν για
αυτόματο διαχειριστή(dispenser) των ρούχων έτσι ώστε να βελτιώσει τη διαχείριση
των ρούχων εργασίας και να μειώσει τις απώλειες. Επιπλέον, επιθυμούσε να
καταπολεμήσει την πιθανότητα νοσοκομειακών μολύνσεων βελτιώνοντας την
ιχνηλασιμότητα μέσω πλήρους ορατότητας των ροών των ρούχων.
Οι αυτόματοι διαχειριστές ρούχων επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό να έχει
πρόσβαση σε καθαρά ρούχα 24 ώρες τη μέρα και 7 μέρες τη βδομάδα επιτρέποντας
ταυτόχρονα στα νοσοκομεία να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας μειώνοντας τόσο
τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πλύσης των ρούχων όσο και τις απώλειές
τους κατά περίπου 10%-30% το χρόνο. Με την παρακολούθηση των ρούχων το
νοσοκομείο μπορεί να ελέγξει καλύτερα τα συμμόρφωσή του με τα πρότυπα υγιεινής
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ελέγχοντας ότι το προσωπικό αλλάζει τα ρούχα εργασίας του σε κανονική βάση και
ότι τα ρούχα πλένονται καταλλήλως.
Το 2007, η TAGSYS και η LCT ανέπτυξαν ένα τέτοιο σύστημα που βασίζεται
στην RFID τεχνολογία. Σε κάθε ρούχο τοποθετήθηκε ένα RFID tag που περιέχει ένα
μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί το ρούχο καθώς
κινείται μεταξύ του νοσοκομείου και του πλυντηρίου με έναν αξιόπιστο και ασφαλή
τρόπο. Κάθε χρήστης κατέχει τη δική του κάρτα πρόσβασης με την οποία το σύστημα
τους αναγνωρίζει. Πληροφορίες όπως όνομα, μέγεθος, θέση και λειτουργία
αναγνωρίζονται από το σύστημα το οποίο τους παρέχει το κατάλληλο καθαρό ρούχο.
Ένα ρούχο 2 τεμαχίων συνήθως παραδίδεται σε 20 δευτερόλεπτα. Τα λερωμένα
ρούχα επιστρέφονται μέσω ενός αγωγού κύλισης αντικειμένων που είναι
εξοπλισμένος με ένα RFID σύστημα που αυτόματα αναγνωρίζει τα ρούχα πριν
σταλούν στο πλυντήριο.
Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν:
•

Σημαντική μείωση αποθεμάτων, που οδηγεί σε χαμηλότερα έξοδα
ανανέωσης των ρούχων.

•

Τεράστια αποκρισιμότητα στις ανάγκες του προσωπικού με την 24/7
διαθεσιμότητα του συστήματος.

•

Οι υπάλληλοι δέχονται την μετάβαση από προσωποποιημένα ρούχα σε
γενικά ρούχα ταξινομημένα ανά μέγεθος, κάτι που διευκολύνει πολύ
περισσότερο το πλυντήριο και είναι πιο οικονομικό για το νοσοκομείο.

•

Πλήρης έλεγχος των ροών των ρούχων που επιτρέπει πραγματική
διαφάνεια στην παρακολούθηση των ρούχων από το πλυντήριο στο
νοσοκομείο και εντός κάθε εγκατάστασης.

•

Καλύτερος έλεγχος των απαιτήσεων υγιεινής.

«Έχοντας χρησιμοποιήσει αυτό το νέο σύστημα για 8 μήνες, το προσωπικό
του πλυντηρίου δείχνει απόλυτα ικανοποιημένο με αυτό. Το ιατρικό προσωπικό έχει
επίσης υιοθετήσει το σύστημα. Και τα διοικητικά στελέχη ήδη βλέπουν οφέλη στην
παραγωγικότητα,»

εξηγεί

ο

Pascal

Bourgeois,

καθαριότητας του GHICL.
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επικεφαλής

του

τμήματος

3.1.4.

4η Μελέτη Περίπτωσης

Η Grantex είναι ένας ανεξάρτητος προμηθευτής για ενοικιάσεις ρούχων,
χαλάκια εισόδου, σφουγγαρόπανα και πετσέτες. Εξυπηρετεί περίπου 1.000 εταιρείες
όλων των ειδών και μεγεθών και έχει ένα μέγιστο ρυθμό περίπου 6.000 ρούχων την
ώρα. Στόχος της είναι να ξεπεράσει τις προσδοκίες των πελατών της μέσω της
τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Με στόχο να παρέχει υψηλότερα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες
της, η Grantex αποφάσισε να ενσωματώσει την RFID τεχνολογία στη νεόκτιστη
εγκατάσταση στο Michigan. Το προηγούμενο χειρονακτικό σύστημα ήταν
εξαρτώμενο από τους εργάτες και απαιτούσε εννέα άτομα για να κρεμάσουν,
μετακινήσουν, ξανακρεμάσουν, διπλώσουν και συσκευάσουν τα ρούχα προτού
χειρονακτικά τοποθετηθούν στις κρεμάστρες για την τελική αποθήκευση. Γενικά, το
σύστημα που προϋπήρχε προκαλούσε καθυστερήσεις στην παράδοση καθαρών
ρούχων, ανακρίβειες στην παράδοση και υψηλό ρίσκο ανθρώπινου λάθους. Έτσι η
Gantex αποφάσισε να υλοποιήσει αυτό που αποκαλούσαν «τεχνολογία αιχμής». Γι’
αυτό, το 2007 συνεργάστηκε με την TAGSYS ώστε να της παρέχει μια
ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης των προϊόντων της.
Η λύση περιελάμβανε εξαιρετικά ανθεκτικά RFID tags και RFID hardware.
Ένα μικρό tag που περιείχε το ID του ρούχου τοποθετήθηκε πάνω στο ρούχο
επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση του αντικειμένου και την αυτόματη
ταξινόμησή του κατά τη διαδικασία πλύσης του. Το tag ήταν προγραμματισμένο με
δεδομένα , όπως μέγεθος, αριθμό πλύσεων, όνομα πελάτη και διεύθυνση πελάτη, στα
οποία έχει πρόσβαση η Grantex χρησιμοποιώντας RFID σταθμούς ανάγνωσης. Για
την ανάγνωση των tag χρησιμοποιήθηκαν RFID αναγνώστες και κεραίες καθώς και
αναγνώστες χειρός για ανάγνωση on-the-fly.
Το σύστημα που αναπτύχθηκε επέτρεψε στη Grantex να:
•

Αυτοματοποιήσει το σύστημα ταξινόμησης καθώς και να επιταχύνει
τις διαδικασίες της επιτρέποντας της να είναι 4 μέρες προ του
χρονοδιαγράμματος της παράδοσης καθαρών ρούχων.

•

Αναγνωρίζει αξιόπιστα κάθε αντικείμενο κάνοντας τον καθαρισμό του,
την επιδιόρθωσή του και την αντικατάστασή του απλή διαδικασία.
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•

Περιορίσει τις ανακρίβειες παράδοσης και να βελτιώσει όλες τις
υπηρεσίες της.

«Αντί αν είμαστε φυσιολογικά 3 μέρες προ του χρονοδιαγράμματος, πλέον
είμαστε 4 μόνο με μια διαδικασία που τρέχει από τις 6 πμ. μέχρι τις 2:30 μμ.», είπε ο
Douglas Singer, πρόεδρος της Grantex.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Απαιτήσεις Συστήματος

Εκτός από τη θεωρητική μελέτη των RFID συστημάτων η οποία έγινε στα
προηγούμενα κεφάλαια, αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι και η
υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος το οποίο θα εγκατασταθεί σε μια εταιρεία
πλύσης ιματισμού

με σκοπό την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραλαβής,

καταμέτρησης, ομαδοποίησης, πλύσης και παράδοσης. Το όφελος που θα προκύψει
από τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα είναι τόσο η αποτελεσματική
διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας όσο και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών
προς τους πελάτες της εταιρίας πλύσης. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Unified
Process (UP) και με τη χρήση της UML, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η φάση
της «Ανάλυσης Απαιτήσεων» του προς ανάπτυξη συστήματος. Αρχικά παρουσιάζεται
το πρόβλημα στο οποίο καλείται να δώσει λύση το σύστημα και στη συνέχεια
περιγράφονται οι λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει ώστε να καταφέρει να το
αντιμετωπίσει.

4.1.

Περιγραφή πεδίου του προβλήματος
Στόχος αυτού του συστήματος είναι να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που

ακολουθεί η εταιρεία πλύσης για την παραλαβή, καταμέτρηση, ομαδοποίηση, πλύση
και παράδοση του ιματισμού. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας
της χειρονακτικής εργασίας (κυρίως κατά το διαχωρισμό και την καταμέτρηση), το
σύστημα αυτό μπορεί να προσφέρει επιτάχυνση των διαδικασιών άρα και καλύτερη
εξυπηρέτηση του πελάτη.
Το πρόβλημα εντοπίζεται τόσο στο χώρο του πελάτη (ξενοδοχείο, νοσοκομείο
κλπ.) όσο και στην εταιρεία που αναλαμβάνει την πλύση. Με την παρούσα
διαδικασία, αφενός στο χώρο του πελάτη πρέπει να γίνει συγκέντρωση όλου του
ιματισμού, καταμέτρησή του από το προσωπικό και κατά συνέπεια επαφή του με
μικρόβια και έγκαιρη ειδοποίηση της εταιρείας πλύσης για την παραλαβή, αφετέρου,
στην εταιρεία πλύσης πρέπει να γίνει παραλαβή, καταμέτρηση, ομαδοποίηση και
πλύση του ιματισμού ανάλογα με το είδος και τον πελάτη και όλα αυτά με μη
αυτοματοποιημένο τρόπο.
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Για να αποφευχθούν οι παραπάνω δυσάρεστες και χρονοβόρες διαδικασίες
απαιτείται ένα σύστημα το οποίο:
•

να υποστηρίζει αυτόματη ενημέρωση της εταιρείας όποτε υπάρχει
ανάγκη παραλαβής φορτίου,

•

να καταμετρά μόνο του τα αντικείμενα,

•

να τα διαχωρίζει σύμφωνα με οποιοδήποτε κριτήριο του ζητηθεί,

•

να παρακολουθεί την πορεία καθενός αντικειμένου στο χώρο ώστε να
εγγυάται ότι παραδίδεται στον πελάτη ό,τι παραλήφθηκε και αφού έχει
περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια πλύσης,

•

να παρακολουθεί τον αριθμό των φορών που κάθε αντικείμενο έχει
περάσει από τη διαδικασία πλύσης και να ενημερώνει τον πελάτη όταν
ξεπεράσει το μέγιστο όριο πλύσεων.

4.2.

Περιγραφή συστήματος
Εκτός από τη σήμανση όλων των αντικειμένων με RFID tags, στο χώρο της

εταιρείας πλύσης θα εγκατασταθεί ένας αριθμός RFID readers και μια client-server
εφαρμογή που θα επικοινωνεί με αυτούς. Μέσω της αλληλεπίδρασης της εφαρμογής
με τους readers, θα επιτυγχάνεται η παρακολούθηση κάθε ενός αντικειμένου
ξεχωριστά αλλά και ο αυτόματος διαχωρισμός των αντικειμένων ανάλογα με το
κριτήριο που κάθε φορά είναι απαραίτητο (π.χ. θερμοκρασία πλύσης, κάτοχος, κλπ.).
Το σύστημα θα είναι σε θέση να εντοπίσει αντικείμενα που χάθηκαν, αντικείμενα που
ακολούθησαν λανθασμένη διαδρομή μέσα στο χώρο του πλυντηρίου ακόμα και
αντικείμενα που έχουν καθυστερήσει να παραδοθούν στον πελάτη. Ακόμα, μιας και
αναφερόμαστε σε συνεργατικό σύστημα, θα υπάρχει ένα μέρος του συστήματος και
στο χώρο του πελάτη μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση της
εταιρείας πλύσης για το πότε υπάρχει φορτίο προς παραλαβή και τι φορτίο είναι αυτό.
Η διαδικασία θα ξεκινά από το χώρο του πελάτη. Όποτε υπάρχει φορτίο που
πρέπει να αποσταλεί στην εταιρεία πλύσης, ο πελάτης μέσω μιας Web εφαρμογής θα
μπορεί να ειδοποιήσει. Όταν η εταιρεία θα παραλαμβάνει κάποιο φορτίο, με το που
θα εισέρχεται στο χώρο, θα καταμετρώνται τα αντικείμενα, θα καταχωρούνται σε μια
βάση δεδομένων και από αυτό το σημείο θα ξεκινάει η παρακολούθησή τους μέσα
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στο χώρο. Αφού όλα τα αντικείμενα ολοκληρώσουν τη διαδικασία πλύσης, θα πρέπει
πάλι να συγκεντρωθούν, να επιβεβαιωθεί ότι δεν λείπει κάποιο αντικείμενο, να
ενημερωθεί η βάση δεδομένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σε αυτό το
σημείο όπου πλέον είναι έτοιμο προς παράδοση στον πελάτη το φορτίο, να
σταματήσει η παρακολούθηση.
Οι υπάλληλοι της εταιρείας πλύσης θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να
ενημερωθούν για την κατάσταση και τη θέση οποιουδήποτε αντικειμένου, καθώς
επίσης θα δίνεται και μια πιο ευρεία δυνατότητα παρακολούθησης όλου του
συστήματος σε κάποιον μεμονωμένο χρήστη (administrator).
Για να λειτουργήσει βέβαια το παραπάνω σύστημα και να υποστηρίξει τις
λειτουργίες που αναφέρθηκαν θα πρέπει ο ιματισμός του πελάτη να σημανθεί με
ετικέτες ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID tags) με στόχο τη μοναδική και
αυτόματη ταυτοποίηση του κάθε τεμαχίου ιματισμού ως προς την ποιότητα, τον
πελάτη, τις απαιτήσεις πλύσεις κλπ. Μόλις το φορτίο καταφτάσει στην εταιρεία, οι
αναγνώστες θα καταγράφουν όλα τα tags του φορτίου για να είναι σε θέση να
γνωρίζουν τι εισήλθε στην εταιρεία (καταμέτρηση). Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει
διαχωρισμός του ιματισμού ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να γίνει η
πλύση. Για να γίνει αυτό, κάθε ένα αντικείμενο θα περνά από ένα διάδρομο, θα
διαβάζεται το tag του και ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε
αυτό, είτε θα ακολουθεί διαφορετική διαδρομή είτε θα εμφανίζεται σε μια οθόνη ένα
συγκεκριμένο χρώμα που θα αντιστοιχεί στον εκάστοτε τρόπο πλύσης και ένας
εργαζόμενος θα αναλαμβάνει να τοποθετήσει αυτό το αντικείμενο μαζί με τα
υπόλοιπα της ίδιας κατηγορίας (ομαδοποίηση). Αφού γίνει αυτός ο διαχωρισμός και
τελικά πλυθούν όλα τα αντικείμενα, θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα αντικείμενα
που ανήκουν σε έναν πελάτη και να του επιστραφούν. Πάλι, κάθε ένα αντικείμενο θα
πρέπει να διαβαστεί ξεχωριστά και είτε να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή σε
έναν διάδρομο είτε να εμφανιστεί ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε πελάτη και ένας
εργαζόμενος να τα ομαδοποιεί βάσει αυτού.
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4.3.

