
 

 

 
 
 
 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ  
ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 
 

Απόστολος Σπένδας 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

 
 
 
 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 

Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  
 
 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

Ιούλιος 2012



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012, Απόστολος Σπένδας 

Η έγκριση της εργασίας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων 
του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος (Ν.5343/32 αρ.202 παρ.2). 

 



 

iii 
 

Ευχαριστίες 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Μαυρίδη που 

μου εμπιστεύτηκε το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, δίνοντας μου έτσι την ευκαιρία να 
ανακαλύψω το επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και τους συμφοιτητές μου 
για την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη που μου παρείχαν όλο αυτό το διάστημα. 
 
Περίληψη  
 

Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο 
πεδίο έρευνας στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Ωστόσο, λόγω κάποιων από 
τις ιδιαιτερότητές τους, οι κόμβοι ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων υπόκεινται σε 
λειτουργικούς και σχεδιαστικούς περιορισμούς, που δημιουργούν νέες προκλήσεις 
και αντικείμενα έρευνας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου.   

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ασύρματων δικτύων αισθητήρων και των 
ζητημάτων ασφαλείας που προκύπτουν. Αρχικά πραγματοποιείται ταξινόμηση των 
ασύρματων δικτύων αισθητήρων και ανάλυση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων ανά 
τομέα εφαρμογής, καθώς επίσης παρουσιάζονται τυπικές εφαρμογές από κάθε χώρο. 
Έπειτα, γίνεται παρουσίαση των προτύπων ασύρματων δικτύων αισθητήρων τοπικής 
περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.15.4., ZigBee και Bluetooth 
LE. Εξετάζονται ζητήματα ασφάλειας κατά την προσωρινή αποθήκευση και 
μεταφορά των δεδομένων, καθώς και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουν 
χώρο γνωστές επιθέσεις και απειλές στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Τέλος 
αξιολογούνται συγκριτικά οι τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης αισθητήρων, 
ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα, τα οποία 
ορίζουν τις τυπικές περιοχές εφαρμογών κάθε τεχνολογίας. 
 
Λέξεις κλειδιά 
 
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Ασφάλεια, Wireless Sensor Networks, WSN, 
ZigBee, Bluetooth LE, EnOcean, RuBee, DASH7, ISA100.11a, 6LoWPAN, 
NeuRFon 
 
  



 

iv 
 

Περιεχόμενα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή  
1.1 Πρόλογος   .................................................................................................................. 8
1.2 Σκοπός   ....................................................................................................................... 8
1.3 Δομή διπλωματικής εργασίας   ................................................................................... 9
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων – WSN 
2.1 Εισαγωγή   ................................................................................................................ 11
2.2 Διαφορές των ασύρματων δικτύων αισθητήρων   .................................................... 12
2.3 Κατηγορίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων   ........................................................ 13
2.4 Βασικά χαρακτηριστικά ασύρματων δικτύων αισθητήρων   .................................... 16

2.4.1 Αρχιτεκτονική ασύρματου κόμβου  ......................................................... 16
2.4.2 Δυνατότητα αίσθησης   ............................................................................. 18
2.4.3 Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων   .................................................... 19
2.4.4 Δυνατότητα επικοινωνίας   ....................................................................... 19
2.4.5 Συντήρηση   .............................................................................................. 21
2.4.6 Localization   ............................................................................................ 21
2.4.7 Συγχρονισμός   .......................................................................................... 21
2.4.8 Ασφάλεια   ................................................................................................ 21
2.4.9 Σχεδιαστικοί περιορισμοί   ....................................................................... 22
2.4.10 Κόστος Παραγωγής   .............................................................................. 23

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 
3.1 Εισαγωγή   ................................................................................................................ 24
3.2 Πλεονεκτήματα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων   .......................................... 25
3.3 Εφαρμογές   .............................................................................................................. 25

3.3.1 Περιβαλλοντικές εφαρμογές.   .................................................................. 26
3.3.2 Γεωργικές εφαρμογές   ............................................................................. 28
3.3.3 Εφαρμογές πρόληψης καταστροφών και παροχής βοήθειας   .................. 28
3.3.4 Οικιακές εφαρμογές   ................................................................................ 29
3.3.5 Βιομηχανικές εφαρμογές.   ....................................................................... 30
3.3.6 Εφαρμογές στην υγεία   ............................................................................ 30
3.3.7 Εφαρμογές στις συγκοινωνίες   ................................................................ 31
3.3.8 Εφαρμογές επιτήρησης   ........................................................................... 31
3.3.9 Στρατιωτικές εφαρμογές   ......................................................................... 31

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το πρότυπο IEEE 802.15.4   
4.1 Εισαγωγή   ................................................................................................................ 33
4.2 Βασικές έννοιες του πρωτοκόλλου   ......................................................................... 33
4.3 Αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου   ........................................................................... 35
4.3 Τοπολογία δικτύου   .................................................................................................. 38
4.4 Το φυσικό επίπεδο - PHY   ....................................................................................... 38

4.4.1 Υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου   ........................................................... 39
4.4.2 Το πακέτο του φυσικού επιπέδου - PPDU   .............................................. 40

4.5 Το επίπεδο έλεγχου πρόσβασης μέσου - MAC   ...................................................... 41
4.5.1 Υπηρεσίες του επιπέδου έλεγχου πρόσβασης μέσου   ............................. 41
4.5.2 Το πακέτο επιπέδου έλεγχου πρόσβασης μέσου - MPDU   ..................... 44
4.5.3 Η δομή των πλαισίων  .............................................................................. 45

4.6 Αξιοπιστία   ............................................................................................................... 46



 

v 
 

4.7 Κρυπτογράφηση  ...................................................................................................... 47
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το πρότυπο ZigBee 
5.1 Εισαγωγή   ................................................................................................................ 48
5.2 Οι εκδόσεις του πρότυπου ZigBee  .......................................................................... 49
5.3 Κατηγορίες συσκευών ZigBee  ................................................................................ 51
5.4 Τρόποι πρόσβασης στο κανάλι   ............................................................................... 52
5.5 Το επίπεδο εφαρμογών - APL   ................................................................................ 53

5.5.1 Υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών - APS   ........................................ 55
5.5.1.1 Οντότητα δεδομένων υπό-επιπέδου υποστήριξης   ..................... 55
5.5.1.2 Υπηρεσίες δεδομένων υπό-επιπέδου υποστήριξης   ................... 56
5.5.1.3 Οντότητα διαχείρισης υπό-επιπέδου υποστήριξης   .................... 56
5.5.1.4 Υπηρεσίες διαχείρισης υπό-επιπέδου υποστήριξης   .................. 56

5.5.2 Προδιαγραφές υπηρεσιών   ....................................................................... 58
5.5.3 Τα ZigBee Device Objects - ZDO   .......................................................... 58
5.5.4 Περιγραφή των Device Object   ............................................................... 59
5.5.5 Η δομή του πλαισίου υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών   ............... 60
5.5.6 Το πλαίσιο εφαρμογών ZigBee   .............................................................. 62
5.5.7 Προφίλ εφαρμογών   ................................................................................. 62
5.5.8 Συστάδες - Clusters   ................................................................................. 63
5.5.9 Αναγνωριστικά προφίλ της ZigBee Alliance - Profile Identifier   ........... 63
5.5.10 Ορισμός περιγραφής συσκευής και συστάδας  ...................................... 63
5.5.11 Τοποθέτηση των προφίλ στα τερματικά σημεια   ................................... 63
5.5.12 Ενεργοποίηση υπηρεσίας ανακάλυψης συσκευών   ............................... 63
5.5.13 Περιγραφείς ZigBee   ............................................................................. 64

5.5.13.1 Περιγραφέας κόμβου - Node Descriptor   ................................. 64
5.5.13.2 Περιγραφέας ενέργειας κόμβου – Node Power Descriptor   .... 64
5.5.13.3 Απλός περιγραφέας – Simple Descriptor   ................................ 65
5.5.13.4 Σύνθετος περιγραφέας – Complex Descriptor   ........................ 65
5.5.13.5 Περιγραφέας χρήστη – User Descriptor  .................................. 66

5.5.14 Το προφίλ συσκευής ZigBee   ................................................................ 66
5.5.14.1 Ανακάλυψη συσκευών και υπηρεσιών   ................................... 66
5.5.14.2 Διασύνδεση τελικών συσκευών   .............................................. 67
5.5.14.3 Διασύνδεση και αποδέσμευση   ................................................ 67
5.5.14.4 Διαχείριση πίνακα δεδομένων   ................................................. 67
5.5.14.5 Διαχείριση δικτύου   .................................................................. 68

5.6 Το επίπεδο δικτύου – NWK   .................................................................................... 68
5.6.1 Τοπολογίες δικτύου   ................................................................................ 69

5.6.1.1 Τοπολογία αστέρα - Star   ........................................................... 69
5.6.1.2 Τοπολογία δέντρου - Tree   ......................................................... 70
5.6.1.3 Τοπολογία συμπλέγματος δένδρου - Cluster Tree   .................... 70
5.6.1.4 Τοπολογία πλέγματος - Mesh   ................................................... 71

5.6.2 Οντότητα δεδομένων επιπέδου δικτύου - NDLE   ................................... 72
5.6.3 Οντότητα διαχείρισης επιπέδου δικτύου - NLME   .................................. 72
5.6.4 Δρομολόγηση   .......................................................................................... 72
5.6.5 Το πακέτο του επιπέδου δικτύου - NPDU   .............................................. 74

 



 

vi 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το πρότυπο Bluetooth Low Energy 
6.1 Εισαγωγή   ................................................................................................................ 76
6.2 Περιγραφή Bluetooth   .............................................................................................. 76

6.2.1 Bluetooth Low Energy   ............................................................................ 78
6.3 Ο πυρήνας του Bluetooth   ........................................................................................ 80

6.3.1 Αρχιτεκτονική του πυρήνα Bluetooth LE  ............................................... 82
6.3.1.1 Διαχειριστής καναλιού   .............................................................. 82
6.3.1.2 Διαχειριστής πόρων L2CAP   ..................................................... 83
6.3.1.3 Πρωτόκολλο διαχείρισης ασφάλειας   ........................................ 83
6.3.1.4 Πρωτόκολλο ιδιοχαρακτηριστικών   ........................................... 83
6.3.1.5 Διαχειριστή AMP   ...................................................................... 83
6.3.1.6 Γενικό προφίλ ιδιοχαρακτηριστικών   ......................................... 84
6.3.1.7 Γενικό προφίλ πρόσβασης  ......................................................... 84
6.3.1.8 Διαχειριστής συσκευής   ............................................................. 84
6.3.1.9 Διαχειριστής ζεύξης   .................................................................. 84
6.3.1.10 Διαχειριστής πόρων ζώνης βάσης   ........................................... 84
6.3.1.11 Ελεγκτής ζεύξης   ...................................................................... 84
6.3.1.12 Φυσικό επίπεδο   ....................................................................... 85

6.4 Αρχιτεκτονική μεταφοράς δεδομένων   .................................................................... 85
6.4.1. Δομή του πακέτου Bluetooth LE   ........................................................... 86
6.4.2 Φυσικά κανάλια Bluetooth LE   ............................................................... 87

6.4.2.1 Το κανάλι piconet Bluetooth LE   ............................................... 88
6.4.2.2 Το κανάλι διαφήμισης   ............................................................... 88

6.4.3 Ζεύξεις στα φυσικά κανάλια LE   ............................................................. 89
6.4.4 Λογικές ζεύξεις και λογικές μεταφορές   .................................................. 89
6.4.5 Κανάλια L2CAP   ..................................................................................... 91

6.5 Λειτουργία Bluetooth LE   ........................................................................................ 92
6.5.1 Διαδικασία φιλτραρίσματος συσκευών   .................................................. 92
6.5.2 Διαδικασία διαφήμισης   ........................................................................... 93
6.5.3 Διαδικασία σάρωσης  ............................................................................... 94
6.5.4 Διαδικασία ανακάλυψης   ......................................................................... 94
6.5.5 Διαδικασία σύνδεσης   .............................................................................. 94
6.5.6 Κατάσταση σύνδεσης   ............................................................................. 95

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πρότυπα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων   
7.1 Εισαγωγή   ................................................................................................................ 96
7.2 EnOcean   .................................................................................................................. 96
7.3 DASH7   .................................................................................................................... 97
7.4 RuBee   ...................................................................................................................... 97
7.5 Isa100.11a   ............................................................................................................... 98
7.6 6LοWPAN   ............................................................................................................ 100
7.7 NeuRFon   ............................................................................................................... 100
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
8.1 Εισαγωγή   .............................................................................................................. 101
8.2 Απαιτήσεις ασφαλείας   .......................................................................................... 101

8.2.1 Διαθεσιμότητα   ...................................................................................... 102
8.2.2 Εμπιστευτικότητα   ................................................................................. 102



 

vii 
 

8.2.3 Ακεραιότητα   ......................................................................................... 102
8.2.4 Αυθεντικότητα   ...................................................................................... 102
8.2.5 Μη αποποίηση   ...................................................................................... 103
8.2.6 Φρεσκάδα πληροφοριών   ....................................................................... 103

8.3 Κενά ασφαλείας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων   ............................................ 103
8.3.1 Ασύρματές συνδέσεις   ........................................................................... 104
8.3.2 Έλλειψη υποδομής   ................................................................................ 104
8.3.3 Πολλαπλά άλματα  ................................................................................. 104
8.3.4 Μη σταθεροί κόμβοι   ............................................................................. 104
8.3.5 Περιορισμένη ενέργεια   ......................................................................... 104
8.3.6 Περιορισμένη μνήμη  ............................................................................. 105
8.3.7 Δρομολόγηση   ........................................................................................ 105

8.4 Επιθέσεις   ............................................................................................................... 105
8.4.1 Επιθέσεις στα επίπεδα δικτύου   ............................................................. 106

8.4.1.1 Επιθέσεις στο φυσικό επίπεδο   ................................................. 106
8.4.1.2 Επιθέσεις στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων   ............................... 106
8.4.1.3 Επιθέσεις στα επίπεδα δικτύου και μεταφοράς   ....................... 107

8.4.2 Είδη επιθέσεων   ..................................................................................... 107
8.4.2.1 Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης   ........................................... 108
8.4.2.2 Σιβυλλική επίθεση   ................................................................... 109
8.4.2.3 Επιθέσεις ανάλυσης κίνησης   ................................................... 109
8.4.2.4 Επιθέσεις αναπαραγωγής κόμβου   ........................................... 109
8.4.2.5 Επιθέσεις εναντίον του απορρήτου   ......................................... 109
8.4.2.6 Φυσικές επιθέσεις   .................................................................... 110
8.4.2.7 Επιθέσεις καταβόθρας   ............................................................. 110
8.4.2.8 Σκουληκότρυπες   ...................................................................... 110
8.4.2.9 Επιλεκτική προώθηση   ............................................................. 110

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπεράσματα 
9.1 Εισαγωγή   .............................................................................................................. 112
9.2 Σύγκριση ZigBee Bluetooth LE   ............................................................................ 113

9.2.1 Συχνότητα λειτουργίας   ......................................................................... 113
9.2.2 Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων   .............................................................. 113
9.2.3 Εμβέλεια και διάρκεια μπαταρίας   ........................................................ 114
9.2.4 Συνδεσιμότητα και ασφάλεια   ............................................................... 114

9.3 Ανταγωνιστικές τεχνολογίες   ................................................................................. 115
9.3.1 EnOcean   ................................................................................................ 116
9.3.2 DASH7  .................................................................................................. 116
9.3.3 RuBee  .................................................................................................... 116
9.3.4 Isa100.11a   ............................................................................................. 116
9.3.5 6LoWPAN   ............................................................................................ 117

9.4 Ζητήματα ασφάλειας   ............................................................................................ 117
9.4.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κενά ασφαλείας   .................................... 117
9.4.2 Απαιτήσεις ασφαλείας   .......................................................................... 118
9.4.3 Επιθέσεις   ............................................................................................... 118

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αναφορές 
Αναφορές   .................................................................................................................... 120



 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         8 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 
 

Εισαγωγή 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή  

 
 
 

1.1 Πρόλογος  
Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων τα τελευταία χρόνια άνοιξε 

νέα πεδία στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Ένα ασύρματο δίκτυο 
αισθητήρων αποτελεί ένα νέο τομέα υπολογιστικών συστημάτων, που διευρύνει την 
ανθρώπινη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Αποτελείται από ένα 
μεγάλο αριθμό κόμβων αισθητήρων, οι όποιοι αναπτύσσονται είτε μέσα στο 
φαινόμενο ή πολύ κοντά σ’ αυτό. Η θέση των κόμβων δεν είναι πάντα 
προκαθορισμένη, υπάρχει όμως η απαίτηση το δίκτυο να  αυτοσυντηρείται και να 
λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση με 
ενέργεια από συσσωρευτές ή άλλες αυτόνομες πήγες. Οι ιδιαιτερότητες αυτές των 
ασύρματων δικτύων αισθητήρων και οι διαφοροποίηση τους από τα κλασικά δίκτυα 
υπολογιστών οδηγούν σε νέες προκλήσεις και αντικείμενα έρευνας με σκοπό την 
βελτιστοποίηση της απόδοσης τους. Αρχικά η έρευνα ήταν εστιασμένη σε θέματα 
που άπτονταν της κατανάλωσης ενέργειας. Σήμερα αν και το πρόβλημα αυτό δεν έχει 
αντιμετωπιστεί πλήρως, ένα νέο ερευνητικό πεδίο αναδύεται, το οποίο εξετάζει 
θέματα ασφάλειας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.  

 

1.2 Σκοπός 
Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει την ταξινόμηση των 

πρωτοκόλλων ασύρματής δικτύωσης αισθητήρων και την αναδείξει των ζητημάτων 
ασφάλειας τα οποία προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των 
δικτύων.  

Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας, 
καθορισμός των απαιτήσεων ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων, παρουσίαση τυπικών 
εφαρμογών, ανάλυση των θεμάτων ασφάλειας, αναλυτική παρουσίαση των πιο 
διαδεδομένων τεχνολογιών, συνοπτική περιγραφή των ανταγωνιστικών προτύπων και 
συγκριτική αξιολόγηση των υπό μελέτη τεχνολογιών. 

 



Κεφάλαιο 1ο   Εισαγωγή 
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1.3 Δομή διπλωματικής εργασίας  
Η εργασία αυτή αποτελείται από  εννέα κεφάλαια: 
 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
Πρόκειται για το παρόν κεφάλαιο στο οποίο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα και 

το σκοπό της διπλωματικής εργασίας, με μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο κάθε 
κεφαλαίου. 

 Κεφάλαιο 2: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων - WSN 
Στο δεύτερο κεφαλαίο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με 

την λειτουργία των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Αρχικά αναφέρονται οι 
παράγοντες που συντελούν στη διαφοροποίηση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων 
από τα υπόλοιπα δίκτυα και ακολουθεί η παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών. 

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων  
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις πιο διαδεδομένες 

κατηγορίες εφαρμογών των ασύρματων αισθητήρων, καθώς επίσης περιγράφονται 
κάποια παραδείγματα εφαρμογών. 

Κεφάλαιο 4: Το πρότυπο 802.15.4 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το πρότυπο 801.15.4 της 

επιτροπής IEEE, το οποίο περιγράφει τα επίπεδα PHY και MAC σε ασύρματα δίκτυα 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Γίνεται αναφορά 
στις βασικές έννοιες, την αρχιτεκτονική και τις τοπολογίες που υποστηρίζονται από  
το πρωτόκολλο, καθώς επίσης μελετάται η αξιοπιστία και οι δυνατότητες 
κρυπτογράφησης. Τέλος πραγματοποιείται συγκριτική αναφορά στις διάφορες 
εκδόσεις του πρωτοκόλλου. 

Κεφάλαιο 5: Το πρότυπο ZigBee 
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το πρότυπο ZigBee. Το 

ZigBee. είναι ένα ανοιχτό πρότυπο για ασύρματα δίκτυα χαμηλού κόστους και 
χαμηλής ισχύος συνδεσιμότητα σε συσκευές που απαιτούν μεγάλη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας αλλά δεν απαιτούν τόσο υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Η 
στοίβα του ZigBee αποτελείται από τα δυο χαμηλότερα επίπεδα PHY και MAC τα 
οποία ορίζονται από το πρωτόκολλο 802.15.4 και τα επίπεδα ΝΤW και APL για τα 
οποία οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται  από την ZigBee Alliance. Στο κεφάλαιο 
αυτό γίνεται αναφορά στις διαφορές των εκδόσεων, μελετάται ο τρόπος πρόσβασης 
των συσκευών στο κανάλι και αναλύονται οι τοπολογίες που υποστηρίζει το πρότυπο. 
Βασικό θέμα του κεφαλαίου είναι η εκτενής περιγραφή των επιπέδων ΝΤW και APL. 

Κεφάλαιο 6: Το πρότυπο Bluetooth Low Energy  
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το πρότυπο Bluetooth Low 

Energy. Το Bluetooth LE είναι ένα πρότυπο δικτύωσης συσκευών χαμηλής 
κατανάλωσης και χαμηλού χρόνου αναμονής για δίκτυα μικρής εμβέλειας. Στο 
κεφάλαιο αυτό περιγράφεται επίσης, συνοπτικά η τεχνολογία Bluetooth Basic Rate. 
Σκοπός είναι να τονιστούν οι διαφορές και οι ομοιότητες των δυο τεχνολογιών του 
ίδιου οργανισμού, καθώς επίσης να οριστεί ο τρόπος διασύνδεσης τους. 

Κεφάλαιο 7: Πρότυπα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων  
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πρότυπα EnOcean, 

RuBee, DASH7, ISA100.11a, 6LoWPAN, NeuRFon. Τα πρότυπα αυτά έχουν κοινό 
χαρακτηριστικό την ασύρματη δικτύωση συσκευών με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας, το οποίο είναι το ζητούμενο, ώστε να λειτουργεί αποδοτικά ένα ασύρματο 
δίκτυο αισθητήρων σε χώρους όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης 
στους κόμβους. 
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Κεφάλαιο 8: Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων  
Στο όγδοο κεφαλαίο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη 

ασφάλεια στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας 
και περιγράφονται τα κενά ασφαλείας που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες αυτών 
των δικτύων. Τέλος αναλύονται οι επιθέσεις κατά επίπεδο δικτύου και κατά είδος 
επίθεσης οι οποίες είναι πιθανό να λάβουν χώρο σε ένα wsn. 

Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα  
Στο ένατο κεφάλαιο πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των προτύπων 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα 
κεφάλαια. Σκοπός δεν είναι να τα κατατάξουμε από το καλύτερο στο χειρότερο, αλλά 
να δούμε ποιο είναι καταλληλότερο για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Επίσης 
πραγματοποιείται ανάλυση των ζητημάτων ασφάλειας, τα οποία διαφοροποιούνται 
από τα παραδοσιακά δίκτυα υπολογιστών.    

Κεφάλαιο 10: Αναφορές   
Παραθέτονται οι πήγες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την συγγραφή της 

διπλωματικής εργασίας. 
Παράρτημα Α: 
Ακρωνύμια και Συντομογραφίες τεχνολογίας ZigBee 
Παράρτημα Β: 
Ακρωνύμια και Συντομογραφίες τεχνολογίας Bluetooth 4.0 
 



 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         11 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2 
 

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων – WSN 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων – WSN 

 
 
 

2.1 Εισαγωγή  
Η πρόσφατη πρόοδος της τεχνολογίας στις ασύρματες επικοινωνίες και στην 

ηλεκτρονική έχουν καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη αισθητήρων χαμηλού κόστους 
και ισχύος, που είναι πολύ μικροί σε μέγεθος, ενεργειακά αυτόνομοι και μπορούν να 
επικοινωνήσουν σε μικρές σχετικά αποστάσεις μεταξύ τους. Ένα ασύρματο δίκτυο 
αισθητήρων (WSN) (Εικόνα 2.1) αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό κόμβων 
αισθητήρων κατάλληλα τοποθετημένων κοντά στο φαινόμενο παρατήρησης ή μέσα 
σ’ αυτό. Η θέση των αισθητήρων μπορεί να μην είναι σχεδιασμένη ή 
προκαθορισμένη. Αυτό επιτρέπει την τυχαία ανάπτυξη τους σε περιβάλλοντα μη 
προσπελάσιμα από τον άνθρωπο ή σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών. Από 
την άλλη πλευρά, αυτό προϋποθέτει ότι τα πρωτόκολλα και οι αλγόριθμοι των 
δικτύων αυτών έχουν την ικανότητα να οργανώνονται από μόνα τους. 

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των δικτύων αισθητήρων είναι και ο 
τρόπος επικοινωνία μεταξύ των κόμβων αισθητήρων. Κάθε κόμβος ενσωματώνει και 
έναν επεξεργαστή που του δίνει την δυνατότητα, αντί να στείλει κατευθείαν τα 
δεδομένα σε έναν καθορισμένο κόμβο που έχει αναλάβει τη μίξη τους, να 
χρησιμοποιεί ο ίδιος πρώτα τον επεξεργαστή του για την εκτέλεση καθορισμένων 
απλών υπολογισμών και στη συνέχεια να αποστέλλει μόνο τα απαραίτητα και 
μερικώς επεξεργασμένα δεδομένα. Η ενσωμάτωση της δυνατότητας τοπική 
επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων επιτρέπει στις μονάδες να εκτελέσουν 
πολύπλοκες λειτουργίες σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή που υλοποιούν. Επίσης, 
η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους επιτρέπει όχι μόνο τη μεταφορά και τον 
έλεγχο των δεδομένων κατά μήκος του δικτύου, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των 
μονάδων κόμβων προς επίτευξη πολύπλοκων αλγορίθμων και εργασιών, όπως είναι η 
συνάθροιση δεδομένων (data aggregation), η στατιστική δειγματοληψία και η 
παρακολούθηση της κατάστασης και της υγείας ενός συστήματος [1-5]. 
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Εικόνα 2.1: Διάσπαρτοι ασύρματοι αισθητήρες σε περιοχή παρακολούθησης [5] 
 
 Οι βασικές ιδιότητες των ασύρματων δικτύων αισθητήρων συνοψίζονται στα 

παρακάτω σημεία [3]:  
• δυνατότητα αυτό-οργάνωσης  
• επικοινωνία περιορισμένου βεληνεκούς και δρομολόγηση πολλαπλών 

αλμάτων (multi-hop) 
• πυκνή τοποθέτηση των κόμβων και συνεργατική προσπάθεια  
• συχνά μεταβαλλόμενη τοπολογία λόγω εξασθένησης του σήματος και 

αποτυχίας των κόμβων  
• περιορισμοί στην ενέργεια, την ισχύ εκπομπής, την μνήμη και την 

υπολογιστική δυνατότητα  
• πιθανότατα έλλειψη γενικής αναγνώρισης (identification) των κόμβων λόγω 

υψηλού overhead και μεγάλου αριθμού κόμβων  
 

2.2 Διαφορές των ασύρματων δικτύων αισθητήρων 
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να θεωρηθούν δίκτυα 

υπολογιστικών συσκευών, όμως έχουν βασικές διαφορές από τα παραδοσιακά δίκτυα 
δεδομένων [6] (Πίνακας 2.1):  

i. Σε σχέση με τα κλασικά δίκτυα υπολογιστών έχουν χαμηλότερη υπολογιστική 
ισχύ και περιορισμούς στην ενέργεια, την αποθήκευση και το εύρος ζώνης. Οι 
δρομολόγηση και η διαχείριση κινητικότητας, στα παραδοσιακά ασύρματα 
δίκτυα, εκτελούνται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του QoS. Η κατανάλωση 
ενέργειας συνιστά δευτερεύουσα απαίτηση, καθώς η πηγή ενέργειας μπορεί 
να αντικατασταθεί ή να επαναφορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Τα ασύρματα 
δίκτυα αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές σε περιβάλλον 
λειτουργίας χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβαση. Συνεπώς, η υπηρεσία 
της δρομολόγησης πρέπει να αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης της 
ενέργειας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του δικτύου.  

ii. Η συνήθης κίνηση δεδομένων στα παραδοσιακά δίκτυα υπολογιστών 
προκύπτει από χρήστες που συνδέονται με ένα κόμβο και απαιτούν κάποια 
υπηρεσία. Η σύνδεση μεταξύ των δυο αυτών κόμβων πιθανότατα θα 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια και άλλων ενδιάμεσων κόμβων, όμως το 
μοντέλο αλληλεπίδρασης είναι ευθύ, από την άποψη πως ο χρήστης 
αλληλεπιδρά άμεσα με το χρήση ή την υπηρεσία στο άλλο άκρο επικοινωνίας. 
Από την άλλη, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μοιάζουν περισσότερο σε 
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κατανεμημένα συστήματα και όχι σε τυπικά δίκτυα. Οι κόμβοι συνεργάζονται 
για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, ενώ ο χρήστης συνήθως δεν 
ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα μεμονωμένων κόμβων. Τα ασύρματα  
δίκτυα αισθητήρων λοιπόν, δεν παρέχουν υπηρεσίες διασύνδεσης 
απομακρυσμένων κόμβων, αλλά πληροφορίες μεταβολών καταστάσεων από 
περιοχές του δικτύου,  στους χρήστες.  

iii. Οι κόμβοι ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων στις περισσότερες εφαρμογές 
είναι στατικοί αφού τοποθετηθούν,  με λίγες εξαιρέσεις σε εφαρμογές όπου η 
κινητικότητα των κόμβων αποτελεί απαίτηση.  

iv. Στους κόμβος των ασύρματων δικτύων αισθητήρων διακινούνται δεδομένα με 
χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, με εμφανές το φαινόμενο του πλεονασμού. 
 

 WSN Ασύρματα Ad hoc δίκτυα 

Αριθμός κόμβων 
Μεγάλος εκατοντάδες έως 
χιλιάδες κόμβοι ή και 
περισσότεροι 

Μικρός μέχρι μέσος  

Πυκνότητα 
κόμβων Υψηλή Σχετικά χαμηλή 

Πλεονασμός 
δεδομένων Υψηλός Περιορισμένος 

Τροφοδότηση 
ισχύος 

Μη επαναφορτιζόμενη 
λειτουργία αναντικατάστατες 
μπαταρίες 

Επαναφορτιζόμενη λειτουργία 
και/ή αντικατάσταση 
μπαταριών 

Ρυθμός δεδομένων Χαμηλός 1-100kbps Υψηλός 
Κινητικότητα των 
κόμβων Χαμηλή  Πιθανότατα υψηλή 

κινητικότητα 

Κατεύθυνση της 
ροής δεδομένων 

Κυρίως μονοκατευθυντήρια 
ροή ασύρματοι κόμβοι → 
sink 

Δικατευθυντήρια από άκρο σε 
άκρο 

Προώθηση 
πακέτων 

Πολλοί κόμβοι σε έναν 
κατεύθυνση 
προσανατολισμένη στα 
δεδομένα (data centric) 

Από άκρο σε άκρο 
κατεύθυνση 
προσανατολισμένη στη 
διεύθυνση (address centric) 

Φύση αίτησης  Βασισμένη στην 
κατάσταση(attribute based) Βασισμένη στον κόμβο  

Μετάδοση 
αιτήσεων Πολύ-εκπομπή (broadcast) Πολύ-εκπομπή ή hop by hop 

Διευθυνσιοδότηση Έλλειψη γενικού 
identification 

Χρήση γενικού identification 
(global id) 

Ενεργό Duty cycle Χαμηλό, έως και 1% Υψηλό 
 

Πίνακας 2.1: Διαφοροποίηση των WSN από τα ad hoc δίκτυα [6] 
 

2.3 Κατηγορίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων   
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του χώρου της εφαρμογής σε υπέργεια, υπόγεια, υποθαλάσσια, 
πολυμεσικά (multi media) και κινούμενα, τα χαρακτηριστικά των οποίων 
συνοψίζονται στον Πίνακα 2.2 [3].  
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 Ορισμός Προκλήσεις  Εφαρμογές 

Υπέργεια WSN 

Το δίκτυο αποτελείται 
από εκατοντάδες ή 
χιλιάδες ασύρματους 
κόμβους 
τοποθετημένους στο 
έδαφός 

In network συγκέντρωση 
δεδομένων για βελτίωση 
της απόδοσης στην 
επικοινωνία, στο 
ενεργειακό κόστος και 
την καθυστέρηση. 
Ελαχιστοποίηση 
ενεργειακού κόστους. 
Μείωση της ποσότητας 
των δεδομένων 
επικοινωνίας. 
Εύρεση βέλτιστης 
διαδρομής.  
Κατανομή ενεργειακής 
κατανάλωσης. 
Περιορισμός 
πλεονασμού.  

Αίσθηση και επίβλεψη 
περιβάλλοντος.  
Βιομηχανική επίβλεψη. 
Εξερευνήσεις 
επιφάνειας. 

Υπόγεια WSN 

Το δίκτυο από 
ασύρματους κόμβους 
τοποθετημένους 
υπόγεια, ή σε σπηλιές, 
ορυχεία. 

Ακριβή εφαρμογή, 
συντήρηση υψηλό 
κόστος εξοπλισμού. 
Απειλές για τις συσκευές 
(περιβάλλον ζώα). 
Οι μπαταρίες δεν 
μπορούν εύκολα να 
αντικατασταθούν. 
Προκλήσεις τοπολογίας 
σε περίπτωση 
προσχεδιασμένης 
εφαρμογής. 
Υψηλά επίπεδα 
εξασθένησης και 
απώλειας σήματος. 

Επίβλεψη στη γεωργία. 
Υπόγεια δομική 
επίβλεψη. 
Υπόγεια επίβλεψη 
εδάφους, ορυκτών ή 
υδάτων. 
Επίβλεψη στρατιωτικών 
συνόρων. 

Υποθαλάσσια 
WSN 

Το δίκτυο από 
ασύρματους κόμβους 
τοποθετημένους στο 
περιβάλλον του 
ωκεανού  

Ακριβοί υποθαλάσσιοι 
αισθητήρες. 
Αστοχία του υλικού 
λόγω περιβαλλοντικών 
παραγόντων (π.χ. 
διάβρωση). 
Οι μπαταρίες δεν 
μπορούν εύκολα να 
αντικατασταθούν. 
Αραιή κατανομή 
κόμβων. 
Περιορισμένο εύρος 
ζώνης. 
Μεγάλη καθυστέρηση 
διάδοσης, φαινόμενα 
εξασθένησης του 
σήματος. 

Παρατήρηση 
περιβαλλοντικής 
μόλυνσης. 
Υποθαλάσσια 
εξερεύνηση και 
επιτήρηση. 
Παρατήρηση σεισμικής 
δραστηριότητας. 
Επιτήρηση εξοπλισμού. 
Υποθαλάσσια 
ρομποτική. 

Multimedia 
WSN 

Το δίκτυο από 
ασύρματους κόμβους, 
ικανούς να 
επεξεργάζονται, να 
αποθηκεύουν και να 
εξάγουν δεδομένα 
(βίντεο, εικόνα, ήχο) 

In network επεξεργασία 
φιλτράρισμα και 
συμπίεση multi-media 
περιεχομένου. 
Υψηλή κατανάλωση 
ενέργειας και υψηλές 
απαιτήσεις εύρους 
ζώνης. 
Ευέλικτη αρχιτεκτονική 
για την υποστήριξη 

Ενίσχυση στις 
υπάρχουσες εφαρμογές 
όπως επίβλεψη και 
εντοπισμός. 
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ποικίλων εφαρμογών. 
Απαιτείται ενσωμάτωση 
ποικίλων ασύρματων 
τεχνολογιών. 
Δύσκολη διασφάλιση 
QoS λόγω της 
χωρητικότητας της 
ζεύξης και των 
καθυστερήσεων. 
Αποτελεσματικός cross-
layer σχεδιασμός.  

Κινούμενα 
WSN  

Το δίκτυο από 
κινούμενους 
ασύρματους κόμβους  

Καθοδήγηση και έλεγχος 
κινούμενων κόμβων. 
Απαίτηση αυτό-
οργάνωσης. 
Συνδυασμός localization 
και κινητικότητας. 
Ελαχιστοποίηση 
ενεργειακής 
κατανάλωσης. 
Διατήρηση 
συνδεσιμότητας δικτύου. 
In network επεξεργασία 
δεδομένων. 
Κατανομή δεδομένων. 
Διαχείριση 
κινητικότητας. 
Διατήρηση επαρκούς 
sensing κάλυψης. 

Επίβλεψη 
περιβαλλοντικών 
συνθηκών. 
Παρακολούθηση σε 
στρατιωτικές εφαρμογές. 
Ανίχνευση στόχων. 
Αναζήτηση και διάσωση. 
 

 
Πίνακας 2.2: Ταξινόμηση των WSN βάση των εφαρμογών  που υποστηρίζουν [3] 

 
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να  ταξινομηθούν βάση γενικότερων 

κριτηρίων (Πίνακας 2.3) [6]:  
• Σε σχέση με την απόστασης των κόμβων από το σταθμό βάσης, τα ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων διακρίνονται σε συστήματα επικοινωνίας μονού άλματος 
(single-hop) ή πολλαπλών αλμάτων (multi-hop). Η πρώτη περίπτωση είναι 
κατάλληλη για μικρές περιοχές και όλοι οι κόμβοι αποστέλλουν τα δεδομένα 
απευθείας στο σταθμό βάσης. Το δίκτυο έχει απλούστερη δομή ενώ μπορούν 
να επιτευχθούν μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας. Σε εφαρμογές όπου η περιοχή 
κάλυψης είναι μεγάλη η επικοινωνία πολλαπλών αλμάτων είναι μονόδρομος. 
Οι κόμβοι μεταδίδουν τα δεδομένα τους στο σταθμό βάσης μέσω ενδιάμεσων 
κόμβων οι οποίοι εκτελούν τη λειτουργία της δρομολόγησης αλλά και της 
συγκέντρωσης δεδομένων. 

• Σε σχέση με το πόσο πυκνά τοποθετημένοι είναι οι κόμβοι και την 
επεξεργασία που υπόκεινται τα δεδομένα στους κόμβους, μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σε aggregating και 
nonaggregating. Στα δίκτυα της δεύτερης κατηγορία οι κόμβοι αποστέλλουν 
τα δεδομένα τους στον προορισμό χωρίς να τα επεξεργαστούν. Η τακτική 
αυτή οδηγεί σε χαμηλό υπολογιστικό φόρτο στους ενδιάμεσους κόμβους και 
υψηλή ακρίβεια στο δίκτυο. Ωστόσο, σε μεγαλύτερα δίκτυα η αυξημένη 
κίνηση ενδέχεται να επιφέρει  συγκρούσεις δεδομένων και καθυστέρηση στο 
δίκτυο. Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι κατάλληλα για δίκτυα με χαμηλή 
πυκνότητα κόμβων στα οποία απαιτείται υψηλή ακρίβεια από τους χρήστες. 
Από την άλλη πλευρά, σε δίκτυα με πυκνή κατανομή, κάθε κόμβος βρίσκεται 
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συνήθως πλησιέστερα στους γειτονικούς του, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πλεονασμού δεδομένων. Απαιτείται υλοποίηση συνεργατικών λειτουργιών 
συγκέντρωσης και αποστολής δεδομένων για τον περιορισμό του φαινομένου 
αυτού. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η συμφόρηση του δικτύου και 
εξοικονομείται ενέργεια, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι εκτελούμενοι 
υπολογισμοί, αυξάνοντας τις απαιτήσεις μνήμης. Ενδείκνυται κατά συνέπεια 
αυτή η κατηγορία για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μεγάλης κλίμακας, με 
πυκνή τοποθέτηση κόμβων.  

