




- Η ασύρµατη επικοινωνία µεγάλης εµβέλειας πάντα 

χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες (RF).

- Μικρής εµβέλειας επικοινωνίες µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν είτε RF είτε υπέρυθρες που κατά χρησιµοποιήσουν είτε RF είτε υπέρυθρες που κατά 

κανόνα είναι χωρίς άδεια (δηλαδή, δωρεάν).

- Τα τρία κύρια είναι οι Υπέρυθρες (IrDA), η ασύρµατη 

τεχνολογία Bluetooth και η τεχνολογία ασύρµατων 

τοπικών  δικτύων WLAN, τα οποία λειτουργούν στα 

2,4 gigahertz(GHz) ή 5 GHz. 





- Η ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth είναι µια 

µικρής εµβέλειας ασύρµατη επικοινωνία.    

- Χρησιµοποιείται για   ad hocδικτύωση για την 

µεταφορά δεδοµένων και φωνής. µεταφορά δεδοµένων και φωνής. 



� Μπορεί να πάρει µέχρι και δέκα δευτερόλεπτα για να πραγµατοποιηθεί µια 
σύνδεση Bluetooth. (αν και αυτός δεν είναι ένας αντιπροσωπευτικός χρόνος, οι 
δοκιµές µε τα τσιπ BlueCore δείχνουν ότι 2.5 δευτερόλεπτα συνήθως αρκούν για 
την σύνδεση). 

� Για να είναι σίγουρο ότι η συσκευή αναζήτησης µπορεί να εντοπίσει όλες τις 
συσκευές προς αναζήτηση που είναι εντός εµβέλειας , στις προδιαγραφές 
Bluetooth έχει καθοριστεί ως µέσος χρόνος έρευνας τα 10.24 δευτερόλεπτα.

Κάθε συσκευή µπορεί να έχει µια λίστα γνωστών συσκευών ώστε να � Κάθε συσκευή µπορεί να έχει µια λίστα γνωστών συσκευών ώστε να 
γλυτώνει τα 10,24 δευτερόλεπτα της σύνδεσης. . Γι αυτό το λόγω οι 
περισσότερες συσκευές (π.χ. κινητά, GPS κτλ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σχεδόν µε οποιαδήποτε συσκευή και µετά από την πρώτη φορά που θα 
χρησιµοποιηθούν να καταχωρηθούν ως γνωστές συσκευές έτσι ώστε να µην 
υπάρχει η ανάγκη αναζήτησης για την επόµενη χρήση τους.



� Η Bluetooth σύνδεση βασίζεται στην σύνδεση µιας master συσκευής µε µέχρι 7 
slave συσκευές σε ένα δίκτυο piconet1

� Για την ασφάλεια της εγκυρότητας των συνδέσεων ACL χρησιµοποιείται ο 
έλεγχος κυκλικού πλεονασµού (CRC check)2

� Για την διόρθωση των λαθών χρησιµοποιείται η λογική των αναµεταδόσεων που 
δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα όταν µια γνωστοποίηση ορθής µετάδοσης 
δεδοµένων µπορεί να αναµεταδοθεί σε  1.25ms.δεδοµένων µπορεί να αναµεταδοθεί σε  1.25ms.

� Οι προδιαγραφές Bluetooth χρησιµοποιούν µηχανισµούς διαµοιρασµού του 
εύρους ζώνης µεταξύ των συσκευών slave ώστε να πετύχουν την καλύτερη 
ποιότητα χρήσης των διαφόρων υπηρεσιών από όλες τις συσκευές



� Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) είναι η δεύτερη 
επανάσταση της Javaστην σύντοµη ιστορίας της.

� Η J2ME είναι η ίδια η Javaγια µικροσυσκευές. Οι 
µικρές συσκευές µπορεί να είναι τα διάφορα κινητά 
τηλέφωνα,  pagers, PDAs κ.α.
Η J2ME είναι σχεδιασµένη για συγκεκριµένα είδη � Η J2ME είναι σχεδιασµένη για συγκεκριµένα είδη 
συσκευών, ανάλογα µε το είδος επεξεργαστή, µνήµης 
και γενικών δυνατοτήτων τις κάθε συσκευής 
περιορισµένης ισχύος. Οι  κατασκευαστές  των 
διάφορων συσκευών είναι υπεύθυνοι για την 
εγκατάσταση µιας Java Virtual Machine (JVM) στην 
συσκευή που θα της δίνει την δυνατότητα να είναι 
συµβατή µε τα αντίστοιχα προγράµµατα Java(J2ME)



� Η υλοποίηση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται σε δύο στάδια µε δύο 
εφαρµογές.

� Στην πρώτη εφαρµογή δηµιουργείτε µια σύνδεση µεταξύ δύο 
συσκευών η οποία παραµένει ανοιχτή όσο υπάρχει επικοινωνία 
µεταξύ αυτών.

� Στην δεύτερη εφαρµογή η κάθε συσκευή µπορεί να παίξει τον ρόλο � Στην δεύτερη εφαρµογή η κάθε συσκευή µπορεί να παίξει τον ρόλο 
του  server ή  του  client ανάλογα µε την προτίµηση του χρήστη.

� Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρµογών χρησιµοποιήθηκε η 
γλώσσα προγραµµατισµού JM2E και το περιβάλλον εργασίας του 
προγράµµατος NetBeans 6.1.  Επίσης η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε 
για την εκτέλεση των εφαρµογών στο υπολογιστή είναι το Default 
Color Phone της Sun Java™ Wireless Toolkit 2.5.2.



� Επιλογή πρωτόκολλου επικοινωνίας

� Επιλογή ρυθµίσεων που είναι συµβατές µε το 
κινητό που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή 
(CDC, CLDC, MIDP )CDC, CLDC, MIDP )

� Επιλογή συσκευών (Sony Ericsson k750, k800i)



� Προβλήµατα συµβατότητας των συσκευών

� Προβλήµατα στον προγραµµατισµό µε τεχνικές � Προβλήµατα στον προγραµµατισµό µε τεχνικές 
όπως multithreading 

� Προβλήµατα στην χρήση κλάσεων γενικά

� Προβλήµατα λόγω των πολλών µηνυµάτων στην 
προσπάθεια αποστολής αρχείου



� Στην επικοινωνία (∆εν υπήρχαν διακοπές)

� Στην ταχύτητα αποστολής µηνύµατος (προβλήµατα 
παρουσιάσθηκαν λόγω ιού στο κ800)παρουσιάσθηκαν λόγω ιού στο κ800)

� Στον χρόνο σύνδεσης ( σε γνωστές και άγνωστες 
συσκευές)

� Στον τρόπο γραφείς των µηνυµάτων ( το πρόγραµµα 
χρησιµοποιούσε τις δυνατότητες του κινητού)