Απαιτήσεις
4.3.1.

1)

Φυσικό περιβάλλον

Πού θα εγκατασταθεί το σύστημα;
Το σύστημα θα εγκατασταθεί τόσο στο χώρο της εταιρείας πλύσης όσο και

στο χώρο του πελάτη. Στο χώρο της εταιρείας θα εγκατασταθεί το μέρος του
συστήματος που θα διαχωρίζει τα αντικείμενα ανάλογα με τις συνθήκες πλύσης και
θα παρακολουθεί την πορεία τους μέσα στο χώρο, ενώ στο χώρο του πελάτη θα
εγκατασταθεί το μέρος εκείνο του συστήματος που θα είναι υπεύθυνο για την άμεση
ενημέρωση της εταιρείας όποτε υπάρχει φορτίο προς παραλαβή.
Στην εταιρεία θα χρειαστεί να εγκατασταθεί εξοπλισμός με readers. Κάθε
reader θα αντιστοιχεί σε ένα χώρο ή καλύτερα σε ένα στάδιο πλύσης. Με αυτόν τον
τρόπο θα είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τι βρίσκεται που.
Στο χώρο του πελάτη απαιτείται μόνο πρόσβαση στη web εφαρμογή στην
οποία θα καταχωρείται το αίτημά του προς την εταιρεία για παραλαβή του φορτίου.
2)

Υπάρχει μια θέση ή πολλές από τις οποίες θα υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα;
Πρόσβαση στο σύστημα θα υπάρχει από πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές

ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε υπαλλήλου. Γι’ αυτό το λόγο η εφαρμογή θα
πρέπει να είναι client-server και να υποστηρίζει τη λειτουργία της μέσω πολλών
clients.
3)

Υπάρχουν περιβαλλοντολογικοί περιορισμοί;
Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί περιορισμοί που να πρέπει να ισχύουν ώστε το

σύστημα να λειτουργεί ορθά και αξιόπιστα.

4.3.2.
1)

Διεπαφές

Υπάρχει επικοινωνία με άλλα συστήματα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο

του συστήματος;
Το σύστημα (τόσο το tracking όσο και η web εφαρμογή) δεν απαιτεί
επικοινωνία με κάποιο άλλο σύστημα ούτε για την είσοδό του ούτε για την έξοδό του.
Ως είσοδο χρησιμοποιεί μόνο ό,τι διαβάζουν οι readers και ό,τι πιθανόν
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πληκτρολογούν οι χρήστες στις φόρμες επικοινωνίας και η έξοδός του είναι
μηνύματα και αναφορές προς του χρήστες.
2)

Υπάρχει ένας προκαθορισμένος τρόπος μορφοποίησης των δεδομένων;
Τα δεδομένα που κυρίως χρησιμοποιεί το σύστημα είναι τα IDs των tags που

διαβάζουν οι readers. Δεν απαιτείται κάποιος άλλος τρόπος μορφοποίησης των
δεδομένων.
3)

Υπάρχει ένα προκαθορισμένο μέσο για την αποθήκευση των δεδομένων;
Για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιείται το σύστημα διαχείρισης

βάσεων δεδομένων MySQL.

4.3.3.
1)

Χρήστες και Εργονομικοί παράγοντες

Ποιος πρόκειται να χρησιμοποιήσει το σύστημα;
Το σύστημα θα το χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας πλύσης, ο

υπεύθυνος (administrator) και, από την πλευρά του πελάτη, ο υπάλληλος που θα έχει
την ευθύνη για την καταχώρηση του αιτήματος για παραλαβή φορτίου.
2)

Υπάρχουν πολλοί τύποι χρηστών;
Υπάρχουν 3 τύποι χρηστών:
a) Ο υπάλληλος της εταιρείας πλύσης
b) Ο

υπεύθυνος

διαχείρισης

του

συστήματος

στην

εταιρεία

πλύσης

(administrator)
c) Ο υπάλληλος στο χώρο του πελάτη
3)

Ποιο είναι το επίπεδο ικανοτήτων κάθε τύπου χρηστών;
Οι τύποι χρηστών a και c δεν απαιτείται να έχουν περισσότερες ικανότητες

από το να μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο administrator όμως θα
πρέπει να γνωρίζει τη δομή της βάσης δεδομένων, τη λογική του συστήματος, τι
επιτρέπεται και τι όχι από το σύστημα και γιατί.
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4)

Πόσο εύκολη είναι η κατανόηση και χρήση του συστήματος από το χρήστη;
Η χρήση του συστήματος δεν έχει δυσκολία διότι είναι σε μεγάλο βαθμό

αυτοματοποιημένο ως προς τη διαδικασία της παρακολούθησης των tags και του
διαχωρισμού και δεν απαιτεί κάποια διαδικασία από το χρήστη. Η κατανόηση του
τρόπου λειτουργίας του είναι εξίσου απλή.

4.3.4.

Λειτουργικότητα

Τι θα κάνει το σύστημα;
Στο χώρο της εταιρείας πλύσης θα εγκατασταθεί ένα σύστημα που θα
αποτελείται από RFID readers και μια εφαρμογή που θα επικοινωνεί με αυτούς.
Μέσω της αλληλεπίδρασης αυτών, θα επιτυγχάνεται παρακολούθηση κάθε ενός
αντικειμένου ξεχωριστά αλλά και αυτόματος διαχωρισμός τους ανάλογα με το
κριτήριο που κάθε φορά απαιτείται. Το σύστημα θα είναι σε θέση να εντοπίσει
αντικείμενα που χάθηκαν, αντικείμενα που ακολούθησαν λανθασμένη διαδρομή μέσα
στο χώρο του πλυντηρίου ακόμα και αντικείμενα που έχουν καθυστερήσει να
παραδοθούν στον πελάτη. Ακόμα, θα υπάρχει ένα μέρος του συστήματος και στο
χώρο του πελάτη μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η ενημέρωση της εταιρείας
πλύσης για το πότε υπάρχει φορτίο προς παραλαβή και τι φορτίο είναι αυτό.
(Για περισσότερη λεπτομέρεια όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος, απευθυνθείτε
στα διαγράμματα του Παραρτήματος Α και του Κεφαλαίου 5 )

4.3.5.
1)

Δεδομένα

Ποια πρέπει να είναι η μορφοποίηση των δεδομένων τόσο στην είσοδο όσο και

στην έξοδο;
Όταν απαιτείται σαν είσοδος στο σύστημα κάποιο tag id, αυτό θα πρέπει να
δίνεται στην μορφή με την οποία αναπαρίστανται όλα τα tags και με την οποία
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων. Το σύστημά μας διαχειρίζεται UHF Class 1
Generation 2 Tags τύπου General Identifier (GID-96).
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Επίσης, τα notification messages που στέλνουν οι readers θα πρέπει να είναι
σε μορφή xml ή text και να περιέχουν τη λίστα με τα tags που διαβάζουν εκείνη τη
στιγμή.
Τα δεδομένα που προκύπτουν ως έξοδος από το σύστημα είναι μηνύματα και
αναφορές. Τα μηνύματα θα είναι προκαθορισμένα ανάλογα με την περίσταση ενώ οι
αναφορές θα έχουν μορφή ανάλογη με αυτό που θέλει να δει αυτός που τη ζήτησε
(administrator).
2)

Πόσο ακριβή πρέπει να είναι τα δεδομένα;
Τα δεδομένα πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη ακρίβεια. Όλα τα tags

που διαβάζουν οι readers θα πρέπει να αποστέλλονται και να ενημερώνεται σωστά η
βάση δεδομένων. Αν αυτό δεν ισχύει, θα προκύπτουν «χαμένα» tags ενώ στην
πραγματικότητα δεν θα είναι, και λάθος διαδρομές που επίσης δε θα ισχύουν.
Ακόμα, οι αναφορές θα πρέπει να δείχνουν την πραγματική απόδοση του
συστήματος για να έχει ο administrator σωστή εικόνα.
Τα αιτήματα που κάνει ο πελάτης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα και
εγκαίρως.
3)

Πρέπει να συντηρούνται κάποια δεδομένα και για ποια χρονική διάρκεια;
Τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται στη βάση δεδομένων και να μη

διαγράφονται αυτόματα. Μόνο ο administrator θα μπορούσε να έχει τέτοια
δικαιώματα.

4.3.6.
1)

Πόροι

Τι υλικά, προσωπικό, εξοπλισμός ή άλλοι πόροι απαιτούνται για την ανάπτυξη,

χρήση και συντήρηση του συστήματος;
Για την ανάπτυξη και χρήση του συστήματος απαιτούνται:
a. ένας μεγάλος αριθμός tags ικανός να καλύψει όλο τον ιματισμό όλων
των πελατών.
b. ένας αριθμός readers που θα καλύπτουν όλους τους χώρους της
εταιρείας πλύσης.
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c. ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet στον οποίο θα τρέχει η
εφαρμογή για την εταιρεία πλύσης και μέσω του οποίου θα φαίνονται
τι αιτήματα από πελάτες υπάρχουν εκκρεμή.
d. ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet για τον πελάτη για να
μπορεί να καταχωρήσει το αίτημά του.
e. Βάση Δεδομένων MySQL
f. Προσωπικό που θα λαμβάνει τα μηνύματα και θα διορθώνει τις
προβληματικές καταστάσεις
2)

Πόσος φυσικός χώρος χρειάζεται για την εγκατάσταση του συστήματος;
Για την εγκατάσταση του συστήματος ο μόνος επιπλέον χώρος που απαιτείται

είναι ο χώρος όπου θα υπάρχουν τοποθετημένοι οι υπολογιστές.

4.3.7.
1)

Ασφάλεια

Πρέπει να ελέγχεται η πρόσβαση στο σύστημα ή στις πληροφορίες του

συστήματος;
Η πρόσβαση στο σύστημα και στις πληροφορίες αυτού πρέπει να ελέγχονται.
Γι’ αυτό, ο κάθε υπάλληλος θα έχει δικό του username και password, ο administrator
θα έχει τα δικά του αναγνωριστικά πρόσβασης που θα του παρέχουν αυξημένες
δυνατότητες καθώς επίσης και ο κάθε πελάτης θα πρέπει να εισάγει τα δικά του
συνθηματικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο ένας πελάτης δε θα έχει πρόσβαση σε καμία
περίπτωση στα δεδομένα κάποιου άλλου πελάτη.
2)

Πόσο συχνά πρέπει να κρατούνται backup;
Πρέπει να κρατείται backup μια φορά την εβδομάδα.
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4.3.8. Ειδικές απαιτήσεις
4.3.8.1. Λειτουργικές απαιτήσεις

Ενημέρωση παραλαβής φορτίου
Εισαγωγή
Η λειτουργία αυτή διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της
εταιρείας πλύσης. Ο πελάτης μέσω μιας web εφαρμογής μπορεί να ενημερώνει την
εταιρεία πλύσης ότι υπάρχει φορτίο για παραλαβή. Ο πελάτης δίνει επίσης στην
εταιρεία πλύσης κάποιες πληροφορίες σχετικά με το φορτίο αυτό.
Είσοδοι
Πηγή των δεδομένων εισόδου θα αποτελεί ο υπάλληλος του πελάτη. Τα
δεδομένα που απαιτούνται γι’ αυτή τη λειτουργία είναι το username και το password
του χρήστη για να επιβεβαιωθεί ποιος πελάτης κάνει το αίτημα.
Επεξεργασία
Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι το username και το password είναι ορθά και ότι
ανήκουν σε κάποιον πελάτη της εταιρείας. Αν αυτό δεν ισχύει, η εφαρμογή δεν
επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας, δηλαδή την καταχώρηση του αιτήματος. Σε
αυτή την περίπτωση, θα προκύψει ένα μήνυμα λάθους που θα ζητά από το χρήστη
την επαναπληκτρολόγηση των username και password.
Έξοδοι
Ως έξοδος της λειτουργίας αυτής θεωρείται η καταχώρηση του αιτήματος σε
μια βάση δεδομένων στην οποία θα έχει πρόσβαση και η εταιρεία πλύσης και έτσι θα
είναι σε θέση να ενημερωθεί άμεσα. Στον χρήστη που πληκτρολόγησε τα δεδομένα
εισόδου, εμφανίζεται ένα μήνυμα που τον ενημερώνει για την επιτυχημένη
καταχώρηση.
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Εύρεση χαμένων αντικειμένων
Εισαγωγή
Η λειτουργία αυτή επίσης αφορά στην παρακολούθηση των αντικειμένων
μέσα στο χώρο της εταιρείας πλύσης. Επειδή κάποια αντικείμενα είναι πιθανόν να
χαθούν, το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να τα εντοπίσει και να τα διαχειριστεί.