• Σε σχέση με τον σχεδιασμό του δικτύου μπορούν να διακριθούν σε 
ντετερμινιστικά ή δυναμικά. Στα ντετερμινιστικά συστήματα η θέση των 
κόμβων είναι σταθερή ή προσχεδιασμένη, με αποτέλεσμα απλούστερο έλεγχο 
και εφαρμογή του συστήματος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η θέση των 
κόμβων είναι άγνωστη. Συνεπώς, οι κόμβοι οφείλουν να λειτουργούν με 
δυναμικό και κατανεμημένο τρόπο, που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και 
επεκτασιμότητα, αλλά απαιτεί πολυπλοκότερους αλγορίθμους ελέγχου.  

• Σε σχέση με την προσέγγιση του ελέγχου, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
ταξινομούνται σε αυτοπροσδιορίσιμα και μη.  

 
Παράγοντες ταξινόμησης Κατηγορίες WSN 

Απόσταση από το σταθμό 
βάσης/κέντρο επεξεργασίας  

Single hop ή Multi hop 

Εξάρτηση δεδομένων Aggregating ή non aggregating 
Κατανομή κόμβων Ντετερμινιστικά η δυναμικά  
Προσέγγιση ελέγχου Non self-configurable ή self-configurable 
Εφαρμογή  Πολυάριθμες κατηγορίες 

 
Πίνακας 2.3: Γενικότερα κριτήρια ταξινόμησης WSN[6] 

 

2.4 Βασικά χαρακτηριστικά ασύρματων δικτύων αισθητήρων  
2.4.1 Αρχιτεκτονική ασύρματου κόμβου 
Η συνήθης αρχιτεκτονική λογισμικού ενός κόμβου ασύρματου δικτύου 

αισθητήρων περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα (Εικόνα 2.2) [7]: 
i. Κώδικας λειτουργικού συστήματος (middleware). Το λειτουργικό σύστημα 

αποτελεί ένα περιβάλλον επικοινωνίας λογισμικού και επιπέδου μηχανής του 
μικροεπεξεργαστή σχεδιασμένο με προτεραιότητα την εξοικονόμηση πόρων. 
Η χρήση ανοιχτού κώδικα λογισμικών, σχεδιασμένων για ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική που επιτρέπει 
ταχεία εφαρμογή και ελαχιστοποίηση του μεγέθους του κώδικα είναι μια 
προτεινόμενη λύση. 

ii. Οδηγοί (drivers) αισθητήρων: είναι τμήματα λογισμικού τα οποία 
διαχειρίζονται τις βασικές λειτουργίες των πομποδεκτών των κόμβων  

iii. Επεξεργαστές επικοινωνίας: είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες επικοινωνίας, 
όπως δρομολόγηση, ενταμίευση και προώθηση πακέτων, διατήρηση της 
τοπολογίας και έλεγχος πρόσβασης στο μέσο, κρυπτογράφηση (encryption) 
και Forward Error Correction (FEC). 

iv. Οδηγοί (drivers) επικοινωνίας: είναι τμήματα λογισμικού τα οποία βοηθούν 
στην κωδικοποίηση στο φυσικό επίπεδο, διαχειρίζονται τις οδηγίες που 
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αφορούν το μέσο μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του χρονισμού και 
συγχρονισμού, την κωδικοποίηση σήματος και τη διαμόρφωση  

v. Εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων: είναι βασικές εφαρμογές, συνήθως 
μικρού μεγέθους, για την επεξεργασία δεδομένων εντός δικτύου (in-network) 
στον  κόμβο.   
 

  
 

Εικόνα 2.2: Βασική αρχιτεκτονική λογισμικού ασύρματου κόμβου [7]  
 
Η βασική αρχιτεκτονική υλικού ενός κόμβου ασύρματου δικτύου αισθητήρων 

περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα (Εικόνα 2.3) [1],[7]: 
i. Υποσύστημα αισθητήρων: παρέχει τη διεπαφή (interface) για τη 

μετατροπή των σημάτων από το φυσικό περιβάλλον σε ηλεκτρικά σήματα   
κατάλληλα για επεξεργασία από ηλεκτρονικές συσκευές. ‘Έτσι οι 
αισθητήρες μετατρέπουν φυσικά μεγέθη σε ηλεκτρικά σήματα.  

ii. Υποσύστημα επεξεργασίας: είναι η μονάδα επεξεργασίας των δεδομένων. 
Οι σύγχρονοι μικροελεγκτές που απαρτίζουν τη μονάδα αυτή 
αποτελούνται από μνήμες τύπου flash και RAM, μετατροπείς αναλογικού 
σήματος σε ψηφιακό (A/D converters) και ψηφιακά I/O σε ένα 
ολοκληρωμένο κύκλωμα χαμηλού κόστους. Η επιλογή του ελεγκτή 
βασίζεται σε παράγοντες όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι απαιτήσεις σε 
τάση λειτουργίας, το κόστος, η υποστήριξη περιφερειακών, ο χρόνος 
αφύπνισης και η ταχύτητα του. 

iii. Υποσύστημα επικοινωνιών: αποτελείται από τον πομπό και τον δεκτή. Στη 
μονάδα αυτή γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας του 
συστήματος, επηρεάζοντας την απόδοση του κόμβου αλλά και τη 
συνολική απόδοση του δικτύου. 

iv. Υποσύστημα τροφοδοσίας: αποτελείται συνήθως από κάποια μπαταρία ή 
από κάποια μονάδα μετατροπής ηλιακής, αιολικής ενέργειας. Παρέχει τη 
απαιτούμενη ενέργεια στον κόμβο ενώ η αντικατάσταση ή η φόρτιση της 
μονάδας αυτής συνήθως δεν είναι εύκολη. Για τον λόγο αυτό η φιλοσοφία  
των ασύρματων δικτύων αισθητήρων στρέφεται στην μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
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Εικόνα 2.3: Βασική hardware αρχιτεκτονική ασύρματου κόμβου [7]  
 

2.4.2 Δυνατότητα αίσθησης  
Η εφαρμογή που καλούμαστε να υλοποιήσουμε θέτει τις απαιτήσεις στον τρόπο 

με τον οποίο ο αισθητήρας του κόμβου θα πάρει μετρήσεις από την περιοχή 
επίβλεψης. Ωστόσο ο σχεδιαστής της εφαρμογής πρέπει να έχει υπόψη του τις 
παρακάτω γενικές λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας κόμβος [6]:  

• Μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους όπως θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, 
ποσότητα φωτός, σχετική υγρασία κ.α. σε μια δεδομένη τοποθεσία. 

• Αντίληψη γεγονότων και εκτίμηση παραμέτρων τους όπως ανίχνευση 
διέλευσης ενός οχήματος και εκτίμηση της ταχύτητας και κατεύθυνσής του.  

• Ανίχνευση αντικειμένου και ταυτοποίηση του όπως ανίχνευση εισβολής στην 
παρατηρούμενη από το δίκτυο περιοχή και πιθανότατα κατηγοριοποίηση 
αντικειμένου.  

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να καταταχθούν ανάλογα με τον τρόπο 
που συλλέγουν και αποστέλλουν δεδομένα σε: 

• Συνεχή: όταν οι κόμβοι συλλέγουν συνεχώς δεδομένα από το περιβάλλον. 
• Αντιδραστικά (reactive): όταν οι κόμβοι συλλέγουν και αποστέλλουν 

δεδομένα έπειτα από ανάλογο σήμα που θα πάρουν από τον συντονιστή του 
δικτύου ή έπειτα από κάποια μεταβολή στον περιβάλλοντα χώρο για την 
οποία υπάρχει οδηγία αντίδρασης στο λογισμικό του κόμβου. 

• Περιοδικά: όταν οι κόμβοι συλλέγουν δεδομένα κατά περιοδικά χρονικά 
διαστήματα τα οποία ορίζονται στο λογισμικό της εφαρμογής.  

Τα συστήματα τα οποία ενσωματώνουν έναν αριθμό από τις παραπάνω 
λειτουργίες ονομάζονται υβριδικά. Ανάλογα με τη δυνατότητα αίσθησης των 
αισθητήρων  μπορούν να ταξινομηθούν σε παθητικές συσκευές (μέτρηση σεισμικών 
δονήσεων, υγρασίας, θερμοκρασίας, ακουστικών κυμάτων), συνήθως χαμηλής 
ενέργειας, ή ενεργητικές (ραντάρ, σόναρ), που τείνουν να είναι υψηλής ενέργειας 
συστήματα.  

Ο ορισμούς της αίσθησης μπορεί να αναλυθεί σε όρους όπως η έκθεση 
(exposure) (ο χρόνος έκθεσης σε συνδυασμό με την απόσταση του κόμβου από το 
προς παρατήρηση φαινόμενο), η προσαρμογή (calibration) και η κάλυψη (sensing 
coverage). Οι έρευνες που γίνονται στο χώρο των ασύρματων δικτύων αισθητήρων 
επικεντρώνονται στην εξοικονόμηση ενέργεια σε συνάρτηση με τον χώρο κάλυψης, 
είτε με εύρεση του ελάχιστου αριθμού ενεργών κόμβων για την κάλυψη μιας 
περιοχής, είτε με προτάσεις τοποθέτησης των κόμβων για κατανεμημένη ανίχνευση 
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σε μεγάλης κλίμακας ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Η συνεχής ενεργή κατάσταση 
των κόμβων είναι συνήθως μη αποδοτική, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις που θέτει 
η κάθε εφαρμογή. Είναι αποδεκτό και συνηθίζεται να υπάρχουν πλεονασματικοί 
κόμβοι (redundancy), δηλαδή επικαλύψεις στην περιοχή εποπτείας ώστε να 
επιτυχαίνεται  μεγαλύτερη ακρίβεια.  

2.4.3 Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων  
Η μονάδα επεξεργασίας δεδομένων  ενός ασύρματου κόμβου αποτελείται από 

την μνήμη και τον επεξεργαστής, ο οποίος είναι προγραμματιζόμενος και εκτελεί 
βασικούς υπολογισμούς επεξεργασίας σήματος και πιθανότατα διεργασίες 
συσχέτισης δεδομένων. Ο σχεδιασμός αυτής της μονάδας είναι προσανατολισμένος 
σε λύσεις όπου το κόστος και η κατανάλωση ενέργειας θα κρατηθούν χαμηλά. 
Επεξεργασίες δεδομένων που πιθανόν να απαιτηθούν από την εφαρμογή είναι η 
συγχώνευση δεδομένων (data fusion): ένα η περισσότερα πακέτα  που έχουν ληφθεί 
συνδυάζονται για την δημιουργία ενός μεγαλύτερου πακέτου με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργεια, η συμπίεση δεδομένων και η επεξεργασία κώδικα 
ασφάλειας.  

Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να υλοποιείται από κάθε κόμβο χωριστά 
ή με συνεργασία των κόμβων προσεγγίζοντας κατανεμημένα συστήματα. Στην πρώτη 
περίπτωση οι κόμβοι διεξάγουν υπολογισμούς τοπικά και αποστέλλουν ένα 
υποσύνολο των διατιθέμενων δεδομένων ή/και των επεξεργασμένων πληροφοριών, 
ενώ στη δεύτερη η επεξεργασία υλοποιείται σε διαδοχικά επίπεδα, έως ότου η 
πληροφορία που αφορά τα γεγονότα ενδιαφέροντος καταφθάσει στο σημείο 
διαχείρισης [6].  

2.4.4 Δυνατότητα επικοινωνίας  
Η επικοινωνία σε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων μπορεί να χωριστεί σε  

επικοινωνία υποδομής και επικοινωνία εφαρμογών. Η επικοινωνία υποδομής είναι η 
επικοινωνία που πραγματοποιείται για τον καθορισμό, την διατήρηση και την 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου, του οποίου η τοπολογία πιθανόν να 
μεταβάλλεται συχνά. Σε ένα στατικό δίκτυο ασύρματων αισθητήρων απαιτείται μια 
αρχική προεργασία για τη δημιουργία του δικτύου ενώ αργότερα η επικοινωνία 
υποδομής είναι απαραίτητη μόνο για τον επαναπροσδιορισμού του. Στα δίκτυα που 
περιλαμβάνουν κινούμενους κόμβους, είναι απαραίτητη η επικοινωνία υποδομής  για 
την εύρεση των διαδρομών επικοινωνίας και τον επαναπροσδιορισμό του δικτύου. 

Σε ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων διακρίνονται οι εξής μορφές 
επικοινωνίας (Εικόνα 2.4) [6]:  

• Άμεση σύνδεση (direct connected WSN): είναι η άμεση επικοινωνία του κάθε 
κόμβου με το δέκτη δεδομένων (data sink). Λόγω του μεγάλου αριθμού 
κόμβων και του πιθανότητα περιορισμένου εύρους μετάδοσης κάθε κόμβου 
εξαιτίας ενεργειακών περιορισμών, είναι γενικά ασύμφορη, έως και αδύνατη. 
Συνεπώς αυτή η μορφή επικοινωνίας δεν ενδείκνυται για ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων ευρείας κλίμακας.  

• Peer to peer πολλαπλών αλμάτων (multi-hop) επικοινωνία: η επικοινωνία 
πολλαπλών αλμάτων σε μικρές αποστάσεις οδηγεί σε μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας, σε σχέση με μια αντίστοιχη μεγάλων αλμάτων (large-hop) 
μετάδοση μεταξύ ενός ζεύγους αποστολέα παραλήπτη.  

• Επίπεδη ad hoc multi-hop επικοινωνία: στην επικοινωνία αυτού του τύπου 
κάποιοι κόμβοι έχουν την αρμοδιότητα δρομολόγησης πακέτων, εκτός από 
την αίσθηση και αποστολής των δικών τους δεδομένων. Η μορφή αυτή 
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παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας στην επικοινωνία, όμως οι κόμβοι που 
βρίσκονται πιο κοντά στο δέκτη δεδομένων (data sink) είναι υπεύθυνοι για τη 
δρομολόγηση προς αυτόν, των πακέτων των υπόλοιπων κόμβων, με 
αποτέλεσμα,  την ανομοιόμορφη κατανάλωση της ενέργειάς τους σε σχέση με 
τους υπόλοιπους κόμβους.  

• Συστάδες πολλαπλών αλμάτων (cluster based multi-hop) επικοινωνία: η 
μορφή της επικοινωνίας αυτού του τύπου βασίζεται σε συστάδες που 
συνθέτουν οι κόμβοι και ορίζονται σύμφωνα με κανόνες ένας επικεφαλής για 
κάθε συστάδα. Εκτός από τις συστάδες ενός επιπέδου, υπάρχουν και σχήματα 
επικοινωνίας τα οποία βασίζονται σε συστάδες οργανωμένες κατά ιεραρχία, 
όπου οι επικεφαλείς συστάδων (cluster heads) χαμηλότερου επιπέδου 
επικοινωνούν με τους επικεφαλείς συστάδων υψηλότερου επιπέδου. Η 
συγχώνευση δεδομένων (data fusion) τοπικά στους επικεφαλείς συστάδων 
μειώνει τον όγκο της αποστελλόμενης πληροφορίας στο δέκτη δεδομένων 
(data sink) με επακόλουθη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 
Μειονέκτημα του σχήματος είναι ότι όγκος των δεδομένων επιβαρύνει τους 
επικεφαλείς συστάδων, με αποτέλεσμα την ασύμμετρη μείωση των 
ενεργειακών τους αποθεμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους κόμβους και τον 
αυξημένο φόρτο στους επικεφαλείς συστάδων ανώτερων επιπέδων.  

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων ταξινομούνται βάση του τρόπου αποστολής 
δεδομένων ως εξής: 

• Συνεχή: στα δίκτυα αυτά οι κόμβοι συλλέγουν και αποστέλλουν αδιαλείπτως 
δεδομένα προς τον δέκτη δεδομένων(data sink). 

• Κατ’ αίτηση (on demand): οι κόμβοι αποστέλλουν δεδομένα έπειτα από 
ανάλογο σήμα που θα λάβουν από τον συντονιστή του δικτύου. 

• Καθοδηγούμενα από γεγονότα: οι κόμβοι αποστέλλουν δεδομένα αφού 
συμβεί κάποια μεταβολή στον περιβάλλοντα χώρο.  

• Προγραμματισμένα: οι κόμβοι αποστέλλουν δεδομένα βάση συνθηκών 
προκαθορισμένων στο λογισμικό της εφαρμογής. 
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Εικόνα 2.4: Μορφές επικοινωνίας WSN  [7] 
 

2.4.5 Συντήρηση  
Ο όρος αυτός αναφέρεται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων τα οποία μπορούν 

να εκτελέσουν λειτουργίες όπως ο αυτοπροσδιορισμού, η αυτοπροστασίας και η 
επαναφοράς χωρίς να απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. 
Η διαδικασία συντήρησης αφορά την ανίχνευση αποτυχιών ή την μείωσης της 
απόδοσης του δικτύου, καθώς και τις διαδικασίες διάγνωσης και επανόρθωσης. Η 
ανίχνευση αλλαγών στην κατάσταση του δικτύου παρέχει ευελιξία, σθεναρότητα, 
ανεξαρτησία και δυνατότητα βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς του δικτύου. 
Διακρίνουμε τους εξής τύπους συντήρησης [6]:  

• corrective: το δίκτυο επανορθώνει τις αποτυχίες  
• adaptive: το δίκτυο προσαρμόζεται στις μεταβολές  
• preventive: το δίκτυο μαθαίνει να αναμένει την επίδραση των αλλαγών 
• proactive: το δίκτυο μαθαίνει να επεμβαίνει ώστε να προλαμβάνει τις  

αποτυχίες  
Ένα παράδειγμα συντήρησης στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αφορά την 

πυκνότητα των κόμβων του δικτύου. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται υψηλή 
πυκνότητα κόμβων μπορεί να πραγματοποιηθεί παροδική απενεργοποίηση ορισμένων 
κόμβων. 

2.4.6 Localization  
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν σε δομημένα ή μη 

με κριτήριο αν υπήρξε προσχεδιασμένη ή όχι τοποθέτηση των κόμβων. Συνήθως ένα 
μη δομημένο ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα πυκνό σύνολο 
κόμβων, οι οποίοι είναι τυχαία τοποθετημένοι στον χώρο επίβλεψης. Αφού 
εγκατασταθεί το δίκτυο, εκτελεί τις λειτουργίες της επιτήρησης και της αναφοράς 
δεδομένων χωρίς καμία παρέμβαση. Σε ένα δομημένο ασύρματο δίκτυο αισθητήρων, 
το σύνολο των κόμβων ή μόνο κάποιοι από αυτούς τοποθετούνται με 
προσχεδιασμένο τρόπο. Τα δομημένα δίκτυα έχουν πλεονέκτημα στην ευκολία 
συντήρησης στο κόστος διαχείρισης, καθώς επίσης χρειάζονται λιγότεροι κόμβοι σε  
συγκεκριμένες θέσεις για την κάλυψη μιας περιοχής. Αντίθετα με την τυχαία 
τοποθέτηση των κόμβων μπορεί να μείνουν ακάλυπτες περιοχές ή να υπάρξουν  
πλεονασματικοί κόμβοι. Το πρόβλημα καθορισμού του σημείου τοποθέτησης των 
κόμβων ονομάζεται localization. Μέθοδοι για την επίλυση του προβλήματος είναι το 
σύστημα GPS, οι beacon κόμβοι, localization βάσει εγγύτητας αλλά και κάποιοι 
αλγόριθμοι [3]. 

2.4.7 Συγχρονισμός  
Για να ύπαρξη υποστήριξη σε χρονικά συσχετισμένα δεδομένα στο δίκτυο από 

τους διαφορετικούς κόμβους του, απαιτείται η ύπαρξη μιας μεθόδου συντονισμού 
που θα παρέχει μεγάλη ακρίβεια. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι άμεσου ή έμμεσου 
συγχρονισμού. Πιθανά σφάλματα στον χρονισμό των κόμβων κάνουν αναξιόπιστο το 
συσχετισμό των δεδομένων, προσβάλλοντας έτσι και τη συνολική αξιοπιστία του 
δικτύου [3].  

2.4.8 Ασφάλεια 
Η ύπαρξη ασφάλειας στα ασύρματο δίκτυα αισθητήρων επιβαρύνει τους 

κόμβους με την εκτέλεση πολύπλοκων αλγόριθμων αυθεντικοποίησης και 
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κρυπτογράφησης. Λόγω της ευκολίας υποκλοπής και παρεμβολών του ασύρματου 
καναλιού μετάδοσης, για να παραμείνουν τα δεδομένα αναλλοίωτα πρέπει να 
κρυπτογραφείτε κάθε εκπομπή,  αλλά και να γίνει πρόβλεψη κατά την κατασκευή και 
τοποθέτηση των κόμβων ώστε να εξασφαλίζουν αντοχή στη φυσική παραβίαση 
(tamper resilience) [3].  

Η χρήση τεχνικών αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης επιδρούν αρνητικά 
τόσο στην κατανάλωση ισχύος όσο και στο διαθέσιμο εύρος ζώνης του δικτύου ενώ, 
η ενσωμάτωση επιπλέον bits στα μεταφερόμενα πακέτα, τα οποία περιέχουν τις 
πληροφορίες αυθεντικότητας, μειώνουν τον αριθμό των πραγματικών δειγμάτων που 
μπορούν να μεταφερθούν από ένα κόμβο [1]. 

2.4.9 Σχεδιαστικοί περιορισμοί 
Κατά την σχεδίαση των ασύρματων κόμβων πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένοι περιορισμοί που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες των ασύρματων 
δικτύων αισθητήρων. Τα σχεδιαστικά αυτά ζητήματα περιγράφονται παρακάτω 
[6][7]:  

• Περιορισμένοι πόροι (υπολογιστική ισχύς, μνήμη, ενέργεια, εύρος ζώνης): 
συνήθως οι κόμβοι τοποθετούνται σε περιοχές όπου είναι δύσκολη η 
πρόσβαση τους, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη και η αντικατάσταση της 
πηγής ενέργειας. Όποτε ο χρόνος ζωής του κάθε κόμβου συνήθως καθορίζεται 
από τη ζωή της μπαταρίας του. Η ενέργεια του κόμβου καταναλώνεται κυρίως 
κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων με αποτέλεσμα να απαιτείται χρήση 
πρωτοκόλλων εξοικονόμησης ενέργειας για την επέκταση της ζωής του 
συστήματος. Επιπλέον, αλγόριθμοι χαμηλής πολυπλοκότητας οδηγούν στη 
μείωση του υπολογιστικού χρόνου και της καταναλισκόμενης ισχύος. Επίσης 
αποδοτικές τεχνικές στον καθορισμό του εύρους ζώνης επιταχύνουν την 
παράδοση των δεδομένων 

• Δυναμική τοπολογία και περιβάλλον λειτουργίας: σε ένα ασύρματο δίκτυο 
αισθητήρων η τοπολογία του ενδέχεται να μεταβάλλεται, λόγω της 
αναξιοπιστίας κάποιων κόμβων του. Ένας κόμβος μπορεί να παρουσιάσει 
σφάλματα ή και να σταματήσει να λειτούργει, χωρίς να ενημερώσει τους 
υπόλοιπους κόμβους, λόγω εξάντλησης της ενέργειάς του. Επιπλέον, 
καινούριοι κόμβοι είναι πιθανό να τοποθετηθούν στην περιοχή επίβλεψης. 
Επίσης το περιβάλλον όπου είναι τοποθετημένοι οι κόμβοι είναι ευμετάβλητο, 
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των κόμβων ή αχρήστευση 
των ήδη συγκεντρωμένων πληροφοριών τους. Για την αντιμετώπιση αυτών 
των συνθηκών ενδείκνυται η υποστήριξη ευελιξίας και επεκτασιμότητας 
(flexibility scalability) μέσω της ομαδοποίησης (clustering) και της 
επικοινωνίας πολλαπλών αλμάτων (multi-hop).  

• Πυκνή και τυχαία τοποθέτηση των κόμβων: τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
αποτελούνται από μεγάλο αριθμό κόμβων συνήθως τυχαία τοποθετημένων σε 
δυσπρόσιτες περιοχές. Για την εξοικονόμηση ενέργειας ο κάθε κόμβος δεν 
είναι σε μια συνεχή ενεργή κατάσταση αλλά εναλλάσσει την λειτουργία του 
ανάλογα των απαιτήσεων μεταξύ των καταστάσεων off, sleep, idle, εκπομπής, 
λήψης και αστοχίας. Το δίκτυο πρέπει λοιπόν να δημιουργεί συνδέσεις 
αυτόνομα, ανεξαρτήτως της κατάστασης των κόμβων του. Επιπλέον 
ενδείκνυται η ανακατεύθυνση των πακέτων μέσω διαδρομών, στις οποίες οι 
κόμβοι διαθέτουν μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η 
συμμετρική εξασθένηση ενέργειας του δικτύου. Όλα τα παραπάνω συνιστούν 
το λεγόμενο αυτοπροσδιορισμό του δικτύου (self configuration).  
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• Ad hoc αρχιτεκτονική και λειτουργία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση: η μη 
ύπαρξη δομής και η λειτουργία χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση απαιτεί από 
το δίκτυο να πραγματοποιεί συνδέσεις και να τις συντηρεί αυτόνομα. 

• Πλεονασμός δεδομένων: η πυκνή τοποθέτηση των κόμβων οδηγεί σε 
φαινόμενα πλεονασμού δεδομένων. Για την αποφυγή διακίνησης επιπλέον 
όγκου δεδομένων από τους κόμβους απαιτείται η συνεργατική επεξεργασία 
των πληροφοριών, συγχώνευση δεδομένων (data fusion) και υπολογισμοί 
εντός του δικτύου αισθητήρων. Αντί για την άμεση αποστολή των δεδομένων 
προς τον δέκτη δεδομένων, ο κάθε κόμβος επεξεργάζεται μερικώς, με απλούς 
υπολογισμούς, τα δεδομένα και αποστέλλει μόνο τα αποτελέσματα. 

• Ασύρματο μέσο επιρρεπές σε σφάλματα: πολλές φορές το περιβάλλον όπου 
τοποθετούνται οι κόμβοι έχει υψηλό θόρυβο, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται φαινόμενα εξασθένησης του σήματος, χαμηλής αξιοπιστίας 
και QoS, αλλά και περιορισμένης ασφάλειας. Σε αυτούς τους χώρους 
εφαρμογής απαιτείται η εξακρίβωση των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του 
δικτύου και οι λειτουργίες συντήρησης. 

• Ανάγκη ειδικών μηχανισμών δρομολόγησης και μετάδοσης δεδομένων: η 
ύπαρξη διαφορετικών αναγκών δρομολόγησης από τα παραδοσιακά δίκτυα 
απαιτεί διαφορετικά πρωτόκολλα και σχεδιασμό δικτύου. Μπορούμε να 
χωρίσουμε τις εξής κατηγορίες σχεδιασμού δικτύων: εστιασμένα στα 
δεδομένα (data centric),  εστιασμένα στην ταυτότητα των κόμβων (address 
centric),  ιεραρχικά με επικοινωνία πολλαπλών αλμάτων (cluster based), 
δομημένης τοποθέτησης κόμβων (location based) και προσανατολισμένα στην 
παροχή εξασφαλισμένης ποιότητας επικοινωνίας (QoS oriented).  

2.4.10 Κόστος Παραγωγής 
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από πολλούς κόμβους, με 

αποτέλεσμα το κόστος του κόμβου να επηρεάζει σημαντικά την διαμόρφωση του 
συνολικού κόστους του δικτύου. Πρέπει το κόστος του κάθε κόμβου να κρατηθεί 
χαμηλά ώστε το συνολικό κόστος του δικτύου να είναι μικρότερο από το κόστος ενός 
συμβατικού δικτύου αντίστοιχων δυνατοτήτων. 

 Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει το τελικό κόστος είναι η ευκολία 
ανάπτυξης του δικτύου. Η ανάπτυξη του δικτύου, στο χώρο λειτουργίας του, πρέπει 
να είναι εφικτή και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Μια τέτοια δυνατότητα 
προϋποθέτει να έχει το δίκτυο την ικανότητα να αυτορυθμίζεται. Στην ιδεατή 
περίπτωση, το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να ρυθμίζεται αυτόματα, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον όπου τοποθετείται [1]. 



 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3 
 

Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

 
 
 

3.1 Εισαγωγή  
Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να αριθμήσει κάποιος τις εφαρμογές των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Όπως και με πολλές άλλες τεχνολογίες, η έρευνα 
στην περιοχή των ασύρματων δικτύων αισθητήρων ξεκίνησε από στρατιωτικές 
εφαρμογές και χάρη στην δημιουργικότητα των χρηστών πολλές νέες εφαρμογές 
έχουν προκύψει. Οι εφαρμογές αυτές και οι απαιτήσεις τους δίνουν διαρκώς ώθηση 
στην εξέλιξη των αισθητήρων κάνοντας επιτακτική την ανάγκη ενσωμάτωσης σε 
αυτούς πλεονεκτημάτων και από άλλους τεχνολογικούς κλάδους. 

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μας παρέχουν ένα τρόπο εποπτείας και κατά 
επέκταση έλεγχο του περιβάλλοντα χώρου. Ενώ άλλες τεχνολογίες μπορούν να μας 
παρέχουν την επίβλεψη ενός συγκεκριμένου μέρους ενός συστήματος τα ασύρματα 
δίκτυα αισθητήρων μας δίνουν μια  καλύτερη εποπτεία του συνόλου ενός 
συστήματος. Η θεώρηση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την παρατήρηση ενός 
φαινομένου αλλά και με την ανάλυση, την επεξεργασία και την παρουσίαση των 
δεδομένων.  

Πλεονέκτημα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων είναι  η δυνατότητα 
δειγματοληψίας με μεγαλύτερη συχνότητα απ' ότι άλλες μέθοδοι, οι οποίες έπασχαν 
από έλλειψη διάρκειας τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο. Οι παραδοσιακές 
προσεγγίσεις για την μελέτη πολύπλοκων φαινομένων στο σύνολο τους βασιζόταν σε 
ένα μικρό, αντιπροσωπευτικό και ικανό αριθμό δεδομένων προκειμένου να εξαχθεί 
μια γενική εικόνα. 

Σε μια εφαρμογή χρειάζεται έναν ικανός αριθμός αισθητήρων, σωστά 
κατανεμημένων στον χώρο, οι οποίοι θα παίρνουν μετρήσεις με τέτοια συχνότητα 
ώστε να μπορούν να εποπτεύσουν το φαινόμενο. Επιπλέον, χρειάζεται μια 
τεχνολογική υποδομή για τη συλλογή αυτών των δεδομένων και τη μετάδοση τους σε 
έναν ανθρώπινο παρατηρητή. Τέλος, απαιτείται μια τεχνική ανάλυσης η οποία θα 
μπορεί να κάνει αυτά τα δεδομένα πιο κατανοητά, ώστε να εξαχθεί κάποιο 
συμπέρασμα καθώς επίσης και να δώσει την ευκαιρία εκμετάλλευσης τους σε πλήθος 
εφαρμογών[1][3][8][9]. 
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3.2 Πλεονεκτήματα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων  
Η ασύρματη δικτύωση και η δυνατότητα αυτό-οργάνωσης των δικτύων χωρίς 

την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, κάνει δυνατή την εξάπλωση τους σε 
περιβάλλοντα που είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να πάει ο άνθρωπος. Η 
έλλειψη καλωδίωσης για την επίτευξη της μεταξύ τους επικοινωνίας αποτελεί και τον 
κυρίαρχο παράγοντα που συμβάλλει σε αυτό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μπορούμε 
να παρατηρούμε το φαινόμενο από μεγάλη ή ασφαλή απόσταση. 

Πλεονεκτήματα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων που συμβάλλουν 
καθοριστικά στην υλοποίηση πολλών εφαρμογών είναι[7][8]: 

• Η δυνατότητα που έχουν να μπορούν να δουλέψουν σε ακραίες συνθήκες. 
• Η δυνατότητα υποστήριξη πολλών αισθητήρων σε ένα δίκτυο, η οποία επιδρά 

στην δυνατότητα υψηλής συχνότητας δειγματοληψίας και στην υψηλή 
ανάλυση πολύπλοκων μετρήσεων. 

• Η αυξημένη χωρική πυκνότητα της διάταξης, η οποία βελτιώνει τα ποσοστά 
σφάλματος με πλεονασμό πληροφοριών από γειτονικούς κόμβους για την ίδια 
περιοχή κάλυψης. 

• Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. 
• Το χαμηλό κόστος. 

Καθοριστικός, επίσης παράγοντας στην υλοποίηση εφαρμογών είναι η μεγάλη 
ποικιλία των τύπων των αισθητήρων για φαινόμενα και καταστάσεις όπως: 

• Θερμοκρασία 
• Πίεση  
• Ένταση φωτός  
• Υγρασία 
• Κίνησης  
• Επιτάχυνση 
• Ένταση Θορύβου  
• Μέτρησης όγκου αντικειμένων 
• Σύσταση εδάφους κ.α. 

 

3.3 Εφαρμογές 
Οι πρώτες εφαρμογές των ασύρματων δικτύων αισθητήρων είχαν σχέση με  τη 

συλλογή δεδομένων  σε περιβάλλοντα που είναι δύσκολο να ελεγχθούν ή που είναι 
δύσκολο να υφίσταται ανθρώπινη παρουσία, όπως τα περιβάλλοντα φυσικών πόρων. 
Σημαντική επίσης υπήρξε και η χρήση τους για τον εντοπισμό συμβάντων ή θέσης, 
όπως σεισμικών δραστηριοτήτων ή κινούμενων αντικειμένων, γεγονός που εισήγαγε 
την έννοια του εντοπισμού συμβάντος ως μια επιπλέον δυνατότητα στη χρήση των 
δικτύων αυτών. Μια τρίτη εφαρμογή των δικτύων αυτών, η ανίχνευση καταστάσεων, 
κινείται κάπου μεταξύ της παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων και του 
εντοπισμού συμβάντος. Αυτός ο τύπος δικτύου καταγράφει συγκεκριμένα πράγματα 
στο χώρο, τα οποία αξίζουν παρακολούθησης, και επίσης είναι σε θέση να 
αξιολογήσει και να εντοπίσει μη ομαλές τιμές ή και να προσδιορίσει καταστάσεις.  

Μπορούμε να κατατάξουμε τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σε δυο βασικές 
κατηγορίες [1][3](Εικόνα 3.1): 

• της επίβλεψης (monitoring) 
• της ανίχνευσης (tracking) 

Αυτές με την σειρά τους μπορούν να χωριστούν σε: 
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• Παρακολούθηση χώρου 
• Παρακολούθηση αντικειμένων 
• Παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των αντικειμένων και περιβάλλοντος 

χώρου 
Ενδεικτικά, ορισμένες εφαρμογές αναφέρονται ακολούθως [7]: 

• Περιβαλλοντικές εφαρμογές, 
• Γεωργικές εφαρμογές  
• Εφαρμογές πρόληψης καταστροφών και παροχής βοήθειας 
• Οικιακές εφαρμογές 
• Επιτήρηση μηχανών και βιομηχανικές εφαρμογές 
• Επιτήρηση αντικειμένων 
• Εφαρμογές ασφαλείας 
• Στρατιωτικές εφαρμογές 
• Τηλεματική - έλεγχος μεταφορών και συγκοινωνιών 
• Ιατρικές εφαρμογές και Υγιεινή 
• Άλλες εμπορικές εφαρμογές 

 

 
 

Εικόνα 3.1: Κατηγοριοποίηση εφαρμογών δικτύων αισθητήρων [3] 
 

3.3.1 Περιβαλλοντικές εφαρμογές. 
Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιβαλλοντολογικών εφαρμογών 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων για τη καταγραφή της εξελικτικής διαδικασίας ενός 
οικοσυστήματος υδάτινου, χερσαίου, δασικού ή αστικού. Στις εφαρμογές αυτες 
χρησιμοποιούνται συνήθως αισθητήρες βροχόπτωσης, στάθμης νερού και αισθητήρες 
καιρού για μετεωρολογική, γεωφυσική έρευνα και μελέτη της ρύπανσης. Επίσης 
υπάρχουν εφαρμογές για την ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών στα μεγάλα κτήρια 
ώστε να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον εργασίας υγιές και ευχάριστο. Επιπλέον 
υπάρχουν, περιβαλλοντικές εφαρμογές για την παρατήρηση και καταγραφή του 
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ζωικού βασιλείου όπως είναι η παρακολούθηση της κίνησης των πουλιών, των 
μικρών ζώων και των εντόμων, η καταγραφή κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων 
και συνθηκών που επηρεάζουν το κλίμα της γης, η καταγραφή μετρήσεων σε 
θάλασσα, ξηρά και αέρα, ο εντοπισμός πυρκαγιάς σε δάση, ο εντοπισμός πλημμυρών, 
η μελέτη της μόλυνσης και τέλος η γεωφυσική και μετεωρολογική έρευνα [1][8][10]  

Μια από τις πιο διαδεδομένες οικολογικές εφαρμογές είναι το πρόγραμμα Great 
Duck Island κοντά στην ακτή του Maine των ΗΠΑ. Στην εφαρμογή οι επιστήμονες 
χρησιμοποιούν ένα πρότυπο δίκτυο αισθητήρων για να μελετούν το μικροκλίμα στο 
δυσπρόσιτο δίκτυο υπογείων φωλιών των θαλασσοπουλιών του είδους Storm-Petrel. 
Στο πρόγραμμα αυτό τοποθετήθηκαν  αισθητήρες οι οποίοι μετρούν συνεχώς μεγέθη, 
όπως η φωτεινότητα, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Οι μετρήσεις 
αναμεταδίδονται σε τοπικούς υπολογιστές και κατόπιν, σε πραγματικό χρόνο, στο 
εργαστήριο για την επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τον τρόπο 
αυτό, οι βιολόγοι παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν για την παρατήρηση των 
πουλιών και την προστασία του βιότοπου, με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη 
παρέμβαση [8][11]. 

Εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων υλοποιήθηκαν ακόμα και σε 
ακραία περιβάλλοντα, όπου η συνεχής ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη. Η 
παρακολούθηση ηφαιστείου είναι ένα παράδειγμα αυτών των ακραίων εφαρμογών, 
όπου ένα δίκτυο αισθητήρων μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί κοντά σε ένα ενεργό  
ηφαίστειο και να παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητές παρέχοντας 
πληροφόρηση που με τα μέχρι πρότινος εργαλεία δεν ήταν εφικτή. Δυο τέτοιες 
εφαρμογές έλαβαν χώρο  σε δυο ηφαίστεια του Εκουαδόρ κατά την περίοδο 2004-
2005[8][12](Εικόνα 3.2). 

Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση οικολογικών 
προβλημάτων είναι το δάσος Redwood στο Berkeley. Το πρόβλημα ήταν η 
κατανόηση δυναμικών διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στα δέντρα. Η εφαρμογή 
αυτή παίρνει δείγματα από ένα πυκνό πλέγμα αισθητήρων που τοποθετήθηκε στα 
δέντρα του δάσους [8][13]. 

Τέλος μια άλλη εφαρμογή του πανεπιστημίου του Princeton είναι το πρόγραμμα 
ZebraNet με το οποίο παρακολουθείται η μετανάστευση, η συνύπαρξη με άλλα είδη 
και η νυχτερινή συμπεριφορά των πληθυσμών ζέβρας στην Αφρική [8][14]. 

 

 
 

Εικόνα 3.2: Παρακολούθηση ηφαιστείου με ασύρματο δίκτυο αισθητήρων [12] 
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3.3.2 Γεωργικές εφαρμογές 
Μερικές σημαντικές εφαρμογές των ασύρματων δικτύων αισθητήρων στην 

γεωργία σχετίζονται με την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της αγροτικής 
παραγωγής. Μπορούν να χρησιμοποιούν αισθητήρες, που τους επιτρέπουν να 
παρακολουθούν τα ακριβή επίπεδα του πόσιμου νερού, τη διάβρωση του εδάφους, τη 
θερμοκρασία, την υγρασία και το βαθμό μόλυνσης του αέρα σε πραγματικό χρόνο. 
Παίρνοντας αποφάσεις για την ορθολογική ρίψη στις φυτείες λιπασμάτων, 
εντομοκτόνων, νερού όποτε, όπου και σε όση ποσότητα κρίνεται αναγκαίο[1]. 