ΟΡΙΣΜΟΣ «ΧΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»
Έστω ένα tag που τελευταία φορά διαβάστηκε από τον reader x. Αν το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να το διαβάσει ο επόμενος reader (δηλαδή η
διάρκεια του σταδίου αυτού) είναι y sec, ορίζουμε το tag ως «χαμένο» αν:
•

παρούσα χρονική στιγμή > x+y και

•

το tag δεν έχει διαβαστεί ακόμα από άλλο reader.

Είσοδοι
Πηγή των δεδομένων εισόδου είναι οι readers που αποστέλλουν τις λίστες με
τα tags που διαβάζουν. Ως δεδομένα εισόδου θεωρούνται επίσης και η λίστα με τις
δυνατές διαδρομές, η λίστα με τους ενδιάμεσους χρόνους μεταξύ των reader και τα
στοιχεία τελευταίας ανάγνωσης ( reader και χρονική στιγμή)
Επεξεργασία
Για την εύρεση των χαμένων tags υπάρχει μια ρουτίνα που τρέχει διαρκώς και
παρακολουθεί τη βάση δεδομένων. Για κάθε αντικείμενο που δεν έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία, δηλαδή δεν έχει περάσει από τον τελευταίο reader, ελέγχεται ο reader
της τελευταίας ανάγνωσης και το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται ένα αντικείμενο
να παραμείνει στο στάδιο όπου αντιστοιχεί αυτός ο reader. Αν ισχύει ότι:
στιγμή τελευταίας ανάγνωσης+επιτρεπτός χρόνος παραμονής<παρούσα χρονική
στιγμή
τότε το tag θεωρείται ότι χάθηκε.
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Έξοδοι
Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο χαμένο tag, τότε αφενός ενημερώνεται
η βάση δεδομένων αφετέρου ενημερώνεται και ο χρήστης. Ο χρήστης που
παρακολουθεί το tracking μέρος της εφαρμογής θα βλέπει πάντα στην οθόνη του έναν
πίνακα με τα «χαμένα» tags ο οποίος κάθε φορά που προκύπτει «χαμένο» tag θα
ενημερώνεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στον χρήστη.

Εύρεση αντικειμένων που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πλύσης
Εισαγωγή
Η λειτουργία αυτή επίσης αφορά στην παρακολούθηση των αντικειμένων
μέσα στο χώρο της εταιρείας πλύσης. Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία απαιτείται για
να σταματήσει το αντικείμενο αυτό να παρακολουθείται και να θεωρηθεί έτοιμο για
παράδοση στον πελάτη.
Είσοδοι
Πηγή των δεδομένων εισόδου είναι οι readers. Ως δεδομένα εισόδου
θεωρείται το όνομα reader που στέλνει ένα μήνυμα, η λίστα με τα tags που διάβασε ο
reader τελευταία αλλά και η ακολουθία των readers(για να είναι γνωστό ποιος/ποιοί
είναι ο τελευταίος/οι τελευταίοι reader).
Επεξεργασία
Για την εύρεση των tags που ολοκλήρωσαν την διαδικασία πλύσης θα πρέπει
να γίνει έλεγχος του reader που έχει αποστείλει τη λίστα με τα tags που διαβάζει. Αν
ο reader είναι ο τελευταίος της ακολουθίας, τότε θα πρέπει τα tags που αυτός διάβασε
να σημανθούν με κάποιο τρόπο που να υποδεικνύει ότι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία
πλύσης.
Έξοδοι
Στην περίπτωση που κάποιο tag ολοκλήρωσε τη διαδικασία πλύσης, τότε
ενημερώνεται η βάση δεδομένων. Έτσι πλέον είναι δυνατόν να εμφανιστούν στο
χρήστη όλα τα tags που μπορούν και πρέπει να παραδοθούν στον κάθε πελάτη.
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Επιβεβαίωση διαδρομής
Εισαγωγή
Η λειτουργία αυτή έχει σκοπό να εντοπίζει αντικείμενα που για οποιονδήποτε
λόγο παρέκαμψαν κάποιο στάδιο πλύσης χωρίς όμως αυτό να επιτρέπεται.
Είσοδοι
Πηγή των δεδομένων εισόδου είναι οι readers. Ως δεδομένα εισόδου
θεωρούνται το όνομα reader που στέλνει ένα μήνυμα, τα tags που αυτός διαβάζει
καθώς επίσης και οι εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν τα
αντικείμενα μέσα στο χώρο.
Επεξεργασία
Για την εύρεση των αντικειμένων που παρέκαμψαν κάποιο στάδιο της
διαδικασίας απαιτείται να ελεγχθεί αν ο παρόν reader αποτελεί τον επόμενο του
reader που είχε διαβάσει το tag προηγουμένως. Υπάρχουν μόνο 3 συνθήκες οι οποίες
αν ισχύουν θεωρούμε ότι η διαδρομή που ακολουθήθηκε είναι σωστή:
1. Το αντικείμενο να διαβάζεται για πρώτη φορά και από τον πρώτο reader της
ακολουθίας
2. Το αντικείμενο να έχει ξαναδιαβαστεί και τώρα να διαβάστηκε από τον
επόμενο reader
3. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αναγνώστες πύλης και κυλιόμενοι
διάδρομοι, η ανάγνωση από τον ίδιο reader δεν επιτρέπεται. Όμως, επειδή
αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινείται ο διάδρομος, εμείς
θεωρούμε ότι αν προκύψει ανάγνωση από τον ίδιο reader σε χρόνο λιγότερο
από 5 δευτερόλεπτα τότε αυτό είναι επιτρεπτό.
Αν καμιά από τις παραπάνω συνθήκες δεν ισχύει, ενημερώνεται ο χρήστης για
την ανακριβή κατάσταση και σημειώνεται ότι το αντικείμενο ακολούθησε λάθος
διαδρομή.
Έξοδοι
Στην περίπτωση που ισχύει κάποια επιτρεπτή κατάσταση, δεν ενημερώνεται ο
χρήστης. Αν όμως διαπιστωθεί κάποιο λάθος, τότε το tag id και οι 2 τελευταίοι reader
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που διάβασαν το tag, χωρίς όμως να έπεται ο ένας του άλλου, προστίθενται σε έναν
πίνακα που φαίνεται διαρκώς στον χρήστη.

Διαχωρισμός αντικειμένων
Εισαγωγή
Βασική λειτουργία του συστήματος είναι ο διαχωρισμός των αντικειμένων
σύμφωνα με κάποιο κριτήριο(π.χ. θερμοκρασία πλύσης, κάτοχος κλπ.). Μέσω αυτής
της αυτόματης διαδικασίας, θα γίνεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Είσοδοι
Πηγή των δεδομένων εισόδου αποτελούν οι readers αλλά και ένας πίνακας ο
οποίος για κάθε tag κρατά τις πληροφορίες του.
Επεξεργασία
Όταν θα διαβάζεται ένα tag, θα ελέγχεται ο πίνακας ώστε να βρεθεί αν
υπάρχει καταχωρημένο το tag που πρέπει να κατηγοριοποιηθεί. Αν υπάρχει,
εμφανίζεται στον υπάλληλο η κατηγορία/ομάδα στην οποία ανήκει το tag αυτό. Αν
όχι, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο χρήστη που αναφέρει ότι για το tag αυτό δεν
υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
Έξοδοι
Ως δεδομένο εξόδου θεωρείται η κατηγορία στην οποία ανήκει το αντικείμενο
ή το μήνυμα λάθους.
Επειδή η διαδικασία του διαχωρισμού είναι πιθανόν να πρέπει να γίνεται
ταυτόχρονα αλλά σε διαφορετικά στάδια και με διαφορετικά κριτήρια, το σύστημα
πρέπει να έχει τη μορφή client-server. Ως server θα λειτουργεί ο κεντρικός
υπολογιστής που θα τρέχει το tracking κομμάτι της εφαρμογής και ως clients θα
λειτουργούν οι υπολογιστές των υπαλλήλων που βρίσκονται όμως σε διαφορετικό
στάδιο ο καθένας και ενδιαφέρεται να διαχωρίσει διαφορετικά tags και με
διαφορετικά κριτήρια. Δεν είναι δυνατή άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα διότι οι
readers μπορούν να συνδεθούν μόνο με ένα host και στην περίπτωσή μας αυτός
είναι ο κεντρικός υπολογιστής.

43

Εύρεση αντικειμένων
Εισαγωγή
Τόσο ο υπάλληλος όσο και ο administrator θα μπορούν μέσω μιας φόρμας να
εντοπίσουν σε ποιο χώρο και πόση ώρα πριν εμφανίστηκε τελευταία ένα αντικείμενο.
Το μόνο που θα πρέπει να κάνουν είναι να συμπληρώσουν στη φόρμα το tag id του
αντικειμένου αυτού.
Είσοδοι
Δεδομένο εισόδου είναι το tag id και ο πίνακας της βάσης δεδομένων που
διατηρεί όλες τις αναγνώσεις που προκύπτουν από τους reader.
Επεξεργασία
Όταν πληκτρολογείται ένα tag id το σύστημα ψάχνει τη βάση δεδομένων για
να εντοπίσει τα στοιχεία της τελευταίας ανάγνωσής του.
Έξοδοι
Αν το id δεν εντοπιστεί σε κανένα reader, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Αν
όμως εντοπιστεί, εμφανίζεται στο χρήστη το όνομα του reader και άλλες
λεπτομέρειες όπως ημερομηνία και ώρα τελευταίας ανάγνωσης. Επίσης εμφανίζεται
πληροφορίες σχετικές με το αν το αντικείμενο αυτό έχει αναγνωστεί λανθασμένα ή
βρίσκεται σε λάθος διαδρομή. Αν η διαδικασία της εύρεσης εκτελείται από τον
administrator του συστήματος τότε υπάρχει και η δυνατότητα να τροποποιήσει τις
πληροφορίες του tag. (βλ. παρακάτω)

Τροποποίηση πληροφοριών του tag
Εισαγωγή
Αυτή η λειτουργία αφορά τον administrator του συστήματος. Σε περίπτωση
που κριθεί απαραίτητο να γίνει κάποια αλλαγή όσων υπάρχουν στη βάση σχετικά με
κάποιο αντικείμενο, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο administrator. Για παράδειγμα,
αν για κάποιο λόγο εντοπιστεί ότι ένα αντικείμενο πέρασε από το χώρο της πλύσης
αλλά τελικά δεν πλύθηκε, θα πρέπει να επιστρέψει για πλύση. Επειδή όμως, όπως
έχει προαναφερθεί, το σύστημα παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε tag , δε θα επιτρέψει
επιστροφή σε προηγούμενο στάδιο. Οπότε θα πρέπει ο administrator να μπορεί να
επέμβει στο σύστημα και να το επιτρέψει.
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Είσοδοι
Δεδομένο εισόδου είναι το tag id που έχει πληκτρολογηθεί και βρεθεί από τη
διαδικασία εύρεσης του tag.
Επεξεργασία
Ο administrator πληκτρολογεί τα καινούρια δεδομένα που επιθυμεί και αυτά
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων ενημερώνοντας την εγγραφή που ήδη υπάρχει
γι’ αυτό το id. Πριν γίνει βέβαια η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την
ορθότητα όσων πληκτρολογήθηκαν.
Έξοδοι
Έξοδος αυτής της λειτουργίας είναι είτε κάποιο μήνυμα λάθους για όσα
πληκτρολογήθηκαν είτε μια επιτυχημένη ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

Έκδοση αναφορών
Εισαγωγή
Το σύστημα εκδίδει αναφορές τόσο όταν παραλαμβάνεται κάποιο φορτίο όσο
και όταν υπάρχει φορτίο έτοιμο προς παράδοση στον πελάτη. Σε αυτές φαίνονται οι
ημερομηνίες παραλαβής και παράδοσης, τα αντικείμενα που είτε παραλήφθηκαν είτε
πρόκειται να παραδοθούν και καταμέτρηση αυτών.
Είσοδοι
Στην περίπτωση παράδοσης, δεδομένο εισόδου είναι κάποιος από τους
πελάτες για να εντοπιστεί αν υπάρχουν αντικείμενα προς παράδοση σε αυτόν και αν
ναι, πόσα και ποια. Στην περίπτωση της παραλαβής, δεδομένο εισόδου είναι ένα
σύνολο από tags.
Επεξεργασία
Στην περίπτωση της παράδοσης, γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων για
να εντοπιστούν όλα εκείνα τα αντικείμενα που είναι έτοιμα προς παράδοση στον
συγκεκριμένο πελάτη. Αν βρεθούν και επιβεβαιωθεί η παράδοσή τους, τότε παύουν
να παρακολουθούνται στο χώρο και διατηρούνται στον πίνακα με το ιστορικό των
παραδόσεων. Επίσης, εκτυπώνονται όλα τα tags με τις ημερομηνίες παραλαβής και
παράδοσής τους.
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Στην περίπτωση της παραλαβής, τα tags εισάγονται στο σύστημα για να
ξεκινήσει η παρακολούθησή τους, φυλάσσονται σε κάποιο πίνακα όλα τα απαραίτητα
στοιχεία της παραλαβής (tags και ημερομηνία-ώρα παραλαβής) και εκτυπώνεται μια
γραπτή αναφορά με αυτά τα στοιχεία.
Έξοδοι
Έξοδος αυτής της διαδικασίας θεωρούνται οι εκτυπωμένες αναφορές με όλα
τα απαραίτητα στοιχεία παραλαβής και παράδοσης φορτίου.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος
Εισαγωγή
Για να μπορεί να σύστημα να είναι παραμετροποιήσιμο και προσαρμόσιμο σε
κάθε ανάγκη απαιτείται να λαμβάνει από το χρήστη τόσο τα στοιχεία των
readers(όνομα,ip,port) όσο και την ακολουθία τους και τους ενδιάμεσους χρόνους.
Είσοδοι
Ο χρήστης (administrator) ακολουθεί μια διαδικασία με 3 βήματα:
1.

Εισάγει τα στοιχεία όλων των reader που υπάρχουν στο χώρο,
δηλαδή το όνομα τους, την ip διεύθυνσή τους και την θύρα
τους.

2.

Δημιουργεί την επιτρεπτή ακολουθία των reader. Δηλαδή, για
κάθε reader από αυτούς του προηγούμενου βήματος εισάγει
όλους εκείνους που μπορούν να είναι επόμενοι του.

3.

Για κάθε ένα ζεύγος (reader Χ, Χ’s next) του προηγούμενου
βήματος, εισάγει τον μέγιστο χρόνο που επιτρέπεται να
μεσολαβήσει για τη μετάβαση από τον reader Χ στον επόμενό
του (Χ’s next).

Επεξεργασία
Αφού επιβεβαιωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
ζητά το σύστημα, εισάγονται όλες οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων.
Έξοδοι
Μήνυμα σωστής καταχώρησης ή μήνυμα λάθους στον χρήστη.
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4.3.8.2. Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Το μέρος του συστήματος που θα βρίσκεται στην εταιρεία πλύσης πρέπει να
έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Ικανότητα ανάγνωσης όλων των tags κατά το πέρασμά τους από την πύλη
ανάγνωσης

•

Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτόχρονα πολλών αντικειμένων (anti-collision)

•

Tags που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικά, νερό

•

Υψηλή ταχύτητα απόκρισης

•

Απλότητα χρήσης της διεπαφής

•

Αξιόπιστη επικοινωνία με τη βάση δεδομένων

•

Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας
Από την άλλη, το μέρος του συστήματος που βρίσκεται στο χώρο του πελάτη

πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη όποτε απαιτείται νέα παραγγελία
ιματισμού λόγω φθοράς (δηλαδή όταν κάποια αντικείμενα υπερβούν τον
μέγιστο αριθμό πλύσεων).

•

4.4.

Δυνατότητα ενημέρωσης της αποθήκης/των αποθεμάτων

Αναπαράσταση λειτουργικών απαιτήσεων σε UML
Ακολουθεί η περιγραφή των actors και των use cases του συστήματος που

περιγράφθηκε πιο πάνω.

4.4.1.

Actors

Από την περιγραφή του πεδίου του προβλήματος προκύπτουν οι ακόλουθοι
χρήστες (actors) του συστήματος:
•

Πελάτης
Πελάτες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλο
αριθμό ιματισμού που απαιτεί συχνή

πλύση και την οποία

αναλαμβάνει η συγκεκριμένη εταιρεία πλύσης.
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•

Administrator
Θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος με περισσότερα
δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής και ο οποίος μπορεί να δει
στατιστικά στοιχεία, να τροποποιήσει κάποια στοιχεία και γενικά να
παρακολουθεί όλο το σύστημα.

•

Reader
Όπως έχει προαναφερθεί, με το σύστημα αλληλεπιδρούν οι
readers παρέχοντάς του δεδομένα τα οποία στη συνέχεια αυτό θα
επεξεργάζεται για να εντοπίσει λάθη, να ενημερώσει τη βάση
δεδομένων και

γενικά να παρακολουθεί την πορεία κάθε ενός

αντικειμένου ξεχωριστά.
•

Υπάλληλος
Ο κάθε υπάλληλος μπορεί μέσω του συστήματος να εντοπίσει
κάποιο αντικείμενο μέσα στο χώρο καθώς και να κάνει το διαχωρισμό
και την ομαδοποίησή τους.

4.4.2. Use Cases
Σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις χρήσης (use
cases):
•

Ενημέρωση παραλαβής φορτίου

•

Εύρεση χαμένων tags

•

Εύρεση των tags που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία

•

Επιβεβαίωση διαδρομής

•

Διαχωρισμός tags

•

Εύρεση tag

•

Τροποποίηση πληροφοριών του tag

•

Έκδοση αναφορών

•

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται διαγραμματικά το Use Case Model
καθώς και τα Activity Diagrams για κάθε ένα Use Case ξεχωριστά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Υλοποίηση

Αφού ολοκληρώθηκε η φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, ακολουθεί η φάση
της σχεδίασης του συστήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται ο τρόπος με τον
οποίο το σύστημα θα μπορέσει να υλοποιήσει τις απαιτήσεις που προσδιορίστηκαν
στο κεφάλαιο 4. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η Java ως γλώσσα
προγραμματισμού (Java SE Development Kit JDK 1.6.0_07), το σύστημα διαχείρισης
βάσεων δεδομένων MySQL για τη δημιουργία του κατάλληλου σχήματος βάσης
δεδομένων (Ενότητα 5.2), το LLRP Toolkit ως μια open source βιβλιοθήκη που
βοηθά στην δημιουργία και ανάγνωση LLRP μηνυμάτων (Ενότητα 5.1) και το open
source λογισμικό Rifidi Emulator για την προσομοίωση της λειτουργίας των LLRP
reader. Πάνω σε αυτά τα εργαλεία βασίστηκε η ανάπτυξη του συστήματος
παρακολούθησης το οποίο όμως αναπτύχθηκε πρωτότυπα και από μηδενική βάση σε
αυτή την εργασία. Στην Ενότητα 5.5. παρουσιάζεται με τις απαραίτητες εικόνες πως
εν τέλει αυτό το σύστημα αλληλεπιδρά με το χρήστη.
Σημαντικό σημείο αυτού του κεφαλαίου, και κατά συνέπεια και του
συστήματος, είναι η λογική που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την
ομαδοποίηση των αντικειμένων (Ενότητες 5.3, 5.4). Αυτή η λογική που περιγράφεται
αναλυτικά και διαγραμματικά αποτελεί πρωτότυπο στοιχείο, δημιουργήθηκε εξαρχής
για τις ανάγκες

της εργασίας και βάσει αυτής είναι δυνατόν να εντοπιστούν

αποτελεσματικά οι ορθές ή λανθασμένες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να
βρίσκεται ένα αντικείμενο (π.χ. λάθος διαδρομή, απώλεια κλπ.)
Ακόμα ένα σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι η δυνατότητα
που παρέχει το σύστημα στον τελικό χρήστη να το παραμετροποιήσει ανάλογα με τις
δικές του ξεχωριστές ανάγκες και να ορίσει την τοπολογία των αναγνωστών που τον
εξυπηρετεί είτε μια φορά είτε όποτε υπάρχει τέτοια ανάγκη (Ενότητα 5.5 –
Λειτουργία «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστήματος»). Αξίζει να
σημειωθεί ότι και αυτό υλοποιήθηκε εξαρχής και αποτελεί σημείο το οποίο προσδίδει
αξία σε αυτό το σύστημα.
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5.1.

Low Level Reader Protocol (LLRP)
Τον Απρίλιο του 2007, το EPCGlobal 1 επικύρωσε το Low Level Reader

Protocol (LLRP). Το LLRP είναι μια διεπαφή μεταξύ των RFID readers και των
clients. Το πρωτόκολλο αυτής της διεπαφής χαρακτηρίζεται ως low level επειδή
παρέχει έλεγχο των λειτουργιών συγχρονισμού και πρόσβαση στις παραμέτρους των
εντολών.
Αντίθετα με άλλα συστήματα αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως το bar
code, ένα RFID σύστημα είναι ουσιαστικά μια ασύρματη υποδομή. Το LLRP
σχεδιάστηκε για να παρέχει άμεσο έλεγχο στα ασύρματα ζητήματα ενός RFID reader.
To LLRP έχει δύο άκρα: τον Reader και τον Client. Στην αρχική μορφή του,
το άκρο του client ονομαζόταν host. Υπήρξε όμως μια ένσταση ότι με τον όρο “host”
οι άνθρωποι έφερναν κατά νου ένα IT σύστημα, όπως ένα ERP σύστημα. Έτσι
προτάθηκε ο όρος “Controller” ο οποίος όμως παρέπεμπε σε κάποια hardware
μηχανή. Όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν επιθυμητό γιατί σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να
είναι είτε hardware είτε software. Οπότε τελικά επικράτησε ο όρος “Client” και
οτιδήποτε μιλά με LLRP reader θεωρείται client.

Εικόνα 10. LLRP άκρα

1

EPCGlobal : ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να πετύχει την παγκόσμια υιοθέτηση του EPC
(Electronic Product Code) αλλά και την προτυποποίηση αυτού.
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Τρόπος λειτουργίας του LLRP
Ο LLRP Client περνά ένα σύνολο από κανόνες στον LLRP Reader μέσω του
LLRP πρωτοκόλλου. Αυτοί οι κανόνες (ή specs όπως ονομάζονται στο LLRP)
επιτρέπουν στον client να ρυθμίσει παραμέτρους για πράξεις του reader που θα
λάβουν χώρα σε μελλοντικό χρόνο. Έτσι, λειτουργίες ευαίσθητες στο χρόνο, όπως το
triggering ή οι λειτουργίες των tags, μπορούν να εκτελεστούν από τον reader χωρίς
την ανάγκη ελέγχου από τον client.
•

Τα ROSpecs αφορούν στους κανόνες για τη λειτουργία του reader.

•

Τα AISpecs αφορούν στους κανόνες για λειτουργίες αναζήτησης (Inventory 2
Operations).

•

Τα AccessSpecs αφορούν στους κανόνες για λειτουργίες πρόσβασης σε tag
(Access 3 Operations) κλπ.
Συνδυάζοντας αυτά τα “specs” με LLRP εντολές εκκίνησης και διακοπής, το

LLRP πρωτόκολλο μπορεί να επιτρέψει την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο
μεταξύ του reader και της client εφαρμογής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει σημαντικές open-source προσπάθειες 4
από οργανισμούς για την υλοποίηση του LLRP πρωτοκόλλου.

2

Inventory: The operation of identifying Tags. A Reader begins an inventory round by transmitting a
Query command (Query starts the round) in one of four sessions. One or more Tags may reply. The
Reader detects a single Tag reply and requests the PC, EPC, and CRC-16 from the Tag. Inventory
comprises multiple commands. An inventory round operates in one and only one session (defined
below) at a time.
3

Access: The operation of communicating with (reading from and/or writing to) a Tag. An individual
Tag must be uniquely identified prior to access. Access comprises multiple commands, some of which
employ one-time-pad based cover-coding of the R=>T link.

4

http://www.llrp.org (A programming toolkit for building and parsing LLRP messages)
http://www.Rifidi.org (Rifidi open source IDE for RFID)
http://www.Accada.org (Open source EPCglobal prototyping platform)
http://tag-centric.sourceforge.net/ (Open source RFID edgeware)
http://wireshark.org (Open source LAN analyzer including a plug-in for LLRP)
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Στα πλαίσια της συγκεκριμένης υλοποίησης, επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί
το LLRP διότι προσφέρει ανεξαρτησία ως προς τον τύπο των reader με τους
οποίους επικοινωνεί. Αυτό σημαίνει ότι ένα σύστημα που δημιουργείται εξ αρχής
με τους κανόνες και τα specifications του LLRP, είναι δυνατόν να επικοινωνήσει
με οποιονδήποτε τύπο reader αρκεί αυτός να υποστηρίζει το πρωτόκολλο LLRP
(κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους καινούριους reader). Ένα τέτοιο σύστημα
είναι δυνατόν να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και εξίσου αποτελεσματικά
άσχετα από το αν επικοινωνεί με readers τύπου Alien, Impinj ή οτιδήποτε άλλο.

Στην

υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης

διπλωματικής εργασίας, ήταν απαραίτητο να μπορεί να γίνει επικοινωνία με πολλούς
readers αλλά και ταυτοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα καθενός μηνύματος
που ο client θα λάμβανε. Γι’ αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκαν τόσα μηνύματα
παραμετροποίησης των readers, όσοι είναι και οι readers τα οποία ναι μεν είναι ίδια
μεταξύ τους όσον αφορά τις ρυθμίσεις αλλά διαφέρουν μόνο στο αναγνωριστικό
τους. Γνωρίζοντας ποιον reader έχει ρυθμίσει κάθε αναγνωριστικό, και λαμβάνοντας
ένα μήνυμα που πάντα θα περιέχει το αναγνωριστικό αυτό, είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε και ποιος reader έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα. Επιλέξαμε να
ρυθμίσουμε τους readers έτσι ώστε να στέλνουν μήνυμα κάθε 5 δευτερόλεπτα εφόσον
υπάρχουν tags μέσα στην εμβέλειά τους. Η ρύθμιση αυτή βέβαια αποτελεί μία
δυναμικά προσδιοριζόμενη παράμετρο της προτεινόμενης υλοποίησης.
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5.2.