Μια εφαρμογή στην αμπελουργία είναι ο έξυπνος αμπελώνας. Στον έξυπνο 
αμπελώνα, οι αισθητήρες ελέγχουν τις θρεπτικές ουσίες σε φυτά και έδαφος, κρατούν 
τις αμπέλους απαλλαγμένες από τα παράσιτα, εντοπίζουν την υγρασία και ειδοποιούν 
για τις περιοχές όπου απαιτείται πότισμα. Επίσης, το πρόγραμμα λαμβάνει 
πληροφορίες από εκείνους που φροντίζουν τα αμπέλια, καλλιεργούν το χώμα και 
μαζεύουν τα σταφύλια καθώς και δεδομένα για τις ανάγκες των ιδιοκτητών των 
αμπελώνων, των οινοπαραγωγών και των πωλητών κρασιού. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται, τόσο η αύξηση της παραγωγής, όσο και η ποιοτική βελτίωση του 
παραγόμενου κρασιού [15].  

 

 
 

Εικόνα 3.3: Εφαρμογή ασύρματου δικτύου αισθητήρων στην αμπελουργία  [15] 
 

3.3.3 Εφαρμογές πρόληψης καταστροφών και παροχής βοήθειας 
Tα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να βρουν εφαρμογή σε μια σειρά 

από επείγουσες καταστάσεις εποπτεύοντας περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
κάποιας καταστροφής. Τυπικές εφαρμογές είναι η πυρανίχνευση, ο έλεγχος 
πλημυρών και ο έλεγχος τεχνικών κατασκευών[1][8][16]. 

Στον τομέα της πρόληψης εκδήλωση πυρκαγιών η συμβολή των ασύρματων 
δικτύων αισθητήρων μπορεί να σώσει εκατοντάδες στρέμματα δάσους αλλά και 
ανθρώπινων ζωών. Οι καιρικές συνθήκες, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, 
είναι προβλέψιμες, έτσι μπορούν να αναπτυχθούν σχετικές τεχνικές ανίχνευσης 
τέτοιων συνθηκών σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές. Η τοποθέτηση των 
αισθητήρων σε δύσβατες περιοχές μπορεί να γίνει με ρίψη από αεροσκάφος. Ενώ η 
τροφοδοσία αυτών μπορεί να επιτευχτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα με την 
χρήση μπαταριάς ή και με ηλιακή ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμογές 
τέτοιου τύπου παραμένουν αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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Μια άλλη επείγουσα κατάσταση μπορεί να προκληθεί από πλημμύρες ύστερα 
από  παρατεταμένες βροχοπτώσεις μιας θύελλας ή μιας καταιγίδας, τη γρήγορη τήξη 
μεγάλων ποσοτήτων χιονιού, φουσκωμένους ποταμούς εξαιτίας μεγάλων 
βροχοπτώσεων στις πηγές αυτών, καθώς και από κατάρρευση φραγμάτων ή  
αναχωμάτων κατασκευασμένων από τον άνθρωπο. Ανάλογα με το πιθανό αίτιο 
πρόκλησης μίας πλημμύρας σε κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, μπορεί να 
εγκατασταθεί σε αυτήν ένα  ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για την έγκαιρη ανίχνευσή 
κι αντιμετώπισή της.  

Ένα παράδειγμα συστήματος ανίχνευσης πλημμύρων είναι το σύστημα 
ALERT, το οποίο και αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
διάφοροι τύποι αισθητήρων, όπως μέτρησης της στάθμης της βροχόπτωσης, της 
θερμοκρασίας, της υγρασίας και της στάθμης του νερού. Τα δεδομένα από αυτές τις 
μετρήσεις αποστέλλονται σε μία ή περισσότερες κεντρικές αποθήκες δεδομένων, 
όπου και υφίστανται επεξεργασία για την αποτελεσματική πρόληψη, καθώς και την 
αντιμετώπιση των πλημμύρων[1]. 

Ένα άλλο παράδειγμα στον τομέα της πρόληψης καταστροφών είναι ο έλεγχος 
μεγάλων δημοσίων έργων και υποδομών. Οι κατασκευές υπόκεινται σε 
μακροπρόθεσμες καταπονήσεις λόγω εκτεταμένης λειτουργικής ζωής, διαβρώσεων, 
τριβών μεταξύ τους και σεισμικών δονήσεων. Είναι σημαντικό να επεκτείνουμε την 
ενεργή ζωή των υποδομών μας, μέσω της συλλογής ποιοτικών πληροφοριών για την 
κατάστασή τους. Οι μηχανικοί μπορούν έτσι να πραγματοποιούν προληπτικές 
επισκευές βασιζόμενοι περισσότερο σε μετρήσεις απόδοσης και λιγότερο σε 
προγραμματισμένες συντηρήσεις[17](Εικόνα 3.4). 

 

 
 

Εικόνα 3.4: Παρακολούθηση καταπόνησης wsn σε γέφυρα [17] 
 

3.3.4 Οικιακές εφαρμογές  
Στις εφαρμογές για οικιακή χρήση τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

συμβάλλουν στην προώθηση των οικιακών αυτοματισμών, στην υλοποίηση έξυπνων 
σπιτιών με περιβάλλοντα που προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες ή 
τις επιλογές του χρήστη. Στόχος είναι η μείωση της σπατάλης σε ενέργεια με τον 
έλεγχο των συνθηκών στο εσωτερικό των κτιρίων όσον αφορά την υγρασία, τον 
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εξαερισμό και τον κλιματισμό (humidity, ventilation, air-conditioning - HVAC). Έτσι 
όχι μόνο πετυχαίνεται η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά βελτιώνεται και το βιοτικό 
επίπεδο των κατοίκων. Είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος των μηχανικών επιπέδων 
πίεσης στις σεισμικά ενεργές ζώνες εξακριβώνοντας έτσι εάν το κτίριο είναι ασφαλές 
ή βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης καθώς επίσης και η ενσωμάτωση ασύρματων 
αισθητήρων σε συσκευές ώστε να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο έξυπνο δίκτυο[1][8].  

3.3.5 Βιομηχανικές εφαρμογές. 
Στην βιομηχανία τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σε συνδυασμό με συστήματα 

έλεγχου μπορούν να εποπτεύουν όλη την γραμμή παράγωγη για την ορθή λειτουργία 
της παραγωγής και την ασφάλεια του προσωπικού. Το περιβάλλον στο οποίο 
βρίσκουν εφαρμογή μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο ή ακόμα να είναι 
αδύνατο να πάει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα βιομηχανικών εφαρμογών που 
σχετίζονται με τον έλεγχο διαφόρων δυσπρόσιτων παραγωγικών περιοχών όπως 
έλεγχος στο εσωτερικό μηχανών και σε υπόγειες παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες 
για προφανής λόγους είναι αρκετά επικίνδυνες και δύσκολες στον χειρισμό.  

Τα διυλιστήρια είναι ένας χώρος όπου τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
χρησιμοποιούντα για μέτρηση και καταγραφή στα διάφορα στάδια των διεργασιών. O 
έλεγχος της παραγωγής επιτυγχάνεται με ειδικά σήματα συναγερμών που εκπέμπουν 
ασύρματοι αισθητήρες με αποτέλεσμα να ειδοποιούνται οι τεχνικοί όταν η 
θερμοκρασία ή η πίεση βγαίνει εκτός των ορίων. Μια άλλη εφαρμογή είναι η 
μέτρηση κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων των μη φυσιολογικών δονήσεων και η 
προειδοποίηση των μηχανικών για πιθανή επερχόμενη βλάβη του εξοπλισμού. Τέλος 
να αναφέρουμε τον έλεγχο των διαφόρων υπογείων αγωγών από τα ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων είτε πρόκειται για αποχετευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς είτε δεξαμενές 
και αγωγούς φυσικού αερίου [18].  

3.3.6 Εφαρμογές στην υγεία 
Είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατηγορία των εφαρμογών ασύρματων 

αισθητήρων που συνήθως τη συναντάμε με το όνομα BSN (Body Sensor Network). Η 
δυσκολία και το σημείο διαφοροποίησης τους είναι ότι αφορούν μετρήσεις στο 
ανθρώπινο σώμα. Η ανάγκη για την πρόληψη και αποφυγή οποιουδήποτε λάθους 
καθώς και η  πολυπλοκότητα του ανθρώπινου σώματος, καθιστούν την ανάπτυξη του 
τομέα αρκετά αργή.  

Η τάση σε αυτό τον τομέα είναι η παρακολούθηση ασθενών στην εντατική ή η 
κατά την μετά-εγχειρητική περίοδο από απομακρυσμένη, κατ’ οίκον παρακολούθηση, 
σε περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων ή ηλικιωμένων. Η καινοτομία τους έγκειται στις 
συνθήκες πλήρους κινητικότητας που παρέχουν στους χρήστες τους σε συνδυασμό με 
την αίσθηση ασφάλειας που συνεπάγεται η διαρκής αλλά ταυτόχρονα διακριτική και 
μη παρεμβατική παρακολούθηση της υγείας τους. Έτσι μέσω της τηλεϊατρικής 
επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν αποδέσμευση του ασθενούς από τους 
νοσοκομειακούς περιορισμούς. Βασική επιδίωξη αυτών των υπηρεσιών είναι ο 
διαρκής και εξ αποστάσεως έλεγχος της κατάστασης της υγείας μέσω της συλλογής, 
επεξεργασίας, αξιολόγησης, αξιοποίησης και αποθήκευσης της κατάλληλης ιατρικής 
πληροφορίας. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής αλλά και πιο 
φθηνό κόστος ιατρικής περίθαλψης για όλους. Επιπλέον με τα ανιχνευτικά 
συστήματα καταγραφή θέσης και κατάστασης ασθενών μπορεί να προληφθούν 
δυσάρεστες καταστάσεις[1][8][6][19][20]. 
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Εικόνα 3.5: Εφαρμογές wsn στην ιατρική [21] 
 

3.3.7 Εφαρμογές στις συγκοινωνίες 
Στον χώρο τον μεταφορών και συγκοινωνιών τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε 

μια μεγάλη αξιοποίηση των τεχνολογιών της ηλεκτρονικής και πληροφορικής όπως 
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Υπάρχουν πολλές έρευνες για το πώς τα ασύρματα 
δίκτυα αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο έλεγχο της 
κυκλοφορίας οχημάτων στις λεγόμενες έξυπνες λεωφόρους καθώς και μια 
αυξανόμενη τάση τα οχήματα να ενσωματώνουν όλο και περισσότερους αισθητήρες. 
Τα οχήματα ανταλλάσουν πληροφορίες για διάφορες συνθήκες που συναντά ο 
προπορευόμενος όπως: ολισθηρό οδόστρωμα, απότομο φρενάρισμα, 
μποτιλιαρίσματα, έργα στο οδόστρωμα κτλ. Με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς 
οδήγησης, της μείωσης των ατυχημάτων, του ελέγχου των ορίων ταχύτητας και του 
συγκοινωνιακού φόρτου, αλλά και της πιο ξεκούραστης οδήγησης. Προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα είναι το κάθε όχημα να μετακινείται από μόνο του χωρίς να χρειάζεται η 
ανθρώπινη παρέμβαση σε συνεργασία με τα υπάρχοντα δίκτυα GPS[1][8]. 

3.3.8 Εφαρμογές επιτήρησης  
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχοντας την δυνατότητα να αντιλαμβάνοντα 

μεταβολές φυσικών φαινομένων όπως: η μεταβολή της επιτάχυνσης, η καταγραφή 
της θέσης και άλλες,  καθιστο ύν εφικτή την ανάπτυξη εφαρμο γών σχετικές με την 
επίβλεψη κιβωτίων, δεμάτων και άλλων αντικειμένων. Σε αυτή την κατηγορία 
εφαρμογών ανήκουν και εκείνες που αναφέρονται στην παρακολούθηση χώρων για 
λόγους ασφάλειας και στην ενημέρωσης κάποιας εποπτεύουσας εφαρμογής σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Η εποπτεύουσα εφαρμογή μπορεί μέσω των κόμβων να 
ενημερωθεί για την εκδήλωση ενός περιστατικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα την 
παραβίαση ενός χώρου [1][8].  

3.3.9 Στρατιωτικές εφαρμογές  
Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων αναπτύχτηκαν όπως και πολλές άλλες 

επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις από την τάση που δημιουργούν οι 
στρατιωτικοί ανταγωνισμοί. Μπορούμε μόνο να σκεφτούμε πόσες ανακαλύψεις 
αναδύθηκαν είτε από κάποιο πόλεμο είτε στα στρατιωτικά εργαστήρια και αργότερα 
βρήκαν εφαρμογή σε τομείς που προάγουν και εξυπηρετούν άλλες καθημερινές 
ανάγκες του ανθρώπου.  
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Στις μέρες μας, από όσα είναι δυνατόν να γνωρίζουμε λόγο του στρατιωτικού 
απόρρητου,  τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των συνόρων ενός κράτους, όπως επίσης και για την 
αναγνώριση των φίλιων πυρών στο πεδίο της μάχης, την εκτίμηση των ζημιών μετά 
από μία μάχη, τη στόχευση, την παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, την 
αναγνώριση των εχθρικών δυνάμεων και του εδάφους, την ανίχνευση πυρηνικών, 
βιολογικών και χημικών απειλών και πολλά άλλα. Πιο συγκεκριμένα, ένα ασύρματο 
δίκτυο αισθητήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο της μάχης για τη συλλογή 
δεδομένων που αφορούν την κατάσταση, τη θέση και τον οπλισμό των στρατευμάτων 
σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στους αρχηγούς του 
στρατεύματος, βοηθώντας τους στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, κατά τη 
διάρκεια της μάχης[1][8]. 
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Το πρότυπο IEEE 802.15.4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το πρότυπο IEEE 802.15.4  

 
 
 

4.1 Εισαγωγή 
Το πρότυπο 802.15.4 αναπτύχτηκε από τον οργανισμό IEEE  και ορίζει το 

φυσικό επίπεδο (physical layer) και τον έλεγχο πρόσβασης μέσου (medium access 
control) για μικρής εμβέλειας δίκτυα χαμηλής ταχύτητας (Low-rate personal area 
networks). Πάνω σε αυτό στηρίζεται το πρωτόκολλο ZigBee, που προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη λύση για δίκτυο παρέχοντας τα υπόλοιπα επίπεδα που δεν ορίζονται 
από το πρότυπο.  

Το IEEE 802.15.4 στοχεύει να προσφέρει λύσεις δικτυώσεις  χαμηλού κόστους, 
χαμηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων και ευρέως διαδεδομένο τρόπο 
επικοινωνίας, ορίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα ενός δικτύου WPAN. Η έμφαση 
δίνεται κυρίως στο χαμηλό κόστος επικοινωνίας των κοντινών συσκευών με ελάχιστη 
ή και καθόλου υποδομή.  

 

4.2 Βασικές έννοιες του πρωτοκόλλου   
Παρακάτω γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών εννοιών του 

πρωτοκόλλου για την καλύτερη περιγραφή του [22-25]: 
Services: είναι οι υπηρεσίες (services) που παρέχονται από κάθε επίπεδο για 

λογαριασμό του αμέσως ανωτέρου. Οι υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούνται από το 
Management Entity εκτός από τη μεταφορά δεδομένων που την αναλαμβάνει το Data 
Entity. Το Service Access Points (SAP) είναι το σημείο πρόσβασης κάθε υψηλότερου 
επιπέδου προς τις υπηρεσίες του χαμηλότερου του επιπέδου. Αν για παράδειγμα 
θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον πομποδέκτη μας, θα πρέπει το MAC επίπεδο να 
χρησιμοποιήσει μέσω του PD-SAP το PHY data service το οποίο θα επιτρέψει την 
αποστολή και λήψη των PDUs.  

Primitives: είναι το σύνολο των εντολών (primitives) από τις οποίες 
αποτελείται η κάθε υπηρεσία (service). Τα primitive μπορούν να έχουν τις παρακάτω 
λειτουργίες ή ορισμένες από αυτές: 

• Αίτηση (request) 
• Επιβεβαίωση (confirm) 
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• Ένδειξη (indication) 
• Απόκριση (response) 

Το όνομα του κάθε primitive μας φανερώνει το επίπεδο στο οποίο ανήκει 
καθώς και την λειτουργία που επιτελεί. Η σύνταξη ενός primitive γίνεται ως εξής, 
όνομα_primitive.τύπος λειτουργίας, π.χ. όταν το φυσικό επίπεδο ολοκληρώσει ένα 
CCA το αντίστοιχο primitive γράφεται PLME-CCA.confirm.  

Constants & Attributes: Τα constants (σταθερές) είναι κάποιες καθορισμένες 
τιμές όπως για παράδειγμα το μέγεθος ενός πακέτου. Ξεχωρίζουμε το επίπεδο που 
αναφέρονται από το πρόθεμα τους: (a) για τα επίπεδα ελέγχου μέσου πρόσβασης και 
φυσικό, (apsc) για το επίπεδο εφαρμογής και (nwkc) για το επίπεδο δικτύου. Τα 
attributes (χαρακτηριστικά) είναι μεταβλητές και μπορούν να αλλάξουν κατά την 
λειτουργίας. Κάθε επίπεδο έχει attributes στην βάση δεδομένων του. Κάποια από τα 
attributes είναι μόνο για ανάγνωση που σημαίνει ότι μπορούν προσπελαστούν από 
κάθε επίπεδο άλλα η τιμή τους μπορεί να μεταβληθεί μόνο από εκείνο στο οποίο 
ανήκουν.  

Energy Detection (ED): Η ανίχνευση ενέργειας (energy detection) είναι ένας 
μηχανισμός για την εκτίμηση των επίπεδων ενέργειας των σημάτων που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε ένα κανάλι επικοινωνίας. Ο μηχανισμός αν και ανιχνεύει σήματα δεν 
μπορεί να ξεχωρίσει το είδος τους. 

Carrier Sense (CS): Το carrier sense είναι επίσης ένας μηχανισμός για την 
ανίχνευση σήματος σε ένα κανάλι επικοινωνίας. Η διαφορά του από τον μηχανισμό 
energy detection είναι ότι τα σήματα που ανιχνεύει τα αναδιαμορφώνει και ελέγχει 
τον τύπο τους. 

Link Quality Indicator (LQI): Το link quality indicator είναι ο δείκτης 
ποιότητας του σήματος λήψης. Οι ποιότητα καθορίζεται από τους δείκτες SNR και 
RSS. Ο SNR είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο. Όταν ο SNR έχει μεγάλη τιμή, τότε 
το σήμα δεν επηρεάζεται εύκολα από τον θορύβου και έχουμε λιγότερες πιθανότητες 
σφάλματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το SNR τόσο καλύτερη θεωρείται και η ποιότητα 
σήματος. Ως RSS ορίζεται η συνολική ισχύς του ληφθέντος σήματος. 

Clear Channel Assessment (CCA): Η τεχνική CSMA-CA που 
χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.15.4 φροντίζει για την αποφυγή 
συγκρούσεων δεδομένων μεταξύ των πακέτων. Με τον ενσωματωμένο μηχανισμό 
CCA που κάνει χρήση των energy detection και carrier sense ελέγχει το κανάλι 
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα του. Αναλυτικά έχουμε τις εξής 
καταστάσεις: 

• κατάσταση 1: Γίνεται χρήση μόνο του ED και μόλις το επίπεδο ενέργειας που 
ανιχνεύεται πέσει κάτω από την τιμή κατωφλίου που έχει οριστεί από τον 
κατασκευαστή τότε το κανάλι θεωρείτε ελεύθερο. 

• κατάσταση 2: Γίνεται χρήση μόνο του CS και το κανάλι θεωρείτε 
κατειλημμένο μόνο αν το επίπεδο ενέργειας που ανιχνεύεται προέρχεται από 
σήμα ίδιου τύπου με εκείνο του πομπού που κάνει τον έλεγχο. 

• κατάσταση 3: Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συνδυασμοί των ED και CS με 
τις λογικές πράξεις AND και  OR. 

o Αν το επίπεδο ενέργειας είναι υψηλότερο από το κατώφλι AND αν το 
σήμα είναι ιδίου τύπου με εκείνο του πομπού το κανάλι θεωρείτε 
κατειλημμένο. 

o Αν το επίπεδο ενέργειας είναι υψηλότερο από το κατώφλι OR αν το 
σήμα είναι ιδίου τύπου με εκείνο του πομπού το κανάλι θεωρείτε 
κατειλημμένο. 



Κεφάλαιο 4ο   Το πρότυπο IEEE 802.15.4 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         35 

Beacon: Το beacon (ραδιοφάρος) είναι ένα σήμα που αποστέλλεται από τον 
συντονιστή του δικτύου (PAN coordinator) για να συγχρονίσει όλες τις συσκευές που 
ανήκουν στο δίκτυο. Η χρήση beacon γίνεται στο πρότυπο IEEE 802.15.4 για την 
εκπομπή δεδομένων από τους κόμβους χωρίς τη χρήση της τεχνικής CSMA-CA. Για 
να αποκτήσει πρόσβαση στο κανάλι ένας κόμβος και να αποστείλει δεδομένα πρέπει 
να λάβει από τον συντονιστή του δικτύου ένα σήμα GTS. 

Υπερπλαίσια (superframes): ονομάζονται τα πλαίσια δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία με beacon. Το κάθε υπερπλαίσιο βρίσκεται 
ανάμεσα σε δύο beacons και χωρίζεται σε τρείς περιόδους: την CAP, την CFP και την 
ανενεργή περίοδο. Κατά τη διάρκεια της CAP η πρόσβαση στο κανάλι επικοινωνίας, 
από τις συσκευές του δικτύου, ορίζεται από τον μηχανισμό  CSMA-CA. Κατά την 
διάρκεια CFP δεν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός CSMA-CA, άλλα η πρόσβαση 
πραγματοποιείται με ένα GTS που δίνεται σε μια συσκευή για να ξεκινήσει τη 
μετάδοσή της. Ο τρόπος αυτός είναι χρήσιμος σε εφαρμογές όπου ο χρόνος είναι 
κρίσιμος και μια συσκευή δεν μπορεί να περιμένει να ελευθερωθεί ένα κανάλι για να 
μπορέσει να κάνει εκπομπή. Τα CAP και CFP μαζί αποτελούν την ενεργή περίοδο. 
Στην διάρκεια της ανενεργούς περιόδου η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

4.3 Αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου 
Ο ορισμός των επιπέδων δικτύου βασίζεται στο μοντέλο OSI, παρόλο που μόνο 

τα χαμηλότερα επίπεδα ορίζονται στο πρότυπο. Η αλληλεπίδραση με τα ανώτερα 
επίπεδα πραγματοποιείται, κατ’ επιλογή του χρήστη, με την χρήση ενός υποεπιπέδου 
λογικού ελέγχου σύνδεσης που έχει πρόσβαση στο επίπεδο έλεγχου μέσου μέσω ενός 
υποεπιπέδου σύγκλησης (Εικόνα 4.1) [26]. 

 

 
 

Εικόνα 4.1: Αρχιτεκτονική IEEE 802.15.4 [27] 
 

Το φυσικό επίπεδο (PHY) ενσωματώνει την υπηρεσία αποστολής δεδομένων, 
επιπλέον παρέχει διεπαφή στην οντότητα ελέγχου του φυσικού επιπέδου (physical 
layer management entity), η οποία δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες ελέγχου 
του επιπέδου ενώ διατηρεί βάση δεδομένων με πληροφορίες για σχετιζόμενα δίκτυα. 
Το φυσικό επίπεδο ελέγχει τον RF πομποδέκτη, τις  λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας 
του σήματος, καθώς και την επιλογή του καναλιού εκπομπής. Οι εκπομπές του 
σήματος γίνονται σε μια από τις τρεις μπάντες ελεύθερες συχνοτήτων [27][28]: 
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• 868-868.8 MHz: Για την Ευρώπη, επιτρέπει ένα κανάλι επικοινωνίας.  
• 902-928 MHz: Για την Βόρεια Αμερική, μέχρι 30 κανάλια επικοινωνίας.  
• 2400-2483.5 MHz: Παγκόσμια χρήση, έως 16 κανάλια επικοινωνίας.  

Η πρώτη έκδοση του πρότυπου το 2003 (Πίνακας 4.1) ορίζει δύο φυσικά 
επίπεδα βασισμένα στην τεχνική διαμόρφωσης διεύρυνση φάσματος απευθείας 
ακολουθίας (direct sequence spread spectrum - DSSS) ένα για τις συχνότητες των 
868/915 MHz με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 20 kbit/s και 40 kbit/s, και ένα στη 
ζώνη συχνοτήτων 2450 MHz με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 250 kbit/s[28]. 

Στην έκδοση του 2006 (Πίνακας 4.2) βελτιώθηκε ο ρυθμός μετάδοσης 
δεδομένων στις συχνότητες των 868/915 MHz, με υποστήριξη μεγίστης ταχύτητας 
μεταφοράς δεδομένων στα 100 kbit/s και 250 kbit/s αντίστοιχα. Επιπλέον, ορίζοντα  
τέσσερα επίπεδα ανάλογα τη μέθοδο διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται. Στα τρία 
χρησιμοποιειται η μέθοδος διαμόρφωση DSSS ενώ για στις συχνότητες των 868/915 
MHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας συνδυασμός παράλληλης και όχι απευθείας 
ακολουθίας διεύρυνση φάσματος (binary keying και amplitude shift keying - PSSS) 
[27].  

Τον Αύγουστο του 2007, η IEEE κυκλοφόρησε το πρότυπο 802.15.4a. Με το 
νέο πρότυπο ρύθμιζε την επέκταση των τεσσάρων διαθέσιμων ζωνών συχνοτήτων 
του προηγούμενου (2006) σε έξι, μεταξύ των οποίων μία  Direct Sequence ultra 
wideband (UWB) και μια με χρήση chirp spread spectrum (CSS). H UWB 
κατανέμεται σε τρεις ζώνες συχνοτήτων: κάτω του 1 GHz, μεταξύ 3 GHz και 5 GHz 
και μεταξύ 6 GHz και10 GHz. Η CSS τοποθετείται στην ζώνη συχνοτήτων 2450 
MHz [29]. 

Πέρα από αυτές τις τρεις ζώνες συχνοτήτων, η IEEE ενσωμάτωσε στο πρότυπο 
802.15.4c (Πίνακας 4.3) έκδοση 2009 τις συχνότητες 314/316 MHz, 430/434 MHz, 
και 779/787 MHz για τις ανάγκες της Κίνα. Επίσης με το πρότυπο IEEE802.15.4d 
(Πίνακας 4.4) τροποποιήθηκε το πρότυπο 802.15.4-2006 ώστε να υποστηρίζει τις 
ζώνες συχνοτήτων 950/956 

Στο επίπεδο έλεγχου πρόσβασης μέσου (MAC) καθορίζεται η εκπομπή 
πλαισίων με χρήση του φυσικού καναλιού. Εκτός από την υπηρεσία δεδομένων, 
προσφέρει μια διεπαφή και ελέγχει την πρόσβαση στο φυσικό κανάλι και την 
εκπομπή beacons (ραδιοφάρων). Επίσης, ελέγχει την ορθότητα των πλαισίων, 
εγγυάται τις χρονοθυρίδες (timeslots) και ελέγχει την σύνδεση των συσκευών. Τέλος 
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών ασφαλείας [26]. 

MHz στην Ιαπωνία. Τον Απρίλιο του 2009 τα πρότυπα 
IEEE 802.15.4c και IEEE 802.15.4d  καθόρισαν για ελεύθερη χρήση πρόσθετες 
ζώνες συχνοτήτων. Ελευθέρωσαν μια στα 780 MHz, με διαμόρφωση O-QPSK ή 
MPSK, και μια στα 950 MHz, με διαμόρφωση GFSK ή BPSK. [26][30][31]. 

 
 

PHY 
(MHz) 

Ζώνη 
συχνοτήτων 

(MHz) 

Παράμετροι διάδοσης 
(Spreading parameters) 

Παράμετροι δεδομένων 
(Data parameters) 

Chip rate 
(kchip/s) Διαμόρφωση 

Bit 
rate 

(kb/s) 

Symbol rate 
(ksymbol/s) Symbols 

868/915 868-868.6 300 BPSK 20 20 Binary 
902-928 600 BPSK 40 40 Binary 

2450 2400-2483.5 2000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 
Orthogonal 

 
Πίνακας 4.1: Ζώνη συχνοτήτων και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 

802.15.4(2003)[28] 
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PHY  
(MHz) 

Ζώνη 
συχνοτήτων 

(MHz) 

Παράμετροι διάδοσης 
(Spreading parameters) 

Παράμετροι δεδομένων 
(Data parameters) 

Chip 
rate 

(kchip/s) 
Διαμόρφωση 

Bit 
rate 

(kb/s) 

Symbol rate 
(ksymbol/s) Symbols 

868/915 868-868.6 300 BPSK 20 20 Binary 
902-928 600 BPSK 40 40 Binary 

868/915 
(προαιρετικά) 

868-868.6 400 ASK 250 12.5 20-bit 
PSSS 

902-928 1600 ASK 250 50 5-bit PSSS 

868/915 
(προαιρετικά) 

868-868.6 400 O-QPSK 100 25 16-ary 
Orthogonal 

902-928 1000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 
Orthogonal 

2450 2400-
2483.5 2000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 

Orthogonal 
 

Πίνακας 4.2: Ζώνη συχνοτήτων και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.15.4 
(2006)[27] 

 

PHY 
(MHz) 

Ζώνη 
συχνοτήτων 

(MHz) 

Παράμετροι διάδοσης 
(Spreading parameters) 

Παράμετροι δεδομένων 
(Data parameters) 

Chip rate 
(kchip/s) Διαμόρφωση 

Bit 
rate 

(kb/s) 

Symbol rate 
(ksymbol/s) Symbols 

780 779-787 1000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 
Orthogonal 

780 779-787 1000 MPSK 250 62.5 16-ary 
Orthogonal 

868/915 868-868.6 300 BPSK 20 20 Binary 
902-928 600 BPSK 40 40 Binary 

 
Πίνακας 4.3: Ζώνη συχνοτήτων και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.15.4c 

(2009c)[30] 
 

PHY (MHz) 
Ζώνη 

συχνοτήτων 
(MHz) 

Παράμετροι διάδοσης 
(Spreading parameters) 

Παράμετροι δεδομένων 
(Data parameters) 

Chip rate 
(kchip/s) Διαμόρφωση 

Bit 
rate 

(kb/s) 

Symbol rate 
(ksymbol/s) Symbols 

950 950-956 -- GFSK 100 100 Binary 
950 950-956 300 BPSK 20 20 Binary 

2400 2400-2483.5 2000 O-QPSK 250 62,5 16-ary 
Orthogonal 

Πίνακας 4.4: Ζώνη συχνοτήτων και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.15.4d 
(2009d)[31] 
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4.3 Τοπολογία δικτύου  
Στο πρότυπο IEEE 802.15.4 ορίζονται δύο τύποι συσκευών δικτύου. Οι 

συσκευές πλήρους λειτουργιών (Full Function Device - FFD), οι οποίες μπορούν να 
λειτουργούν ως συντονιστής του δικτύου, αλλά και ως μια απλή συσκευή. Παρέχει 
ένα γενικό μοντέλο επικοινωνίας με άλλες συσκευές, καθώς επίσης  αναμεταδίδει 
μηνύματα. Ο δεύτερος τύπος είναι οι συσκευές περιορισμένων λειτουργιών (reduced 
function devices - RFD). Οι συσκευές αυτές είναι σχετικά απλές, με πολύ μικρές 
απαιτήσεις πόρων και επικοινωνίας. Εξαιτίας αυτού μπορούν να επικοινωνήσουν 
μόνο με συσκευές FFD, ενώ δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως συντονιστές.  

Οι τοπολογίες δικτύωσης που υποστηρίζονται είναι είτε τύπου αστέρα ή ίσου 
προς ίσου (peer to peer) (Εικόνα 4.2). Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τουλάχιστον μια 
συσκευή FFD για να λειτουργεί ως συντονιστής του δικτύου [26]. 

 

 
 

Εικόνα 4.2: Τοπολογία αστέρα και ίσου προς ίσου  [27] 
 

 
Εικόνα 4.3:  Τοπολογία δέντρου συστάδων [27] 

 

4.4 Το φυσικό επίπεδο - PHY 
Το φυσικό επίπεδο (PHY) είναι εκείνο που συσχετίζεται άμεσα με το κανάλι 

μετάδοσης και κάνει εφικτή την αποστολή και λήψη των πακέτων που 
δημιουργήθηκαν στα ανώτερα επίπεδα. Οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες [25]:  
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• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομποδέκτη 
• Εκτέλεση του ED 
• Πραγματοποίηση του LQI 
• Εκτέλεση του CCA 
• Επιλογή της ακριβούς συχνότητας του καναλιού 
• Αποστολή και λήψη δεδομένων 

 

 
 

Εικόνα 4.4: To φυσικό επίπεδο του πρωτοκόλλου IEEE 802.15.4 [25] 
 

4.4.1 Υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου 
 Στο φυσικό επίπεδο έχουμε τις υπηρεσίες δεδομένων και τις υπηρεσίες 

διαχείρισης. Η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με τα PD-SAP και PLME-SAP αντίστοιχα. 
Η υπηρεσία δεδομένων περιλαμβάνει ένα primitive, το PD-Data. Το PD-Data.request 
καλείτε από το MAC για να ζητήσει την αποστολή ενός MPDU. Το PHY ενεργοποιεί 
τον πομπό και στη συνέχεια δημιουργεί ένα PSDU και το στέλνει. Μόλις 
ολοκληρωθεί η αποστολή, το φυσικό επίπεδο στέλνει το PD-Data.confirm στο 
επίπεδο ελέγχου μέσου για να αναφέρει ότι η αποστολή ήταν επιτυχής. Αν το PD-
Data.request σταλεί την ώρα που ο πομποδέκτης είναι ήδη απασχολημένος, θα 
επιστραφεί ένα PD- Data.confirm το οποίο θα περιγράφει την κατάσταση του 
πομποδέκτη, ουσιαστικά τον λόγο για το οποίο δεν γίνεται να εκτελεσθεί το request. 
Το PD- Data.indication παράγεται όταν γίνεται μεταφορά πακέτων από το PHY στο 
MAC. Η υπηρεσία διαχείρισης αποτελείται από τα παρακάτω primitives 
[8][22][25][27]: 

PLME-CCA: Το PLME-CCA.request εμφανίζεται όταν ο CSMA-CA 
αλγόριθμος απαιτεί από το PLME την πραγματοποίηση ενός CCA. Μετά την 
ολοκλήρωση του CCA επιστρέφεται το PLME-CCA.confirm το οποίο μπορεί να έχει 
μια από τις τιμές busy (κανάλι κατειλημμένο) ή idle (κανάλι ελεύθερο) ανάλογα με 
την κατάσταση του καναλιού. Αν ο πομποδέκτης είναι απενεργοποιημένος τότε η 
τιμή του PLME-CCA.confirm θα είναι TRX_OFF ενώ αν βρίσκεται ήδη σε 
λειτουργία θα είναι TX_ON. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχουμε αποτυχία 
εκτέλεσης του CCA. 

PLME-ED: Το ED ζητείται με το PLME-ED.request. Με την αποπεράτωση 
των μετρήσεων παράγεται το PLME-ED.confirm με την τιμή success και μια ένδειξη 
για το ενεργειακό επίπεδο που ανιχνευτικέ, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0x00 και 0xff. 
To PLME-ED.confirm φέρει ένα μήνυμα σφάλματος με την τιμή TRX_OFF όταν ο 
πομποδέκτης είναι ανενεργός ή την TX_ON όταν ο πομπός είναι απασχολημένος.  
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PLME-GET: Το PLME_GET.request χρησιμοποιείται όταν το επίπεδο 
έλεγχου πρόσβασης μέσου καλείται να αντλήσει πληροφορίες από κάποιο attribute 
που βρίσκετε στην PIB του φυσικού επιπέδου. Αν το attribute που αναζητείται στη 
βάση δεδομένων βρεθεί τότε στέλνεται το PLME-GET.confirm με την τιμή success, 
ενώ αν δεν βρεθεί επιστρέφει την τιμή UNSUPPORTED_ATTRIBUTE. 

PLME-SET-TRX-STATE: Αν χρειαστεί να αλλάξει κατάσταση ο 
πομποδέκτης, στέλνεται το PLME-SET-TRX-STATE.request. Οι καταστάσεις στις 
οποίες μπορεί να βρεθεί είναι οι παρακάτω: 

• πομποδέκτης απενεργοποιημένος (TRX_OFF) 
• πομπός ενεργός (TX_ON) 
• δέκτης ενεργός (RX_ON) 

Αν ο πομποδέκτης δύναται να τεθεί στην ζητούμενη κατάσταση τότε 
επιστρέφεται το PLME-SET-TRX-STATE.confirm στην τιμή success. Σε περίπτωση 
που ο πομπός βρίσκεται σε λειτουργία και την ίδια στιγμή φτάσει μια αίτηση για 
αλλαγή κατάστασης σε TRX_OFF ή σε RX_ON τότε αγνοείτε και επιστρέφεται η 
τιμή BUSY_TX. Παρομοίως όταν ο δέκτης είναι απασχολημένος δεν δέχεται τις 
αιτήσεις για TRX_OFF ή TX_ON και στέλνει το PLME-SET-TRX-STATE.confirm 
με την τιμή BUSY_RX. 

PLME-SET: Το PLME-SET.request χρησιμοποιείται για να αλλαχθεί η τιμή 
ενός συγκεκριμένου attribute από την PIB του PHY. Όταν βρεθεί το ζητούμενο 
attribute και η τιμή του μεταβληθεί επιτυχώς τότε στέλνεται το PLMESET.confirm σε 
κατάσταση success. Η νέα τιμή που δίδεται θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα πεδίο 
τιμών που να θεωρείτε έγκυρο για το υπό επεξεργασία attribute, διαφορετικά το 
αποτέλεσμα του PLME-SET.confirm θα είναι το INVALID_PARAMETER. Αν το 
attribute δεν βρεθεί επιστρέφεται σε τιμή UNSUPPORTED_ATTRIBUTE [35].   

4.4.2 Το πακέτο του φυσικού επιπέδου - PPDU 
Κάθε PPDU (Εικόνα 4.5) αποτελείται από τρία μέρη, την επικεφαλίδα 

συγχρονισμού SHR, την επικεφαλίδα φυσικού επιπέδου PHR και το ωφέλιμο φορτίο 
(payload). Το SHR χωρίζεται στο preamble που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό 
των πομποδεκτών και στο SFD (Start Of Frame) που δηλώνει το τέλος του πεδίου 
συγχρονισμού και την αρχή του πακέτου δεδομένων. Το PHR προσδιορίζει το 
μέγεθος του πακέτου. Τέλος το φορτίο είναι το PSDU το οποίο αποτελείται από τα 
πακέτα που προστέθηκαν από τα ανώτερα επίπεδα[25][27].  

 

 
 

Εικόνα 4.5: Η δομή του πακέτου φυσικού επιπέδου - PPDU [25] 
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4.5 Το επίπεδο έλεγχου πρόσβασης μέσου - MAC 
Το επίπεδο έλεγχου πρόσβασης μέσου εξασφαλίζει την διασύνδεση των 

ανώτερων επιπέδων με το φυσικό. Είναι το επίπεδο που ελέγχει άμεσα το PHY. Οι 
αρμοδιότητές του είναι [25]:  

• Παραγωγή των beacons 
• Συγχρονισμός των συσκευών στο εισερχόμενο beacon 
• Να επιτρέπει την σύνδεση και την αποσύνδεση μεταξύ των συσκευών στα 

ZigBee δίκτυα 
• Να υποστηρίζει τις παραμέτρους ασφαλείας του πρωτοκόλλου 
• Να χρησιμοποιεί τη CSMA-CA για να επιτρέψει την πρόσβαση στο κανάλι 
• Παραχώρηση των GTS 

 

 
 

Εικόνα 4.6: To επίπεδο έλεγχου πρόσβασης μέσου του πρωτοκόλλου IEEE 802.15.4 
[25] 

4.5.1 Υπηρεσίες του επιπέδου έλεγχου πρόσβασης μέσου 
Το επίπεδο έλεγχου πρόσβασης μέσου όπως και το φυσικό επίπεδο 

περιλαμβάνει την υπηρεσία δεδομένων και την υπηρεσία διαχείρισης (Εικόνα 4.6). Η 
πρόσβαση σε αυτές γίνεται με το MCPS-SAP και το MLMESAP αντίστοιχα. Το 
MAC data service έχει τα παρακάτω δύο primitives [8][22][25][27]: 

MCPS-DATA: Το MCPS-DATA.request ζητάει από το MAC να στείλει ένα 
MSDU. Αν η εντολή ολοκληρωθεί με επιτυχία παράγεται το MCPSDATA.confirm σε 
κατάσταση success. Σε περίπτωση σφάλματος, το MCPS-DATA.confirm ορίζεται σε 
μια από τις εξής καταστάσεις: 

• INVALID_GTS: όταν η αποστολή γίνεται με χρήση GTS και δεν βρεθεί 
κάποιο έγκυρη χρονοθυρίδα. 

• TRANSACTION_OVERFLOW: προκύπτει αν η χωρητικότητα της λίστας 
αναμονής, στην οποία κρατούνται οι μεταβάσεις πριν εκτελεστούν, είναι 
πλήρης. 

• TRANSACTION_EXPIRED: εμφανίζεται όταν η μετάβαση αποθηκευθεί στη 
λίστα αναμονής και ξεπεράσει το χρονικό όριο παραμονής της σε αυτή. 

• UNAVAILABLE_KEY: όταν ζητηθεί να προστεθεί ασφάλεια στο πακέτο 
άλλα δεν υπάρχει κανένας έγκυρος κωδικός στη MAC PIB. 

• FRAME_TOO_LONG: επιστρέφεται από τη στιγμή που το μέγεθος του 
πακέτου είναι τόσο μεγάλο ώστε να υπερβαίνει την τιμή που ορίζεται από τη 
σταθερά aMaxMACFrameSize. 
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• FAILED_SECURITY_CHECK: σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε 
άλλο σφάλμα σχετικά με τις παραμέτρους ασφαλείας. 

• CHANNEL_ACCESS_FAILURE: όταν χρησιμοποιείται η CSMA-CA και 
δεν επιτευχθεί πρόσβαση στο κανάλι. 

• NO_ACK: όταν δεν σταλεί σήμα επιβεβαίωσης. 
MCPS-PURGE: Το MCPS-PURGE.request χρησιμοποιείται για να αφαιρεθεί 

κάποιο MSDU από τις μεταβάσεις που βρίσκονται σε αναμονή. Αν το MSDU 
αφαιρεθεί επιστρέφεται το MCPS-PURGE.confirm σε κατάσταση success, 
διαφορετικά τίθεται σε INVALID_HANDLE. 

Τα primitives της υπηρεσίας διαχείρισης είναι τα ακόλουθα: 
MLME-ASSOCIATE: To MLME-ASSOCIATE.request παράγεται με σκοπό 

η εν λόγο συσκευή να συνδεθεί με τον coordinator του ZigBee δικτύου. Μόλις η 
διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς δημιουργείται το MLMEASSOCIATE.confirm σε 
κατάσταση success. Αν προκύψει σφάλμα και η σύνδεση δεν είναι εφικτή το MLME-
ASSOCIATE.confirm τίθεται στις καταστάσεις: 

• UNAVAILABLE_KEY: όταν ζητηθεί να προστεθεί ασφάλεια στο πακέτο 
άλλα δεν υπάρχει κανένας έγκυρος κωδικός στη MAC PIB. 

• FAILED_SECURITY_CHECK: σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε 
άλλο σφάλμα σχετικά με τις παραμέτρους ασφαλείας. 

• CHANNEL_ACCESS_FAILURE: όταν χρησιμοποιείται η CSMA-CA και 
δεν επιτευχθεί πρόσβαση στο κανάλι. 

• NO_ACK: όταν δεν σταλεί σήμα επιβεβαίωσης. 
• NO_DATA: όταν η συσκευή που ζητά να συνδεθεί δεν λάβει απόκριση από 

τον coordinator. 
• INVALID_PARAMETER: αν κάποια παράμετρος του MLME-

ASSOCIATE.request δεν είναι έγκυρη ή βρίσκεται εκτός του πεδίου τιμών 
που έχει οριστεί. 

Το MLME-ASSOCIATE.indication παράγεται από το MLME του coordinator 
και στέλνεται στο NWK layer δείχνοντας ότι έχει ληφθεί μια αίτηση σύνδεσης. Όταν 
ο coordinator αποφασίσει για το αν θα επιτρέψει τη σύνδεση στη συσκευή που έκανε 
την αίτηση στέλνει το MLME-ASSOCIATE.response με την ανάλογη απόφαση. 

MLME-DISASSOCIATE: Με το MLME-DISASSOCIATE.request μια 
συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί από ένα PAN στο οποίο ανήκει ή να την 
αποσυνδέσει ο coordinator που διαχειρίζεται το PAN αυτό. Όταν πετύχει η 
αποσύνδεση στέλνεται το MLME-DISASSOCIATE.confirm σε success, αλλιώς 
παίρνει τις καταστάσεις: 

• TRANSACTION_OVERFLOW προκύπτει αν η χωρητικότητα της λίστας 
αναμονής, στην οποία κρατούνται οι μεταβάσεις πριν εκτελεστούν, είναι 
πλήρης. 

• TRANSACTION_EXPIRED εμφανίζεται όταν η μετάβαση αποθηκευθεί στη 
λίστα αναμονής και ξεπεράσει το χρονικό όριο παραμονής της σε αυτή. 

• UNAVAILABLE_KEY όταν ζητηθεί να προστεθεί ασφάλεια στο πακέτο 
άλλα δεν υπάρχει κανένας έγκυρος κωδικός στη MAC PIB. 

• FAILED_SECURITY_CHECK σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε 
άλλο σφάλμα σχετικά με τις παραμέτρους ασφαλείας. 

• CHANNEL_ACCESS_FAILURE όταν χρησιμοποιείται η CSMA-CA και δεν 
επιτευχθεί πρόσβαση στο κανάλι. 

• NO_ACK όταν δεν σταλεί σήμα επιβεβαίωσης. 
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• INVALID_PARAMETER αν οποιαδήποτε παράμετρος δεν είναι έγκυρη ή 
βρίσκεται εκτός του πεδίου τιμών που έχει οριστεί. 

Το MLME-DISASSOCIATE.indication χρησιμοποιείται για να δείξει ότι έχει 
ληφθεί μια εντολή αποσύνδεσης. 

MLME-BEACON-NOTIFY: Το MLME-BEACON-NOTIFY.indication 
μεταφέρει στο επίπεδο δικτύου κάποιες παραμέτρους που βρίσκονται σε ένα beacon 
που παραλήφθηκε από το επίπεδο έλεγχου μέσου. 

MLME-GET: Λειτουργεί όπως το PLME_GET με τη διαφορά ότι 
επεξεργάζεται τα στοιχεία της MAC PIB. 

MLME-GTS: Το MLME-GTS.request παράγεται για να ζητήσει να διανεμηθεί 
ένα νέο GTS ή για να αφαιρεθεί μια χρονοθυρίδα. To MLME-GTS.confirm σε 
κατάσταση success δείχνει ότι η αίτηση έγινε δεκτή, διαφορετικά επιστρέφει σε μια 
από τις εξής καταστάσεις: 

• UNAVAILABLE_KEY όταν δεν υπάρχει κανένας έγκυρος κωδικός στη 
MAC PIB. 

• NO_SHORT_ADDRESS όταν το macShortAddress ισούται με 0xfffe ή 
0xffff. 

• FAILED_SECURITY_CHECK σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε 
άλλο σφάλμα σχετικά με τις παραμέτρους ασφαλείας. 

• CHANNEL_ACCESS_FAILURE όταν χρησιμοποιείται η CSMA-CA και δεν 
επιτευχθεί πρόσβαση στο κανάλι. 

• NO_ACK όταν δεν σταλεί σήμα επιβεβαίωσης. 
• INVALID_PARAMETER αν οποιαδήποτε παράμετρος του 

MLMEGTS.request δεν είναι έγκυρη ή βρίσκεται εκτός του πεδίου τιμών που 
έχει οριστεί.  

Το MLME-GTS.indication δείχνει ότι έγινε η διανομή ενός νέου GTS ή ότι 
αφαιρέθηκε ένα από τα GTS που ήδη υπήρχαν. 

MLME-ORPHAN: Το MLME-ORPHAN.indication παράγεται από το MLME 
ενός Coordinator και υποδεικνύει, στο επίπεδο δικτύου, την ύπαρξη μιας συσκευής 
που άνηκε παλαιότερα στο δίκτυο που διαχειρίζεται ο coordinator αυτός.  

MLME-RESET: Το MLME-RESET.request δημιουργείται από το επίπεδο 
δικτύου για να επαναφέρει το επίπεδο διαχείρισης μέσου στις αρχικές του ρυθμίσεις, 
κάνοντας reset σε όλα τα attributes που βρίσκονται στην MAC PIB. Αν το reset 
ολοκληρωθεί με επιτυχία το MLME-RESET.confirm τίθεται σε success, διαφορετικά 
η κατάστασή του γίνεται DISABLE_TRX_FAILURE. 

MLME-RX-ENABLE: Το MLME-RX-ENABLE.request θέτει τον δέκτη σε 
λειτουργία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Το MLME-RXENABLE.confirm 
παράγεται και αφού ο δέκτης τεθεί σε λειτουργία ορίζεται σε success. Αν δεν 
ενεργοποιηθεί ο δέκτης οι δυνατές καταστάσεις  είναι η TX_ACTIVE όταν ο πομπός 
είναι ενεργός και η INVALID_PARAMETER για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα. 

MLME-SCAN: Το MLME-SCAN.request χρησιμοποιείται για σάρωση του 
καναλιού πραγματοποιώντας ένα ED για να καθοριστεί ο βαθμός χρήσης του 
καναλιού ή εντοπίζοντας πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο προέλευσής τους. Το 
MLME-SCAN.confirm θα είναι σε κατάσταση success όταν η σάρωση ολοκληρωθεί 
με επιτυχία, διαφορετικά αν δεν εντοπίσει κανένα beacon τίθεται σε NO_BEACON. 

MLME-COMM-STATUS: To MLME-COMM-STATUS.indication 
παράγεται για να ενημερώσει το επίπεδο δικτύου για την κατάσταση κάποιας 
μετάδοσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ή για κάποιο σφάλμα που προέκυψε κατά τον 
έλεγχο των παραμέτρων ασφαλείας ενός εισερχόμενου πακέτου. 
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MLME-SET: Λειτουργεί όπως το PLME-SET με τη διαφορά ότι 
επεξεργάζεται τα στοιχεία της MAC PIB. 

MLME-SYNC: Το MLME-SYNC.request ζητά τον συγχρονισμό με τον 
coordinator και την ανίχνευση των beacons που εκπέμπει. 

MLME-SYNC-LOSS: MLME-SYNC-LOSS.indication επισημαίνει ότι 
χάθηκε ο συγχρονισμός μιας συσκευής με τον coordinator του PAN στο οποίο 
ανήκει. 

MLME-POLL: Το MLME-POLL.request παροτρύνει τη συσκευή να ζητήσει 
δεδομένα από τον Coordinator. Όταν παραληφθεί ένα πακέτο με δεδομένα από τον 
Coordinator το MLME-POLL.confirm λαμβάνει την τιμή success ενώ σε περίπτωση 
σφάλματος μια από τις παρακάτω καταστάσεις: 

• UNAVAILABLE_KEY: όταν ζητηθεί να προστεθεί ασφάλεια στο πακέτο 
άλλα δεν υπάρχει κανένας έγκυρος κωδικός στη MAC PIB. 

• FAILED_SECURITY_CHECK σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε 
σφάλμα σχετικά με τις παραμέτρους ασφαλείας. 

• CHANNEL_ACCESS_FAILURE όταν χρησιμοποιείται η CSMA-CA και δεν 
επιτευχθεί πρόσβαση στο κανάλι. 

• NO_ACK όταν δεν σταλεί σήμα επιβεβαίωσης.  
• NO_DATA όταν παραληφθεί ένα πακέτο από τον coordinator με μηδενικό 

μήκος. 
INVALID_PARAMETER αν οποιαδήποτε παράμετρος του 

MLMEPOLL.request δεν είναι έγκυρη ή βρίσκεται εκτός του πεδίου τιμών που έχει 
οριστεί [35].  

 
 

 
Εικόνα 4.7: Διάγραμμα επικοινωνίας σε επίπεδο MAC δυο συσκευών [25] 

 

4.5.2 Το πακέτο επιπέδου έλεγχου πρόσβασης μέσου - MPDU 
Το πακέτο του επιπέδου έλεγχου πρόσβασης μέσου – MPDU (Εικόνα 4.8) 

αποτελείται από την επικεφαλίδα (MHR), το ωφέλιμο φορτίο (MAC payload) και το 
πλαίσιο τέλους (MFR). Το MHR περιλαμβάνει τη σηματοδοσία για τον έλεγχο του 
πακέτου, τις πληροφορίες αναγνώρισης και τα στοιχεία διευθυνσιοδότησης 
αποστολέα και παραλήπτη. Το MFR περιέχει το FCS, μια ακολουθία 16 bit για τον 
έλεγχο λαθών [25]. 
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Εικόνα 4.8: Η δομή του πακέτου επιπέδου έλεγχου πρόσβασης μέσου – MPDU [25] 
 

4.5.3 Η δομή των πλαισίων  
Η δομή του πλαισίου (frame) έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κρατά 

χαμηλά την πολυπλοκότητα ενώ παράλληλα καθιστά αποτελεσματική την 
αναμετάδοση τους ακόμη και σε κανάλια με θόρυβο. Το φυσικό επίπεδο προσθέτει 
την επικεφαλίδα συγχρονισμού (synchronization header - SHR), η οποία 
χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμού των συμβόλων από τον δέκτη, καθώς επίσης 
και την επικεφαλίδα PHY, η οποία δίνει το μήκος του φορτίου του φυσικού επιπέδου 
σε octets. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι πλαισίων (Εικόνες 4.9-4.12) [25][27]: 

• Πλαίσιο beacon: χρησιμοποιείται από έναν coordinator για να αναμεταδώσει 
beacons. 

• Πλαίσιο δεδομένων: χρησιμοποιείται από όλες τις συσκευές για να στείλουν 
δεδομένα. 

• Πλαίσιο επιβεβαίωσης: χρησιμοποιείται για να επιβεβαίωση επιτυχή λήψη 
πλαισίου. 

• Πλαίσιο εντολής MAC: χρησιμοποιείται για να ελέγξει τις ομότιμες MAC 
οντότητες  του δικτύου.   

 

 
 

Εικόνα 4.9: Πλαίσιο beacon και το πακέτο επίπεδου PHY [27]  
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Εικόνα 4.10: Πλαίσιο δεδομένων και το πακέτο επίπεδου PHY [27]  
 

 
 

Εικόνα 4.11: Πλαίσιο επιβεβαίωσης και το πακέτο επίπεδου PHY [27]  
 

 

 
Εικόνα 4.12: Πλαίσιο εντολής MAC και το πακέτο επίπεδου PHY [27]  

 

4.6 Αξιοπιστία 
Για την αποφυγή συγκρούσεων δεδομένων η πρόσβαση στο κανάλι 

επικοινωνίας γίνεται μέσω του αλγόριθμου CSMA-CA. Εναλλακτικά ο έλεγχος 
πρόσβασης στο κανάλι επικοινωνίας μπορεί να γίνει από τον συντονιστή του δικτύου 
με χρήση σημάτων beacon. Τα μηνύματα επιβεβαίωσης είναι προαιρετικά σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι έχει γίνει σωστά η λήψη. Εάν 
μια συσκευή δεν μπορεί να επεξεργαστεί ένα πλαίσιο, δεν επιβεβαιώνει την λήψη του 
και το ξανά λαμβάνει μέσω επανεκπομπής, λόγω λήξης χρόνου.  Για την απο φυγή 
δημιουργίας κενού ασφαλείας, επανεκπομπές ίδιων μηνυμάτων πραγματοποιούνται 
έως έναν ορισμένο αριθμό[25][26].  
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4.7 Κρυπτογράφηση   
Στο επίπεδο ελέγχου μέσου (MAC) παρέχεται η υποδομή για υπηρεσίες 

ασφαλείας από τα ανώτερα επίπεδα. Τα ανώτερα επίπεδα έχουν τη δυνατότητα να 
ορίσουν κλειδιά συμμετρικής κρυπτογραφίας για να εξασφαλίσουν την προστασία 
των δεδομένων και την λήψη τους μόνο από συγκεκριμένες συσκευές του δικτύου. Ο 
τύπος της κρυπτογραφίας που χρησιμοποιείται ονομάζεται συμμετρικός επειδή 
χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για την κρυπτογράφηση και για την 
αποκρυπτογράφηση [26]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5 
 

Το πρότυπο ZigBee 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το πρότυπο ZigBee 

 
 
 

5.1 Εισαγωγή 
Το ZigBee είναι ένα ανοιχτό πρότυπο για ασύρματα δίκτυα χαμηλού κόστους 

και χαμηλής ισχύος συνδεσιμότητα σε συσκευές που απαιτούν μεγάλη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας αλλά δεν απαιτούν τόσο υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. 
Αναπτύχθηκε από την ZigBee Alliance, έναν όμιλο από διεθνείς συνεργαζόμενες 
εταιρείες, σε συνεργασία με την επιτροπή ΙΕΕΕ 802.15.4[32]. 

Το όνομα ZigBee προέρχεται από τον χορό “ζιγκ-ζαγκ” με τον οποίο οι 
μέλισσες επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσουν σημαντικές πληροφορίες με 
άλλα μέλη της ομάδας. Τον τρόπο αυτό όπου πολλοί ξεχωριστοί, απλοί οργανισμοί 
συμμετέχουν από κοινού για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καθηκόντων 
προσπάθησαν να μιμηθούν οι μηχανικοί του πρότυπου ZigBee [32] 

Η αρχιτεκτονική της στοίβας ZigBee αποτελείται από ένα σύνολο από επίπεδα, 
η  επιτροπή ΙΕΕΕ 802.15.4 ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των δύο κατώτερων 
επιπέδων του πρωτοκόλλου: του φυσικού επίπεδου (Physical - PHY) και του 
επίπεδου ελέγχου προσπέλασης μέσου (Medium Access Control - MAC), ενώ η 
ZigBee Alliance παρέχει τα ανώτερα επίπεδα της στοίβας του πρωτοκόλλου: του 
επίπεδου δικτύου (Network Layer - NTW) και του επίπεδου εφαρμογών (Application 
Layer - APL). 

Το κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο για ένα σύνολο υπηρεσιών προς τα ανώτερα 
του επίπεδα. Οι οντότητες δεδομένων (data entity) παρέχουν υπηρεσίες μετάδοσης 
δεδομένων ενώ όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχοντα από τις οντότητές διαχείρισης 
(management entity). Κάθε οντότητα υπηρεσίας παρέχει μια διασύνδεση προς στο 
ανώτερο επίπεδο μέσω ενός σημείου πρόσβασης υπηρεσίας (Service Access Point - 
SAP), και κάθε σημείο πρόσβασης υπηρεσίας υποστηρίζει έναν αριθμό από 
primitives ώστε να επιτύχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα [33] (Εικόνα 5.1). 

Το πρότυπο ZigBee υποστηρίζει τοπολογίες δικτύου αστέρα (star), δέντρου 
(tree), συμπλέγματος δέντρων (cluster tree) και πλέγματος (mesh). Τα σχήματα 
δρομολόγησης δικτύου έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την διατήρηση ισχύος και την 
χαμηλή καθυστέρηση με την χρήση χρονοθυρίδών (slots). Ένα χαρακτηριστικό του 
επιπέδου δικτύου είναι ο πλεονασμός επικοινωνίας που εξαλείφει τα “single point of 
failure” στα δίκτυα πλέγματος. Ενώ χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου είναι η 
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ανίχνευση ενέργειας και ποιότητας ζεύξης καθώς και η αξιολόγηση καθαρού 
καναλιού για βελτιωμένη συνύπαρξη με άλλα ασύρματα δίκτυα [22] [34]. 

Οι συσκευές που λειτουργούν σύμφωνα με το ZigBee μπορούν να εκπέμπουν 
σε απόσταση 10-75 μέτρων, ανάλογα με το περιβάλλον και την κατανάλωση ισχύος 
που απαιτείται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, και λειτουργούν στις μη 
αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων των 2.4GHz (παγκόσμια), 915MHz (Αμερική) και 
868 MHZ (Ευρώπη). Ο ρυθμός δεδομένων είναι 250kbps στα 2.4GHz, 40 kbps στα 
915MHz και 20kbps στα 868MHz [25][32][33][35]. 

Το πρότυπο αναπτύχθηκε ώστε να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 
• Χαμηλό κόστος 
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος 
• Χρήση μη αδειοδοτημένων ραδιοσυχνοτήτων 
• Οικονομική και εύκολη εγκατάσταση 
• Δημιουργία ευέλικτων και επεκτάσιμων δικτύων 
• Ενσωματωμένη νοημοσύνη για την αποκατάσταση των δικτύων και τη 

δρομολόγηση των μηνυμάτων 
Οι περιοχές εφαρμογών που είναι κατάλληλες για δίκτυα με το πρότυπο ZigBee 

έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις: 
• Χαμηλούς ρυθμούς δεδομένων (λιγότερο από 250kbps) 
• Κόμβους που βρίσκονται σε ηρεμία για μεγάλες χρονικές περιόδους 
• Τοποθεσίες κόμβων όπου τα καλώδια θα ήταν δύσκολο ή δαπανηρό να 

εγκατασταθούν 
• Ανάγκη για τροποποίηση του δικτύου ενώ βρίσκεται σε λειτουργία 

 

 
 

Εικόνα 5.1: Αρχιτεκτονική της στοίβας ZigBee και IEEE 802.15.4 [24] 
 

5.2 Οι εκδόσεις του πρότυπου ZigBee  
Οι προδιαγραφές του πρότυπου ZigBee επικυρώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 

2004 και η διαθεσιμότητα της έκδοσης 1.0 έγινε με την ονομασία ZigBee 2004. 
Ακλούθησαν βελτιώσεις στις προδιαγραφές του προτύπου με τις εκδόσεις ZigBee 
2006, ZigBee 2007 και ZigBee PRO. Στον πίνακα 5.1 φαίνονται οι δυνατότητες και 
οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την κάθε έκδοση [32][33][36-41]. 
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 2004 2006 2007 PRO 
Αποφυγή Παρεμβολών 

Ο συντονιστής επιλέγει το καλύτερο κανάλι RF στην 
εκκίνηση του δικτύου √ √ √ √ 

Υποστήριξη για συνεχή έλεγχο των παρεμβολών σε 
κατάσταση λειτουργίας και αλλαγή καναλιού αν 
είναι απαραίτητο.  

  √ √ 

Αυτοματοποιημένη/Κατανεμημένη διαχείριση διευθυνσιοδότησης  
Οι διευθύνσεις των συσκευών αναθέτονται 
αυτόματα με ιεραρχικό τρόπο κατανομής.  √ √ √  

Οι διευθύνσεις των συσκευών αναθέτονται 
αυτόματα με στοχαστικό τρόπο κατανομής.  

   √ 

Διευθυνσιοδότηση ομάδας  
Οι συσκευές μπορούν να εισέλθουν σε ομάδες, και 
χρειάζεται μια μόνο αποστολή προς ολόκληρη την 
ομάδα, μειώνοντας έτσι την συνολική κίνηση των 
πακέτων στο δίκτυο.  

 

√ √ √ 

Κεντρική λήψη δεδομένων  
Η λήψη δεδομένων με μικρή επικεφαλίδα από τον 
συντονιστή υποστηρίζεται ρητά.  √ √ √ √ 

Η λήψη δεδομένων με μικρή επικεφαλίδα από άλλες 
συσκευές υποστηρίζεται κάτω από ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. δρομολόγηση δέντρου)  

√ √ √ √ 

Η δρομολόγηση από πολλούς προς έναν επιτρέπει 
ολόκληρο το δίκτυο να εντοπίζει τον παραλήπτη με 
ένα μόνο πέρασμα.  

   
√ 

Η πηγαία δρομολόγηση επιτρέπει στον παραλήπτη 
να απαντά σε όλους τους αποστολείς με έναν 
οικονομικό τρόπο.  

   
√ 

Ασφάλεια 
128-bit AES κωδικοποίηση με 32-bit Κώδικα 
Ακεραιότητας Μηνυμάτων (Message Integrity Code 
(MIC)) και μετρητές πλαισίων για την εγγυημένη 
λήψη των πρόσφατων μηνυμάτων.  

√ √ √ √ 

Η ασφάλεια εφαρμόζεται στο επίπεδο NWK, με 
εναλλαγή των κλειδιών για την αποφυγή της 
εύρεσης του κλειδιού.  

√ √ √ √ 

Υποστήριξη ασφάλειας στο υψηλότερο επίπεδο.  √ √ √ √ 
Εφαρμογή κέντρου εμπιστοσύνης, που λειτουργεί 
στον συντονιστή, διευθύνει την ασφάλεια εκ μέρους 
των συσκευών του δικτύου και ενεργεί σαν την 
κεντρική εξουσία στο ποια συσκευή μπορεί να 
συνδεθεί στο δίκτυο.  

√ √ √ √ 

Το κέντρο εμπιστοσύνης μπορεί να τρέξει σε κάθε 
συσκευή.  

   √ 

Υπάρχει επιλογή "Υψηλής Ασφάλειας", που μπορεί 
να επιλεγεί από την πολιτική του κέντρου 
εμπιστοσύνης, και απαιτεί κλειδιά συνδέσεως από το 
επίπεδο της εφαρμογής, πιστοποίηση ισότιμης 
οντότητας, και δημιουργία κλειδιών ίσου-προς-ίσο 
με την χρήση των Κύριων Κλειδιών.  

   

√ 
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Επεκτασιμότητα του δικτύου 
Το δίκτυο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το όριο που βάζει 
ο αλγόριθμος παροχής διευθύνσεων, Τυπικά, 
υποστηρίζονται δίκτυα με δεκάδες έως εκατοντάδες 
συσκευές.  

√ √ √ 

 

Αλγόριθμος διευθυνσιοδότησης που χαλαρώνει τα 
όρια στο μέγεθος του δικτύου. Υποστηρίζονται 
δίκτυα με εκατοντάδες έως χιλιάδες συσκευές.  

   
√ 

Μέγεθος μηνύματος 
< 100 bytes. Το ακριβές μέγεθος εξαρτάται από τις 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, όπως είναι η 
ασφάλεια.  

√ √ 
  

Μεγάλα μηνύματα, μέχρι το μέγεθος της ενδιάμεσης 
μνήμης των συσκευών αποστολής και λήψης, που 
υποστηρίζονται με την χρήση του τεμαχισμού και 
της επανασυναρμολόγησης.  

  

√ √ 

Τυποποιημένη έναρξη 
Τυποποιημένη διαδικασία εκκίνησης και 
χαρακτηριστικών, υποστηρίζουν την χρήση 
εργαλείων εντολών σε περιβάλλοντα πολλών 
κατασκευαστών.  

 

√ √ √ 

Ισχυρό δίκτυο πλέγματος 
Αλγόριθμοι δρομολόγησης με ανοχή σε σφάλματα 
αντιδρούν σε αλλαγές στο δίκτυο και στο RF 
περιβάλλον.  

√ √ √ √ 

Κάθε συσκευή κρατά τα στοιχεία της “γειτονιάς” 
της, και έτσι βελτιώνει την αξιοπιστία.     √ 

Υποστήριξη της βιβλιοθήκης των συστάδων  
Η βιβλιοθήκη των συστάδων ZigBee, ως 
συμπλήρωμα στη στοίβα, τυποποιεί την 
συμπεριφορά των εφαρμογών σε διαφορετικά 
προφίλ και παρέχει ανεκτίμητους πόρους στους 
δημιουργούς προφίλ  

√ √ √ √ 

 
Πίνακας 5.1: Σύγκριση μεταξύ των εκδόσεων ZigBee [42] 

 

5.3 Κατηγορίες συσκευών ZigBee  
Ένα δίκτυο ZigBee αποτελείται από τις δύο βασικές συσκευές, τον συντονιστή 

(coordinator) και τις τελικές συσκευές (end devices), ενώ σε κάποιες τοπολογίες 
υπάρχει και ο δρομολογητής (router) (Πινάκας 5.2). Οι συσκευές του πρότυπου 
ZigBee υλοποιούνται με την βοήθεια των δυο συσκευών που ορίζει το πρότυπο IEEE 
802.15.4, της συσκευής πλήρους λειτουργίας (Full Function Device - FFD) και  της 
συσκευής μειωμένων λειτουργιών (Reduced Function Device - RFD) (Πινάκας 5.3). 

Ο συντονιστής του πρότυπου ZigBee είναι μια ειδική παραλλαγή μιας 
συσκευής πλήρους λειτουργίας που παρέχει μια μεγάλη ομάδα υπηρεσιών του 
πρωτοκόλλου ZigBee. Η τελική συσκευή μπορεί να είναι μια συσκευή πλήρους 
λειτουργίας ή μια συσκευή μειωμένων λειτουργιών. Η συσκευή μειωμένων 
λειτουργιών είναι η μικρότερη και πιο απλή ZigBee συσκευή, η οποία παρέχει μόνο 
κάποιες ελάχιστες υπηρεσίες του πρωτοκόλλου ZigBee. Ο δρομολογητής υπάρχει σε 
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ορισμένες τοπολογίες δικτύων και υλοποιείται από μια συσκευή πλήρους 
λειτουργίας[29][33]. 

 

Συσκευή ZigBee Συσκευή IEEE 
802.15.4 Βασικές Λειτουργίες 

Συντονιστής - coordinator FFD 

Ένας σε κάθε δίκτυο. Δημιουργεί το 
δίκτυο, δίνει τις διευθύνσεις δικτύου, 
και κρατάει τον πίνακα των δεσμών 
(binding table).  

Δρομολογητής - router FFD 

Προαιρετικό. Επεκτείνει το 
βεληνεκές του δικτύου. Επιτρέπει 
περισσότερους κόμβους  να 
συνδεθούν. Μπορεί επίσης, να 
παρακολουθεί και να κάνει 
λειτουργίες ελέγχου.  

Τελική Συσκευή – end 
device FFD ή RFD Μπορεί να παρακολουθεί και να 

κάνει λειτουργίες ελέγχου.  
 

Πίνακας 5.2: Οι συσκευές του πρότυπου ZigBee 
 

Συσκευή Υπηρεσίες Τροφοδοσία Κατάσταση Δέκτη 
Συσκευή Πλήρους 

Λειτουργίας  (Full Function 
Device – FFD) 

Οι περισσότερες ή 
και όλες Κεντρική Ανοιχτός στην 

κατάσταση αναμονής 

Συσκευή Μειωμένων 
Λειτουργιών (Reduced 

Function Device – RFD) 
Περιορισμένες Συνήθως 

μπαταρία 
Κλειστός στην 

κατάσταση αναμονής 

 
Πίνακας 5.3: Οι συσκευές του πρότυπου IEEE 802.15.4 

 

5.4 Τρόποι πρόσβασης στο κανάλι   
Στο δίκτυο ZigBee είναι ένα δίκτυο πολλαπλής πρόσβασης, δηλαδή όλες οι 

συσκευές έχουν ισότιμη πρόσβαση στο μέσω επικοινωνίας. Υπάρχουν δύο τύποι 
πρόσβασης, με χρήση beacon (ραδιοφάρων) και χωρίς beacon. Σε ένα δίκτυο χωρίς 
beacon, όλες οι συσκευές επιτρέπεται να εκπέμψουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
εφόσον το κανάλι είναι ελεύθερο. Στα δίκτυα με beacon οι συσκευές επιτρέπεται να 
εκπέμψουν μόνο σε προκαθορισμένα χρονικά παράθυρα (slots).  

Ο συντονιστής του δικτύου στέλνει περιοδικά ένα υπερπλαίσιο (superframe), 
δηλαδή ένα πλαίσιο που περικλείεται από beacon, και όλοι οι κόμβοι πρέπει να 
συγχρονιστούν σε αυτό το υπερπλαίσιο. Κάθε κόμβος έχει μια συγκεκριμένη θυρίδα 
στο υπερπλαίσιο στην οποία επιτρέπεται να στέλνει και να λαμβάνει τα δεδομένα 
του. Ένα υπερπλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει μια κοινή χρονοθυρίδα στην οποία 
όλοι οι κόμβοι μπορούν να προσπαθήσουν να εκπέμψουν[33]. 
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Εικόνα 5.2: Μεταφορά δεδομένων προς τον συντονιστή με χρήση beacon (a) και 
χωρίς (b) [33] 

 

 
 

Εικόνα 5.3: Μεταφορά δεδομένων από τον συντονιστή με χρήση beacon (a) και 
χωρίς (b) [33] 

 

5.5 Το επίπεδο εφαρμογών - APL  
Το επίπεδο εφαρμογών (Application Layer – APL) είναι το υψηλότερο από τα 

δυο βασικά επίπεδα που ορίζει το πρωτόκολλο ZigBee, εξυπηρετώντας την ανάπτυξη 
και επικοινωνία κατανεμημένων εφαρμογών. Οι αρμοδιότητες του επιπέδου 
εφαρμογών είναι: 

• Η συντήρηση του πίνακα δεσμών (binding table) 
• Η προώθηση μηνυμάτων μεταξύ των δεσμευμένων συσκευών (bound devices) 
• Η διαχείριση των διευθύνσεων 
• Η αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων 
• Να ορίζει τον ρόλο της συσκευής μέσα στο δίκτυο 
• Να ανιχνεύει τις ZigBee συσκευές στο δίκτυο 

Αποτελείται από το υπό-επίπεδο υποστήριξης (Application Support Sub-Layer 
– APS), τα αντικείμενα ZigBee (ZigBee Device Objects - ZDO) και το πλαίσιο 
εφαρμογής ZigBee (ZigBee Application Framework) (Εικόνα 5.4). Στο πλαίσιο 
εφαρμογής ZigBee μπορεί να υπάρχουν μέχρι 240 Application Objects (APO), τα 
οποία είναι δομικά στοιχεία εφαρμογής που ορίζονται από τον χρήστη και αποτελούν 
μέρος της εφαρμογής ZigBee. Το ZDO παρέχει υπηρεσίες που επιτρέπουν στα ΑΡΟ 
να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο και να οργανώνονται σε μια κατανεμημένη 
εφαρμογή. Το υπό-επίπεδο υποστήριξης (Application Support Sub-Layer – APS) 
προσφέρει μια διεπαφή για δεδομένα και υπηρεσίες ασφάλειας στα ΑΡΟ και τα ZDO. 

Μία εφαρμογή ZigBee αποτελείται από ένα σύνολο από αντικείμενα επιπέδου 
εφαρμογής (Application Objects - APOs) που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορους 
κόμβους του δικτύου. Ένα ΑΡΟ είναι ένα τμήμα λογισμικού της εφαρμογής που 
ελέγχει μία μονάδα υλικού που βρίσκεται στη συσκευή. Σε κάθε ΑΡΟ εκχωρείται 
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ένας μοναδικός αριθμός τερματικού σημείου (endpoint) τον οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα ΑΡΟ σαν προέκταση της διεύθυνσης δικτύου της 
συσκευής για να αλληλεπιδρούν με αυτήν. Το ZDO είναι ένα ειδικού τύπου 
αντικείμενο που προσφέρει υπηρεσίες στα ΑΡΟ: τους επιτρέπει να ανακαλύπτουν 
συσκευές στο δίκτυο και την υπηρεσία που υλοποιούν. Προσφέρει επίσης 
επικοινωνία και υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου και ασφάλειας. Το υπό-επίπεδο 
υποστήριξης παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς πληροφορίας για τα ΑΡΟ και τα ZDO.  

Μια εφαρμογή ZigBee θα πρέπει να συμβαδίζει με κάποιο υπάρχον προφίλ 
εφαρμογής που είναι αποδεκτό από τη ZigBee Alliance. Το προφίλ της εφαρμογής 
καθορίζει την μορφή των μηνυμάτων και των πρωτοκόλλων για τις αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στα ΑΡΟ που συνολικά σχηματίζουν μια κατανεμημένη εφαρμογή. Το 
πλαίσιο του προφίλ εφαρμογής επιτρέπει σε διάφορους σχεδιαστές εφαρμογών να 
κατασκευάζουν και να πουλάνε ανεξάρτητα συσκευές ZigBee που μπορούν να 
λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο προφίλ εφαρμογής. Κάθε ΑΡΟ έχει ένα σύνολο 
από ιδιοχαρακτηριστικά και παρέχει υπηρεσίες για τον καθορισμό και την ανάκτηση 
τιμών για αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά και για την ειδοποίηση κάθε φορά που μια 
τέτοια τιμή αλλάζει. Στο γλωσσικό περιβάλλον ενός προφίλ, ένα σύνολο από 
σχετιζόμενα χαρακτηριστικά ονομάζεται συστάδα (cluster) και αναγνωρίζεται με μια 
αριθμητική τιμή. Συνήθως μια συστάδα αντιπροσωπεύει ένα είδος διεπαφής, ή τμήμα 
αυτής, ενός ΑΡΟ με τα υπόλοιπα ΑΡΟ. Το προφίλ εφαρμογής θα πρέπει να καθορίζει 
έναν ή δύο πιθανούς τύπους επικοινωνίας.  