Βάση δεδομένων
Για την υλοποίηση του συστήματος, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα

διαχείρισης βάσης δεδομένων MySQL, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με το
όνομα laundry και σε αυτή δημιουργήθηκαν όλοι οι πίνακες που ήταν απαραίτητοι.
Στην Εικόνα 11 φαίνονται όλοι αυτοί οι πίνακες με τα ονόματα των πεδίων τους
καθώς επίσης και η σχέση που υπάρχει (αν υπάρχει) μεταξύ τους.

clients
PK,FK1
collected_items

login
PK

username
password
actor

PK,FK1

tagId
firstDate
firstTime

clientId
name
street
number
city
postal
phone

lost
PK,FK1

lastMillis
tagId

delivered
tagsinfo

tagstracking

PK,FK1

lastReader
lastDate
lastTime
lastMillis
completed
delivered
tagId

sequence
FK1

reader
next
descr
time

PK
PK

tagId
temperature
dryclean
clientId
washCounter

FK1

notcorrectlyread

readers
PK

id
deliveryDate
tagId

id
name
ip
port

FK2

PK,FK1

wrongReader
date
time
millis
tagId

Επεξήγηση συμβόλων:
PK : πρωτεύον κλειδί
FK : δευτερεύον κλειδί
: Σχέση 1προς 0 ή 1
: Σχέση 1 προς πολλά
: Σχέση 1 προς 1
bold πεδίο : πεδίο που δεν μπορεί να λάβει τιμή null

Εικόνα 11. Διάγραμμα E-R πινάκων και των μεταξύ τους συσχετίσεων
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι πίνακες με τα πεδία τους
και τη σημασία του καθενός ξεχωριστά.
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5.3.

Λειτουργικότητα συστήματος παρακολούθησης (tracking)

Η παρακολούθηση των αντικειμένων επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο:
•

Υπάρχει μια ρουτίνα που εκτελείται συνεχώς και για όλα τα tags που δεν
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ελέγχοντας το χρόνο παραμονής στο
τελευταίο στάδιο που παρατηρήθηκαν.
Δηλαδή, έστω A o reader που διάβασε τελευταία φορά ένα tag, y η
χρονική στιγμή της τελευταίας ανάγνωσης και x ο μέγιστος χρόνος που
απαιτείται για να διαβαστεί το tag αυτό από τον επόμενο reader του Α. Αν
y+x < παρούσα χρονική στιγμή, δηλαδή αν έχει περάσει όλο το επιτρεπόμενο
χρονικό διάστημα παραμονής του σε αυτό το στάδιο, τότε το tag αυτό
θεωρείται «χαμένο».

Εικόνα 12. Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας εύρεσης χαμένων tags
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•

Κάθε reader «γνωστοποιεί» τη λίστα με όλα τα tags που διαβάζει κάθε 5
δευτερόλεπτα. Για να γίνει αυτό, κάθε reader αποστέλλει ένα notification
message στην εφαρμογή.

•

Κάθε φορά που λαμβάνεται ένα μήνυμα, για κάθε ένα αντικείμενο της λίστας,
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Α. Έλεγχος ακολουθίας των readers
Για κάθε tag της λίστας που αποστέλλεται από τον reader:
A.1. Ελέγχουμε ποιος reader το διάβασε (έστω ο Α)
Α.2. Ελέγχουμε αν έχει ξαναδιαβαστεί (σωστή ανάγνωση)
Α.2.1. Αν ναι, έστω Β ο reader που το είχε διαβάσει την προηγούμενη
φορά. Πρέπει να ισχύει ότι:
•

next(B)=A

•

Β=Α

ή

και χρόνος προηγούμενης ανάγνωσης + 5 sec

> παρούσα χρονική στιγμή

Θεωρώντας ότι χρησιμοποιείται κυλιόμενος διάδρομος κάτω από τον αναγνώστηπύλη, θεωρούμε δυνατό ένα tag να διαβαστεί πάνω από 1 φορά μέχρι να βγει από
την εμβέλεια του αναγνώστη. Όμως, θεωρούμε ότι αυτό δε μπορεί να διαρκέσει
πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

A.2.2. Αν όχι, πρέπει ο Α να είναι ο πρώτος reader της ακολουθίας.
Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, αν δεν ισχύουν οι
επιτρεπτές καταστάσεις τότε καταχωρείται ως «λανθασμένη» η
ανάγνωση και το id με όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων (Πίνακας ‘notcorrectlyread’, βλ.
παραπάνω).
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Εικόνα 13. Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας εύρεσης λάθος
διαδρομών

56

Β. Ενημέρωση βάσης δεδομένων
Για κάθε tag από τη λίστα:
Β.1. Γίνεται έλεγχος αν το tag ανήκει στα «λάθος αναγνωσμένα»
Β.1.1. Αν ναι, γίνεται έλεγχος αν ισχύει είτε η συνθήκη Α.2.1 είτε η
συνθήκη Α.2.2
Β.1.1.1. Αν ναι, εκτελούνται τα βήματα Β.2, Β.3, Β.4
Β.1.1.2. Αν όχι, παραμένει στα «λάθος αναγνωσμένα» και δε
συνεχίζει στα επόμενα βήματα.
Β.1.2. Αν όχι, εκτελούνται τα βήματα Β.2, Β.3, Β.4
Β.2. Γίνεται έλεγχος αν έχει ξαναδιαβαστεί
Β.2.1. Αν ναι, γίνεται ενημέρωση της εγγραφής του πίνακα
‘tagstracking’ της βάσης δεδομένων.
Β.2.2. Αν όχι, προστίθεται στον πίνακα ‘tagstracking’
Β.3. Γίνεται έλεγχος αν ο reader που το διάβασε είναι ο τελευταίος
Β.3.1. Αν ναι, σημειώνεται στη βάση ότι αυτό το tag ολοκλήρωσε τη
διαδικασία (completed=1)
Β.3.2. Αν όχι, σημειώνεται στη βάση ότι αυτό το tag δεν ολοκλήρωσε
τη διαδικασία (completed=0)
Β.4. Γίνεται έλεγχος αν το tag ανήκει στα «χαμένα»
Β.4.1. Αν ναι, διαγράφεται από τα «χαμένα».
Β.4.2. Αν όχι, δεν γίνεται τίποτα.
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Message Received from reader A.
For each tag...

No

Exists in the list with the
“not correctly read”
tags?
Yes
Has this tag
been read
again?
Yes

No

Check the reader that
read the tag for the
last time (let it be B)

Is A the first
reader?

Yes
No

Is A , B’s next
reader?
No

Stop process
Yes

Yes
Is A=B & time of last
reading+5>now?
No

Has this tag
been read
again?
No

Yes

Stop process

Update
database

Insert into
database

Is A the last
reader?
Yes

No

Mark as
completed

No

Delete from
lost

Mark tag as
not completed

Exists in the list
with the “lost”
tags?

Yes

Εικόνα 14. Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας ενημέρωσης της ΒΔ
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5.4.

Λειτουργικότητα συστήματος διαχωρισμού (ομαδοποίησης)
Η λειτουργία του διαχωρισμού των αντικειμένων αναπτύχθηκε με βάση το

μοντέλο client-server και με τη χρήση sockets 5 . Αυτό το μοντέλο επιλέχτηκε για τους
εξής λόγους:
•

Ο διαχωρισμός των αντικειμένων απαιτείται να γίνεται σε διαφορετικά
στάδια της διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία
του συστήματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από
πολλούς υπαλλήλους γι’ αυτό το σκοπό.

•

Η διαδικασία του διαχωρισμού δε βασίζεται στα δεδομένα της βάσης
δεδομένων. Αντί αυτού, απαιτείται σύνδεση με τον reader ώστε κάθε
ένας που χρησιμοποιεί την εφαρμογή του διαχωρισμού να μπορεί να
έχει άμεση οπτική επαφή με ό,τι αυτός διαβάζει την παρούσα χρονική
στιγμή. Επειδή δεν είναι δυνατόν ένας reader να κάνει πολλές
συνδέσεις, η λύση είναι να συνδεθεί μόνο με έναν server που θα τρέχει
την υπηρεσία και όλοι οι υπόλοιποι να συνδέονται με τον server
κάνοντας αιτήματα να τους αποστέλλεται η λίστα του reader που τους
ενδιαφέρει.

Εξαιτίας των παραπάνω, κάθε υπάλληλος που θα χρειάζεται να εκτελέσει τη
διαδικασία του διαχωρισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα πρέπει να
επιλέξει τον reader του οποίου τα tags θέλει να παρακολουθεί. Αφού επιλεγεί ο
reader, ο υπολογιστής του υπαλλήλου πλέον λειτουργεί ως client ενώ ο κεντρικός
υπολογιστής που εκτελεί τη διαδικασία της παρακολούθησης λειτουργεί ως server. Ο
server αποστέλλει συνεχώς στον client τις λίστες με τα tags που διαβάζει ο
επιλεγμένος reader μέχρις ότου ο client επιλέξει να τερματίσει τη διαδικασία. Όσο ο
client λαμβάνει λίστες με tags, αναζητά στη βάση δεδομένων τις πληροφορίες του
καθενός tag εμφανίζοντάς τες στον υπάλληλο οπότε και επιτυγχάνεται ο
διαχωρισμός.

5

Socket: η βασική διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών που βρίσκονται συνδεδεμένοι σε
δίκτυο
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5.5.

Λειτουργικότητα γραφικής διεπαφής
Ξεκινώντας την εφαρμογή, εμφανίζεται στον χρήστη η οθόνη όπου απαιτείται

να εισάγει το username και το password που του έχουν δοθεί.

Εικόνα 15. Σύνδεση χρήστη στο σύστημα

Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», η εφαρμογή αναζητά στον πίνακα ‘login’ αν
υπάρχει χρήστης με τα στοιχεία που εισήχθησαν. Αν ναι, τότε ελέγχεται τι είδος actor
είναι ο χρήστης αυτός και ανάλογα ενεργοποιούνται ή όχι κάποιες από τις
δυνατότητες του συστήματος. Η οθόνη που εμφανίζεται σε περίπτωση ύπαρξης
χρήστη είναι η ακόλουθη:

Εικόνα 16. Λειτουργία παρακολούθησης
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Εικόνα 17. Προβολή χαμένων tags και tags σε λάθος διαδρομή

Έναρξη συστήματος
Η καρτέλα «Έναρξη συστήματος» χρησιμεύει στην παρακολούθηση του
συστήματος. Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που αποστέλλουν οι
readers αλλά και τα μηνύματα για όλες τις προβληματικές καταστάσεις. Για να
λειτουργήσει το σύστημα παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια φορά το
setup (βλ. παρακάτω).
Πατώντας το κουμπί «Έναρξη» ο υπολογιστής που τρέχει την εφαρμογή
συνδέεται με τους readers, λαμβάνει τα μηνύματα τους και ξεκινά η παρακολούθηση
όλων των αντικειμένων στο χώρο. Ο χρήστης ενημερώνεται για όποιες
προβληματικές καταστάσεις προκύψουν.
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Εικόνα 18. Σύστημα παρακολούθησης σε λειτουργία. Λήψη μηνύματος από τον reader
με όνομα 127.0.0.1:5084.

Εικόνα 19. Προβολή των tags σε λάθος διαδρομή
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Εύρεση
Για να πραγματοποιηθεί η εύρεση ενός αντικειμένου μέσα στο χώρο,
απαιτείται να συμπληρωθεί στο κατάλληλο πεδίο το tag id του και να πατηθεί το
κουμπί «Εύρεση». Αν επιθυμούμε την προβολή πληροφοριών συγκεκριμένα για τις
ιδιότητες πλύσης του αντικειμένου, πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Πληροφορίες
πλύσης».

Εικόνα 20. Φόρμα εισαγωγής του tag id

Εικόνα 21. Εμφάνιση πληροφοριών θέσης του αντικειμένου
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Εικόνα 22. Εμφάνιση πληροφοριών πλύσης του αντικειμένου

Διαχωρισμός
Ο τρόπος που επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των αντικειμένων περιγράφηκε
στην ενότητα 5.3. Αρχικά πρέπει να επιλεγεί ο reader του οποίου τα tags πρέπει να
διαχωριστούν και στη συνέχεια να πατηθεί το κουμπί «ΟΚ». Έτσι θα αρχίσουν να
εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη ένα-ένα τα tags που διαβάζει ο reader, οι
πληροφορίες τους και με έντονο χρώμα η κατηγορία στην οποία ανήκουν. Αν για
κάποιο tag δεν υπάρχουν πληροφορίες στη βάση δεδομένων, εμφανίζεται μήνυμα
λάθους και δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί αυτόματα. Για να σταματήσει ο client να
λαμβάνει μηνύματα από τον server, πρέπει ο χρήστης να πατήσει το κουμπί «Διακοπή
σύνδεσης».
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Εικόνα 23. Φόρμα διαχωρισμού αντικειμένων

Εικόνα 24. Εμφάνιση πληροφοριών πλύσης του αντικειμένου και κατηγοριοποίηση του
βάσει 2 κριτηρίων
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Εικόνα 25. Έλλειψη πληροφοριών και εμφάνιση μηνύματος λάθους

Τροποποίηση
Η διαδικασία τροποποίησης των πληροφοριών κάποιου αντικειμένου
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από τον administrator.

Εικόνα 26. Φόρμα τροποποίησης όπως εμφανίζεται στον απλό χρήστη
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Εικόνα 27. Φόρμα τροποποίησης όπως εμφανίζεται στον administrator

Η διαδικασία της τροποποίησης μπορεί να αφορά 2 κατηγορίες πληροφοριών,
τις πληροφορίες θέσης και τις πληροφορίες πλύσης.
Η πρώτη κατηγορία είναι απαραίτητη σε περίπτωση που απαιτείται να
διορθωθεί κάποια προβληματική κατάσταση. Για παράδειγμα, αν για κάποιο λόγο
εντοπιστεί ότι ένα αντικείμενο πέρασε από το χώρο της πλύσης αλλά τελικά δεν
πλύθηκε, θα πρέπει να επιστρέψει για πλύση. Επειδή όμως, όπως έχει προαναφερθεί,
το σύστημα παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε αντικειμένου, δε θα επιτρέψει
επιστροφή σε προηγούμενο στάδιο. Οπότε θα πρέπει ο administrator να μπορεί να
επέμβει στο σύστημα και να το επιτρέψει.
Η δεύτερη κατηγορία είναι απαραίτητη σε περίπτωση που το ίδιο το
αντικείμενο χρειάζεται να αλλάξει κάποιες από τις ιδιότητές του ή αν το tag που
ανήκε σε κάποιο αντικείμενο τοποθετηθεί σε νέο με διαφορετικές ιδιότητες.
Για να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση των πληροφοριών πρέπει πρώτα να
εισαχθεί στο κατάλληλο πεδίο το tag id του αντικειμένου και να πατηθεί το κουμπί
«Πληροφορίες». Έτσι, εμφανίζονται οι διαθέσιμες πληροφορίες και πεδία όπου
μπορεί ο administrator να εισάγει τα νέα δεδομένα.
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Εικόνα 28. Εμφάνιση πληροφοριών tag και πεδίων για νέα δεδομένα

Εικόνα 29. Τροποποίηση πληροφοριών πλύσης
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Παραδόσεις
Οι χρήστες πρέπει οποιαδήποτε στιγμή να είναι σε θέση να δουν αν υπάρχουν
αντικείμενα έτοιμα για παράδοση και για ποιον πελάτη. Στην καρτέλα «Παραδόσεις»
εμφανίζονται όλα τα αντικείμενα που είναι έτοιμα για παράδοση και οι λεπτομέρειές
τους. Είναι δυνατό να εμφανιστούν τα αντικείμενα που αφορούν μόνο έναν πελάτη
επιλέγοντας τον από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Έτσι
θα εμφανιστεί ένα καινούριο παράθυρο που θα προβάλει όλα τα αντικείμενα καθώς
και την επιλογή να επιβεβαιωθεί η παράδοση αυτή και να τυπωθεί το απαραίτητο
παραστατικό (βλ. use case «Έκδοση αναφορών»)

Εικόνα 30. Εμφάνιση όλων των αντικειμένων που είναι έτοιμα για παράδοση
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Εικόνα 31. Εμφάνιση αντικειμένων προς παράδοση στον πελάτη ‘hotel1’

Εικόνα 32. Εκτύπωση αναφοράς αντικειμένων προς παράδοση στον πελάτη ‘hotel1’
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Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος (Setup)
Για να μπορέσει το σύστημα παρακολούθησης να λειτουργήσει ορθά, θα
πρέπει να έχουν δοθεί ως είσοδος στο σύστημα όλοι οι διαθέσιμοι readers, η
τοπολογία τους και ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ των
readers. Επειδή το σύστημα αυτό πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο και να
επιτρέπει αλλαγές στην τοπολογία, σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί
να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες και στην δική του διαδικασία. Φυσικά, το
δικαίωμα της δημιουργίας ή διαγραφής τοπολογίας θα πρέπει να το έχει μόνο ο
administrator.

Εικόνα 33. Εμφάνιση δυνατοτήτων setup του απλού χρήστη
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Εικόνα 34. Εμφάνιση δυνατοτήτων του administrator
Αν πατηθεί το κουμπί «Προβολή παρούσας τοπολογίας» είτε από τον χρήστη
είτε από τον administrator, τότε θα εμφανιστεί μια καινούρια οθόνη που θα
παρουσιάζει σε δενδροειδή μορφή την τοπολογία των readers, όπως αυτή έχει
εισαχθεί στο σύστημα από τον administrator. Αν δεν έχει προηγηθεί δημιουργία
τοπολογίας, τότε θα εμφανιστεί ένα κενό δέντρο χωρίς καμία διακλάδωση.

Εικόνα 35. Εμφάνιση παρούσας τοπολογίας
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Εικόνα 36. Περίπτωση απουσίας καταχωρημένης τοπολογίας

Αν ο administrator επιλέξει να διαγράψει την ήδη υπάρχουσα τοπολογία, με
σκοπό βέβαια να δημιουργήσει καινούρια, το σύστημα θα πρέπει να πάρει
επιβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο επιλέχτηκε και μετά να συνεχίσει διαγράφοντας τα
δεδομένα που του είχαν δοθεί από κάποια προηγούμενη δημιουργία τοπολογίας.

Εικόνα 37. Διαγραφή παρούσας τοπολογίας.
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Αν ο administrator επιλέξει «Δημιουργία νέας τοπολογίας» τότε θα πρέπει να
ακολουθήσει μια σειρά βημάτων ώστε να περάσει στο σύστημα όλα τα απαιτούμενα
δεδομένα.
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο administrator είναι να εισάγει τα
στοιχεία όλων των reader που υπάρχουν στο χώρο. Τα απαραίτητα στοιχεία για το
σύστημα είναι ένα αναγνωριστικό του reader, η ip διεύθυνσή του και η θύρα του.
Αφού συμπληρώσει τα πεδία αυτά, πατώντας το κουμπί «Προσθήκη reader» μπορεί
να εισάγει τον επόμενο. Αυτό πρέπει να γίνει για κάθε reader. Όταν έχουν δηλωθεί
όλοι οι readers, πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας πατώντας
το κουμπί «Βήμα 2».

Εικόνα 38. Δήλωση των readers
Στο στάδιο «Δήλωση ακολουθίας των readers» δηλώνεται η τοπολογία. Όλοι
οι readers που δηλώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, εμφανίζονται σε ένα μενού με
ετικέτα «Βήμα 1». Από αυτό το μενού θα επιλεγεί ο πρώτος reader της τοπολογίας
και στη συνέχεια θα συμπληρωθεί ο αριθμός των readers που είναι ακριβώς μετά από
αυτόν και θα πατηθεί το κουμπί «Επόμενος». Έτσι θα ενεργοποιηθούν μενού για να
δηλωθούν οι επόμενοι και για τους οποίους ομοίως θα πρέπει να δηλωθούν οι
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επόμενοί τους. Όταν δηλωθεί ο τελευταίος reader, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο
αριθμός 0 (μηδέν) στο πεδίο και να πατηθεί το κουμπί «Τέλος».

Εικόνα 39. Οθόνη δήλωσης ακολουθίας όπως εμφανίζεται αρχικά
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ότι θέλουμε να περάσουμε στο σύστημα την εξής τοπολογία:

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα:
1.

Επιλογή ως πρώτου reader τον 127.0.0.1:5084, δήλωση ότι έχει 2 επόμενους
και πάτημα κουμπιού «Επόμενος». Έτσι θα ενεργοποιηθούν μόνο 2 από τα
επόμενα μενού για να δηλωθούν οι readers για το βήμα 2.

Εικόνα 40. Συμπλήρωση πεδίων βήματος 1
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Εικόνα 41. Ενεργοποίηση 2 μενού μετά το πάτημα του κουμπιού «Επόμενος»

2.

Ως δεύτερο βήμα μπορεί να είναι είτε ο 127.0.0.1:5085 είτε ο 127.0.0.1:5086.
•

Επιλογή του 127.0.0.1:5085, πάτημα κουμπιού «ΟΚ», δήλωση ότι έχει
1 επόμενο και πάτημα του κουμπιού «Επόμενος»

Εικόνα 42. Δήλωση βήματος 2 και πάτημα του κουμπιού «Επόμενος»
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•

Επιλογή του 127.0.0.1:5086,πάτημα του κουμπιού «ΟΚ», δήλωση ότι
έχει 1 επόμενο και πάτημα του κουμπιού «Επόμενος».

Εικόνα 43. Δήλωση βήματος 2 και πάτημα του κουμπιού «Επόμενος»

3.

Για κάθε ένα από τα «Βήμα 3» που προέκυψαν από τα δύο εναλλακτικά «Βήμα
2»,επιλέγουμε από το μενού το 127.0.0.1:5087. Το επιλέγουμε και πατάμε
«ΟΚ» και για τα 2. Όμως δε χρειάζεται να δηλώσουμε 2 φορές ότι

ο

127.0.0.1:5087 έχει επόμενο τον 127.0.0.1:5088 οπότε συμπληρώνουμε μόνο
στο ένα πεδίο ότι υπάρχει 1 επόμενος και πατάμε το αντίστοιχο κουμπί
«Επόμενος»

Εικόνα 44. Δήλωση βήματος 3 και πάτημα του κουμπιού «Επόμενος»
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4.

Το βήμα 4 θα είναι πάντα ο reader 127.0.0.1:5088 ο οποίος μάλιστα είναι και ο
τελευταίος της ακολουθίας. Το επιλέγουμε από το μενού, πατάμε το κουμπί
«ΟΚ» συμπληρώνουμε ότι έχει 0 επόμενους και το κουμπί αλλάζει κείμενο και
γράφει «Τέλος». Αφού πατηθεί, είναι δυνατή η μετάβαση στο Βήμα 3.

Εικόνα 45. Δήλωση βήματος 4 και πάτημα του κουμπιού «Τέλος»
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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Στο στάδιο «Δήλωση ενδιάμεσων χρόνων» πρέπει να δηλωθούν οι μέγιστοι
επιτρεπτοί χρόνοι μεταξύ των readers όπως αυτοί δηλώθηκαν στο προηγούμενο
στάδιο. Αυτό το στάδιο είναι και μια επιβεβαίωση όσων δηλώθηκαν στο
προηγούμενο. Αν εμφανιστεί κάτι διαφορετικό από το επιθυμητό σημαίνει ότι κάποιο
λάθος έγινε στα προηγούμενα στάδια και πρέπει να γίνει διαγραφή της ακολουθίας
και εκκίνηση της διαδικασίας από την αρχή. Στον administrator εμφανίζονται όλα τα
δυνατά μονοπάτια και ζητείται από αυτόν να δηλώσει σε λεπτά τον χρόνο που
επιτρέπεται να μεσολαβήσει μεταξύ των readers. Στον τελευταίο reader, στη στήλη
«Μέχρι:» Εμφανίζεται «no» για να δείξει ότι δεν υπάρχει επόμενος από αυτόν και στο
πεδίου του χρόνου θα πρέπει να εισαχθεί η τιμή 0. Αφού συμπληρωθούν όλα τα
πεδία, πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Τέλος» και έτσι να κλείσει το παράθυρο.

Εικόνα 46. Δήλωση ενδιάμεσων χρόνων
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Προσθήκη tag
Βασικό συστατικό του συστήματος είναι οι πληροφορίες που έχει για κάθε
tag, βάσει των οποίων γίνεται και ο διαχωρισμός. Για να εισαχθούν αυτές οι
πληροφορίες στο σύστημα δημιουργήθηκε η καρτέλα «Προσθήκη tag». Για να γίνει η
προσθήκη πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
προεπιλεγμένη τιμή του αριθμού πλύσεων είναι μηδέν αλλά μπορεί να αλλάξει αν το
επιθυμεί ο χρήστης.

Εικόνα 47. Προσθήκη tag
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Σενάρια Χρήσης Συστήματος Tracking

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν όλες οι δυνατές
περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των
αντικειμένων μέσα στο χώρο και ο τρόπος που αυτές αντιμετωπίζονται επιτυχώς από
το σύστημα.
Υποθετικό σενάριο:
Για να γίνει δυνατός ο έλεγχος των σεναρίων χρήσης που σχετίζονται με την
ορθή ακολουθία των readers, θα θεωρήσουμε μια υποθετική ακολουθία. Έστω ότι
υπάρχουν 5 readers αλλά υπάρχουν 2 δυνατές διαδρομές για να ακολουθήσουν τα
tags, οι οποίες φαίνονται και στο παρακάτω σχήμα:

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το σχήμα υποδεικνύει ότι:
• Όλα τα tags πρέπει να διαβαστούν πρώτη φορά από τον reader 1.
• Ο επόμενος reader από τον 1 μπορεί να είναι είτε ο 2 είτε ο 3.
• Ο επόμενος reader του 2 και του 3 πρέπει να είναι ο 4.
• Ο επόμενος reader του 4 πρέπει να είναι ο τελευταίος, ο 5.
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1. Ένα tag διαβάζεται από έναν reader (A) και σε λιγότερο από x sec 6 .
διαβάζεται από τον επόμενό του.

Έστω ότι αρχικά ο reader με όνομα 127.0.0.1:5084 διαβάζει τo tag που
φαίνεται στην εικόνα.

Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader στέλνει τη λίστα με τα tags που διαβάζει.