Ένα ξεχωριστό προφίλ, που ονομάζεται προφίλ συσκευής (Device Profile), 
πρέπει να υλοποιηθεί από όλους τους κόμβους σε ένα δίκτυο ZigBee. Το αντικείμενο 
που είναι υπεύθυνο γι’ αυτό το προφίλ είναι το ZDO. Το προφίλ συσκευής απαιτεί τα 
αντικείμενά του (ZDO) να υποστηρίζουν διαδικασίες ανακάλυψης συσκευών, 
υπηρεσιών, όπου ένας κόμβος επιχειρεί να ανακαλύψει είτε άλλους κόμβους στο 
δίκτυο, είτε ενεργά τερματικά σημεία σε κάποιο κόμβο καθώς και τις υπηρεσίες που 
υλοποιούν. Οι διαδικασίες εντοπισμού είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
διευθυνσιοδότηση των ΑΡΟ. Στην άμεση διευθυνσιοδότηση, ένα μήνυμα 
απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση προορισμού και ο κόμβος που στέλνει 
είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό της μέσω των υπηρεσιών εντοπισμού των ZDO. Η 
έμμεση διευθυνσιοδότηση απαιτεί μόνο από τον αποστολέα να παρέχει την 
αριθμητική τιμή της συστάδας αλλά χρειάζεται τη βοήθεια ενός γειτονικού 
δρομολογητή ZigBee, ή συντονιστή, ώστε να εντοπίσει τον κόμβο προορισμού για το 
μήνυμα. Αυτό είναι εφικτό χάρη στο APS του δρομολογητή ZigBee που διατηρεί ένα 
πίνακα δεσμών που συσχετίζει διεύθυνση προέλευσης, τερματικό σημείο 
προέλευσης, αριθμητική τιμή συστάδας με μια λίστα από διεύθυνση προορισμού, 
τερματικό σημείο προορισμού. Ένα μήνυμα που έχει σταλεί από μία τερματική 
συσκευή με έμμεση διευθυνσιοδότηση φτάνει στον κόμβο “γονέα”. Εκεί το APS 
συμβουλεύεται τον πίνακά του ώστε να καθορίσει τους ακριβείς προορισμούς και να 
τους στείλει τα κατάλληλα μηνύματα με άμεση διευθυνσιοδότηση. Η προσθήκη και η 
απομάκρυνση καταχωρήσεων από τον πίνακα εκτελείται από το ZDO σαν απάντηση 
στα αιτήματα, όπως καθορίζεται από το προφίλ συσκευών [22][24][25][34]. 
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Εικόνα 5.4  : Η σύνθεση του επίπεδου εφαρμογών [25] 
 

5.5.1 Υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών - APS  
Το υπό επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών (APS) παρέχει μια διεπαφή μεταξύ 

του επιπέδου δικτύου (NWK) και του επιπέδου εφαρμογών (APL) μέσω ενός 
συνόλου υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τα ZDO και από τα αντικείμενα 
εφαρμογών του σχεδιαστή. Οι υπηρεσίες παρέχονται από δύο οντότητες [33]:  

• Την οντότητα δεδομένων υπό-επιπέδου υποστήριξης (Application Support 
Sub-layer Data Entity – APSDE) μέσω του σημείου πρόσβασης υπηρεσιών 
APSDE (APSDE-SAP).  

• Την οντότητα διαχείρισης Υπό-επιπέδου Υποστήριξης (Application Support 
Sub-layer Management Entity - APSME) μέσω του σημείου πρόσβασης 
υπηρεσιών APSΜE (APSΜE-SAP). 

5.5.1.1 Οντότητα δεδομένων υπό-επιπέδου υποστήριξης  
Η APSDE παρέχει την υπηρεσία δεδομένων στο επίπεδο δικτύου, στα ZDO και 

τα αντικείμενα των εφαρμογών για την μεταφορά των μονάδων δεδομένων 
πρωτοκόλλου εφαρμογής (application protocol data units – PDUs) μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων συσκευών. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι στο ίδιο δίκτυο. Η APSDE 
παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες [25][33][35]:  

• Δημιουργία του PDU επιπέδου εφαρμογής (APDU): η APSDE παίρνει τα 
PDU των εφαρμογών και δημιουργεί το APS PDU προσθέτοντας τα 
κατάλληλα πεδία επικεφαλίδας σύμφωνα με το πρωτόκολλο.  

• Δέσμευση συσκευών (binding): Όταν δύο συσκευές έχουν δημιουργήσει 
δεσμούς μεταξύ τους, η APSDE μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα από την μια 
δεσμευμένη συσκευή στην άλλη.  

• Φιλτράρισμα διευθύνσεων ομάδας: αυτή η υπηρεσία παρέχει την 
δυνατότητα φιλτραρίσματος μηνυμάτων που απευθύνονται σε μια ομάδα με 
βάση τα μέλη της ομάδας τελικών συσκευών. 

• Αξιόπιστη μεταφορά: αυτή η υπηρεσία βελτιώνει την αξιοπιστία των 
συναλλαγών που είναι διαθέσιμες από το επίπεδο δικτύου χρησιμοποιώντας 
από άκρο σε άκρο πολλαπλές προσπάθειες 

• Απόρριψη αντίγραφων: τα μηνύματα που προσφέρονται για μετάδοση δεν 
λαμβάνονται πάνω από μια φορά.  
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• Τεμαχισμός: η υπηρεσία αυτή επιτρέπει τον χωρισμό και την επανένωση των 
μηνυμάτων που είναι μεγαλύτερα από το φορτίο ενός πλαισίου επιπέδου 
δικτύου. 

5.5.1.2 Υπηρεσίες δεδομένων υπό-επιπέδου υποστήριξης  
Η υπηρεσία σημείου πρόσβασης της οντότητας δεδομένων υπό-επιπέδου 

υποστήριξης εφαρμογών (APSDE-SAP) υποστηρίζει τη μεταφορά των μονάδων 
δεδομένων πρωτοκόλλου εφαρμογής ανάμεσα σε ομότιμες οντότητες εφαρμογής. To 
APSDE έχει μόνο ένα primitive το APSDE-DATA. To APSDE-DATA.request 
παράγεται όταν ζητηθεί από το ανώτερο υπό-επίπεδο η αποστολή ενός ASDU. Οι 
καταστάσεις στις οποίες επιστρέφει το APSDE-DATA.confirm είναι [22][33]: 

• SUCCESS Όταν το ASDU μεταφέρεται επιτυχώς στο προορισμό του. 
• NO_BOUND_DEVICE Αν δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα δέσμευσης. 
• NOT_SUPPORTED Αν το primitive σταλεί σε μια συσκευή που δεν 

υποστηρίζει τον πίνακα δέσμευσης. 
• SECURITY_FAIL Όταν η προσθήκη ασφάλειας στο πακέτο δεν είναι εφικτή 

ενώ απαιτείται από την παράμετρο TxOptions . 
• ASDU_TOO_LONG Όταν το ASDU έχει μεγάλο μήκος και δεν γίνεται να 

χωριστεί σε μικρότερα τμήματα.  
Το APSDE-DATA.indication υποδεικνύει τη μεταφορά μιας PDU δεδομένων 

(ASDU) από  το  υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών προς την τοπική οντότητα 
εφαρμογής. 

5.5.1.3 Οντότητα διαχείρισης υπό-επιπέδου υποστήριξης  
Η APSME παρέχει μια υπηρεσία διαχείρισης ώστε να επιτρέπει στην εφαρμογή 

να αλληλεπιδρά με τη στοίβα. Επίσης έχει την ικανότητα να ταιριάζει δύο συσκευές 
ανάλογα με τις υπηρεσίες τους και τις ανάγκες τους. Αυτή η υπηρεσία ονομάζεται 
υπηρεσία δέσμευσης, και η APSME μπορεί να φτιάξει και να διατηρήσει ένα πίνακα 
για να αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες [25][33][35].  

Επιπλέον η APSME παρέχει αυτές τις υπηρεσίες:  
• Διαχείριση δεσμών: είναι η δυνατότητα ταιριάσματος δύο συσκευών 

ανάλογα με τις υπηρεσίες και τις ανάγκες τους.  
• Διαχείριση της AIB: είναι η δυνατότητα λήψης και ρύθμισης των τιμών στην 

βάση πληροφοριών του υπό-επιπέδου APS (Application Support Layer 
Information Base - AIB) των συσκευών.  

• Ασφάλεια: είναι δυνατότητα να αυθεντικών σχέσεων με άλλες συσκευές με 
την χρήση κλειδιών ασφαλείας.  

• Διαχείριση ομάδων: παρέχει την δυνατότητα, να δηλώνει μια διεύθυνση 
δικτύου σε πολλές συσκευές, να προσθέτει συσκευές στην ομάδα και να 
αφαιρεί συσκευές από την ομάδα.  

5.5.1.4 Υπηρεσίες διαχείρισης υπό-επιπέδου υποστήριξης  
Η υπηρεσία σημείου πρόσβασης της οντότητας διαχείρισης υπό-επιπέδου 

υποστήριξης εφαρμογών (APSME-SAP) υποστηρίζει τη μεταφορά των εντολών 
διαχείρισης ανάμεσα στο επόμενο ανώτερο επίπεδο και το APSME. Η APSME 
υποστηρίζει μέσω της διεπαφής APSME-SAP τρία σύνολα primitives: δέσμευσης, 
διατήρηση της βάσης πληροφοριών και διαχείρισης ομάδας [22][33]. 

Primitive δέσμευσης: αυτό το σύνολο από primitive καθορίζει πως το επόμενο 
ανώτερο επίπεδο μιας συσκευής μπορεί να προσθέσει μία εγγραφή δέσμευσης στον 
τοπικό πίνακα δέσμευσής της ή να αφαιρέσει μία εγγραφή δέσμευσης από τον τοπικό 
πίνακα δέσμευσής της. Μόνο μια συσκευή που υποστηρίζει ένα πίνακα δέσμευσης ή 
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μία απόκρυψη πίνακα δέσμευσης μπορεί να επεξεργαστεί αυτά τα primitives. Αν 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή λάβει αυτά τα primitive από το επόμενο ανώτερο επίπεδό 
της, αυτά τα primitive πρέπει να απορριφθούν. 

• APSME-BIND.request: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να ζητήσει 
να δεσμεύσει δύο συσκευές, ή να δεσμεύσει μια συσκευή με μία ομάδα, 
δημιουργώντας μια καταχώριση στον τοπικό πίνακα δέσμευσης, εάν 
υποστηρίζεται. 

• APSME-BIND.confirm: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να 
ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του για τη δέσμευση δύο 
συσκευών, ή μιας συσκευής με μία ομάδα. 

• APSME-UNBIND.request: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να 
ζητήσει να αποσυνδέσει δύο συσκευές, ή να αποσυνδέσει μια συσκευή από 
μία ομάδα, απομακρύνοντας μια καταχώρηση από τον τοπικό πίνακα 
δέσμευσης, εάν υποστηρίζεται. 
APSME-UNBIND.confirm: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να 
ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του για τη αποσύνδεση δύο 
συσκευών, ή μιας συσκευής από μία ομάδα. 

Διατήρηση της Βάσης Πληροφοριών: αυτό το σύνολο από primitive 
καθορίζει πως το επόμενο ανώτερο επίπεδο μιας συσκευής μπορεί να διαβάζει και να 
εγγράφει ιδιοχαρακτηριστικά (attributes) στην ΑΙΒ. 

• APSME-GET.request: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να διαβάζει 
την τιμή ενός ιδιοχαρακτηριστικού από την ΑΙΒ. 

• APSME-GET.confirm: αναφέρει τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας 
ανάγνωσης της τιμής ενός ιδιοχαρακτηριστικού από την ΑΙΒ. 

• APSME-SET.request: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να εγγράφει 
την τιμή ενός ιδιοχαρακτηριστικού στην ΑΙΒ. 

• APSME-SET.confirm: αναφέρει τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας 
εγγραφής της τιμής ενός ιδιοχαρακτηριστικού της ΑΙΒ 

Διαχείριση Ομάδας: αυτό το σύνολο από primitive επιτρέπει στο επόμενο 
ανώτερο επίπεδο να διαχειρίζεται τα μέλη μιας ομάδας τερματικών συσκευών στην 
τρέχουσα συσκευή προσθέτοντας και αφαιρώντας καταχωρήσεις στον πίνακα της 
ομάδας.  

• APSME-ADD-GROUP.request: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να 
ζητήσει να προστεθεί σαν μέλος μια συγκεκριμένη ομάδα μια συγκεκριμένη 
τελική συσκευή. 

• APSME-ADD-GROUP.confirm: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο επίπεδο να 
ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του για την προσθήκη μιας 
ομάδας σε μια τελική συσκευή. 

• APSME-REMOVE-GROUP.request: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο 
επίπεδο να ζητήσει να αφαιρεθεί μια συγκεκριμένη ομάδα μέλος σε μια 
συγκεκριμένη τελική συσκευή από την ομάδα. 

• APSME-REMOVE-GROUP.confirm: επιτρέπει στο επόμενο ανώτερο 
επίπεδο  να ενημερώνεται για τα απο τελέσματα της αίτησής το υ για την 
αφαίρεση μιας ομάδας από ένα μια τελική συσκευή. 

• APSME-REMOVE-ALL-GROUPS.request: Παράγεται από το επόμενο 
ανώτερο επίπεδο όταν θέλει να αφαιρέσει όλα τα μέλη των ομάδων από μια 
τελική συσκευή, έτσι ώστε πλαίσια που δεν απευθύνονται σε καμία ομάδα να 
μπορούν να παραδοθούν στη συγκεκριμένη τελική συσκευή. 
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• APSME-REMOVE-ALL-GROUPS.confirm: Επιτρέπει στο επόμενο 
ανώτερο επίπεδο να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του για 
την αφαίρεση όλων των ομάδων από μια τελική συσκευή. 

5.5.2 Προδιαγραφές υπηρεσιών 
Το υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών παρέχει μια διεπαφή ανάμεσα στην 

οντότητα του αμέσως ανώτερου επιπέδου (Next Higher Layer Entity - NHLE) και 
στο επίπεδο δικτύου. Το υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών περιλαμβάνει 
εννοιολογικά μία οντότητα διαχείρισης που ονομάζεται οντότητα διαχείρισης υπό-
επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών (APSME). Αυτή η οντότητα παρέχει τις διεπαφές 
υπηρεσίας μέσω των οποίων μπορούν να κληθούν λειτουργίες διαχείρισης του υπό-
επιπέδου [33] (Εικόνα 5.5). 

Επίσης το υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών παρέχει δύο υπηρεσίες, στις 
οποίες υπάρχει πρόσβαση από δύο σημεία πρόσβασης (service access points SAPs). 
Αυτές οι υπηρεσίες είναι: η υπηρεσία διαχείρισης APS, με πρόσβαση μέσω του SAP 
της οντότητας δεδομένων υπό-επιπέδου APS (APSDE-SAP), και η υπηρεσία 
διαχείρισης APS, με πρόσβαση από το SAP της οντότητας διαχείρισης υπό-επιπέδου 
APS (APSME-SAP). Οι δύο αυτές υπηρεσίες παρέχουν τη διεπαφή ανάμεσα στο 
NHLE και το επίπεδο δικτύου, μέσω της διεπαφής NLDE-SAP (Network Layer Data 
Entity - Service Access Point) και, σε μικρότερο βαθμό, της διεπαφής NLME-SAP 
(Network Layer Management Entity - Service Access Point). Η διεπαφή NLME-SAP 
ανάμεσα στο επίπεδο δικτύου και το υπό-επίπεδο υποστήριξης εφαρμογών 
υποστηρίζει μόνο τα primitives NLME-GET και NLME-SET. Όλα τα υπόλοιπα 
primitives NLME-SAP είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του ZDO. Επιπλέον από αυτές τις 
εξωτερικές διεπαφές, υπάρχει και μια σιωπηρή διεπαφή ανάμεσα στο APSME και το 
APSDE που επιτρέπει στο APSME να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δεδομένων του 
υπό-επίπεδου υποστήριξης εφαρμογών[33]. 

 

 
 

Εικόνα 5.5 : Το μοντέλο αναφοράς του υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών [33] 
 

5.5.3 Τα ZigBee Device Objects - ZDO 
Τα ZigBee Device Objects είναι εφαρμογές που μεταχειρίζονται τα primitives 

του επίπεδου του δικτύου και του επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών για να 
δημιουργήσουν τις τελικές ZigBee συσκευές, τους ZigBee δρομολογητές και τους 
ZigBee συντονιστές.  

Το προφίλ του ZigBee Device Object χρησιμοποιεί τις συστάδες για να 
περιγράψει τα primitives του. Οι συστάδες δεν χρησιμοποιούν ιδιοχαρακτηριστικά 
και είναι όπως τα μηνύματα σε ένα πρωτόκολλο μεταφοράς μηνυμάτων. Τα 
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αναγνωριστικά των συστάδων χρησιμοποιούνται από το προφίλ για να απαριθμήσουν 
τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται από τα ZigBee Device Objects.  

Τα ZigBee Device Objects επίσης χρησιμοποιούν ιδιοχαρακτηριστικά για την 
ρύθμισή τους. Αυτά είναι παράμετροι που ορίζονται από την εφαρμογή ή από το 
προφίλ της στοίβας. Επίσης τα ιδιοχαρακτηριστικά δεν σχετίζονται με το ZigBee 
προφίλ συσκευής, παρόλο που και τα δύο χρησιμοποιούνται από τα ZigBee Device 
Objects[24][25][33].  

5.5.4 Περιγραφή των Device Object 
Τα ZigBee Device Objects βρίσκονται μέσα στο επίπεδο εφαρμογών και πάνω 

από το υποεπίπεδο υποστήριξης των εφαρμογών (Εικόνα 5.6). Τα ZigBee Device 
Objects είναι υπεύθυνα για τις εξής λειτουργίες [24][25][33]:  

• Αρχικοποίηση του υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών (APS), του 
επιπέδου δικτύου (NWK), της υπηρεσίας παροχής ασφάλειας, και 
οποιουδήποτε άλλου επιπέδου εκτός από τις τελικές εφαρμογές που 
βρίσκονται στα τερματικά σημεία 1-240.  

• Την συγκέντρωση των πληροφοριών από τις τελικές εφαρμογές για τον 
καθορισμό και την υλοποίηση των παρακάτω λειτουργιών:  

• Λειτουργία πρωταρχικής λανθάνουσας μνήμης εύρεσης συσκευών 
(primary discovery cache).  

• Ανακάλυψη συσκευών και υπηρεσιών.  
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαχειριστή ασφάλειας με τις εξής 

αρμοδιότητες:  
• Καθορισμό κλειδιού.  
• Μεταφορά κλειδιού  
• Αίτηση κλειδιού  
• Ενημέρωση συσκευής  
• Αφαίρεση συσκευής  
• Αλλαγή κλειδιού  
• Πιστοποίηση συσκευής  

• Διαχείριση του δικτύου για την υλοποίηση του συντονιστή, του 
δρομολογητή ή της τελικής συσκευής και την δημιουργία ή σύνδεση 
σε κάποιο υπάρχον δίκτυο.  

• Διαχείριση δεσμών με τις εξής αρμοδιότητες:  
• Καθορίζει το μέγεθος των πόρων που χρειάζεται ο πίνακας 

δεσμών  
• Επεξεργάζεται αιτήματα δεσμών για προσθήκη ή αφαίρεση 

στον πίνακα δεσμών 
• Επεξεργάζεται αιτήματα δεσμών για προσθήκη ή αφαίρεση 

από άλλες εξωτερικές συσκευές εάν το προφίλ συσκευής το 
υποστηρίζει.  

• Επιτρέπει την αντικατάσταση μιας συσκευής με μια άλλη σε 
όλους τις καταχωρήσεις στον πίνακα δεσμών.  

• Επιτρέπει την μεταφορά κάποιων ή όλων των καταχωρήσεων 
του πίνακα δεσμών σε έναν εφεδρικό σε μια άλλη συσκευή.  

• Διαχείριση κόμβων με τις εξής αρμοδιότητες:  
• Επιτρέπει σε εντολές διαχείρισης άλλων συσκευών να 

πετύχουν ανακάλυψη του δικτύου.  
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• Επιτρέπει σε εντολές διαχείρισης άλλων συσκευών να 
ανακτήσουν τον πίνακα δρομολογήσεων.  

• Επιτρέπει σε εντολές διαχείρισης άλλων συσκευών να 
ανακτήσουν τον πίνακα δεσμών.  

• Παρέχει μια εντολή διαχείρισης άλλων συσκευών για την 
απομάκρυνση της ίδιας της συσκευής ή μιας άλλης από το 
δίκτυο.  

• Παρέχει μια εντολή διαχείρισης άλλων συσκευών για την 
ανάκτηση του συνδέσμου δείκτη ποιότητας (Link Quality 
Indicator – LQI) για γείτονες εκείνης της συσκευής.  

• Παρέχει μια εντολή διαχείρισης άλλων συσκευών για να 
επιτρέπει ή όχι την σύνδεσης σε συγκεκριμένους δρομολογητές 
ή για γενική απαγόρευση νέων συνδέσεων.  

• Διαχείριση ομάδων με τις εξής αρμοδιότητες:  
• Παρέχει δυνατότητα συνυπολογισμού αντικειμένων της 

εφαρμογής της τοπικής συσκευής σε ομάδες κάτω από τον 
έλεγχο της εφαρμογής.  

• Παρέχει δυνατότητα απομάκρυνσης αντικειμένων της 
εφαρμογής της τοπικής συσκευής σε ομάδες κάτω από τον 
έλεγχο της εφαρμογής.  
 

 
 

Εικόνα 5.6: Τα ZDO στην αρχιτεκτονική του ZigBee [11] 
 

5.5.5 Η δομή του πλαισίου υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών  
Κάθε πλαίσιο υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών (APDU) αποτελείται από 

μία κεφαλίδα APS και ένα φορτίο APS. Τα πεδία της κεφαλίδας APS εμφανίζονται 
με μία προκαθορισμένη σειρά, ενώ το πεδίο διευθυνσιοδότησης μπορεί να μην 
περιλαμβάνεται σε όλα τα πλαίσια. Υπάρχουν τρεις ορισμένοι τύποι πλαισίου [33] 
(Εικόνα 5.7):  

• Το πλαίσιο δεδομένων (data frame) 
• Το πλαίσιο εντολών APS (command frame)  
• Το πλαίσιο γνωστοποίησης(acknowledgement frame) 
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 Η επικεφαλίδα (header) του πλαισίου υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών 
αποτελείται από τα ακόλουθα πλαίσια [33] (Εικόνα 5.8): 

• Frame control: Αποτελείται από 8 bit και περιλαμβάνει πληροφορίες για τον 
τύπο του πακέτου, για τις ρυθμίσεις ασφαλείας,τα πλαίσια διευθυνσιοδότησης 
και άλλες σημαίες ελέγχου.  

• Destination endpoint: Έχει μήκος 8 bits και δείχνει για ποια τελική συσκευή 
του τελικού αποδέκτη προορίζεται το πακέτο. Αν το destination endpoint έχει 
τιμή 0x00 τότε το πακέτο προορίζεται για το ZDO ενώ αν η τιμή του είναι μια 
από τις τότε 0x01 – 0xf0 τότε θα πηγαίνει στο αντίστοιχο APO από 1 – 240. 

• Group address: Το Group Address είναι 16 bits και περιέχει τη διεύθυνση του 
συνόλου συσκευών για το οποίο προορίζεται το πακέτο. 

• Cluster identifier: Έχει μέγεθος 16 bits και επισημαίνει με ποιο σύμπλεγμα 
συσχετίζεται το πακέτο. 

• Profile identifier: Tο πλαίσιο αυτό αποτελείται από 16 bits και δείχνει το 
προφίλ για το οποίο προορίζεται το πακέτο. 

• Source endpoint: Είναι 8 bits και δείχνει την τελική συσκευή από την οποία 
προήλθε το πακέτο. 

• APS counter: Έχει μήκος 8 bits και χρησιμοποιείται για να αποτρέψει τη λήψη 
του ίδιου πακέτου πάνω από μια φορά. Για κάθε νέα εκπομπή που γίνεται η 
τιμή του αυξάνεται κατά ένα. 

• Extended header: Αποτελείται από τα ακόλουθα πλαίσια:  
o Extended frame control: Έχει μήκος 8 bits και περιέχει πληροφορίες 

όσο αφορά τον τεμαχισμό (fragmentation). 
o  Block number: Είναι 8 bits και ελέγχει τον τεμαχισμό. 
o ACK bitfield: Είναι σήμα επιβεβαίωσης που δείχνει ποια τμήματα του 

πακέτου παραλήφθηκαν με επιτυχία. 
 

 
 

Εικόνα 5.7: Δομή πλαισίων υπό-επιπέδου ASP (a)δεδομένων (b)εντολών 
(c)γνωστοποίησης [25] 
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Εικόνα 5.8: Γενική δομή πλαισίου υπό-επιπέδου υποστήριξης εφαρμογών (APDU) 
[25] 

 

5.5.6 Το πλαίσιο εφαρμογών ZigBee  
Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα αντικείμενα εφαρμογών στις συσκευές 

ZigBee ονομάζεται  πλαίσιο εφαρμογών ZigBee (ZigBee Application Framework). 
Στο πλαίσιο εφαρμογών ορίζονται μέχρι 240 διαφορετικά αντικείμενα εφαρμογής, για 
καθένα από τα όποια παραχωρείται μια διεύθυνση τελικής συσκευής από το 1 έως το 
240. Επιπλέον δυο τερματικά σημεία ορίζονται για την χρήση από τo APSDE-SAP: 
το τερματικό σημείο 0 το οποίο είναι δεσμευμένο για τη διεπαφή δεδομένων με τα 
ZDO, και το τερματικό σημείο 255 το οποίο είναι δεσμευμένο για την ευρυεκπομπή 
(broadcast) δεδομένων προς όλα τα αντικείμενα εφαρμογών. Τα τερματικά σημεία 
241 έως 254 έχουν δεσμευτεί για χρήση σε μελλοντικές εκδόσεις του πρωτοκόλλου 
[33]. 

5.5.7 Προφίλ εφαρμογών  
Τα προφίλ των εφαρμογών είναι μια σύμβαση για τη μορφή που θα έχουν τα 

μηνύματα καθώς και τις επιτρεπόμενες επεξεργασίες τους, ώστε οι δημιουργοί 
εφαρμογών να κατασκευάζουν διαλειτουργικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας 
οντότητες εφαρμογών που εγκαθίστανται σε διαφορετικές συσκευές. Τα προφίλ των 
εφαρμογών επιτρέπουν στις εφαρμογές να στέλνουν εντολές, να ζητούν δεδομένα, 
και να επεξεργάζονται εντολές και αιτήματα [33] (Εικόνα 5.9). 

 

Εικόνα 5.9: Προφίλ εφαρμογής ZigBee [25] 
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5.5.8 Συστάδες - Clusters 
Οι συστάδες είναι ομάδες κόμβων οι οποίες ορίζονται με ένα αναγνωριστικό

5.5.9 Αναγνωριστικά προφίλ της ZigBee Alliance - Profile Identifier  

 
συστάδας (cluster identifier), ενώ σχετίζεται με δεδομένα που ρέουν από ή προς μια 
συσκευή. Τα αναγνωριστικά συστάδων είναι μοναδικά μέσα στο αντικείμενο ενός 
συγκεκριμένου προφίλ εφαρμογής [33]. 

Το ZigBee χωρίζει τα προφίλ σε δύο διαφορετικές κλάσεις: τα κοινά και τα 
ορισμένα από τον κατασκευαστή. Ο ακριβής ορισμός και τα κριτήρια για τον 
διαχωρισμό των δύο είναι θέμα διαχειριζόμενο από την ZigBee Alliance. Τα 
αναγνωριστικά των προφίλ πρέπει να είναι μοναδικά. Έτσι κάθε καινούριο προφίλ 
απαιτεί αίτηση από την ZigBee Alliance για ένα νέο αναγνωριστικό προφίλ. Αυτό 
επιτρέπει στον σχεδιαστή να ορίσει τα ακόλουθα [33]:  

• Περιγραφές συσκευών (device descriptions)  
• Αναγνωριστικά συστάδων (cluster identifiers)  

5.5.10 Ορισμός περιγραφής συσκευής και συστάδας  
Το αναγνωριστικό προφίλ είναι το βασικό αριθμητικό γνώρισμα στο 

πρωτόκολλο ZigBee. Κάθε μοναδικό προφίλ ορίζει έναν αριθμό περιγραφέων 
συσκευών και αναγνωριστικών συστάδας. Για κάθε περιγραφέα προφίλ υπάρχουν 
65536 (2 bytes) πιθανές περιγραφές συσκευών και άλλα τόσα αναγνωριστικά 
συστάδων. Επιπλέον κάθε αναγνωριστικό συστάδας μπορεί να έχει έως 65536 
ιδιοχαρακτηριστικά. Πριν σταλούν μηνύματα σε μια συσκευή, πρέπει να έχει γίνει 
αναγνώριση των υπηρεσιών της για να βρεθεί το προφίλ που χρησιμοποιεί [33].  

5.5.11 Τοποθέτηση των προφίλ στα τερματικά σημεια  
Μια συσκευή ZigBee μπορεί να έχει υποστήριξη για πολλά προφίλ, να παρέχει 

υποσύνολα από διάφορά αναγνωριστικά συστάδων που να ορίζονται σε αυτά τα 
προφίλ, και μπορεί να υποστηρίζει πολλές περιγραφές συσκευών. Αυτή η δυνατότητα 
ορίζεται με την χρήση της ιεραρχίας διευθυνσιοδότησης μέσα στη συσκευή όπως 
φαίνεται στη συνέχεια:  

• Συσκευή: ολόκληρη η συσκευή έχει ένα μόνο πομποδέκτη με μοναδική IEEE 
και NWK διεύθυνση.  

• Τερματικά σημεία (endpoints): είναι ένα πλαίσιο 8bit που περιγράφει 
διαφορετικές εφαρμογές που υποστηρίζονται από ένα πομποδέκτη. Το 
τερματικό σημείο 0 χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το προφίλ της 
συσκευής, που κάθε συσκευή πρέπει να έχει. Μπορούν να υπάρχουν μέχρι 
240 εφαρμογές στα τερματικά σημεία 0x01 έως 0xf0. Πρέπει να υπάρχουν 
απλοί περιγραφείς για κάθε τερματικό σημείο που χρησιμοποιείται και πρέπει 
να είναι διαθέσιμοι στην εύρεση υπηρεσιών[33]. 

5.5.12 Ενεργοποίηση υπηρεσίας ανακάλυψης συσκευών  
Μια συσκευή όταν δημιουργείται πρέπει να υποστηρίζει συγκεκριμένα προφίλ 

και να είναι συνεπής με την χρήση των αναγνωριστικών συστάδων στις περιγραφές 
των συσκευών σε αυτά τα προφίλ, τότε μόνο μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές. 
Για να επιτευχθεί αυτό, κάθε εφαρμογή ανατίθεται σε ξεχωριστό τερματικό σημείο 
και περιγράφεται από δικό της απλό περιγραφέα. Μέσω των απλών περιγραφέων και 
άλλων μηχανισμών εύρεσης υπηρεσιών που περιγράφονται στο προφίλ της συσκευής 
επιτυγχάνεται η εύρεση των υπηρεσιών, υποστηρίζεται η διασύνδεση των συσκευών, 
και γίνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ συμπληρωματικών συσκευών.  
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Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι η εύρεση των υπηρεσιών γίνεται με βάση τον 
περιγραφέα του προφίλ, την λίστα των εισερχόμενων αναγνωριστικών συστάδων, και 
την λίστα των εξερχόμενων αναγνωριστικών συστάδων (λείπει η περιγραφή της 
συσκευής). Η περιγραφή της συσκευής είναι απλά μια σύμβαση για τον ορισμό των 
υποχρεωτικών και προαιρετικών αναγνωριστικών συστάδων που υποστηρίζονται στις 
συσκευές αυτού του τύπου για το συγκεκριμένο προφίλ [33].  

5.5.13 Περιγραφείς ZigBee  
Οι συσκευές ZigBee περιγράφουν τους εαυτούς τους με την χρήση των δομών 

δεδομένων περιγραφέων (ZigBee Descriptors). Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε 
αυτούς ορίζονται στις ατομικές περιγραφές της κάθε συσκευής. Υπάρχουν πέντε 
περιγραφείς: κόμβου, ενέργειας κόμβου, απλός, σύνθετος, χρήστη [33] (Πίνακας 5.4). 

 
Όνομα Περιγραφέα Απαραίτητος Περιγραφή 
Κόμβου Ναι Τύπος και δυνατότητες κόμβου 
Ενέργειας κόμβου  Ναι Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας κόμβου 

Απλός Ναι Περιγραφείς συσκευής που υπάρχουν στον 
κόμβο 

Σύνθετος Όχι Περισσότερες πληροφορίες για τους 
περιγραφείς συσκευής 

Χρήστη Όχι Περιγραφέας ορισμένος από τον χρήστη 
 

Πίνακάς 5.4: Περιγραφείς ZigBee [33] 
 

5.5.13.1 Περιγραφέας κόμβου - Node Descriptor 
Ο περιγραφέας κόμβου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του 

ZigBee κόμβου και είναι υποχρεωτικός σε κάθε κόμβο. Θα πρέπει να υπάρχει μόνο 
ένα περιγραφέας κόμβου σε κάθε κόμβο. Τα πεδία του περιγραφέα κόμβου φαίνονται 
στην Εικόνα 5.10 με τη σειρά μετάδοσής τους [25][33]. 

 

 
Εικόνα 5.10: Τα πεδία του περιγραφέα κόμβου [25] 

 

5.5.13.2 Περιγραφέας ενέργειας κόμβου – Node Power Descriptor   
Ο περιγραφέας ενέργειας δίνει μια δυναμική ένδειξη της κατάστασης ισχύος 

του κόμβου και είναι υποχρεωτικός και μοναδικός για κάθε κόμβο. Τα πεδία του 
περιγραφέα ισχύος κόμβου φαίνονται στην Εικόνα 5.11 με τη σειρά μετάδοσής τους. 
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Οι διαθέσιμες μέθοδοι τροφοδοσίας μπορεί να είναι: πάντα ανοικτός δέκτης, ο δέκτης 
ανοίγει περιοδικά, ο δέκτης ανοίγει μόνο από διεγέρσεις σε αυτόν [25][33]. 

 

 
 

Εικόνα 5.11: Τα πεδία του περιγραφέα ενέργειας κόμβου [25] 
 

5.5.13.3 Απλός περιγραφέας – Simple Descriptor  
Ο απλός περιγραφέας περιέχει πληροφορίες για κάθε τερματικό σημείο στον 

κόμβο. Υπάρχει υποχρεωτικά ένας απλός περιγραφέας για κάθε ένα τερματικό σημείο 
που υπάρχει. Τα πεδία του απλού περιγραφέα φαίνονται στην Εικόνα 5.12 με τη 
σειρά μετάδοσής τους [25][33]. 

 

 
 

Εικόνα 5.12: Τα πεδία του απλού περιγραφέα [25]  
 

5.5.13.4 Σύνθετος περιγραφέας – Complex Descriptor  
Ο σύνθετος περιγραφέας είναι προαιρετικός και περιέχει εκτεταμένες 

πληροφορίες για τον κατασκευαστή, το μοντέλο της συσκευής, διευθύνσεις 
διαδικτύου για πληροφορίες, και εικονίδιο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Λόγω της 
εκτεταμένης και σύνθετης φύσης των δεδομένων σ’ αυτόν τον περιγραφέα, 
παρουσιάζεται σε μορφή XML με τη χρήση ετικετών XML. Κάθε πεδίο του 
περιγραφέα μπορεί να μεταδοθεί με τυχαία σειρά [33].  
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5.5.13.5 Περιγραφέας χρήστη – User Descriptor   
Ο περιγραφέας χρήστη περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στο χρήστη να 

αναγνωρίζει τη συσκευή χρησιμοποιώντας μια φιλική προς αυτόν σειρά χαρακτήρων. 
Η χρήση του περιγραφέα χρήστη είναι προαιρετική και έχει μήκος έως 16 bytes 
ASCII χαρακτήρες [33].  

5.5.14 Το προφίλ συσκευής ZigBee 
Οι προδιαγραφές για το επίπεδο εφαρμογών περιγράφουν πως υλοποιούνται 

γενικά χαρακτηριστικά του ZigBee όπως είναι οι διασυνδέσεις, η ανακάλυψη 
συσκευών,  και η ανακάλυψη υπηρεσιών από τα ZDO. Το προφίλ συσκευής ZigBee 
(ZigBee Device Profile) λειτουργεί όπως κάθε προφίλ ZigBee ορίζοντας συστάδες. 
Σε αντίθεση όμως με τα προφίλ των εφαρμογών, οι συστάδες στο προφίλ συσκευής 
ZigBee ορίζουν δυνατότητες που υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές ZigBee. Στο 
πρωτόκολλο ZigBee το προφίλ συσκευής υποστηρίζει τις παρακάτω πέντε 
λειτουργίες επικοινωνίας [22][25][33]:  

• Ανακάλυψη συσκευών και υπηρεσιών  
• Διασύνδεση τελικής συσκευής 
• Διασύνδεση και αποδέσμευση 
• Διαχείριση πίνακα δεσμών  
• Διαχείριση δικτύου 

5.5.14.1 Ανακάλυψη συσκευών και υπηρεσιών 
Η εύρεση συσκευών και υπηρεσιών είναι κατανεμημένες λειτουργίες όπου κάθε 

μεμονωμένη συσκευή ή κάποιες συσκευές που έχουν οριστεί ως λανθάνουσες μνήμες 
εύρεσης (discovery cache devices) αποκρίνονται σε αιτήματα εύρεσης. Στην εύρεση 
συσκευών αναζητείται η διεύθυνση δικτύου μιας συσκευής της οποίας έχουμε την 
διεύθυνση IEEE ή το αντίθετο. Στην εύρεση υπηρεσιών μπορούν να ζητηθούν από 
μια συσκευή η λίστα των ενεργών τερμάτικων σημείων, ο απλός περιγραφέας, ο 
περιγραφέας κόμβου, ο περιγραφέας ενέργειας, ο σύνθετος περιγραφέας, ο 
περιγραφέας χρήστη ή απάντηση για ομοιότητα του απλού περιγραφέα με κάποιον 
συγκεκριμένο. Για την εύρεση συσκευής και υπηρεσίας υπάρχουν οι ακόλουθες 
δυνατότητες: 

• Ανακάλυψη Συσκευής: Παρέχει σε μια συσκευή την ικανότητα να καθορίζει 
την ταυτότητα άλλων συσκευών στο δίκτυο. Η ανακάλυψη συσκευής 
υποστηρίζεται τόσο από την 64 bit διεύθυνση ΙΕΕΕ όσο κι από την 16 bit 
διεύθυνση δικτύου. Τα μηνύματα εύρεσης συσκευής μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 

• Διευθυνσιοδότηση με ευρυεκπομπή (broadcast): Όλες οι συσκευές του 
δικτύου (συντονιστής, δρομολογητής, τερματική συσκευή) πρέπει να 
απαντήσουν και ανάλογα με τον λογικό τύπο της συσκευής είναι και η 
απάντηση που στέλνουν. 

•  Διευθυνσιοδότηση με μονοεκπομπή (unicast): Απαντάει μόνο η 
προκαθορισμένη συσκευή.  

• Ανακάλυψη Υπηρεσίας: Παρέχει σε μια συσκευή την ικανότητα να καθορίζει 
υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες συσκευές στο δίκτυο. Τα μηνύματα 
εύρεσης υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έναν από τους δύο 
παρακάτω τρόπους: 

• Διευθυνσιοδότηση με ευρυεκπομπή (broadcast): Εξαιτίας του όγκου 
της πληροφορίας που μπορεί να επιστραφεί, μόνο η μεμονωμένη 
συσκευή ή η πρωτεύουσα που έχει οριστεί ως λανθάνουσα μνήμη 
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εύρεσης πρέπει να απαντήσει στα κριτήρια προσαρμογής που 
αποκαθίστανται στο αίτημα. 

• Διευθυνσιοδότηση με μονοεκπομπή (unicast): Μόνο η 
προκαθορισμένη συσκευή θα πρέπει να απαντήσει. Στην περίπτωση 
ενός συντονιστή ή ενός δρομολογητή ZigBee, αυτές οι συσκευές θα 
πρέπει να κρύψουν την πληροφορία εύρεσης συσκευής για τις 
συσχετισμένες συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου και να 
απαντήσουν για λογαριασμό τους.  

5.5.14.2 Διασύνδεση τελικών συσκευών  
Η διασύνδεση μιας τελικής συσκευής παρέχει την ικανότητα σε μια εφαρμογή 

να υποστηρίζει μία απλοποιημένη μέθοδο δέσμευσης όπου χρησιμοποιείται η 
παρέμβαση του χρήστη για την αναγνώριση ζευγών συσκευών εντολής/ελέγχου.   