6

Έστω ότι x sec. είναι ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος που διαρκεί το στάδιο το οποίο αντιπροσωπεύει ο
reader A
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Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθεται η παρακάτω εγγραφή.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5084

15/12/2008

20:50:46

1229367046500

0

0

Έστω ότι το tag σταμάτα να το διαβάζει ο 127.0.0.1:5084 και το διαβάζει ο
127.0.0.1:5085. Έτσι το πρόγραμμα εντοπίζει τα εξής:

Γίνεται ενημέρωση του πίνακα ‘tagsTracking’. Το tag πλέον εμφανίζεται στον
reader 127.0.0.1:5085.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5085

15/12/2008

20:53:06

1229367186689

0

0
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2. Ένα tag διαβάζεται από ένα reader Α (όχι τον τελευταίο) και μετά από x 7
sec δεν το έχει διαβάσει κανείς άλλος.

Έστω ότι αρχικά ο reader διαβάζει το tag που φαίνεται στην εικόνα.

Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader στέλνει τη λίστα με τα tags που διαβάζει.

7

Έστω ότι x sec. είναι ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος που διαρκεί το στάδιο το οποίο αντιπροσωπεύει ο
reader A
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Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθεται η παρακάτω εγγραφή.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5084

15/12/2008

20:50:06

1229367046500

0

0

Αφού το έχει διαβάσει ο 127.0.0.1:5084, μετά από x sec, αν το tag δε βρεθεί
σε κανέναν άλλο reader, θεωρείται χαμένο. Οπότε στον πίνακα ‘lost’, προστίθεται μια
εγγραφή με το id και την παρούσα χρονική στιγμή.

tagId

lastMillis

355502d00fa8554909de7e19

1229369234218

3. Ένα tag διαβάζεται από τον τελευταίο reader Α και μετά από x 8 sec δεν το
έχει διαβάσει κανείς άλλος.

Έστω ότι αρχικά ο reader 127.0.0.1:5084 διαβάζει το tag που φαίνεται στην
εικόνα.

8

Έστω ότι x sec. είναι ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος που διαρκεί το στάδιο το οποίο αντιπροσωπεύει ο
reader A
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Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader στέλνει τη λίστα με τα tags που διαβάζει.

Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθενται οι παρακάτω εγγραφές.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5084

15/12/2008

20:50:06

1229367046500

0

0

Ακολουθώντας μια σωστή διαδρομή, το tag περνά και από τον τελευταίο
reader, τον 127.0.0.1:5088.
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Έτσι, το πεδίο completed του πίνακα ‘tagsTracking’ παίρνει την τιμή 1 για να
δείξει ότι το tag αυτό ολοκλήρωσε την διαδικασία.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5088

15/12/2008

23:14:06

1229375644738

1

0

Αφού το έχει διαβάσει ο τελευταίος reader, μετά από x sec, αν το tag δε βρεθεί
σε κανέναν άλλο reader, ΔΕ θεωρείται χαμένο. Θεωρείται ότι απλά ολοκλήρωσε τη
διαδικασία. Οπότε στον πίνακα lost, ΔΕΝ προστίθεται καμία εγγραφή.

4. Ένα tag διαβάζεται από τον ίδιο reader ενώ έχουν περάσει περισσότερα
από 5 δευτερόλεπτα 9 από την τελευταία ανάγνωση.

Έστω ότι αρχικά ο reader 127.0.0.1:5084 διαβάζει το tag που φαίνεται στην
εικόνα.

9

χρόνος που μετά το πέρας του το tag έχει βγει από την εμβέλεια του reader
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Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader στέλνει τη λίστα με τα tags που διαβάζει.

Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθενται οι παρακάτω εγγραφές.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5084

15/12/2008

20:50:06

1229367046500

0

0

Αν μετά από 5 δευτερόλεπτα,o reader ξαναδιαβάσει το ίδιο tag, τότε αυτό θα
θεωρηθεί λανθασμένη ανάγνωση.
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Οπότε στον πίνακα ‘notcorrectlyread’ θα προστεθεί η παρακάτω εγγραφή:
tagId

wrongReader

date

time

millis

3555a2d00fa8554909de7e19

127.0.0.1:5084

15/12/2008

23:27:58

1229376478031
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5. Ένα tag διαβάζεται για πρώτη φορά από reader που δεν είναι πρώτος
στην ακολουθία.

Έστω ότι ο reader 127.0.0.1:5085 διαβάζει το tag που φαίνεται στην εικόνα.
Οι υπόλοιποι readers δεν διαβάζουν τίποτα ακόμα.

Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader στέλνει τη λίστα με τα tags που διαβάζει.
Το πρόγραμμα αρχικά θα κάνει έλεγχο αν τα tags διαβάστηκαν από τους σωστούς
readers. Διαπιστώνει ότι κάποιο tag διαβάστηκε για πρώτη φορά από reader που δεν
είναι πρώτος και εμφανίζει τα εξής:

91

Αυτό το tag πλέον καταχωρείται στα ‘notcorrectlyread’ tags. Οπότε στον
πίνακα ‘tagsTracking’ ΔΕΝ προστίθεται καμία εγγραφή όμως εισάγεται στον πίνακα
‘notcorrectlyread’ η παρακάτω εγγραφή:
tagId

wrongReader

date

time

millis

350cb4d58a372089a426a1ee

127.0.0.1:5085

16/12/2008

11:31:02

1229419862723

6. Ένα tag διαβάζεται από κάποιον reader που δεν είναι ο επόμενος από
αυτόν της προηγούμενης ανάγνωσης.

Έστω ότι αρχικά μόνο ο πρώτος reader, o 127.0.0.1:5084, διαβάζει το tag που
φαίνεται στην εικόνα.

Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader στέλνει τη λίστα με τα tags που διαβάζει.
Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθεται η παρακάτω εγγραφή.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5084

16/12/2008

21:27:35

1229455655340

0

0

Έστω ότι το tag σταματά να το διαβάζει ο 127.0.0.1:5084 και το διαβάζει ο
127.0.0.1:5087 ο οποίος όμως δεν είναι ο επόμενος του 127.0.0.1:5084. Έτσι το
πρόγραμμα εντοπίζει τα εξής:
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Αυτό το tag πλέον καταχωρείται στα ‘notcorrectlyread’ tags.
tagId

wrongReader

date

time

millis

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5087

16/12/2008

21:32:40

1229455960774

Δεν έγινε ενημέρωση του πίνακα ‘tagsTracking’ για το tag που διαβάστηκε
λανθασμένα.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5084

16/12/2008

21:27:35

1229455655340

0

0
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7. Ένα «χαμένο» tag ξαναδιαβάζεται.

Έστω ότι αρχικά μόνο ο πρώτος reader, o 127.0.0.1:5084, διαβάζει το tag που
φαίνεται στην εικόνα.

Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader 127.0.0.1:5084 στέλνει τη λίστα με τα tags
που διαβάζει. Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθενται οι παρακάτω
εγγραφές.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5084

16/12/2008

21:27:35

1229455655340

0

0

Μετά από x sec, αν το tag δε βρεθεί σε κανέναν άλλο reader, θεωρείται
χαμένο. Οπότε στον πίνακα ‘lost’, προστίθεται μια εγγραφή με το id και την παρούσα
χρονική στιγμή.
tagId

lastMillis

35a3ec8bad2aeac055c70848

1229457797752

Έστω ότι αυτό το tag ξαναδιαβάζεται από τον reader 127.0.0.1:5085, τον
επόμενο του 127.0.0.1:5084. Έτσι το tag δε θεωρείται ποια χαμένο, θα σβηστεί η
εγγραφή από τον πίνακα ‘lost’ και ο πίνακας ‘tagsTracking’ θα ενημερωθεί κανονικά.

tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5085

16/12/2008

22:04:27

1229457867417

0

0
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8. Ένα «λάθος αναγνωσμένο» tag διαβάζεται σωστά.

Έστω ότι αρχικά μόνο ο πρώτος reader, o 127.0.0.1:5084, διαβάζει το tag που
φαίνεται στην εικόνα.

Ξεκινά το πρόγραμμα και ο reader 127.0.0.1:5084 στέλνει τη λίστα με τα tags
που διαβάζει.

Οπότε στον πίνακα ‘tagsTracking’ προστίθεται η παρακάτω εγγραφή.
tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5084

16/12/2008

21:27:35

1229455655340

0

0
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Έστω ότι η επόμενη ανάγνωση γίνεται από κάποιον reader που δεν είναι
επόμενος του 127.0.0.1:5084. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια λάθος ανάγνωση
οπότε θα προστεθεί η παρακάτω εγγραφή στον πίνακα ‘notcorrectlyread’:
tagId

wrongReader

date

time

millis

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5087

16/12/2008

22:37:40

1229459855436

Έστω ότι αυτό το tag ξαναδιαβάζεται από τον reader 127.0.0.1:5085, τον
επόμενο του 127.0.0.1:5084. Έτσι θα σβηστεί η εγγραφή από τον πίνακα
‘notcorrectlyread’ και ο πίνακας ‘tagsTracking’ θα ενημερωθεί κανονικά.

tagId

lastReader

lastDate

lastTime

lastMillis

completed

delivered

35a3ec8bad2aeac055c70848

127.0.0.1:5085

16/12/2008

22:04:27

1229457867417

0

0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Γενίκευση Χρήσεων Συστήματος Tracking και Συμπεράσματα

7.1.

Γενίκευση Χρήσεων Συστήματος Tracking
Το σύστημα που περιγράφηκε λεπτομερώς στα προηγούμενα κεφάλαια,

δημιουργήθηκε με αφορμή και γνώμονα τις ανάγκες μια εταιρείας που αναλαμβάνει
την μαζική πλύση του ιματισμού των πελατών της, όπως πχ. ξενοδοχείων και
νοσοκομείων, και η οποία έχει ανάγκη αυτοματοποίησης της διαδικασίας που
ακολουθεί .
Έγινε η υπόθεση ότι στην εταιρεία αυτή υπάρχει ξεχωριστός χώρος για κάθε
στάδιο της διαδικασίας πλύσης και ότι για κάθε στάδιο, στην είσοδο του χώρου που
αυτό πραγματοποιείται υπάρχει μια πύλη (RFID reader) κάτω από την οποία περνάνε
όλα τα αντικείμενα που μεταβαίνουν στο στάδιο αυτό. Με τον τρόπο αυτό και
εφόσον τα αντικείμενα φέρουν ένα RFID tag πάνω τους, το σύστημα είναι σε θέση να
παρακολουθεί τη θέση καθενός αντικειμένου ξεχωριστά και έτσι να υπάρχει πλήρης
γνώση σχετικά με το τι βρίσκεται που. Ακόμα, σημαντικό στοιχείο αυτού του
συστήματος είναι η δυνατότητα να γνωρίζει τις επιτρεπτές διαδρομές που μπορεί να
ακολουθήσει ένα αντικείμενο και με αυτόν τον τρόπο να αποτρέπει λάθη κατά τη
διαδικασία ή ακούσια παράκαμψη σταδίων αυτής.
Εκτός από τη δυνατότητα παρακολούθησης του χώρου συνολικά αλλά και
καθενός

αντικειμένου

ξεχωριστά,

το

σύστημα

προσφέρει

και

αυτόματη

κατηγοριοποίηση των αντικειμένων. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε σημείο της
διαδικασίας απαιτείται διαχωρισμός των αντικειμένων σύμφωνα με κάποιο κριτήριο
(π.χ. θερμοκρασία πλύσης), ο υπάλληλος της εταιρείας έχει σημαντικό όφελος τόσο
ως προς την ταχύτητα όσο και ως προς την ποιότητα της εργασίας του, επειδή δεν
χρειάζεται να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο. Η εργασία του απλοποιείται διότι
εμφανίζεται στην οθόνη του η κατηγορία στην οποία ανήκει και έτσι απαιτείται μόνο
τοποθέτηση του στο αντίστοιχο σημείο που αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη
κατηγορία.
Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
που να απαιτεί από ένα τέτοιο σύστημα να χρησιμοποιείται μόνο σε εταιρείες πλύσης
ιματισμού. Η ανάγκη για παρακολούθηση της θέσης των αντικειμένων και πιθανόν
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και για διαχωρισμό αυτών υφίσταται σε όλες τις εφοδιαστικές αλυσίδες, είτε
πρόκειται για εταιρεία πλύσης είτε για μια οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας τα
εμπορεύματα περνάνε από πολλά στάδια και χρειάζεται να υπάρχει άμεση και σαφής
γνώση της θέσης τους.
Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποια παραδείγματα με τα οποία θα γίνει σαφές
ότι σύστημα αυτό μπορεί να ανταποκριθεί εξίσου αποτελεσματικά και σε
διαφορετικές περιπτώσεις.
Περίπτωση 1: Σήμανση και παρακολούθηση εγγράφων
Για τις επιχειρήσεις, η ικανότητα να βρίσκονται έγγραφα και αρχεία γρήγορα
είναι σημαντική και κρίσιμη. Η τεχνολογία RFID είναι αυτή που βοηθά τις
επιχειρήσεις να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για να βρεθούν κάποια έγγραφα ή
να τοποθετηθούν σωστά εκείνα που δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί. Ένα RFID tracking
σύστημα μπορεί να παρακολουθεί έγγραφα (παλιά ή καινούρια) μέσα σε ένα γραφείο,
ένα κτίριο ή ακόμα και μια εταιρεία που εκτείνεται σε πολλά κτίρια. Με αυτόν τον
τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα γιατί αποφεύγονται οι χρονοβόρες αναζητήσεις
αυτών.
Περίπτωση 2: Σήμανση και παρακολούθηση παλετών
Οι κλασικές ξύλινες παλέτες είναι ένα βασικό έξοδο γι’ αυτούς που
χρησιμοποιούν χιλιάδες από αυτές. Γι’ αυτό, πολλές εταιρείες έχουν στραφεί στις
επαναχρησιμοποιούμενες παλέτες με τις οποίες γίνεται σημαντική εξοικονόμηση
κόστους με την προϋπόθεση βέβαια αφενός να επιστρέφονται και αφετέρου να
επιστρέφουν άφθαρτες.
Λύση σε αυτό το θέμα μπορεί να δώσει η τεχνολογία RFID αν σημανθούν οι
παλέτες και πριν οποιαδήποτε αποστολή παλέτας σε πελάτη να καταγράφονται στα
tags πληροφορίες για τον πελάτη και την αποστολή. Έχοντας readers στο χώρο της
αποθήκης αλλά και στα φορτηγά που μεταφέρουν τις παλέτες θα είναι δυνατή ανά
πάσα στιγμή η γνώση της θέσης αφενός του φορτίου και αφετέρου των παλετών.
Επίσης θα είναι εφικτό να διαπιστωθεί αν κάποια παλέτα χάθηκε ή καταστράφηκε
από κάποιον πελάτη και έτσι να χρεωθεί αυτός αντί να επωμιστεί το κόστος η
εταιρεία.
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Περίπτωση 3: Παρακολούθηση κρατουμένων στις φυλακές
Τοποθετώντας ένα tag στο χέρι ή το πόδι των κρατουμένων και κάποιο αριθμό
readers σε κομβικά σημεία, εκτός του ότι αποτρέπονται οι αποδράσεις, οι φύλακες
μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν που βρίσκεται κάθε κρατούμενος, να
βλέπουν αν βρίσκονται όλοι μέσα στα κελιά τους και να εντοπίζουν ποιοι ήταν κοντά
σε κάποιο σημείο που δημιουργήθηκε επεισόδιο, Όταν οι κρατούμενοι γνωρίζουν ότι
παρακολουθούνται οι κινήσεις τους, αποφεύγουν να δημιουργούν επεισόδια και δε
μπορούν να αμφισβητήσουν ό,τι προκύπτει από το σύστημα. Τέλος, με ένα τέτοιο
σύστημα υπάρχει σημαντική μείωση χρόνου και κόστους δουλειάς των εργαζομένων.
Περίπτωση 4: Παρακολούθηση πολύτιμων αντικειμένων
Αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας αλλά και αντικείμενα που είναι
απόλυτα χρήσιμα για την διεκπεραίωση κάποιων εργασιών είναι απαραίτητο να
μπορούν να ελέγχονται διαρκώς. Είτε πρόκειται για ιατρικά μηχανήματα που
μετακινούνται στους χώρους ενός νοσοκομείου, είτε για ακριβούς φορητούς
υπολογιστές μιας επιχείρησης, είτε για οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο και ακριβό
εξοπλισμό, η ικανότητα άμεσης εύρεσής του τη στιγμή που αυτό χρειάζεται είναι
αναμφισβήτητα απαραίτητη.

Ιματισμός

Πολύτιμα
Αντικείμενα

Έγγραφα

Παλέτες

Φυλακισμένοι

Γνώση θέσης

9

9

9

9

9

Διαχωρισμός

9

9

Έλεγχος
διαδρομών

9

9

9

Πίνακας 2. Γενίκευση χρήσεων συστήματος ιματισμού
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Είναι σαφές ότι ένα σύστημα όπως αυτό που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής
της διπλωματικής εργασίας όχι απλά καλύπτει περιπτώσεις όπως αυτές που
περιγράφθηκαν παραπάνω αλλά είναι σε θέση να εξυπηρετήσει και ακόμα πιο
ιδιαίτερες ανάγκες προσφέροντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτόν
που θα το αξιοποιήσει πλήρως και θα το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες.

7.2.

Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτής της διπλωματικής εργασίας κρίνεται

σκόπιμο να γίνει μια περιεκτική σύνοψη των καίριων σημείων της. Στα προηγούμενα
κεφάλαια παρουσιάστηκε αρχικώς η τεχνολογία της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης
(RFID) η μεγάλη χρησιμότητα της οποίας μας ώθησε στο να τη χρησιμοποιήσουμε
ώστε να δοθεί λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία
των πλυντηρίων ιματισμού. Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με τις χρονοβόρες και
επιρρεπείς σε ανθρώπινα λάθη διαδικασίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα σε μια
εταιρεία που αναλαμβάνει την πλύση μεγάλου αριθμού αντικειμένων ιματισμού.
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετηθεί και να
αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο στην τεχνολογία RFID το οποίο θα
αυτοματοποιεί τις διαδικασίες καταμέτρησης, διαχωρισμού (ομαδοποίησης) και
παρακολούθησης των αντικειμένων που βρίσκονται στο χώρο μιας τέτοιας
επιχείρησης, ελαχιστοποιώντας την παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Για να
επιτευχθεί αυτό, δημιουργήθηκαν κανόνες βάσει των οποίων το σύστημα μπορεί να
δώσει αξιόπιστες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για τη θέση και την κατάστασή των
αντικειμένων που παρακολουθεί. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος
της ουσιαστικής πρωτοτυπίας που έχει αυτό το σύστημα. Προαπαιτούμενο για την
πραγματοποίηση της παρακολούθησης είναι η τοποθέτηση RFID αναγνωστών στο
χώρο αλλά και η σήμανση με κατάλληλα RFID tags όλων των αντικειμένων που
διαχειρίζεται η επιχείρηση. Αφού έγινε αυτό, δημιουργήθηκε εξαρχής μια εφαρμογή
ικανή να επικοινωνεί με τους αναγνώστες και η οποία, έχοντας ενσωματωμένους τους
κανόνες αυτούς, είναι σε θέση να κρίνει πότε ένα αντικείμενο χάθηκε, πότε
ακολούθησε λάθος διαδρομή ή πότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρις ότου
φτάσει η στιγμή το αντικείμενο να παραδοθεί στον πελάτη στον οποίο.
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Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι χρησιμοποιήθηκε επίσημο πρότυπο του
EPCglobal επιτυγχάνοντας ανεξαρτησία από τον τύπο των reader. Τέλος,
αξιοσημείωτο είναι το ότι το σύστημα που υλοποιήθηκε είναι δυνατόν να
προσαρμοστεί στις ανάγκες οποιασδήποτε γραμμής παραγωγής, ανεξάρτητα από τον
αριθμό και τη σειρά των σταδίων της και αυτό συμβαίνει διότι το σύστημα
παραμετροποιείται από τον ίδιο το χρήστη.
Οπότε είναι πλέον σαφές ότι το σύστημα που δημιουργήθηκε είχε ως αφορμή
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά εν τέλει κατέληξε να μπορεί να εξυπηρετήσει
πολλά περισσότερα.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’
Βάσει όσων ειπώθηκαν στο κεφάλαιο 4, τα UML διαγράμματα που
προκύπτουν είναι τα εξής:
Use Case Model

Inform for Shipment
Customer
Tags Separation

Tags Tracking

Reader

Path Confirmation

Find Lost Tags

Find Completed Tags

Administrator

System Setup

Modify Tag Info
<<include>>

Fing a Tag
Employee
Print Report
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Activity Diagrams

Use Case: Tags’ Separation

103

Use Case: Path Confirmation

104

Use Case: Find a tag

Fill in Tag Id

Check if it is has been read

Search Lost tags

exists?
Show error message

Search "not correctly read"

exists?

No

No
Yes
Find last reader

No
Yes

Yes

Show message

Show last reader
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Show which reader read it incorreclty

Use Case: Find Lost Tags

For every tag that has been read
Check the reader that read the tag for the last time

Check when was read for the last time

Check how much time must pass till the next reader

has passed more time than is permitted?

Yes
is the reader the last of the sequence?

No

Yes

No

Mark tag as lost
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Use Case: Find Completed Tags

Read tag list from reader
is the reader the last?
No
Yes

Mark as completed

Use Case: Inform for Shipment

Fill in username & password

Fill in shipment details

Submit
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Use Case: Modify Tag Info

Fill in username & password
Is administrator?
No
Yes
Find a Tag

Modify tag details

Update

108

Use Case: Print Report

report for delivery or receipt?
delivery

receipt

select client

Put items in database and store date & time of receipt

are there items to be delivered?
Print items and date & time of receipt
Yes

No

Print items, date & time of receipt, date & time of delivery

Move items to "delivered" history
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Use Case: System Setup

Fill in username & password
is administrator?
No

Print error message

Yes
Declare name,ip address,port for all the readers

Declare readers' topology

Declare intermediate time between each pair (previous,next)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’
Παρακάτω παρουσιάζονται όλοι οι πίνακες της βάσης δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε με τα πεδία τους αναλυτικά αλλά και μια μικρή περιγραφή τους.
clients

Ο πίνακας ‘clients’ αποθηκεύει όλους τους πελάτες της εταιρείας, με τα
στοιχεία επικοινωνίας τους και τον μοναδικό κωδικό τους. Ο κωδικός αυτός
χρησιμοποιείται όποτε κάποιος άλλος πίνακας θέλει να αναφερθεί σε κάποιον πελάτη
(ξένο κλειδί).
collected_items
collected_items
PK,FK1

tagId

CHAR(35)

firstDate
firstTime

CHAR(12)
CHAR(10)

Ο πίνακας ‘collected_items’ διατηρεί όλα τα αντικείμενα που έχουν
παραληφθεί αλλά δεν έχουν παραδοθεί. Ενημερώνεται μόνο όταν υπάρχει παραλαβή
καινούριου φορτίου ή παράδοση φορτίου. Χρησιμεύει περισσότερο για την έκδοση
παραστατικών ώστε να φαίνεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των
αντικειμένων.
delivered
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Στον πίνακα ‘delivered’ καταγράφονται όλες οι παραδόσεις που συμβαίνουν
καθημερινά. Αυτός ο πίνακας είναι απαραίτητος ούτως ώστε να «αδειάζει» ο
‘tagstracking’ (βλ. παρακάτω) καθώς επίσης και να διατηρείται ένα ιστορικό όλων
των παραδόσεων.
login

Σε αυτόν τον πίνακα διατηρούνται τα συνθηματικά τα οποία μπορεί να
χρησιμοποιήσει κάποιος για να χρησιμοποιήσει το σύστημα. Επίσης, γίνεται
διαχωρισμός των χρηστών ανάλογα με το ρόλο τους (client,user,admin) και ανάλογα
ενεργοποιούνται οι δυνατότητες που έχει ο καθένας.
lost

Ο πίνακας ‘lost’ χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται όλα τα «χαμένα» tags.
Στον πίνακα αποθηκεύεται το id του tag και η χρονική στιγμή εισαγωγής στον
πίνακα. Αν κάποιο από τα «χαμένα» tags, διαβαστεί ορθά από κάποιο reader,
σβήνεται η εγγραφή από τον πίνακα και άρα παύει να θεωρείται «χαμένο».
notcorrectlyread
notcorrectlyread
PK,FK1

tagId

CHAR(35)

FK2

wrongReader
date
time
millis

CHAR(20)
CHAR(12)
CHAR(10)
INTEGER

Ο πίνακας ‘notcorrectlyread’ διατηρεί όλα εκείνα τα tags για τα οποία το
σύστημα εντόπισε ότι ακολούθησαν λάθος διαδρομή και βρέθηκαν σε χώρο που δεν
έπρεπε. Για κάθε tag που διαβάστηκε λανθασμένα, διατηρείται ο reader που το
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διάβασε και η χρονική στιγμή. Εφόσον βρεθούν πάλι στο χώρο που πρέπει,
διαγράφονται από τον πίνακα αυτό.
readers

Σε αυτόν τον πίνακα διατηρούνται όλοι οι readers που χρησιμοποιούνται από
το σύστημα με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους
με τον host αλλά και για το διαχωρισμό μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά, για κάθε
reader φυλάσσεται ένα όνομα που του δίνει ο administrator, η ip διεύθυνση του και η
θύρα. Τα 2 τελευταία απαιτούνται για να μπορεί να συνδεθεί ο host με τον reader.
sequence

Για να φυλάσσονται οι επιτρεπτές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένα
αντικείμενο, δημιουργήθηκε αυτός ο πίνακας όπου για κάθε reader υπάρχουν όλοι οι
δυνατοί επόμενοί του, η περιγραφή αν είναι πρώτος, τελευταίος ή μη και τέλος ο
χρόνος που επιτρέπεται να μεσολαβήσει μεταξύ των 2 reader.
tagsinfo

113

Ο πίνακας ‘tagsinfo’ διατηρεί όλα τα tags που μπορούν να εμφανιστούν στην
εταιρεία πλύσης μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτά (θερμοκρασία
πλύσης, αν απαιτείται στεγνό καθάρισμα, κάτοχος, αριθμός πλύσεων κλπ.)Βάσει
αυτού του πίνακα γίνεται ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε κατηγορίες.
tagstracking

Ο πίνακας ‘tagstracking’ χρησιμοποιείται για να καταγράφονται όλα τα tags
που διαβάζει το σύστημα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο πίνακας αυτός δεν
παρουσιάζει την παρούσα κατάσταση αλλά τις τελευταίες κινήσεις των tags. Για
παράδειγμα, ένα tag που τη στιγμή x διαβάζεται από τον reader Α αλλά τη στιγμή
x+y δεν το διαβάζει ούτε ο A ούτε κάποιος άλλος, τότε στον πίνακα θα φαίνεται η
τελευταία στιγμή που διαβάστηκε, δηλαδή η στιγμή χ.
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