5.5.14.3 Διασύνδεση και αποδέσμευση  
Για την άμεση διάρθρωση των καταχωρήσεων του πίνακα δέσμευσης υπάρχουν 

οι παρακάτω ικανότητες: 
• Διασύνδεση: παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας μιας καταχώρησης στον 

πίνακα δεσμών που να αντιστοιχεί τα μηνύματα ελέγχου στους 
επιδιωκόμενους προορισμούς. 

• Αφαίρεση διασύνδεσης: παρέχει την δυνατότητα απομάκρυνσης 
καταχωρήσεων από τον πίνακα δεσμών. 

5.5.14.4 Διαχείριση πίνακα δεδομένων   
Η primary binding table cache είναι μία συσκευή που επιτρέπει σε άλλες 

συσκευές να αποθηκεύουν τους πίνακες δεσμών τους, εάν αυτή διαθέτει ελεύθερο 
χώρο. Κάθε συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει ένα εφεδρικό αντίγραφο των 
περιεχομένων του πίνακα δεσμών της στη συσκευή primary binding table cache και 
να το ανακτήσει αργότερα εάν χρειαστεί. Για τη διαχείριση των πινάκων δεσμών 
υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:  

• Εγγραφή συσκευών που υποστηρίζουν διασύνδεση: Παρέχει την δυνατότητα 
σε μια συσκευή προέλευσης να ορίσει στον primary binding table cache της 
να διατηρήσει τον δικό του πίνακα δέσμευσης.  

• Αντικατάσταση μιας συσκευής με μια άλλη όπου αυτή αναφέρεται στον 
πίνακα δεσμών: Παρέχει την δυνατότητα αντικατάστασης μιας συσκευής με 
μια άλλη, με αντικατάσταση όλων των υποστάσεων της διεύθυνσής της στον 
πίνακα δεσμών. 

• Δημιουργία εφεδρικής καταγραφής για μια καταγραφή του πίνακα δεσμών: 
Παρέχει την δυνατότητα σε έναν primary binding table cache να στέλνει 
λεπτομέρειες για μια καταχώρηση που έχει μόλις δημιουργηθεί στον εφεδρικό 
binding table cache  

• Αφαίρεση εφεδρικής καταγραφής : Παρέχει την δυνατότητα σε έναν primary 
binding table cache να ζητήσει να απομακρυνθεί μια συγκεκριμένη 
καταχώρηση από τον εφεδρικό binding table cache. 

• Δημιουργία εφεδρικού πίνακα δεσμών: Παρέχει την δυνατότητα σε έναν 
primary binding table cache να ζητήσει εφεδρικό αντίγραφο ολόκληρου του 
πίνακα δεσμών του.  

• Ανάκτηση ολόκληρου του εφεδρικού πίνακα δεσμών: Παρέχει την 
δυνατότητα σε έναν primary binding table cache να ζητήσει ανάκτηση 
ολόκληρου του πίνακα δεσμών του, χρησιμοποιώντας τον εφεδρικό binding 
table cache. 
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• Δημιουργία εφεδρικής πρωτεύουσας λανθάνουσας μνήμης δεσμών.  
• Ανάκτηση της εφεδρικής πρωτεύουσας λανθάνουσας μνήμης δεσμών.  

5.5.14.5 Διαχείριση δικτύου 
Για τη διαχείριση του δικτύου υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:  

• Αποτελέσματα ανακάλυψης δικτύου (Network discovery results) 
• Ποιότητα σύνδεσης με τους γειτονικούς κόμβους.  
• Περιεχόμενα του πίνακα δρομολόγησης.  
• Περιεχόμενα του πίνακα δεσμών.  
• Περιεχόμενα της λανθάνουσας μνήμης ανακαλύψεων.  
• Αποτελέσματα της ανίχνευσης ισχύος.  
• Ρύθμιση ελέγχων πληροφοριών διαχείρισης που περιλαμβάνουν: 

o Αποχώρηση από το δίκτυο.  
o Απευθείας σύνδεση με το δίκτυο.  
o Άδεια συνδέσεων.  
o Ενημέρωση δικτύου και αναφορά σφαλμάτων. 

 

5.6 Το επίπεδο δικτύου – NWK  
Το επίπεδο δικτύου (Network Layer - NWK) απαιτείται για να παρέχει την 

λειτουργία που εγγυάται τη σωστή λειτουργία του επιπέδου ελέγχου πρόσβασης 
μέσου (MAC) που ορίζεται από το IEEE 802.15.4 και για να παρέχει μια κατάλληλη 
διεπαφή στο επίπεδο εφαρμογών (APL). Για την διεπαφή με το επίπεδο εφαρμογών, 
το επίπεδο δικτύου περιέχει δύο οντότητες υπηρεσιών που παρέχουν την απαιτούμενη 
λειτουργικότητα. Αυτές είναι η υπηρεσία δεδομένων και η υπηρεσία διαχείρισης.  

Η οντότητα δεδομένων του επιπέδου δικτύου (NLDE) παρέχει την υπηρεσία 
εκπομπής μέσω του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας της NLDE-SAP, και η οντότητα 
διαχείρισης του επιπέδου δικτύου (NLME) παρέχει την υπηρεσία διαχείρισης μέσω 
του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας της NLME-SAP. Η NLME χρησιμοποιεί την 
NLDE για να πετύχει μερικά από τα διαχειριστικά της καθήκοντα και επιπλέον 
διατηρεί βάση δεδομένων των αντικειμένων που διαχειρίζεται γνωστή ως βάση 
πληροφοριών δικτύου (Network Layer Information Base - NIB). Οι αρμοδιότητες του 
επιπέδου δικτύου είναι [24][33]: 

• Να καθορίζει το ρόλο μιας νέας συσκευής. 
• Να δημιουργεί ένα νέο δίκτυο. 
• Να επιτρέπει τη σύνδεση ή την αποχώρηση από ένα υπάρχον δίκτυο. 
• Nα ορίζει τις διευθύνσεις κάθε συσκευής που εισέρχονται στο δίκτυο ενός 

συντονιστή (coordinator)  
• Να ανακαλύπτει τις γειτονικές συσκευές δηλαδή εκείνες με τις οποίες μπορεί 

να επικοινωνήσει με μια μόνο μετάβαση.  
• Να ανακαλύπτει και να συντηρεί τις πιο σύντομες διαδρομές (routes) για να 

έρθει σε επαφή με άλλες συσκευές. 
• Να αλλάζει το μηχανισμό δρομολόγησης των δεδομένων. 
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Εικόνα 5.14 : Το επίπεδου δικτύου και οι διεπαφές με MACκαι APL [25]  
 

5.6.1 Τοπολογίες δικτύου  
Το επίπεδο δικτύου ZigBee είναι τοποθετημένο πάνω από τις λειτουργίες του 

IEEE 802.15.4. και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και τη δρομολόγηση. Οι τύποι 
κόμβών που αναγνωρίζει είναι [25][33]: 

• τον τερματικό κόμβο (end device) ZigBee που αντιστοιχεί σε μία συσκευή 
πλήρους λειτουργίας (RFD) ή σε μια συσκευή μειωμένων λειτουργιών (FFD) 
που συμπεριφέρεται σαν απλή συσκευή,  

• τον δρομολογητή (router) ZigBee που είναι μία συσκευή πλήρους λειτουργίας 
(FFD) με δυνατότητες δρομολόγησης,  

• το συντονιστή (coordinator) ZigBee που είναι μοναδικός στο δίκτυο και είναι 
μία συσκευή πλήρους λειτουργίας (FFD) που διαχειρίζεται ολόκληρο το 
δίκτυο. 

Το επίπεδο δικτύου υποστηρίζει τις τοπολογίες αστέρα (star), δέντρου (tree) και 
πλέγματος (mesh). Χαρακτηριστικές λειτουργίες που παρέχει το επίπεδο δικτύου 
είναι η multi-hop δρομολόγηση, η ανακάλυψη διαδρομής και η συντήρησή της, η 
ασφάλεια και η σύνδεση στο δίκτυο και η αποχώρηση απ’ αυτό.  

Οι τοπολογίες συμπλέγματος δέντρου και πλέγματος, είναι επίσης γνωστές ως 
δίκτυα πολλαπλών αλμάτων (multi hop networks), εξαιτίας της ικανότητάς τους να 
δρομολογούν πακέτα μέσω πολλαπλών συσκευών, ενώ η τοπολογία αστέρα είναι 
δίκτυο ενός άλματος (single-hop network). 

5.6.1.1 Τοπολογία αστέρα - Star 
Στην τοπολογία αστέρα, η επικοινωνία είναι δυνατή ανάμεσα στις τερματικές 

συσκευές (κόμβους) και στον συντονιστής του δικτύου. Ένας κόμβος FFD, αφού 
ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να εγκαταστήσει το δικό του δίκτυο και να 
γίνει ο ίδιος ένας συντονιστής δικτύου. Κάθε νέο δίκτυο επιλέγει ένα αναγνωριστικό 
δικτύου, που δε χρησιμοποιείται από κάποιο άλλο δίκτυο μέσα στην εμβέλειά του, 
αυτό επιτρέπει σε κάθε δίκτυο με τοπολογία αστέρα να λειτουργεί ανεξάρτητα. Το 
μειονέκτημα αυτής της τοπολογίας είναι ότι η λειτουργία του δικτύου εξαρτάται από 
το συντονιστή του δικτύου, και επειδή όλα τα πακέτα ανάμεσα στις συσκευές πρέπει 
να περάσουν από το συντονιστή, μπορεί να δημιουργηθεί συμφόρηση στον 
συντονιστή. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό μονοπάτι από την πηγή στον 
προορισμό. Το πλεονέκτημα της τοπολογίας star είναι ότι είναι απλή και ότι τα 
πακέτα κάνουν το πολύ δύο άλματα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους [25][33] 
(Εικόνα 5.15). 
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Εικόνα 5.15 : Τοπολογία αστέρα [25]  
 

5.6.1.2 Τοπολογία δέντρου - Tree 
Στην τοπολογία δέντρου, το δίκτυο αποτελείται από έναν κεντρικό κόμβο (ρίζα 

δένδρου), ο οποίος είναι ο συντονιστής, διάφορους δρομολογητές και τερματικές 
συσκευές. Η λειτουργία του δρομολογητή είναι η επέκταση της κάλυψης του δικτύου. 
Οι τερματικοί κόμβοι ή οι δρομολογητές που είναι συνδεδεμένοι με τον συντονιστή 
λέγονται “παιδιά” (child) . Μόνο οι δρομολογητές και ο συντονιστής μπορούν να 
έχουν “παιδιά”, συνεπώς είναι οι μοναδικές συσκευές που μπορούν να είναι “γονείς” 
(parents). Κάθε τερματική συσκευή μπορεί να επικοινωνεί μόνο με το “γονέα” της 
(δρομολογητή ή συντονιστή). Στα δίκτυα δέντρου, οι δρομολογητές διακινούν 
δεδομένα και μηνύματα ελέγχου μέσα από το δίκτυο χρησιμοποιώντας ιεραρχική 
στρατηγική δρομολόγησης. Τα δίκτυα δέντρου μπορούν να χρησιμοποιούν 
επικοινωνία με χρήση beacon. Ειδική περίπτωση της τοπολογίας δέντρου είναι η 
τοπολογία δέντρου συμπλεγμάτων δέντρου (cluster tree)[25][33] (Εικόνα 5.16). 

 

 
 

Εικόνα 5.16: Τοπολογία δέντρου και σχέσεις γονέων παιδιών [25] 
 

5.6.1.3 Τοπολογία συμπλέγματος δένδρου - Cluster Tree  
Η τοπολογία δέντρου συμπλεγμάτων (cluster tree) είναι ειδική περίπτωση της 

τοπολογίας δέντρου όπου ένας “γονέας” με τα “παιδιά” του αποκαλούνται συστάδα 
(cluster). Στο δίκτυο δέντρου συμπλεγμάτων οι περισσότεροι κόμβοι είναι FFD και 
ένας κόμβος RFD μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο δέντρου συμπλεγμάτων μόνο 
σαν κόμβος φύλλο στο άκρο κάθε κλαδιού. Κάθε κόμβος FFD μπορεί να 
συμπεριφέρεται σαν συντονιστής και να παρέχει υπηρεσίες συγχρονισμού σε άλλες 
συσκευές και συντονιστές. Μόνο ένας όμως από αυτούς τους συντονιστές μπορεί να 
είναι ο συντονιστής δικτύου. Ο συντονιστής δικτύου σχηματίζει την πρώτη συστάδα 
τοποθετώντας τον εαυτό του στην κεφαλή της συστάδας (cluster head - CLH) με 
αναγνωριστικό συστάδας (cluster identifier - CID) μηδέν, διαλέγοντας ένα 
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αχρησιμοποίητο αναγνωριστικό δικτύου και εκπέμποντας πλαίσια beacon σε 
γειτονικές συσκευές. Μια υποψήφια συσκευή (κόμβος) που λαμβάνει ένα πλαίσιο 
beacon μπορεί να ζητήσει να συνδεθεί στο δίκτυο στην CLH. Εάν ο συντονιστής 
δικτύου επιτρέψει στη συσκευή να συνδεθεί, θα προσθέσει αυτή τη νέα συσκευή σαν 
“παιδί” στη λίστα με τους γείτονές του. Η συσκευή που έχει μόλις συνδεθεί θα 
προσθέσει την CLH σαν “γονέα” της στη λίστα με τους γείτονές της και θα αρχίσει 
να εκπέμπει περιοδικά πλαίσια beacon τέτοια ώστε άλλες υποψήφιες συσκευές να 
μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο σε αυτή τη συσκευή. Αφού ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις εφαρμογής και δικτύου, ο συντονιστής δικτύου μπορεί να καθοδηγήσει 
μια συσκευή να γίνει η CLH μιας νέας συστάδας δίπλα στην πρώτη. Το πλεονέκτημα 
αυτής της δομής με συστάδες είναι η αυξημένη περιοχή κάλυψης με κόστος 
αυξημένης πιθανότητας σφάλματος στα μηνύματα [25][33]. 

5.6.1.4 Τοπολογία πλέγματος - Mesh 
Στην τοπολογία πλέγματος (mesh), που αναφέρεται και σαν peer to peer, 

υπάρχει επίσης ένας συντονιστής δικτύου. Σε αντίθεση με την τοπολογία αστέρα, 
κάθε τερματική συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε άλλη συσκευή αρκεί να 
είναι η μία στην εμβέλεια της άλλης. Ένα δίκτυο πλέγματος μπορεί να είναι ad hoc, 
να αυτό οργανώνεται (self-organizing) και να αυτό  επο υλώνεται (self-healing). 
Επίσης, επιτρέπει πολλαπλά άλματα (multi-hop) για τη δρομολόγηση μηνυμάτων από 
οποιαδήποτε συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή στο δίκτυο. Παρέχει μεγάλη 
αξιοπιστία λόγω της δρομολόγησης πολλαπλής διαδρομής. Τα ακόλουθα είναι 
χαρακτηριστικά της τοπολογίας πλέγματος [25][33] (Εικόνα 5.17): 

• Τα πακέτα πραγματοποιούν πολλαπλά άλματα προκειμένου να φτάσουν στον 
προορισμό τους. 

• Η περιοχή του δικτύου μπορεί να αυξηθεί προσθέτοντας επιπλέον συσκευές 
στο δίκτυο. 

• Ελαχιστοποιεί τις νεκρές ζώνες. 
• Προσφέρει αυτό επο ύλωση,  πο υ σημαίνει πως εάν κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης δε μπορεί να επιτευχθεί κάποιο μονοπάτι, ο κόμβος θα βρει 
εναλλακτικό μονοπάτι προς τον προορισμό. 

• Οι συσκευές μπορούν να είναι κοντά η μία στην άλλη οπότε χρησιμοποιούν 
λιγότερη ισχύ. 

• Εύκολη προσθήκη και αφαίρεση συσκευών . 
• Κάθε συσκευή προέλευσης μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε συσκευή 

προορισμού. 
• Η δρομολόγηση πλέγματος χρησιμοποιεί πιο πολύπλοκο πρωτόκολλο 

δρομολόγησης από την τοπολογία αστέρα. 
• Απαιτεί μεγαλύτερη επικεφαλίδα πακέτου από την τοπολογία αστέρα. 

 

 

Εικόνα 5.17: Τοπολογία πλέγματος [25]  
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5.6.2 Οντότητα δεδομένων επιπέδου δικτύου - NDLE 
Η οντότητα δεδομένων δικτύου  (Network Layer Data Entity – NLDE) παρέχει 

μια υπηρεσία δεδομένων για να επιτρέπει σε μια εφαρμογή να μεταφέρει μονάδες 
δεδομένων εφαρμογών πρωτοκόλλου (Application Protocol Data Units – APDU) 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών. Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο 
δίκτυο [33]. 

Η NLDE παρέχει τις εξής υπηρεσίες:  
• Δημιουργία του PDU επιπέδου δικτύου (NPDU): Η NLDE είναι ικανή 

να δημιουργήσει ένα NPDU από ένα APDU μέσω της προσθήκης του 
κατάλληλου επίβαρου.  

• Δρομολόγηση ανάλογα με την τοπολογία: Η NLDE μπορεί να εκπέμψει 
ένα NPDU στην κατάλληλη συσκευή που είναι είτε ο τελικός αποδέκτης ή 
το επόμενο βήμα προς τον τελικό προορισμό στην αλυσίδα επικοινωνίας.  

• Ασφάλεια: Ικανότητα για διαβεβαίωση της αυθεντικότητας και 
εμπιστευτικότητας μιας εκπομπής.  

5.6.3 Οντότητα διαχείρισης επιπέδου δικτύου - NLME 
Η οντότητα διαχείρισης δικτύου (Network Layer Management Entity – NLME) 

παρέχει την υπηρεσία διαχείρισης για να επιτρέπει σε μια εφαρμογή να αλληλεπιδρά 
με τη στοίβα [33]. 

Η NLME παρέχει τις εξής υπηρεσίες:  
• Ρύθμιση μιας νέας συσκευής: Έχει την ικανότητα για την ρύθμιση της 

στοίβας για την σωστή λειτουργία. Μια επιλογή είναι η έναρξη 
δημιουργίας δικτύου ως συντονιστής ή η σύνδεση με ένα υπάρχον δίκτυο.  

• Εκκίνηση ενός δικτύου: Δυνατότητα δημιουργίας νέου δικτύου.  
• Σύνδεση, επανασύνδεση ή έξοδος από ένα δίκτυο: Δυνατότητα για 

σύνδεση, επανασύνδεση ή έξοδος από ένα δίκτυο καθώς και η ικανότητα 
ενός συντονιστή ή δρομολογητή να ζητήσουν από μια συσκευή να φύγει 
από το δίκτυο.  

• Διευθυνσιοδότηση: Ικανότητα των συντονιστών και δρομολογητών να 
αναθέτουν διευθύνσεις σε συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο.  

• Εύρεση γειτόνων: Ικανότητα για εύρεση, καταγραφή, και αναφορά για 
τους άμεσους γείτονες μιας συσκευής.  

• Εύρεση διαδρομής: Ικανότητα για εύρεση και καταγραφή διαδρομών 
μέσω του δικτύου, μέσω των οποίων τα μηνύματα μπορούν να 
δρομολογηθούν σωστά.  

• Έλεγχος λήψης: Δυνατότητα μιας συσκευής να ελέγξει πότε ο δέκτης 
είναι ανοιχτός και πόσο χρόνο, επιτρέποντας στο υποεπίπεδο MAC 
συγχρονισμό ή απευθείας λήψη.  

• Δρομολόγηση: Ικανότητα για χρήση διαφόρων μηχανισμών 
δρομολόγησης όπως η απλή αποστολή (unicast), εκπομπή προς όλους 
(broadcast), η πολλαπλή εκπομπή(multicast) ή πολλών προς έναν (many to 
one).  

5.6.4 Δρομολόγηση  
Για την αποστολή δεδομένων από μια συσκευή χρησιμοποιούνται τρεις 

διαφορετικοί μηχανισμοί, μονοεκπομπής (unicast), πολυεκπομπής (multicast) και 
ευρυεκπομπής (broadcast)[25](Εικόνα 5.18):  
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• Μονοεκπομπή (unicast): στην μετάδοση μονοεκπομπής  τα δεδομένα 
στέλνονται προς μια μόνο συσκευή με συγκεκριμένη διεύθυνση.  

• Πολυεκπομπή (multicast): κατά την μετάδοση πολυεκπομπής τα πακέτα 
στέλνονται σε ένα σύνολο στοιχείων που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Το 
σύνολο συσκευών αναγνωρίζεται από μια 16 bit ακολουθία που λέγεται 
αναγνωριστικό ομάδας πολυεκπομπής (multicast group id). Τα στοιχεία που 
αποτελούν μέρος του ίδιου συνόλου ονομάζονται group members. Κάθε 
συσκευή έχει τον πίνακα πολυεκπομπής (multicast table), στον οποίο 
καταχωρεί σε ποιες ομάδες ανήκει (η συσκευή μπορεί να ανήκει σε 
περισσότερες από μια ομάδες). Μια συσκευή μπορεί να μην ανήκει σε κανένα 
σύνολο, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να κάνει multicast μετάδοση προς κάποιο 
σύνολο. Αυτό είναι το nonmember mode (Εικόνα 5.19). Στο member mode η 
συσκευή που κάνει την αρχή στην πολυεκπομπή πρέπει να είναι μέλος του 
συνόλου στο οποίο πρόκειται να στείλει τα δεδομένα. 

• Ευρυεκπομπή (broadcast): κατά την μετάδοση ευρυεκπομπής τα 
μεταδιδόμενα πακέτα σε ένα κανάλι λαμβάνονται από όλες τις συσκευές που 
λειτουργούν στο κανάλι αυτό, αδιαφορώντας για τις διευθύνσεις τους. Κάθε 
συσκευή αφού λάβει τα πακέτα, ελέγχει την διεύθυνση προορισμού τους για 
να διαπιστώσει αν όντως τα πακέτα αυτά προορίζονταν για την ίδια. Όταν μια 
συσκευή επιθυμεί να ξεκινήσει μια μετάδοση ευρυεκπομπής πρέπει το υπό-
επίπεδο υποστήριξης εφαρμογής να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του 
επιπέδου δικτύου. Οι συσκευές που είναι συντονιστές ή δρομολογητές 
διατηρούν τον πίνακα συναλλαγών ευρυεκπομπής (Broadcast Transaction 
Table – BTT) στον οποίο αποθηκεύουν κάθε μετάδοση ευρυεκπομπής που 
έχουν πραγματοποιήσει. Κάθε καταχώρηση ονομάζεται εγράφη συναλλαγής 
ευρυεκπομπής (Broadcast Transaction Table - BTR) και περιέχει την 
αριθμητική ακολουθία και την διεύθυνση του πακέτου. Ένας δρομολογητής 
έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τουλάχιστον ένα πακέτο στο επίπεδο δικτύου.  

 

 
 

Εικόνα 5.18: Δρομολόγηση (a)ευρυεκπομπή (b)πολυεκπομπή (c)μονοεκπομπή [25] 
 

 
 

Εικόνα 5.19: Εκκίνηση πολυεκπομπής nonmember mode [25] 
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5.6.5 Το πακέτο του επιπέδου δικτύου - NPDU 
Κάθε πακέτο του επιπέδου δικτύου αποτελείται από την επικεφαλίδα δικτύου 

(NWK header) και το ωφέλιμο φορτίο (NWK payload). Η επικεφαλίδα του πακέτου 
επιπέδου δικτύου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχειά [25][33] (Εικόνα 5.20): 

• Frame Control: Αποτελείται από 16 bit και περιέχει σήματα ελέγχου, 
πληροφορίες για το είδος του πακέτου και για την διευθυνσιοδότηση. 

• Destination Address: Είναι η 16 bit διεύθυνση της συσκευής για την οποία 
προορίζονται τα πακέτα. 

• Source Address: Είναι η 16 bit διεύθυνση της συσκευής που εκπέμπει τα 
πακέτα. 

• Radius: Είναι ο αριθμός των επιτρεπόμενων μεταβάσεων κατά τη διάρκεια 
μιας μετάδοσης. Έχει μήκος 1 byte και μετά από κάθε μετάβαση του πακέτου 
σε άλλη συσκευή μειώνεται κατά 1. 

• Sequence Number: Κάθε φορά που εκπέμπεται ένα νέο πακέτο αυξάνεται 
κατά 1. 

• Destination IEEE Address: Περιλαμβάνει την 64 bit ΙΕΕΕ διεύθυνση που 
αντιστοιχεί στην 16 bit διεύθυνση δικτύου που περιέχεται στο Destination 
Address του NWK Header. 

• Source IEEE Address: Περιλαμβάνει την 64 bit ΙΕΕΕ διεύθυνση που 
αντιστοιχεί στην 16 bit διεύθυνση δικτύου που περιέχεται στο Source Address 
του NWK Header. 

• Multicast Control: Εμφανίζεται στο πακέτο μόνο αν η τιμή του πεδίου 
Multicast Flag του Frame Control είναι ίση με 1. Το πλαίσιο Multicast 
αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

• Multicast Mode: Ορίζει τον τύπο του Multicast που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και μπορεί να τεθεί σε member mode ή σε non 
member mode. 

• Nonmember Radius: Είναι η εμβέλεια σε member mode multicast που 
ελέγχεται από συσκευές που δεν αποτελούν members κάποιου 
Destination Group. 

• Max Nonmember Radius: Υποδεικνύει την μέγιστη τιμή που μπορεί να 
πάρει το Nonmember Radius.  

• Source Route Subframe: Συναντάται στο πακέτο μόνο αν η τιμή του πεδίου 
source route του Frame Control είναι ίση με 1. Το Source Route Subframe 
αποτελείται από τα εξής: 

• Relay Count 
• Relay Index 
• Relay List 

Στο ωφέλιμο φορτίο συναντάμε το Frame Payload που περιλαμβάνει το APDU 
και πληροφορίες για το είδος του πακέτου προσδιορίζοντας αν είναι πακέτο 
δεδομένων ή εντολών. 
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Εικόνα 5.20: Γενική μορφή του πακέτου δικτύου [25]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6 
 

Το πρότυπο Bluetooth Low Energy 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το πρότυπο Bluetooth Low Energy 

 
 
 

6.1 Εισαγωγή 
Στην εισαγωγή του έκτου κεφαλαίου, θα αναφερθούμε στο Bluetooth Low 

Energy το οποίο είναι ένα πρότυπο δικτύωσης συσκευών χαμηλής κατανάλωσης και 
χαμηλού χρόνου αναμονής, σε δίκτυα μικρής εμβέλειας (έως 50 μέτρα). Αρχικά, η 
ιδέα του Bluetooth LE γεννήθηκε από την Nokia το 2001 ως ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα, έπειτα από την διαπίστωση ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα 
στην κατανάλωση ενέργειας που με την υπάρχουσα τεχνολογία δικτύωσης ήταν 
ανέφικτο να λυθούν. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιευτήκαν το 2004 για πρώτη φορά 
και είχαν την ονομασία Bluetooth Low End Extension. Ύστερα από περαιτέρω 
ανάπτυξη με  άλλες εταιρίες η τεχνολογία δόθηκε στο κοινό με την ονομασία Wibree, 
το 2006. Το 2007, μετά από διαπραγματεύσεις με τα μέλη της Bluetooth SIG 
αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο μέλλον η τεχνολογία Wibree στις προδιαγραφές 
του Bluetooth με την ονομασία Bluetooth LE. Το 2009, παρουσιάστηκε το νέο 
Bluetooth LE ως μία επιπρόσθετη στοίβα πρωτοκόλλου στο πρότυπο Bluetooth 4.0, 
συμβατή με άλλες υπάρχουσες στοίβες πρωτοκόλλων. Εδώ να τονίσουμε πως 
περιπτώσεις χρήσης του Bluetooth περιλαμβάνουν αισθητήρες στο χώρο του 
αθλητισμού, της ιατρικής, της ασφάλειας καθώς και της οικιακής ψυχαγωγίας 
[35]

 
[43][44]. 

6.2 Περιγραφή Bluetooth  
Παρακάτω, θα περιγράψουμε τους 2 βασικούς τύπους συστημάτων ασύρματης 

τεχνολογίας Bluetooth οι οποίοι και είναι οι:  
• Βασικού ρυθμού (Basic Rate – BR) 
• Χαμηλής ενέργειας (Low Energy – LE) 

Τα δύο αυτά συστήματα περιλαμβάνουν υπηρεσίες ανακάλυψη συσκευής, 
αποκατάσταση σύνδεσης και μηχανισμούς σύνδεσης.   

Επιπλέον το Bluetooth βασικού ρυθμού περιλαμβάνει προαιρετικές επεκτάσεις 
βελτιωμένου ρυθμού δεδομένων (Enhanced Data Rate – EDR), και επεκτάσεις 
εναλλασσόμενου επιπέδου ελέγχου προσπέλασης μέσου και φυσικού επιπέδου 
(Alternate MAC/PHY – AMP). Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται με 
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σύγχρονες και ασύγχρονες συνδέσεις με ρυθμούς δεδομένων 721,2 kbps για το BR, 
2,1 Mbps για το EDR και υψηλής ταχύτητας λειτουργία μέχρι και 24 Mbps με το 
802.11 AMP.  

Η τεχνολογία του Bluetooth χαμηλής ενέργειας είναι προσανατολισμένη σε 
γνωρίσματα που έχουν σχεδιαστεί για προϊόντα που απαιτούν μικρότερη κατανάλωση 
ισχύος, έχουν μικρότερη πολυπλοκότητα και χαμηλότερο κόστος από το BR/EDR 
καθώς επίσης για περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές χαμηλότερου ρυθμού 
δεδομένων.  

Ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, ή την εφαρμογή, ένα σύστημα με τα 
προαιρετικά επιμέρους συστατικά του μπορεί να είναι καταλληλότερο από το άλλο. 
Οι συσκευές που υλοποιούν και τα δύο συστήματα μπορούν να επικοινωνούν με 
άλλες συσκευές που υλοποιούν και τα δύο συστήματα καθώς και με συσκευές που 
υλοποιούν καθένα από τα δύο συστήματα ξεχωριστά (Εικόνα 6.1)[43-46]. 

 
 Το σύστημα πυρήνα του Bluetooth αποτελείται από: 

• έναν host ο οποίος είναι μία λογική οντότητα που ορίζεται σαν όλα τα επίπεδα 
κάτω από τα προ φίλ εκτό ς πυρήνα και πάνω από  τη διεπαφή ελεγκτή host 
(Host Controller Interface – HCI). 

• έναν ή περισσότερους ελεγκτές δηλαδή λογική(ες) οντότητα(ες) που ορίζεται 
σαν όλα τα επίπεδα κάτω από τη διεπαφή ελεγκτή ξενιστή και ορίζονται δύο 
κατηγορίες ελεγκτών: οι πρωτεύοντες και οι δευτερεύοντες.  

Μια υλοποίηση του πυρήνα Bluetooth η οποία περιλαμβάνει μόνο έναν 
πρωτεύοντα ελεγκτή, μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες διαρθρώσεις: 

• Ελεγκτή BR/EDR, που περιλαμβάνει πρόσβαση με ραδιοεκπομπή , 
βάση ζώνης, διαχειριστή ζεύξης (Link Manager) και προαιρετικά 
HCI. 

• Ελεγκτή LE, που περιλαμβάνει το LE PHY, το επίπεδο ζεύξης 
(Link Layer) και προαιρετικά HCI. 

• Συνδυασμένο ελεγκτή BR/EDR/LE. Αυτή η διάρθρωση έχει μόνο 
μία διεύθυνση συσκευής που μοιράζεται στο συνδυασμό του 
ελεγκτή BR/EDR και του ελεγκτή LE.  

Ένα σύστημα πυρήνα Bluetooth μπορεί επίσης να έχει έναν ή περισσότερους 
δευτερεύοντες Ελεγκτές, οι οποίοι μπορούν να έχουν την ακόλουθη διάρθρωση: 

Ελεγκτή AMP που περιλαμβάνει ένα επίπεδο προσαρμογής πρωτοκόλλου 
802.11 (Protocol Adaptation Layer - PAL), MAC και PHY. 802.11 , και προαιρετικά 
HCI. 

 
 

Εικόνα 6.1: Πυρήνας συσκευών Bluetooth BR, LE και dual mode [47] 
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6.2.1 Bluetooth Low Energy  
Το Bluetooth LE λειτουργεί στη ελεύθερη ζώνη συχνοτήτων των 2.4 GHz. 

Χρησιμοποιεί έναν πομποδέκτη αναπήδησης συχνότητας για την αντιμετώπιση 
παρεμβολών και εξασθένησης και παρέχει πολλούς φορείς FHSS. Εδώ να 
προσθέσουμε πως το Bluetooth LE χρησιμοποιεί τα παρακάτω δύο σχήματα 
πολλαπλής πρόσβασης: 

• Πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας (Frequency Division Multiple 
Access – FDMA). Στο σχήμα FDMA χρησιμοποιούνται 40 φυσικά κανάλια, 
που χωρίζονται ανά 2 MHz. Τα 3 χρησιμοποιούνται σαν κανάλια διαφήμισης 
και τα υπόλοιπα 37 σαν κανάλια δεδομένων. 

• Πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου (Time Division Multiple Access – 
TDMA). Στο σχήμα TDMA μία συσκευή μεταδίδει ένα πακέτο σε  ένα 
προκαθορισμένο χρόνο. 

Έτσι λοιπόν, το φυσικό κανάλι είναι διαιρεμένο σε μονάδες χρόνου που 
ονομάζονται γεγονότα (events). Τα δεδομένα μεταδίδονται ανάμεσα στις συσκευές σε 
πακέτα που τοποθετούνται μέσα σ' αυτά τα γεγονότα. Οι τύποι των γεγονότων ας 
σημειωθεί ότι είναι οι εξής δύο: 

• Γεγονότα διαφήμισης 
• Γεγονότα σύνδεσης 

Οι συσκευές που μεταδίδουν διαφημιστικά πακέτα στα κανάλια διαφήμισης 
PHY ονομάζονται διαφημιστές (advertisers). Οι συσκευές που λαμβάνουν διαφήμιση 
στα διαφημιστικά κανάλια χωρίς να έχουν την πρόθεση να συνδεθούν με τη 
διαφημιστική συσκευή ονομάζονται σαρωτές (scanners). Οι εκπομπές στα 
διαφημιστικά κανάλια φυσικού επιπέδου λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των 
διαφημιστικών γεγονότων. Στην αρχή κάθε διαφημιστικού γεγονότος, ο διαφημιστής 
στέλνει ένα διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στον τύπο του διαφημιστικού 
γεγονότος. Ανάλογα με τον τύπο του διαφημιστικού πακέτου, ο σαρωτής μπορεί να 
πραγματοποιήσει ένα αίτημα προς το διαφημιστή στο ίδιο κανάλι διαφήμισης που 
μπορεί να ακολουθείται από μία απάντηση από το διαφημιστή στο ίδιο κανάλι. Το 
διαφημιστικό κανάλι φυσικού επιπέδου αλλάζει στο επόμενο διαφημιστικό πακέτο 
που στέλνεται από το διαφημιστή στο ίδιο διαφημιστικό γεγονός. Ο διαφημιστής 
μπορεί να λήξει το διαφημιστικό γεγονός οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του 
γεγονότος. Το πρώτο διαφημιστικό κανάλι χρησιμοποιείται στην αρχή του επόμενου 
διαφημιστικού γεγονότος (Εικόνα 6.2). 

Να επισημανθεί επίσης, πως οι συσκευές Bluetooth LE επιτρέπεται να 
πραγματοποιούν ολόκληρη την επικοινωνία στη περίπτωση μονοκατευθυντικής 
επικοινωνίας ή επικοινωνίας ευρυεκπομπής ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 
συσκευές που χρησιμοποιούν γεγονότα διαφήμισης. Επιτρέπεται επίσης να 
χρησιμοποιούν γεγονότα διαφήμισης για την πραγματοποίηση δικατευθυντήριας 
επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες συσκευές.  

Οι συσκευές που πρέπει να πραγματοποιήσουν μια σύνδεση με μία άλλη 
συσκευή ονομάζονται ενεργοποιητές (initiators). Εάν ο διαφημιστής χρησιμοποιεί ένα 
συνδέσιμο γεγονός διαφήμισης, ένας ενεργοποιητής επιτρέπεται να κάνει ένα αίτημα 
σύνδεσης χρησιμοποιώντας το ίδιο διαφημιστικό κανάλι PHY από το οποίο παρέλαβε 
το συνδέσιμο διαφημιστικό πακέτο. Το γεγονός διαφήμισης τερματίζεται και 
ξεκινούν γεγονότα σύνδεσης εάν ο διαφημιστής λάβει και δεχτεί το αίτημα για την 
εκκίνηση μιας σύνδεσης.  



Κεφάλαιο 6ο   Το πρότυπο Bluetooth Low Energy 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         79 

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ο ενεργοποιητής 

Οι συσκευές στο δίκτυο χρησιμοποιούν μια ειδική μορφή αναπήδησης 
συχνότητας, η οποία καθορίζεται από ένα πεδίο που περιέχεται στο αίτημα σύνδεσης 
που στέλνεται από τη συσκευή ενεργοποίησης. Η συσκευή ενεργοποίησης παρέχει 
την αναφορά συγχρονισμού που είναι γνωστή σαν διάστημα αναπήδησης.  

γίνεται η master συσκευή 
του δικτύου και η διαφημιστική συσκευή γίνεται slave. Τα γεγονότα σύνδεσης 
χρησιμοποιούνται για την αποστολή πακέτων δεδομένων ανάμεσα στις συσκευές 
master και slave. Στα γεγονότα σύνδεσης, η μεταπήδηση καναλιού συμβαίνει στην 
αρχή κάθε γεγονότος σύνδεσης. Μέσα σε ένα γεγονός σύνδεσης, οι master και slave 
εναλλάσσονται στέλνοντας πακέτα δεδομένων χρησιμοποιώντας το ίδιο κανάλι 
δεδομένων φυσικού επιπέδου. Η συσκευή master ενεργοποιεί  την αρχή κάθε 
γεγονότος σύνδεσης και μπορεί να τερματίσει κάθε γεγονός σύνδεσης οποιαδήποτε 
στιγμή (Εικόνα 6.3). 

Μια φυσική ζεύξη ανάμεσα σε δύο συσκευές, master και slave, που μεταδίδουν 
πακέτα, σχηματίζεται μέσα σε ένα φυσικό κανάλι. Φυσικές ζεύξεις ανάμεσα σε 
συσκευές slave δεν επιτρέπονται. Στο στρώμα αυτό, οι slave δεν επιτρέπεται να έχουν 
ζεύξη με περισσότερες από μία συσκευές master, κάθε φορά, ενώ δεν επιτρέπονται 
ακόμη αλλαγές ρόλου ανάμεσα σε συσκευές master και slave.  

Η φυσική ζεύξη χρησιμοποιείται σαν μεταφορά για μία ή περισσότερες λογικές 
ζεύξεις που υποστηρίζουν ασύγχρονη κίνηση. Η κίνηση στις λογικές ζεύξεις 
πολυπλέκεται πάνω στη φυσική ζεύξη καταλαμβάνοντας γεγονότα που έχουν 
εκχωρηθεί από μια λειτουργία χρονοπρογραμματισμού στο διαχειριστή πόρων.  

Εδώ να σημειωθεί πως σε συνδυασμό με τα δεδο μένα χρήστη,  πάνω από  τις 
λογικές ζεύξεις μεταφέρεται κι ένα πρωτόκολλο ελέγχου της ζεύξης και του φυσικού 
στρώματος. Αυτό είναι το πρωτόκολλο στρώματος ζεύξης (Link Layer - LL). Οι 
συσκευές που είναι ενεργές έχουν εξ ορισμού ασύγχρονη σύνδεση λογικής 
μεταφοράς χαμηλής ενέργειας (Low Energy Asynchronous Connection Logical 
Transport – LE ACL) που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της σηματοδοσίας του 
πρωτοκόλλου στρώματος ζεύξης. Η LE ACL δημιουργείται όποτε μια συσκευή 
συνδέεται στο δίκτυο.  

Η λειτουργία στρώματος ζεύξης χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο LL για τον 
έλεγχο των συσκευών στο δίκτυο και για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση 
των κατώτερων στρωμάτων της αρχιτεκτονικής.  

Πάνω από το στρώμα ζεύξης το στρώμα L2CAP παρέχει μία αφαίρεση 
βασισμένη σε κανάλι (channel based abstraction) προς τις εφαρμογές και τις 
υπηρεσίες. Πραγματοποιεί κατάτμηση και ανασύσταση των δεδομένων εφαρμογής 
και πολύπλεξη και απόπλεξη των πολλαπλών καναλιών πάνω από μία κοινή λογική 
ζεύξη. Το L2CAP έχει ένα κανάλι ελέγχου πρωτοκόλλου που πραγματοποιείται πάνω 
από τη εξ ορισμού λογική μεταφορά.  

Σε συνδυασμό με το L2CAP, το LE παρέχει δύο ακόμη στρώματα 
πρωτοκόλλου που βρίσκονται πάνω από το L2CAP. Το πρωτόκολλο διαχείρισης 
ασφαλείας (Security Manager Protocol - SMP) χρησιμοποιεί ένα καθορισμένο κανάλι 
L2CAP για την υλοποίηση λειτουργιών ασφάλειας ανάμεσα σε συσκευές. Το 
πρωτόκολλο ιδιοχαρακτηριστικών (Attribute Protocol - ATT) παρέχει μια μέθοδο 
επικοινωνίας μικρών ποσοτήτων πληροφορίας πάνω από ένα καθορισμένο κανάλι 
L2CAP. Το ΑΤΤ χρησιμοποιείται επίσης από συσκευές για τον καθορισμό των 
υπηρεσιών και των ικανοτήτων άλλων συσκευών. Το ΑΤΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και πάνω από το BR/EDR[45-48].  
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Εικόνα 6.2: Γεγονότα διαφήμισης [45] 
 

 
 

Εικόνα 6.3: Γεγονότα σύνδεσης [45] 
 

6.3 Ο πυρήνας του Bluetooth  
Σε μία προσπάθεια να αναφερθούμε επισταμένα στo σύστημα πυρήνα του 

Bluetooth, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από τον host, τον πρωτεύοντα 
ελεγκτή και σε κάποιες περιπτώσεις από τους δευτερεύοντες ελεγκτές. Η απλούστερη 
υλοποίηση του συστήματος πυρήνα του Bluetooth BR/ EDR καλύπτει τα τέσσερα 
χαμηλότερα στρώματα με τα συσχετισμένα πρωτόκολλα, που καθορίζονται από τη 
προδιαγραφή Bluetooth, καθώς και ένα κοινό πρωτόκολλο στρώματος υπηρεσίας, το 
πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσίας (Service Discovery Protocol - SDP), ενώ οι 
συνολικές απαιτήσεις του προφίλ καθορίζονται στο γενικό προφίλ πρόσβασης 
(Generic Access Profile - GAP). Το σύστημα πυρήνα BR/EDR υποστηρίζει και 
AMPs καθώς κι ένα AMP Manager Protocol και Protocol Adaption Layers (PALs) 
(Εικόνα 6.4).  

Αναφορικά με την απλούστερη υλοποίηση του συστήματος πυρήνα Bluetooth 
LE, να σημειώσουμε ότι ο πυρήνας καλύπτει τα τέσσερα χαμηλότερα στρώματα με 
τα συσχετισμένα πρωτόκολλα καθώς και δύο κοινά πρωτόκολλα στρώματος 
υπηρεσίας, τον διαχειριστή ασφάλειας (Security Manager - SM) και το πρωτόκολλο 
ιδιοχαρακτηριστικών (Attribute Protocol - ATT), ενώ οι συνολικές απαιτήσεις του 
προφίλ καθορίζονται στο Generic Attribute Profile (GATT) και στο Generic Access 
Profile (GAP). Οι υλοποιήσεις που συνδυάζουν BR/EDR και LE περιλαμβάνουν και 
τις δύο υλοποιήσεις που περιγράφηκαν, ενώ μια ολοκληρωμένη εφαρμογή Bluetooth 
απαιτεί και έναν αριθμό από επιπλέον πρωτόκολλα υπηρεσιών και πρωτόκολλα 
ανώτερων στρωμάτων. Παρακάτω,  θα αναφερθούμε στα μπλοκ και την σύνδεση 
τους με τους ελεγκτές. 

Έτσι λοιπόν, τα μπλοκ Link Manager, Link Controller και BR/EDR Radio 
αποτελούν έναν ελεγκτή BR/EDR. Τα μπλοκ AMP PAL, AMP MAC και AMP PHY 
αποτελούν έναν ελεγκτή ΑΜΡ. Τα μπλοκ Link Manager, Link Controller and LE 
Radio αποτελούν έναν ελεγκτή LE. Τα μπλοκ L2CAP, SDP και GAP αποτελούν ένα 
host BR/EDR. Τα μπλοκ L2CAP, SMP, Attribute protocol, GAP και Generic 
Attribute Profile (GATT) αποτελούν ένα host LE. Ένας host BR/EDR/LE συνδυάζει 
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τα μπλοκ κάθε host, υλοποίηση που περιλαμβάνει μια τυποποιημένη φυσική διεπαφή 
επικοινωνίας ανάμεσα στον ελεγκτή και τον host.  

Αναφορικά με τα πρωτόκολλα του συστήματος πυρήνα, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε τα παρακάτω: πρωτόκολλο Radio (PHY), πρωτόκολλο Link Control 
(LC), πρωτόκολλο Link Manager (LM) ή Link Layer (LL), AMP PAL, πρωτόκολλο 
Logical Link Control and Adaptation (L2CAP), πρωτόκολλο AMP Manager, καθώς 
και τα πρωτόκολλα του στρώματος υπηρεσίας Service Discovery Protocol (SDP) και 
το Attribute Protocol (ATT).  

Αναφερόμενοι στις υπηρεσίες του συστήματος πυρήνα Bluetooth, αυτές 
παρέχονται μέσα από ένα σύνολο από σημεία πρόσβασης υπηρεσίας. Αυτές οι 
υπηρεσίες αποτελούνται από τα βασικά αρχέγονα που ελέγχουν το σύστημα πυρήνα 
Bluetooth και μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Οι υπηρεσίες ελέγχου 
συσκευής τροποποιούν τη συμπεριφορά και την κατάσταση λειτουργίας (modes) μιας 
συσκευής Bluetooth, οι υπηρεσίες ελέγχου μεταφοράς δημιουργούν, τροποποιούν και 
απορρίπτουν κανάλια και ζεύξεις, και οι υπηρεσίες δεδομένων υποβάλλουν δεδομένα 
για μετάδοση πάνω από τους κανάλια και τις ζεύξεις. 

Έτσι λοιπόν, καθώς η αρχιτεκτονική Bluetooth καθορίζεται με τη δυνατότητα 
επικοινωνίας host και ελεγκτή μέσα από μία ή περισσότερες μεταφορές HCI, γίνονται 
κάποιες γενικές υποθέσεις. Οι ελεγκτές Bluetooth θεωρούνται πως έχουν 
περιορισμένες ικανότητες ενδιάμεσης αποθήκευσης δεδομένων σε σχέση με τον 
ξενιστή. Το στρώμα L2CAP αναμένεται, λοιπόν, να πραγματοποιείται κάποια απλή 
διαχείριση πόρων, όταν υποβάλλει L2CAP PDUs στον ελεγκτή για μεταφορά σε μία 
ομότιμη συσκευή. Αυτή η διαχείριση περιλαμβάνει κατάτμηση των L2CAP SDUs σε 
πιο διαχειρίσιμες PDUs και μετά τεμαχισμό των PDUs σε πακέτα κατάλληλου 
μεγέθους για τους ενδιάμεσους καταχωρητές των ελεγκτών, και διαχείριση της 
χρήσης των ενδιάμεσων καταχωρητών των ελεγκτών ώστε να διασφαλίζεται 
διαθεσιμότητα για κανάλια με δεσμεύσεις QoS [35][45]. 

  
Εικόνα 6.4: Αρχιτεκτονική του συστήματος πυρήνα Bluetooth [45] 
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6.3.1 Αρχιτεκτονική του πυρήνα Bluetooth LE 
Ο πυρήνας της τεχνολογίας Bluetooth LE χωρίζεται στον host και στον ελεγκτή 

(controller). O host που πυρήνα Bluetooth LE αποτελείται: 
• Διαχειριστής καναλιού (Channel manager) 
• Διαχειριστής πόρων L2CAP (L2CAP resource manager) 
• Πρωτόκολλο διαχείρισης ασφάλειας (Security Manager Protocol – 

SMP) 
• Πρωτόκολλο ιδιοχαρακτηριστικών (Attribute Protocol - ATT) 
• Διαχειριστής AMP (AMP Manager) 
• Γενικό προφίλ ιδιοχαρακτηριστικών (Generic Attribute Protocol - 

GATT ) 
• Γενικό προφίλ πρόσβασης (Generic Access Profile - GAP) 

Ενώ στον ελεγκτής σε υλοποιήσεις όπου συνδυάζονται συστήματα BR/EDR και 
LE, τα αρχιτεκτονικά μπλοκ μπορούν να μοιράζονται ανάμεσα στα συστήματα ή 
κάθε σύστημα μπορεί να έχει ξεχωριστή αρχιτεκτονική αποτελούμενη από: 

• Διαχειριστής συσκευής (Device Manager) 
• Διαχειριστής ζεύξης (Link Manager) 
• Διαχειριστής πόρων ζώνης βάσης (Baseband Resource Manager) 
• Ελεγκτής ζεύξης (Link Controller) 
• Φυσικό επίπεδο (Physical Layer - PHY) 

Μια εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθεί την αρχιτεκτονική του 
συστήματος πυρήνα Bluetooth όπως περιγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο. 
Πρέπει όμως να συμμορφώνετε στις προδιαγραφές που περιγράφονται στα 
πρωτοκολλά του Bluetooth [45]. 

 

 
 

Εικόνα 6.5: Διαστρωματική αρχιτεκτονική Bluetooth LE [47] 
 

6.3.1.1 Διαχειριστής καναλιού 
Σχετικά με τον διαχειριστή καναλιού (Chanel Manager), είναι πρέπον να πούμε 

πως είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη καταστροφή των 
καναλιών L2CAP για τη μεταφορά πρωτοκόλλων υπηρεσιών και ροών δεδομένων 
εφαρμογών. Ο διαχειριστής καναλιού χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο L2CAP για να 
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αλληλεπιδράσει με ένα διαχειριστή καναλιού σε μια απομακρυσμένη (ομότιμη) 
συσκευή για τη δημιουργία αυτών των καναλιών L2CAP και τη σύνδεση των 
τερματικών σημείων στις κατάλληλες οντότητες. Ο διαχειριστής καναλιού 
αλληλεπιδρά με το ν τοπικό  το υ διαχειριστή ζεύξης ή με ένα AMP PAL για τη 
δημιουργία νέων λογικών ζεύξεων και τη διάρθρωση αυτών των ζεύξεων για τη 
παροχή της απαιτούμενης ποιότητας υπηρεσιών για τον τύπο των δεδομένων που 
μεταφέρονται [45]. 

6.3.1.2 Διαχειριστής πόρων L2CAP 
Για τον διαχειριστή πόρων L2CAP (L2CAP Resource Manager) να αναφέρουμε 

πως είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της σειράς υποβολής των τμημάτων των PDU 
στη ζώνη βάσης και για ένα σχετικό χρονοπρογραμματισμό ανάμεσα στα κανάλια 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν γίνεται άρνηση πρόσβασης στο φυσικό κανάλι στα 
κανάλια L2CAP με δεσμεύσεις QoS λόγω εξάντλησης των πόρων του ελεγκτή. Οι 
διαχειριστές Πόρων L2CAP μπορούν επιπλέον να πραγματοποιούν αστυνόμευση 
συμμόρφωσης κίνησης για τη διασφάλιση ότι οι εφαρμογές υποβάλλουν τα L2CAP 
SDU μέσα στα όρια των διαπραγματευμένων τους ρυθμίσεων QoS [45]. 

 

6.3.1.3 Πρωτόκολλο διαχείρισης ασφάλειας 
Σχετικά με το πρωτόκολλο διαχείρισης Ασφάλειας (Security Manager Protocol 

- SMP), θα πρέπει να πούμε πως είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη 
παραγωγή κλειδιών ασφαλείας. Το πρωτόκολλο λειτουργεί πάνω από ένα 
αφιερωμένο σταθερό κανάλι L2CAP. Το μπλοκ SMP διαχειρίζεται επίσης την 
αποθήκευση των κλειδιών ασφαλείας και είναι υπεύθυνο για την παραγωγή τυχαίων 
διευθύνσεων. Το μπλοκ SMP επικοινωνεί άμεσα με τον ελεγκτή για την παροχή 
αποθηκευμένων κλειδιών και επαλήθευση ή κατά τις διαδικασίες αντιστοίχισης.  

Σημαντικό είναι να τονιστεί πως αυτό το μπλοκ χρησιμοποιείται μόνο στα 
συστήματα LE. Η λειτουργικότητα του SMP βρίσκεται στον host των συστημάτων 
LE για τη μείωση του κόστους υλοποίησης των ελεγκτών LE [45]. 

6.3.1.4 Πρωτόκολλο ιδιοχαρακτηριστικών 
Αναφορικά με το πρωτόκολλο ιδιοχαρακτηριστικών (Attribute Protocol - ATT), 

να σημειωθεί πως ουσιαστικά η λειτουργία του είναι η υλοποίηση του πρωτόκολλου 
ανάμεσα σε έναν εξυπηρετητή ιδιοχαρακτηριστικών κι ένα πελάτη 
ιδιοχαρακτηριστικών. Ο πελάτης ΑΤΤ επικοινωνεί με έναν εξυπηρετητή ΑΤΤ σε μια 
απομακρυσμένη συσκευή πάνω από ένα αφιερωμένο σταθερό κανάλι L2CAP. Ο 
πελάτης ΑΤΤ στέλνει εντολές και αιτήματα στον εξυπηρετητή ΑΤΤ. Ο εξυπηρετητής 
ΑΤΤ στέλνει απαντήσεις, ειδοποιήσεις και ενδείξεις στον πελάτη. Αυτές εντολές και 
τα αιτήματα του πελάτη ΑΤΤ παρέχουν ένα μέσο ανάγνωσης και εγγραφής των τιμών 
των ιδιοχαρακτηριστικών σε μια ομότιμη συσκευή με έναν εξυπηρετητή ΑΤΤ [45]. 

6.3.1.5 Διαχειριστή AMP 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία που εξετάσαμε, ο διαχειριστής AMP (AMP 

Manager) είναι ένα στρώμα που χρησιμοποιεί το L2CAP για να επικοινωνήσει με 
έναν ομότιμο διαχειριστή AMP σε μια απομακρυσμένη συσκευή. Επίσης, επικοινωνεί 
άμεσα με το AMP PAL για λόγους ελέγχου. Ο διαχειριστής AMP είναι υπεύθυνος για 
την ανακάλυψη απομακρυσμένων ΑΜΡ και για τον καθορισμό της διαθεσιμότητάς 
τους. Συλλέγει σχετική πληροφορία απομακρυσμένων ΑΜΡ κι αυτή η πληροφορία 
χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και διαχείριση των φυσικών ζεύξεων ΑΜΡ. Ο 
διαχειριστής ΑΜΡ χρησιμοποιεί ένα αφιερωμένο κανάλι σηματοδοσίας L2CAP για 
την επικοινωνία με απομακρυσμένους AMP [45]. 
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6.3.1.6 Γενικό προφίλ ιδιοχαρακτηριστικών 
Σχετικά με το γενικό προφίλ ιδιοχαρακτηριστικών (Generic Attribute Protocol - 

GATT ), θα μπορούσαμε να πούμε πως αντιπροσωπεύει τη λειτουργικότητα του 
εξυπηρετητή ιδιοχαρακτηριστικών και προαιρετικά του πελάτη ιδιοχαρακτηριστικών. 
Το προφίλ περιγράφει την ιεραρχία υπηρεσιών των χαρακτηριστικών, 
ιδιοχαρακτηριστικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στον εξυπηρετητή 
ιδιοχαρακτηριστικών. Το μπλοκ είναι υπεύθυνο για ΑΡΙ (Application Programming 
Interfaces) ανακάλυψης, ανάγνωσης, εγγραφής και ένδειξης των χαρακτηριστικών 
και ιδιοχαρακτηριστικών υπηρεσιών. Το GATT χρησιμοποιείται σε συσκευές LE για 
ανακάλυψη υπηρεσιών προφίλ LE [45]. 

6.3.1.7 Γενικό προφίλ πρόσβασης 
Ως γενικό προφίλ πρόσβασης (Generic Access Profile - GAP) θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως ουσιαστικά είναι το προφίλ που αντιπροσωπεύει τη λειτουργικότητα 
βάσης που είναι κοινή σε όλες τις συσκευές Bluetooth όπως τρόπους και διαδικασίες 
πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από τις μεταφορές, τα πρωτόκολλα και τα προφίλ 
εφαρμογών. Αυτό περιλαμβάνει ανακάλυψη συσκευής, τρόπους σύνδεσης, ασφάλεια, 
επαλήθευση, μοντέλα συσχέτισης και ανακάλυψη υπηρεσίας [45]. 

6.3.1.8 Διαχειριστής συσκευής 
Ο διαχειριστής συσκευής (Device Manager) είναι το λειτουργικό μπλοκ στη 

ζώνη βάσης που ελέγχει τη γενική συμπεριφορά της συσκευής Bluetooth. Είναι 
υπεύθυνο για κάθε λειτουργία του συστήματος Bluetooth που δε σχετίζεται άμεσα με 
μεταφορά δεδομένων, όπως απαίτηση για παρουσία άλλων κοντινών συσκευών 
Bluetooth ή σύνδεση σε άλλες συσκευές Bluetooth. 

Ο διαχειριστής Συσκευής απαιτεί πρόσβαση στο μέσο μεταφοράς από τον 
ελεγκτή πόρων της βάσης ζώνης προκειμένου να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες 
του. Ο διαχειριστής Συσκευής ελέγχει επίσης τη συμπεριφορά της τοπικής συσκευής 
που συνεπάγεται από έναν αριθμό εντολών HCI, όπως διαχείριση του τοπικού 
ονόματος της συσκευής και οποιοδήποτε αποθηκευμένο κλειδί ζεύξης [45]. 

6.3.1.9 Διαχειριστής ζεύξης 
Ο διαχειριστής ζεύξης (Link Manager) είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, 

τροποποίηση και απόλυση των λογικών ζεύξεων καθώς και την ενημέρωση των 
παραμέτρων που σχετίζονται με τις φυσικές ζεύξεις ανάμεσα στις συσκευές. Να 
καταγραφεί σε αυτό το σημείο πως ο διαχειριστής ζεύξης σε συστήματα LE το 
καταφέρνει αυτό επικοινωνώντας με το διαχειριστή ζεύξης σε απομακρυσμένες 
συσκευές Bluetooth με τη χρήση του πρωτοκόλλου στρώματος ζεύξης (LL) [45]. 

6.3.1.10 Διαχειριστής πόρων ζώνης βάσης 
Αναφορικά με τον διαχειριστή πόρων ζώνης βάσης (Baseband Resource 

Manager), πρέπει να πούμε πως αποτελεί ουσιαστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
πρόσβαση στο μέσο ραδιοεπικοινωνίας και έχει δύο κύριες λειτουργίες. Στη καρδιά 
του υφίσταται ένας χρονιστής που χορηγεί χρόνο στα φυσικά κανάλια για όλες τις 
οντότητες που έχουν διαπραγματευτεί ένα συμβόλαιο πρόσβασης. Η άλλη κύρια 
λειτουργία είναι η διαπραγμάτευση συμβολαίων πρόσβασης με αυτές τις οντότητες. 
Ένα συμβόλαιο πρόσβασης είναι η δέσμευση παράδοσης ενός συγκεκριμένου QoS 
που απαιτείται για την παροχή μιας εφαρμογής χρήστη με κάποια αναμενόμενη 
επίδοση [45].  

6.3.1.11 Ελεγκτής ζεύξης 
Να τονιστεί η εξαιρετική σημασία του  ελεγκτή ζεύξης (Link Controller) ο 

οποίος και είναι υπεύθυνος για τη κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των πακέτων 
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Bluetooth από το ωφέλιμο φορτίο δεδομένων και για παραμέτρους που σχετίζονται 
με το  φυσικό  κανάλι, τη λογική μεταφορά και τη λογική ζεύξη.  Ο ελεγκτής ζεύξης 
πραγματοποιεί το πρωτόκολλο στρώματος ζεύξης στα συστήματα LE, που 
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του ελέγχου ροής και των σημάτων αίτησης 
γνωστοποίησης και επαναποστολής. Η ερμηνεία αυτών των σημάτων είναι ένα 
χαρακτηριστικό της λογικής μεταφοράς που σχετίζεται με το πακέτο της ζώνης βάσης 
[45]. 

6.3.1.12 Φυσικό επίπεδο 
Το φυσικό επίπεδο (Physical Layer - PHY) είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση και 

λήψη πακέτων πληροφορίας στο φυσικό κανάλι. Ένα μονοπάτι ελέγχου ανάμεσα στη 
βάση ζώνης και το φυσικό επίπεδο επιτρέπει στο μπλοκ ζώνης βάσης να ελέγχει τη 
συχνότητα του μπλοκ φυσικού επίπεδου. Το φυσικό επίπεδο μετατρέπει μια ροή 
δεδομένων από και προς το φυσικό κανάλι και τη ζώνη βάσης [45]. 

 

6.4 Αρχιτεκτονική μεταφοράς δεδομένων 
Θα πρέπει να ειπωθεί πως η διαστρωματική αρχιτεκτονική είναι ουσιαστικά το 

σύστημα μεταφοράς δεδομένων που το Bluetooth ακολουθεί. Αυτή η περιγραφή του 
συστήματος περιλαμβάνει τα στρώματα μεταφοράς του πυρήνα Bluetooth μέχρι και 
τα κανάλια L2CAP. 

Όπως βλέπουμε παρακάτω στην εικόνα 6.5 , πάνω από το φυσικό κανάλι 
(Physical Channel) βρίσκονται με τη σειρά: η φυσική ζεύξη (Physical Link), η λογική 
μεταφορά (Logical Transports), η λογική ζεύξη (Logical Links)  και το κανάλι 
L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol). 

Για λόγους οι οποίοι κυρίως είναι απόδοσης, η αρχιτεκτονική μεταφοράς 
Bluetooth περιλαμβάνει μια υπό διαίρεση του λογικού στρώματος, η οποία διαχωρίζει 
τα λογικά κανάλια από τις λογικές μεταφορές. Αυτή η υπό διαίρεση παρέχει μια 
γενική και κατανοητή έννοια μιας λογικής ζεύξης που παρέχει ανεξάρτητη μεταφορά 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες συσκευές. Το υπό επίπεδο λογικής μεταφοράς είναι 
απαραίτητο για τη περιγραφή της αλληλοεξάρτησης ανάμεσα σε κάποιους τύπους 
λογικών ζεύξεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι τόσο ανεξάρτητα όσο μπορεί να είναι 
επιθυμητό, λόγω της κοινής χρήσης πόρων. 

Το κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής Bluetooth LE αποτελείται από οντότητες 
αρχιτεκτονικής μεταφοράς, οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα 6.6 [45].  

 

 
 

Εικόνα 6.5.: Γενική αρχιτεκτονική μεταφοράς δεδομένων Bluetooth [45] 
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Εικόνα 6.6: Οντότητες μεταφοράς Bluetooth ιεραρχικά τοποθετημένες [45] 
 

6.4.1. Δομή του πακέτου Bluetooth LE 
Παρακάτω, παρουσιάζεται η γενική δομή του πακέτου του στρώματος ζεύξης 

αντανακλά τα αρχιτεκτονικά στρώματα του συστήματος LE (Εικόνα 6.7). Το 
αναγνωριστικό φυσικού καναλιού δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο ραδιοεπαφής του 
στρώματος ζεύξης. Τα αναγνωριστικά φυσικού καναλιού είτε είναι σταθερά είτε 
καθορίζονται στην αποκατάσταση σύνδεσης.  

Έτσι, όλα τα πακέτα LE περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρόσβασης και αυτή 
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των επικοινωνιών σε ένα φυσικό κανάλι και για 
την απόρριψη πακέτων σε διαφορετικά φυσικά κανάλια που χρησιμοποιούν τα ίδια 
κανάλια PHY στην ίδια περιοχή. Η διεύθυνση πρόσβασης καθορίζει αν το πακέτο 
κατευθύνεται στο διαφημιστικό φυσικό κανάλι ή σε μία ενεργή φυσική ζεύξη σε μια 
συσκευή. Όλες οι διαφημιστικές φυσικές ζεύξεις LE χρησιμοποιούν μία σταθερή 
διεύθυνση πρόσβασης. Οι ενεργές φυσικές ζεύξεις LE χρησιμοποιούν μία τυχαία 
παραγόμενη τιμή 32-bit σαν διεύθυνση πρόσβασής τους.  

Πολύ σημαντικό είναι να ειπωθεί πως όλα τα πακέτα LE περιλαμβάνουν μια 
κεφαλίδα PDU. Η κεφαλίδα PDU καθορίζει τον τύπο της ευρυεκπομπής διαφήμισης 
ή τη λογική ζεύξη που μεταφέρεται πάνω από το φυσικό κανάλι.  

Σχετικά με την PDU διαφημιστικού καναλιού, να πούμε πως η κεφαλίδα PDU 
περιλαμβάνει τον τύπο του διαφημιζόμενου ωφέλιμου φορτίου, τον τύπο διεύθυνσης 
συσκευής για διευθύνσεις που περιέχονται στη διαφήμιση και το μήκος του ωφέλιμου 
φορτίου PDU του  διαφημιστικού καναλιού. Τα περισσότερα ωφέλιμα φορτία PDU 
διαφημιστικού καναλιού περιέχουν τη διεύθυνση του διαφημιστή και διαφημιστικά 
δεδομένα. Ένα ωφέλιμο φορτίο PDU διαφημιστικού καναλιού περιέχει μόνο τη 
διεύθυνση συσκευής του διαφημιστή και τη διεύθυνση συσκευής του ενεργοποιητή 
στον οποίο κατευθύνεται η διαφήμιση. Οι PDU με ωφέλιμα φορτία αιτήσεων 
σάρωσης περιέχουν τη διεύθυνση συσκευής του σαρωτή και τη διεύθυνση συσκευής 
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του διαφημιστή. Οι PDU διαφημιστικού καναλιού με αποκρίσεις σάρωσης περιέχουν 
τη διεύθυνση συσκευής του διαφημιστή και τα δεδομένα απόκρισης σάρωσης. Οι 
PDU διαφημιστικού καναλιού με ωφέλιμα φορτία αίτησης σύνδεσης περιέχουν τη 
διεύθυνση συσκευής του ενεργοποιητή, τη διεύθυνση συσκευή του διαφημιστή και 
παραμέτρους αποκατάστασης σύνδεσης.  

Στην περίπτωση του PDU καναλιού δεδομένων, να αναφέρουμε πως η 
κεφαλίδα PDU περιέχει τον τύπο του πακέτου δεδομένων, τον Next Expected 
Sequence Number (NESN), τον αριθμό ακολουθίας (Sequence Number - SN), 
περισσότερα δεδομένα (More Data - MD) και το μήκος του ωφέλιμου φορτίου. 

Στην περίπτωση του PDU καναλιού δεδομένων που περιέχουν εντολές ελέγχου, 
ας σημειώσουμε πως το ωφέλιμο φορτίο PDU καναλιού δεδομένων περιέχει έναν 
κωδικό λειτουργίας εντολής και δεδομένα ελέγχου που είναι ίδια ως προς την εντολή. 
Υπάρχει μία προαιρετική τιμή ελέγχου ακεραιότητας μηνύματος (Message Integrity 
Check - MIC) που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της PDU δεδομένων. Για 
PDU καναλιού δεδομένων που είναι δεδομένα, το ωφέλιμο φορτίο PDU καναλιού 
δεδομένων περιέχει δεδομένα L2CAP [45]. 

 

 
 

Εικόνα 6.7: Δομή πακέτου Bluetooth LE [45] 
 

6.4.2 Φυσικά κανάλια Bluetooth LE 
Το φυσικό κανάλι αποτελεί το χαμηλότερο αρχιτεκτονικό στρώμα σε ένα 

σύστημα Bluetooth. Όλα τα φυσικά κανάλια χαρακτηρίζονται από μια συχνότητα 
συνδυασμένη με χρονικές παραμέτρους και περιορισμένη από χωρικούς παράγοντες. 
Για τα φυσικά κανάλια του βασικού δικτύου η μεταπήδηση συχνότητας 
χρησιμοποιείται για την περιοδική αλλαγή συχνότητας με στόχο τη μείωση της 
επίδρασης των παρεμβολών.  

Σε ότι αφορά το σύστημα LE, δύο συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν ένα 
κοινό φυσικό κανάλι για επικοινωνία. Για να το πετύχουν αυτό, οι πομποδέκτες τους 
πρέπει να είναι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα την ίδια χρονική στιγμή και θα 
πρέπει να βρίσκονται σε μια ονομαστική περιοχή η μία με την άλλη. 

Με δεδομένο ότι ο αριθμός των φυσικών καναλιών είναι περιορισμένος κι ότι 
πολλές συσκευές Bluetooth μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα στην ίδια περιοχή, 
ας σημειώσουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα δύο ανεξάρτητες συσκευές 
Bluetooth να έχουν τους πομποδέκτες τους συντονισμένους στο ίδιο φυσικό κανάλι, 
με αποτέλεσμα την σύγκρουση στο φυσικό καναλί. Το σύστημα LE χρησιμοποιεί μια 
τυχαία παραγόμενη διεύθυνση πρόσβασης για την αναγνώριση μιας φυσικής ζεύξης 
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ανάμεσα σε συσκευές. Στη περίπτωση που δύο συσκευές τυχαίνει να μοιράζονται το 
ίδιο φυσικό κανάλι στην ίδια περιοχή, η διεύθυνση πρόσβασης χρησιμοποιείται για 
να καθορίσει σε ποια συσκευή κατευθύνεται η επικοινωνία.  

Επίσης, να προσθέσουμε πως στο σύστημα LE, καθορίζονται δύο φυσικά 
κανάλια όπου το καθένα χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό, το κανάλι LE 
piconet και το κανάλι διαφήμισης [45]. 

6.4.2.1 Το κανάλι piconet Bluetooth LE 
Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στο κανάλι piconet LE, το οποίο και 

χρησιμοποιείται για επικοινωνία ανάμεσα σε διασυνδεδεμένες συσκευές LE κατά τη 
διάρκεια κανονικής λειτουργίας. 

Το κανάλι LE piconet χαρακτηρίζεται από μια ακολουθία φυσικών καναλιών 
και από έναν αριθμό επιπρόσθετων παραμέτρων που παρέχονται από τη συσκευή 
master.  Η πρώτη είναι ο  χάρης καναλιών που δείχνει το  σύνο λο  των φυσικών 
καναλιών που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο. Η δεύτερη είναι ένας τυχαίος αριθμός 
που χρησιμοποιείται σαν δείκτης στο ολοκληρωμένο σύνολο φυσικών καναλιών. Η 
τελευταία είναι ο χρονισμός του πρώτου πακέτου που στέλνεται από τη συσκευή 
master μετά την αίτηση σύνδεσης.  

Το κανάλι διαιρείται σε γεγονότα σύνδεσης όπου κάθε γεγονός σύνδεσης 
αντιστοιχεί σε ένα φυσικό κανάλι άλματος, διαδοχικά γεγονότα σύνδεσης 
αντιστοιχούν σε διαφορετικά φυσικά κανάλια άλματος. Το πρώτο πακέτο που 
στέλνεται από τη συσκευή master μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης θέτει ένα 
σημείο άγκυρα για το χρονισμό όλων των μελλοντικών γεγονότων σύνδεσης. Σε ένα 
γεγονός σύνδεσης η συσκευή master μεταδίδει πακέτα σε μια συσκευή slave στο 
δίκτυο και η συσκευή slave μπορεί να απαντήσει ή όχι με ένα δικό της πακέτο. 

Η συσκευή master ξεκινά τη μετάδοσή της σε ένα γεγονός σύνδεσης που 
συμβαίνει σε κανονικά χρονικά διαστήματα. Τα πακέτα που μεταδίδονται από  τη 
συσκευή master συγχρονίζονται με την αρχή του γεγονότος σύνδεσης και καθορίζουν 
το χρονισμό του δικτύου. Τα πακέτα που στέλνονται από τη συσκευή master μπορεί 
να ποικίλουν σε μήκος από 10 μέχρι 47 οκτάδες.  

Ένα κανάλι LE piconet μπορεί να μοιράζεται σε οποιοδήποτε αριθμό συσκευών 
LE, με μοναδικό περιορισμό τους διαθέσιμους πόρους της συσκευής master του 
δικτύου. Μόνο μία συσκευή μπορεί να είναι master του piconet, ενώ όλες οι άλλες 
είναι slaves. Κάθε επικοινωνία γίνεται μεταξύ συσκευών master και slave και δεν 
υπάρχει καμία άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές slave.  

Κάπου εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει όριο στον αριθμό λογικών μεταφορών που 
υποστηρίζονται σε ένα δίκτυο, που σημαίνει πως δεν υπάρχει θεωρητικό όριο στον 
αριθμό συσκευών που μοιράζονται ένα κανάλι με τη συσκευή master [45]. 

6.4.2.2 Το κανάλι διαφήμισης 
Σχετικά με το κανάλι διαφήμισης LE, να σημειωθεί ότι πρωταρχική του χρήση 

είναι  για την αποκατάσταση συνδέσεων ανάμεσα σε δύο συσκευές ή για την 
επικοινωνία πληροφορίας ευρυεκπομπής ανάμεσα σε μη διασυνδεδεμένες συσκευές. 

Αναλυτικά, το κανάλι διαφήμισης LE είναι ένα σύνολο από τρία σταθερά 
κανάλια PHY που διασκορπίζονται ομοιόμορφα στο φάσμα συχνοτήτων LE. Το άλλο 
χαρακτηριστικό του καναλιού διαφήμισης είναι η χρήση μιας σταθερής διεύθυνσης 
πρόσβασης διαφήμισης για όλα τα πακέτα διαφήμισης. Ο αριθμός των φυσικών 
καναλιών διαφήμισης μπορεί να μειωθεί από τη συσκευή διαφήμισης προκειμένου να 
μειωθεί η παρεμβολή.  

Επίσης  ας πούμε ότι το κανάλι διαιρείται σε γεγονότα διαφήμισης όπου κάθε 
γεγονός διαφήμισης μπορεί να μεταπηδά και στα τρία φυσικά κανάλια διαφήμισης. 
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Διαδοχικά γεγονότα διαφήμισης ξεκινούν στο πρώτο διαφημιστικό φυσικό κανάλι. 
Τα γεγονότα διαφήμισης συμβαίνουν σε κανονικά χρονικά διαστήματα που 
τροποποιούνται ελαφρώς με μια τυχαία καθυστέρηση για την αποφυγή παρεμβολών.  

Στο κανάλι διαφήμισης LE η συσκευή διαφήμισης ελέγχει την πρόσβαση στο 
κανάλι. Η διαφημιστική συσκευή ξεκινά τη μετάδοσή της σε ένα γεγονός διαφήμισης 
και μεταδίδει πακέτα διαφήμισης σε ένα ή περισσότερα από τα τρία φυσικά κανάλια 
διαφήμισης. Κάθε πακέτο διαφήμισης στέλνεται σε διαφορετικό φυσικό κανάλι 
διαφήμισης σε σταθερό χρονικό διάστημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέσσερις 
τύποι γεγονότων διαφήμισης με κάθε τύπο να έχει διαφορετικού μεγέθους πακέτα 
διαφήμισης. Αυτά τα διαφημιστικά πακέτα μπορούν να ποικίλουν σε μήκος από 8 
μέχρι 39 οκτάδες.  

Κάποια γεγονότα διαφήμισης που στέλνονται από τη συσκευή διαφήμισης 
επιτρέπουν την αποστολή πακέτων αιτήσεων σάρωσης ή αιτήσεων σύνδεσης 
ακούγοντας συσκευές κατά τη διάρκεια του γεγονότος διαφήμισης στο ίδιο φυσικό 
κανάλι διαφήμισης στο οποίο έγινε η λήψη του πακέτου διαφήμισης. Η συσκευή 
διαφήμισης μπορεί να στείλει ένα πακέτο απόκρισης σάρωσης στο ίδιο φυσικό 
κανάλι διαφήμισης κατά τη διάρκεια του ίδιου γεγονότος διαφήμισης. Το πακέτο 
απόκρισης σάρωσης μπορεί να ποικίλει σε μήκος από 8 μέχρι 39 οκτάδες. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το δεδομένο ότι το διαφημιστικό κανάλι LE μπορεί 
να διαμοιραστεί σε οποιοδήποτε αριθμό συσκευών LE. Οποιοσδήποτε αριθμός 
συσκευών LΕ μπορεί να είναι διαφημιστική συσκευή που μοιράζονται από κοινού τα 
ίδια τρία φυσικά κανάλια. Οποιοσδήποτε αριθμός συσκευών σάρωσης μπορεί να 
ακούει στο διαφημιστικό κανάλι. Μια διαφημιστική συσκευή μπορεί να διαφημίζει ή 
να είναι συνδεδεμένη σε ένα LE piconet ταυτόχρονα. Εάν η διαφημιστική συσκευή 
είναι συνδεδεμένη σε ένα κανάλι του LE piconet οι τύποι των διαφημιστικών 
γεγονότων που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι περιορισμένοι. Οι συσκευές σάρωσης 
μπορούν επίσης να είναι συνδεδεμένες σε ένα piconet LE ταυτόχρονα. Παρ’ όλα 
αυτά, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ένα κανάλι του LE piconet σαν slave, δε 
μπορεί να κάνει αιτήσεις σύνδεσης[45]. 

6.4.3 Ζεύξεις στα φυσικά κανάλια LE 
Μια φυσική ζεύξη αντιπροσωπεύει μια σύνδεσης ζώνης βάσης ανάμεσα σε 

συσκευές Bluetooth. Μια φυσική ζεύξη είναι πάντα συσχετισμένη με ακριβώς ένα 
φυσικό κανάλι. Στο σύστημα Bluetooth μια φυσική ζεύξη είναι μία ιδεατή έννοια που 
δεν έχει καμία άμεση αναπαράσταση στη δομή του μεταδιδόμενου πακέτου.  

Στο LE ο δείκτης άλματος και ο χάρτης καναλιών χρησιμοποιούνται για την 
αναγνώριση νέου φυσικού καναλιού. Η φυσική ζεύξη αναγνωρίζεται από τη 
διεύθυνση πρόσβασης στο πακέτο LE.  

Τα φυσικά κανάλια LE piconet υποστηρίζουν μία ενεργή φυσική ζεύξη LE. Η 
φυσική ζεύξη είναι μία ζεύξη από σημείο σε σημείο  ανάμεσα σε μια συσκευή master 
και μία συσκευή slave και είναι πάντα ενεργή όταν οι δύο συσκευές βρίσκονται σε 
σύνδεση.  

Τα διαφημιστικά φυσικά κανάλια LE υποστηρίζουν μία διαφημιστική φυσική 
ζεύξη LE. Η φυσική ζεύξη είναι μια ευρυεκπομπή ανάμεσα στη συσκευή διαφήμισης 
και μία ή περισσότερες συσκευές σάρωσης ή ενεργοποιητές

6.4.4 Λογικές ζεύξεις και λογικές μεταφορές 

 και είναι πάντα ενεργή 
όταν ο διαφημιστής μεταδίδει με ευρυεκπομπή γεγονότα διαφήμισης [45].  

Σχετικά με τις λογικές ζεύξεις και τις λογικές μεταφορές, θα πρέπει πρωταρχικά 
να αναφερθεί πως υπάρχει μια ποικιλία από λογικές ζεύξεις για την υποστήριξη 
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διαφορετικών απαιτήσεων μεταφορών δεδομένων εφαρμογής. Κάθε λογική ζεύξη 
είναι συσχετισμένη με μία λογική μεταφορά, που περιλαμβάνει έναν αριθμό 
χαρακτηριστικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν έλεγχο ροής, 
μηχανισμούς γνωστοποίησης και επανάληψης, απόδοση αριθμού ακολουθίας και 
συμπεριφορά χρονοπρογραμματισμού. Οι λογικές μεταφορές μπορούν να φέρουν 
διαφορετικούς τύπους λογικών ζεύξεων. Στην περίπτωση κάποιων λογικών ζεύξεων 
Bluetooth αυτές μπορεί να πολυπλέκονται στην ίδια λογική μεταφορά. Οι λογικές 
μεταφορές μπορούν να μεταφέρονται από ενεργές φυσικές ζεύξεις στο βασικό ή το 
προσαρμοσμένο φυσικό κανάλι του δικτύου. 

Η αναγνώριση λογικής μεταφοράς και η πραγματικού χρόνου σηματοδοσία 
(έλεγχος ζεύξης) μεταφέρονται στη κεφαλίδα του πακέτου και για μερικές λογικές 
ζεύξεις στη κεφαλίδα του ωφέλιμου φορτίου. 

Στον πίνακας 6.1 παρουσιάζουμε τους τύπους λογικών μεταφορών που 
υποστηρίζονται από τα συστήματα LE, τους υποστηριζόμενους τύπους λογικών 
ζεύξεων,  το ν τύπο  φυσικής ζεύξης και τα φυσικά κανάλια που μπορεί να τις 
υποστηρίξει και μια σύντομη περιγραφή κάθε λογικής μεταφοράς. 

Η ταξινόμηση κάθε τύπου ζεύξης προκύπτει από μία διαδικασία επιλογής σε 
τρεις κατηγορίες: 

• Εκπομπή (casting): Η πρώτη κατηγορία είναι η εκπομπή,  η οποία μπορεί να 
είναι μονοεκπομπή ή ευρυεκπομπή. 

• Σχήμα χρονοπρογραμματισμού και γνωστοποίησης: Η δεύτερη κατηγορία 
σχετίζεται με το σχήμα χρονοπρογραμματισμού και γνωστοποίησης της 
ζεύξης και υπονοεί τον τύπο της κίνησης που υποστηρίζεται από τη ζεύξη. Οι 
ζεύξεις μπορεί να είναι σύγχρονες, ασύγχρονες και ισόχρονες. 

• Κατηγορία δεδομένων: Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται με τη κατηγορία 
δεδομένων που μεταφέρονται από τη ζεύξη. Αυτά μπορεί να είναι είτε 
δεδομένα ελέγχου (LMP ή PAL) ή δεδομένα χρήστη. Η κατηγορία δεδομένων 
χρήστη υποδιαιρείται σε δεδομένα L2CAP και δεδομένα ροή. 

Οι λογικές μεταφορές LE χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:   
• Ασύγχρονη σύνδεση LE: Η λογική μεταφορά ασύγχρονης σύνδεσης LE (LE 

Asynchronous Connection Logical Transport - LE ACL) χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά της σηματοδοσίας ελέγχου LL και L2CAP και ασύγχρονα 
δεδομένα χρήστη βέλτιστης προσπάθειας.  

• Διαφημιστική ευρυεκπομπή LE: Η λογική μεταφορά διαφημιστικής 
ευρυεκπομπής LE (Advertising Broadcast – ADVB) χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά ελέγχου ευρυεκπομπής και δεδομένων χρήστη σε όλες τις συσκευές 
σάρωσης σε μια δεδομένη περιοχή. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο 
γνωστοποίησης και η κίνηση είναι μονοκατευθυντική από τη διαφημιστική 
συσκευή. Μια συσκευή σάρωσης μπορεί να στείλει αιτήσεις πάνω από τη 
λογική μεταφορά για την απόκτηση επιπρόσθετων δεδομένων χρήστη 
ευρυεκπομπής, ή να σχηματίσει μια σύνδεση λογικής μεταφοράς LE ACL. Τα 
δεδομένα λογικής μεταφοράς διαφημιστικής ευρυεκπομπής LE μεταφέρονται 
μόνο πάνω από τη διαφημιστική ζεύξη ευρυεκπομπής LE.  

Οι λογικές ζεύξεις ξεχωρίζουν ανάμεσα σε ένα περιορισμένο σύνολο 
πρωτοκόλλων πυρήνα που μπορούν να μεταδίδουν και να λαμβάνουν δεδομένα στις 
λογικές μεταφορές. Δεν μπορούν όλες οι λογικές μεταφορές να μεταφέρουν όλες τις 
λογικές ζεύξεις. Χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Λογική ζεύξη ελέγχου: Η λογική ζεύξη ελέγχου LE ACL (LE ACL Control 
Logical Link – LE-C) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της σηματοδοσίας LE 
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LL ανάμεσα σε συσκευές του δικτύου. Η ζεύξη ελέγχου μεταφέρεται μόνο 
από τη λογική μεταφορά εξ’ ορισμού LE ACL. 

• Ασύγχρονη λογική ζεύξη χρήστη: Η ασύγχρονη λογική ζεύξη χρήστη (User 
Asynchronous Logical Link - LE-U) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά όλων 
των ασύγχρονων και πλαισιοποιημένων δεδομένων. Η ζεύξη LE-U 
μεταφέρεται στη λογική μεταφορά LE. Τα πακέτα στη ζεύξη LE-U 
αναγνωρίζονται από μία ή δύο δεσμευμένες τιμές LLID. Μία τιμή 
χρησιμοποιείται για να δείξει εάν το πακέτο ζώνης βάσης περιέχει την αρχή 
ενός πλαισίου L2CAP και η άλλη δείχνει τη συνέχεια ενός προηγούμενου 
πλαισίου ή μιας άδειας PDU. Αυτό διασφαλίζει σωστό συγχρονισμό του 
συμβολομεταφραστή L2CAP. Η χρήση αυτής της τεχνικής αφαιρεί την 
ανάγκη για πιο πολύπλοκη κεφαλίδα L2CAP σε κάθε πακέτο ζώνης βάσης, 
αλλά προσθέτει την απαίτηση να πρέπει να μεταδίδεται ένα ολόκληρο πλαίσιο 
L2CAP πριν αρχίσει να μεταδίδεται κάποιο νέο. 

• Λογική ζεύξη ελέγχου διαφημιστικής ευρυεκπομπής: Η λογική ζεύξη ελέγχου 
διαφημιστικής ευρυεκπομπής (LE Advertising Broadcast Control Logical 
Link  - ADVB-C) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά σηματοδοσίας LE LL 
ανάμεσα σε μη συνδεδεμένες συσκευές σε μια δεδομένη περιοχή. Αυτή η 
σηματοδοσία είναι εντολές ελέγχου για τη συλλογή επιπρόσθετων δεδομένων 
ευρυεκπομπής χρήστη ή αιτήσεων σύνδεσης. Η ζεύξη ελέγχου μεταφέρεται 
μόνο στη εξ’ ορισμού λογική μεταφορά διαφημιστικής ευρυεκπομπής LE. 

• Λογική ζεύξη διαφημιστικών δεδομένων ευρυεκπομπής χρήστη: Η λογική 
ζεύξη διαφημιστικών δεδομένων ευρυεκπομπής χρήστη LE (LE Advertising 
Broadcast User Data Logical Link - ADVB-U) χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά LE Διαφημιστικών δεδομένων ευρυεκπομπής χρήστη που 
χρησιμοποιούνται ανάμεσα σε συσκευές χωρίς την ανάγκη ύπαρξης σύνδεσης 
ή LEU ανάμεσα στις συσκευές. Η ζεύξη δεδομένων χρήστη μεταφέρεται μόνο 
στη εξ’ ορισμού λογική μεταφορά διαφημιστικής ευρυεκπομπής LE [45]. 
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Πίνακας 6.1: Τύποι λογικών μεταφορών LE [45] 
 

6.4.5 Κανάλια L2CAP 
Αναλύοντας το  κανάλι L2CAP, ας αναφέρουμε πως παρέχει έναν ρόλο 

πολύπλεξης που επιτρέπει σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές να μοιράζονται τους 
πόρους μιας λογικής ζεύξης ACL-U, AMP-U ή LE-U ανάμεσα σε δύο συσκευές. Οι 
εφαρμογές και τα πρωτόκολλα υπηρεσιών επικοινωνούν με το L2CAP 
χρησιμοποιώντας μία διεπαφή για τη δημιουργία συνδέσεων με ισοδύναμες οντότητες 
σε άλλες συσκευές.  
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Τα τερματικά σημεία του καναλιού L2CAP αναγνωρίζονται στους πελάτες τους 
από ένα αναγνωριστικό καναλιού (Channel Identifier - CID). Αυτό εκχωρείται από το 
L2CAP και κάθε τερματικό σημείο καναλιού L2CAP σε κάθε συσκευή έχει 
διαφορετικό CID. 

Έτσι, τα κανάλια L2CAP επιτρέπεται να διαρθρωθούν για την παροχή 
κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών (QoS) στην εφαρμογή. Το L2CAP απεικονίζει το 
κανάλι πάνω σε μία λο γική ζεύξη ACL-U, LE-U ή σε μία από  τις λο γικές ζεύξεις 
AMP-U. 

Σχετικά με τον κύριο ρόλο του L2CAP  (εκτός από τη δημιουργία, τη 
διάρθρωση και την απόλυση των καναλιών) θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η 
πολύπλεξη των μονάδων δεδομένων υπηρεσίας (Service Data Unit - SDU) από τους 
πελάτες καναλιού στις λογικές ζεύξεις ACL-U, LE-U ή AMP-U και η 
πραγματοποίηση ενός απλού επιπέδου χρονοπρογραμματισμού, με επιλογή των SDU 
σύμφωνα με σχετική προτεραιότητα.  

Το L2CAP μπορεί να παρέχει έλεγχο ροής ανά κανάλι με το ομότιμο στρώμα 
L2CAP. Αυτή η επιλογή γίνεται από την εφαρμογή όταν αποκαθίσταται το κανάλι. 
Το L2CAP μπορεί επίσης να παρέχει βελτιωμένη ανίχνευση σφάλματος και 
επανεκπομπή για μείωση της πιθανότητας να περάσουν μη ανιχνευμένα σφάλματα 
στην εφαρμογή και ανάκαμψη από απώλεια τμημάτων των δεδομένων χρήστη όταν 
το στρώμα ζώνης βάσης πραγματοποιεί μηδένιση της λογικής ζεύξης ACL-U.  

Στην περίπτωση που υπάρχει μία HCI, το L2CAP απαιτείται να τεμαχίζει τις 
SDU σε τμήματα που να είναι κατάλληλα για τους καταχωρητές της ζώνης βάσης, 
καθώς και να πραγματοποιεί μία διαδικασία ελέγχου ροής, υποβάλλοντας τεμάχια 
στη ζώνη βάσης μόνο όταν επιτρέπεται [45].  

 

6.5 Λειτουργία Bluetooth LE 
Περιγράφοντας τον τυπικό τρόπο λειτουργίας μιας συσκευής Bluetooth, γενικά 

αναφερόμενοι θα πούμε πως η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ανταλλάσσει 
δεδομένα με άλλες συσκευές Bluetooth, σε ένα piconet. Αφού λοιπόν όπως 
προαναφέραμε, το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ad hoc ασύρματης επικοινωνίας 
υπάρχει ένας αριθμός λειτουργικών διαδικασιών που επιτρέπουν τη δημιουργία 
piconets έτσι ώστε να λαμβάνουν χώρα οι επακόλουθες επικοινωνίες. Οι διαδικασίες 
και οι τρόποι εφαρμόζονται σε διαφορετικά στρώματα της αρχιτεκτονικής και 
συνεπώς μια συσκευή μπορεί νε συμμετέχει σε περισσότερες από μία από αυτές τις 
διαδικασίες και τους τρόπους ταυτόχρονα [45]. 

6.5.1 Διαδικασία φιλτραρίσματος συσκευών 
Σχετικά με την  διαδικασία φιλτραρίσματος (Device Filtering Procedure

Μια συσκευή διαφήμισης ή σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιεί φιλτράρισμα 
συσκευών για να περιορίσει τις συσκευές στις οποίες λαμβάνει διαφημιστικά πακέτα, 
αιτήσεις σάρωσης ή αιτήσεις σύνδεσης. Στο Bluetooth LE, κάποια διαφημιστικά 
πακέτα που λαμβάνονται από μια συσκευή σάρωσης απαιτούν η συσκευή σάρωσης 

), να 
ειπωθεί πως αυτή ουσιαστικά είναι μία μέθοδος των ελεγκτών για τη μείωση του 
αριθμού των συσκευών που απαιτούν αποκρίσεις επικοινωνίας. Από τη στιγμή που 
δεν απαιτείται απόκριση σε αιτήσεις από κάθε συσκευή, μειώνεται ο αριθμός των 
εκπομπών που απαιτείται να κάνει ένας ελεγκτής LE, το οποίο μειώνει τη 
κατανάλωση ισχύος. Ελαττώνεται επίσης η επικοινωνία που απαιτείται να κάνει ο 
ελεγκτής με τον host. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα επιπρόσθετη εξοικονόμηση ισχύος 
από τη στιγμή που δε χρειάζεται να συμμετέχει ο host.  
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να στείλει μία αίτηση στη διαφημιστική συσκευή. Αυτή η διαφήμιση μπορεί να 
αγνοηθεί εάν χρησιμοποιηθεί το φιλτράρισμα συσκευών και φιλτραριστεί η 
διαφημιστική συσκευή. Παρόμοια κατάσταση προκύπτει και με τις αιτήσεις 
σύνδεσης.  

Το φιλτράρισμα συσκευών επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας λευκής λίστας 
(white list) που βρίσκεται τοποθετημένη στο μπλοκ LL του ελεγκτή. Η λευκή λίστα 
είναι μια λίστα συσκευών από τις οποίες επιτρέπει μια συσκευή τη λήψη αιτήσεων 
διαφήμισης, σάρωσης και σύνδεσης. Οι συσκευές που δε βρίσκονται στη λευκή λίστα 
αγνοούνται από το LL. Tη στιγμή που το φιλτράρισμα συσκευών πραγματοποιείται 
στο LL, επιτυγχάνεται σημαντικότερη εξοικονόμηση ενέργειας, φιλτράροντας 
διαφημιστικά πακέτα, αιτήσεις σάρωσης ή αιτήσεις σύνδεσης, παρά αν θα 
μεταφερόταν σε ανώτερα στρώματα για διαχείριση.  

 Το φιλτράρισμα συσκευών  πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικά κατά τη 
διάρκεια ορισμένων διαδικασιών για να διασφαλίσει ότι συσκευές δεν αγνοούνται 
σκόπιμα στη προσπάθεια αποκατάστασης μιας σύνδεσης ή της λήψης διαφημιστικών 
ευρυεκπομπών [45]. 

 

6.5.2 Διαδικασία διαφήμισης 
Σε αυτό το σημείο, θα εξετάσουμε την διαδικασία διαφήμισης. Έτσι λοιπόν, 

ένας διαφημιστής χρησιμοποιεί τη διαδικασία διαφήμισης (Advertising Procedure

Επίσης, να τονίσουμε πως οι συσκευές διαφήμισης μπορεί να είναι 
συνδεδεμένες με άλλες συσκευές LE σε ένα δίκτυο. Παρόλα αυτά όμως περιορίζονται 
στη χρήση μη συνδέσιμων γεγονότων διαφήμισης εάν είναι ήδη συνδεδεμένοι με 
άλλη συσκευή LE. Ο χρόνος που ξοδεύεται διαφημίζοντας ενώ η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη πρέπει να εξισορροπηθεί με τις απαιτήσεις σύνδεσης που απαιτούνται 
για τη διατήρηση της ήδη αποκατεστημένης σύνδεσης. Εάν η συσκευή είναι slave 
τότε πρέπει να διατηρήσει τη σύνδεσή της με τη συσκευή master κι αν η συσκευή 
είναι master πρέπει να διατηρήσει τη σύνδεσή της με μία ή περισσότερες συσκευές 
slave στο δίκτυο).  

) 
για να πραγματοποιήσει μονοκατευθυντικές ευρυεκπομπές σε συσκευές στη περιοχή. 
Η μονοκατευθυντική ευρυεκπομπή συμβαίνει χωρίς σύνδεση ανάμεσα στη 
διαφημιστική συσκευή και τις συσκευές που ακούνε. Η διαδικασία διαφήμισης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση συσνδέσεων με κοντινές συσκευές 
ενεργοποίησης ή για τη παροχή περιοδικής ευρυεκπομπής δεδομένων χρήστη σε 
συσκευές σάρωσης που ακούνε το κανάλι διαφήμισης. Η διαδικασία διαφήμισης 
χρησιμοποιεί το φυσικό κανάλι διαφήμισης για όλες τις ευρυεκπομπές διαφήμισης. 

Οι συσκευές διαφήμισης μπορούν να λαμβάνουν αιτήσεις σάρωσης από 
συσκευές που ακούνε προκειμένου να παίρνουν επιπρόσθετα δεδομένα χρήστη από 
τη συσκευή διαφήμισης. Οι αποκρίσεις σάρωσης στέλνονται από τη συσκευή 
διαφήμισης στη συσκευή που πραγματοποιεί την αίτηση σάρωσης πάνω από το ίδιο 
φυσικό κανάλι διαφήμισης.  

Μια συσκευή διαφήμισης μπορεί να λαμβάνει αιτήσεις σύνδεσης από συσκευές 
ενεργοποίησης στο φυσικό κανάλι ευρυεκπομπής διαφήμισης. Εάν η συσκευή 
διαφήμισης χρησιμοποιεί ένα συνδέσιμο γεγονός διαφήμισης και η συσκευή 
εκκίνησης δεν φιλτράρεται από τη διαδικασία φιλτραρίσματος συσκευών, η συσκευή 
διαφήμισης παύει να διαφημίζει και εισέρχεται στην κατάσταση σύνδεσης (connected 
mode).  Η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει να διαφημίζει ξανά αφού εισέλθει στην 
κατάσταση σύνδεσης αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μη-συνδεδεμένα γεγονότα 
διαφήμισης [45]. 
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6.5.3 Διαδικασία σάρωσης 
Περιγράφοντας την διαδικασία σάρωσης, είναι σαφές να ειπωθεί πως σε αυτήν 

μια συσκευή σάρωσης χρησιμοποιεί τη διαδικασία σάρωσης (Scanning Procedure

Η διαδικασία σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη με άλλες συσκευές LE. Ο χρόνος που ξοδεύεται σαρώνοντας ενώ η 
συσκευή είναι συνδεδεμένη πρέπει να εξισορροπηθεί με τις απαιτήσεις σύνδεσης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της ήδη αποκατεστημένης σύνδεσης με άλλες 
συσκευές LE.  

) 
για να ακούει για μονοκατευθυντικές ευρυεκπομπές δεδομένων χρήστη από συσκευές 
διαφήμισης χρησιμοποιώντας το φυσικό κανάλι διαφήμισης. Μια συσκευή σάρωσης 
μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα δεδομένα χρήστη από μια συσκευή διαφήμισης 
πραγματοποιώντας μία αίτηση σάρωσης πάνω από το φυσικό κανάλι διαφήμισης. Η 
συσκευή διαφήμισης αποκρίνεται σε αυτές τις αιτήσεις με επιπρόσθετα δεδομένα 
χρήστη τα οποία στέλνονται στη συσκευή σάρωσης πάνω από το φυσικό κανάλι 
διαφήμισης.  

Εν τέλει, εάν οι ευρυεκπομπές είναι συνδέσιμα γεγονότα διαφήμισης και η 
συσκευή σάρωσης είναι στην κατάσταση ενεργοποίησης (initiator mode), μπορεί να 
ενεργοποιήσει μια σύνδεση στέλνοντας μια αίτηση σύνδεσης στη συσκευή 
διαφήμισης πάνω από το φυσικό κανάλι διαφήμισης. Μόλις σταλεί η αίτηση 
σύνδεσης, η συσκευή σάρωσης παύει την κατάσταση ενεργοποίησης και εισέρχεται 
στην κατάσταση σύνδεσης. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία 
σάρωσης αφού εισέλθει στην κατάσταση σύνδεσης. Για μια συσκευή master, η χρήση 
της κατάστασης ενεργοποίησης και η σάρωση για συνδέσιμες διαφημίσεις αποτελεί 
τον τρόπος με τον οποίο επιπρόσθετες συσκευές συνδέονται στο LE δίκτυο της 
συσκευής master [45]. 

6.5.4 Διαδικασία ανακάλυψης 
Αναφορικά με την διαδικασία ανακάλυψης, οι συσκευές Bluetooth 

χρησιμοποιούν τη διαδικασία διαφήμισης και τη διαδικασία σάρωσης για να 
ανακαλύπτουν κοντινές συσκευές ή για να ανακαλύπτονται από συσκευές σε μια 
δεδομένη περιοχή.  

Η διαδικασία ανακάλυψης (Discovering Procedure

Τόσο οι συσκευές ανακάλυψης όσο και οι συσκευές που προσπαθούν να 
ανακαλυφθούν μπορούν να είναι ήδη συνδεδεμένες με άλλες συσκευές Bluetooth. Ο 
χρόνος που ξοδεύεται ζητώντας ή καταλαμβάνοντας το φυσικό κανάλι ευρυεκπομπής 
διαφήμισης πρέπει να εξισορροπηθεί με τις απαιτήσεις σύνδεσης που απαιτούνται για 
τη διατήρηση της ήδη αποκατεστημένης σύνδεσης με άλλες συσκευές LE.  

) είναι ασύμμετρη. Μια 
συσκευή Bluetooth που προσπαθεί να βρει άλλες κοντινές συσκευές ονομάζεται 
συσκευή ανακάλυψης και ακούει για συσκευές που διαφημίζουν γεγονότα 
διαφήμισης ανακάλυψης. Οι συσκευές Bluetooth που είναι διαθέσιμες για ανακάλυψη 
κάνουν ευρυεκπομπή με ενεργά γεγονότα διαφήμισης ανακάλυψης στο φυσικό 
κανάλι ευρυεκπομπής διαφήμισης. 

Η χρήση του φιλτραρίσματος συσκευών από τη συσκευή σάρωσης αποτρέπει 
τη συσκευή σάρωσης από το να ανακαλύπτει όλες τις συσκευές σε μια δεδομένη 
περιοχή [45]. 

6.5.5 Διαδικασία σύνδεσης 
Ας περιγράψουμε σε αυτό το σημείο και την διαδικασία σύνδεσης. Η 

διαδικασία σχηματισμού συνδέσεων (Connecting Procedure) είναι ασύμμετρη και 
απαιτεί δυο συσκευές Bluetooth, η μια να πραγματοποιεί τη διαδικασία διαφήμισης 
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και η άλλη τη διαδικασία σάρωσης. Η διαδικασία διαφήμισης μπορεί να είναι 
στοχευόμενη, έτσι ώστε μόνο μία συσκευή να απαντήσει στη διαφήμιση. Η συσκευή 
σάρωσης μπορεί επίσης να στοχεύσει σε μία συσκευή διαφήμισης ανακαλύπτοντας 
πρώτα ότι η συσκευή διαφήμισης είναι σε κατάσταση σύνδεσης σε μία δεδομένη 
περιοχή κι έπειτα σαρώνοντας μόνο γεγονότα διαφήμισης σύνδεσης από αυτή τη 
συσκευή χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα συσκευών. Αφού λάβει γεγονότα 
διαφήμισης σύνδεσης από τη συσκευή διαφήμισης, μπορεί να ενεργοποιήσει την 
σύνδεση στέλνοντας αίτηση σύνδεσης στο φυσικό κανάλι ευρυεκπομπής 
διαφήμισης[45].  

6.5.6 Κατάσταση σύνδεσης 
Ύστερα από μια επιτυχημένη διαδικασία σύνδεσης (Connected Mode

Επιπρόσθετες λογικές ζεύξεις μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση του 
διαχειριστή ζεύξης που ανταλλάσσει μηνύματα πρωτοκόλλου LL με την 
απομακρυσμένη συσκευή Bluetooth για τη διαπραγμάτευση της δημιουργίας και της 
ρύθμισης αυτών των ζεύξεων. Η ζεύξη LE-C μεταφέρει το πρωτόκολλο ελέγχου LL 
και είναι αόρατη από τα στρώματα πάνω από το διαχειριστή ζεύξης. Η ζεύξη LE-U 
μεταφέρει το πρωτόκολλο σηματοδοσίας L2CAP και κάθε κανάλι L2CAP βέλτιστης 
προσπάθειας.  

), οι 
συσκευές συνδέο νται φυσικά η μία με την άλλη στο  δίκτυο .  Αυτό  σημαίνει πως 
υπάρχει ένα φυσικό κανάλι στο οποίο είναι και οι δύο συνδεδεμένες, υπάρχει μια 
φυσική ζεύξη ανάμεσα στις συσκευές και υπάρχουν λογικές ζεύξεις εξ’ ορισμού LE-
C και LE-U. Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση σύνδεσης μπορεί να δημιουργεί και 
να απορρίπτει επιπρόσθετες λογικές ζεύξεις και να αλλάζει τους τρόπους των 
φυσικών και λογικών ζεύξεων ενώ παραμένει συνδεδεμένη στο φυσικό κανάλι. Είναι 
επίσης δυνατό να πραγματοποιεί διαδικασίες διαφήμισης, σάρωσης ή ανακάλυψης 
χωρίς να πρέπει να αποσυνδεθεί από το αρχικό φυσικό κανάλι. 

Το χρονικό διάστημα που μια συσκευή slave είναι ενεργά συνδεδεμένη σε ένα 
δίκτυο υπάρχει μία λογική μεταφορά LE ACL ανάμεσα στις συσκευές slave και 
master. Η μέθοδος διαγραφής της λογικής μεταφοράς LE ACL είναι η αποσύνδεση 
της συσκευής από το φυσικό κανάλι, οπότε διαγράφεται ολόκληρη η ιεραρχία 
καναλιών L2CAP, λογικών ζεύξεων και λογικών μεταφορών ανάμεσα στις 
συσκευές[45]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

7 
 

Πρότυπα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πρότυπα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

 
 
 
7.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πρότυπα ασύρματης δικτύωσης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων τοπικής και ευρύτερης περιοχής. 
Το κύριο χαρακτηριστικό για την επιλογή και παρουσίαση ήταν η δυνατότητα 
ασύρματης δικτύωση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ώστε να είναι εφικτή η 
υλοποίηση εφαρμογών, σε περιοχές όπου η πρόσβαση στον κόμβο αισθητήριο είναι 
δύσκολη. Φυσικά υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες έχουν υλοποιηθεί με πρότυπα τα 
όποια δεν προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά μη 
αποτελεσματικές αυτές τις εφαρμογές. Σε συγκεκριμένους χώρους η επισκεψιμότητα 
των κόμβων και η ενεργειακή τροφοδότηση τους δεν αποτελεί πρόβλημα. Η απόφαση 
για το πρότυπο δικτύωσης είναι επιλογή του σχεδιαστή της εφαρμογής αφού εξετάσει 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

7.2 EnOcean  
Το EnOcean είναι μια ασύρματη τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας η 

οποία βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Το πρότυπο  
είναι ιδιωτικό, ωστόσο η EnOcean GmbH προσφέρει την τεχνολογία της και την 
άδεια για τα κατοχυρωμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος της. Το πρότυπο  
αναπτύχθηκε για την δημιουργία αισθητήρων και διακοπτών για κτιριακούς 
αυτοματισμούς οι οποίοι θα λαμβάνουν ενέργεια από μετατροπή φυσικών 
φαινομένων. 

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με το πρότυπο EnOcean δεν χρειάζονται 
συσσωρευτές και κατασκευάζονται για να λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη 
συντήρησης. Η παροχή ενέργεια επιτυγχάνεται με μετατροπή ηλιακής, αιολικής, 
ηλεκτρομαγνητική, πιεζοηλεκτρική ενεργείας κ.α. Τα σήματα από αυτούς τους 
αισθητήρες και διακόπτες μπορούν να διαβιβαστούν ασύρματα σε εμβέλεια μέχρι 300 
μέτρα. Τα πακέτα δεδομένων είναι μικρά, με το κάθε πακέτο να είναι 14 bytes και 
διαβιβάζονται με ταχύτητα μεταφοράς 120 Kbit/sec. Η διαβίβαση των μηνυμάτων 
γίνεται με εκπομπή ραδιοκυμάτων σε χρονικό διάστημα ενός δευτερόλεπτου, ώστε να 
εξοικονομείται ενέργεια. Κατά την εκπομπή, για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων 
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ακολουθείται η τακτική να στέλνονται τρία πακέτα σε ψευδοτυχαία διαστήματα. Η 
μετάδοσης των δεδομένων γίνεται στις ζώνες των 868.3 MHz και 315 MHz.  

Η EnOcean GmbH είναι προμηθευτής τεχνολογίας αυτοτροφοδοτούμενων 
συσκευών σε εταιρίες, οι οποίες αναπτύσσουν και κατασκευάζουν προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποίηση κτιρίων (HVAC), σε βιομηχανίες 
αυτοματοποίησης και σε αυτοκινητοβιομηχανίες [49][50][51]. 

 
Ρεύμα κόμβων 

σε ηρεμία 
Συχνότητα 

Λειτουργίας 
Ρυθμός 

Δεδομένων Εμβέλεια Ιδιαίτερα 
Χαρακτηριστικά 

0,08 μΑ 868/315 MHz 125 kbps 300m 

λειτουργιά χωρίς 
καλώδια μπαταρίες, 
διαλειτουργικότητα, 

μηδενικό κόστος 
συντήρησης, μειωμένες 

παρεμβολές 
 

Πίνακας 7.1: Χαρακτηριστικά EnOcean [49] 
 

7.3 DASH7 
Το DASH7 είναι ένα ανοικτό πρότυπο δικτύωσης αισθητήρων από την μη 

κερδοσκοπική κοινοπραξία που ονομάζεται DASH7 Alliance. Ακολουθεί το ανοικτό 
πρότυπο ISO/IEC 18000-7 για την παγκοσμίως ελεύθερη ζώνη συχνοτήτων 433 MHz 
στις ασύρματες επικοινωνίες. Η τεχνολογία DASH7 δημιουργήθηκε αρχικά για 
στρατιωτική χρήση στην πορεία όμως έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλες εμπορικές 
εφαρμογές. 

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το DASH7 είναι η πολυετή διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας (έως 10 χρόνια), η εμβέλεια μέχρι 2 Km, ο μικρός χρόνος αναμονής 
κατά τη σύνδεση, η υποστήριξη για κλειδί κρυπτογράφησης AES 128-bit και η 
μεταφορά δεδομένων με ρυθμό μέχρι 200 Kbps. Σοβαρό πλεονέκτημα της 
τεχνολογίας DASH7 είναι ότι τα σήματα μπορούν να διαπεράσουν το σκυρόδεμα και 
το νερό και να ταξιδέψουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς να απαιτείται μεγάλη 
κατανάλωση ενέργειας [52][53]. 

 
Συχνότητα 

Λειτουργίας 
Ρυθμός 

Δεδομένων Εμβέλεια Ασφάλεια Ιδιαίτερα 
Χαρακτηριστικά 

433 MHz 200 kbit/s 2 km AES 128-bit 

διαπεραστικότητα  νερού 
σκυροδέματος, μειωμένες 

παρεμβολές, μεγάλη 
εμβέλεια, πολύ χαμηλή 
κατανάλωση ενεργεια 

 
Πίνακας 7.2: Χαρακτηριστικά DASH7 [52] 

 

7.4 RuBee 
Το RuBee είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιεί 

μαγνητικά σήματα μακρών κυμάτων για την αποστολή και λήψη των πακέτων 
δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα με θορύβους σε 
εφαρμογές υψηλής ασφάλειας, ενώ είναι η μοναδική ασύρματη τεχνολογία η οποία 
έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για χρήση σε ασφαλείς 
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εγκαταστάσεις και σε  περιοχές εκρήξεων. Χρησιμοποιεί μικρό μέγεθος των πακέτων 
δεδομένων, 128 byte, στη ζώνη συχνοτήτων των 131 KHz. Το πρότυπο έχει 
ομοιότητες με τα πρωτόκολλα IEEE 802 (όπως WiFi - IEEE 802.11, WPAN - IEEE 
802.15.4 και Bluetooth - IEEE 802.15.1) στην χρήση κατ’ αίτηση peer to peer, 
ενεργούς πομποδέκτες. Βέβαια, βασική διαφορά είναι ότι χρησιμοποιεί μαγνητικά 
σήματα ενώ τα περισσότερα πρότυπα ασύρματης δικτύωσης χρησιμοποιούν 
ηλεκτρικά σήματα. Συνέπεια αυτού είναι το RuBee να έχει χαμηλό ρυθμό μεταφοράς 
δεδομένων, 1.200 bps. Η χαμηλή συχνότητα λειτουργίας παρέχει βέβαια στο RuBee 
το πλεονέκτημα της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, συνεπώς η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας των συσκευών ανέρχεται σε πολλά χρόνια. Επιπλέον η 
λειτουργία του σ’ αυτή τη ζώνη συχνοτήτων έχει αποτέλεσμα το RuBee να μην έχει 
αντανακλάσεις και να μην εμποδίζεται από χάλυβα ή υγρά. Αυτό του δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος και σε εφαρμογές ασφαλείας. 
Ένα πλεονέκτημα ακόμα είναι η λειτουργία του χωρίς προβλήματα κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και ο μικρός κίνδυνος υποκλοπών. [54][55]. 

 
Συχνότητα 

Λειτουργίας 
Ρυθμός 

Δεδομένων Εμβέλεια Ασφάλεια Ιδιαίτερα 
Χαρακτηριστικά 

131 KHz 1.200 bps 30 m 

εξαιτίας των 
μαγνητικών 
σημάτων δεν 
αντιμετωπίζει 

κινδύνους 
υποκλοπών 

χρήση μαγνητικών 
σημάτων,  

διαπεραστικότητα  χάλυβα 
υγρών, λειτουργία σε 
αντίξοες συνθήκες, 
εξαιρετικά χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας 
 

Πίνακας 7.3: Χαρακτηριστικά DASH7 [54] 
 

7.5 Isa100.11a 
Το ISA100.11a είναι ένα πρότυπο ανοιχτού κώδικα για ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων από την διεθνή κοινότητα αυτοματισμού (International Society of 
Automation – ISA). Η επιτροπή ISA 100 δημιουργήθηκε το 2005 με σκοπό την 
έρευνα και δημιουργία πρότυπών, τα οποία ορίζουν τις λειτουργίες για την 
υλοποίηση ασύρματων συστημάτων αυτοματισμού και έλεγχου περιβάλλοντος. Το 
ISA100.11a έχει δημιουργηθεί για χρήση σε βιομηχανικά δίκτυα ασύρματων 
αισθητήρων, ενώ επιτρέπει την επικοινωνία με άλλα ήδη υπάρχοντα ασύρματα και 
ενσύρματα δίκτυα. Χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz για την 
αποστολή μηνυμάτων, με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 250 kbps, σε τοπολογίες 
πλέγματος και δέντρου. Είναι ανθεκτικό στον θόρυβο που υπάρχει στα βιομηχανικά 
περιβάλλοντα και υποστηρίζει κρυπτογράφησης AES 128-bit. 

Αποτελείται από τα επίπεδα εφαρμογής (APL), μεταφοράς, δικτύου (ΝΤW), 
σύνδεσης  δεδομένων (DLL), ενώ τα επίπεδα έλεγχου πρόσβασης μέσου (MAC) και 
το φυσικό (PHY) ορίζονται από το πρότυπο 802.15.4.(Εικόνα 7.1). Το επίπεδο 
δικτύου χρησιμοποιεί κεφαλίδες οι οποίες είναι συμβατές με το πρότυπο 6LoWPAN 
ενώ το επίπεδο μεταφοράς υποστηρίζει τις υπηρεσίες ασφάλειας, αυθεντικοποίησης, 
και κρυπτογράφησης του πρωτοκόλλου IPv6. Στο επίπεδο εφαρμογής καθορίζονται 
τα αντικείμενα και ορίζονται οι υπηρεσίες επικοινωνιών, που είναι αναγκαίες, ώστε 
να επικοινωνούν τα αντικείμενα μεταξύ τους, σε κατανεμημένες εφαρμογές. Το 
επίπεδο εφαρμογής αποτελείται από το υπό-επίπεδο εφαρμογής το οποίο επικοινωνεί 
με τα αντικείμενα εφαρμογής χρήστη μέσω της οντότητας ASLDE SAP.  

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_of_Automation�
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_of_Automation�
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Ένα τυπικό δίκτυο ISA 100.11a μπορεί να αποτελείται από επτά τύπους 
συσκευών: πύλη (gateway), διαχειριστή του συστήματος (system manager), 
διαχειριστή ασφάλειας (security manager), δρομολογητή (router), δρομολογητή 
κορμού (backbone router),  συσκευές εισόδου/εξόδου (input/output – IO devices) και 
φορητές συσκευές (portable devices). Κάθε συσκευή εκτελεί ένα συγκεκριμένο ρόλο 
στην λειτουργία του δικτύου. Οι συσκευές εισόδου/εξόδου είναι υπεύθυνές για την 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Μεταδίδουν μηνύματα ή και δρομολογούν 
μηνύματα. Ανάλογα με την ρύθμιση που έχει επιλεγεί, επηρεάζεται και η 
κατανάλωση ενέργειας. Ο δρομολογητής εκτός από τις συνήθεις λειτουργίες του 
μπορεί να αποστέλλει μηνύματα σε συσκευές εκτός δικτύου ώστε να τις προσκαλέσει 
στο δίκτυο. Οι δρομολογητές κορμού χρησιμοποιούνται ώστε να μπορεί να  
επικοινωνεί το δίκτυο ISA 100.11a με άλλα δίκτυα με μέθοδο τούνελ (tunneling). Οι 
πύλες παρέχουν σύνδεση μεταξύ του ασύρματου δικτύου αισθητήρων και του 
δικτύου αυτοματισμού των εγκαταστάσεων. Υπάρχει υποστήριξη για πολλαπλές 
πύλες και δρομολογητές κορμού. Ο 

Το ISA 100.11a υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων με διαίρεση χρόνου (Time 
Division Multiple Access – TDMA), με πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος 
(Carrier Sense Multiple Access - CSMA) και με ένα υβριδικό συνδυασμό των δυο 
[56][57][58][59]. 

διαχειριστή ασφάλειας με τον διαχειριστή του 
συστήματος εκτελούν τις πιο σημαντικές εργασίες. Ο διαχειριστή ασφάλειας ελέγχει 
την ασφάλεια του συστήματος ενώ ο διαχειριστή συστήματος ελέγχει τις λειτουργίες 
όλων των συσκευών του δικτύου. 

 
Εικόνα 7.1: Αρχιτεκτονική επιπέδων του ISA 100.11a [56] 

 
Συχνότητα 

Λειτουργίας 
Ρυθμός 

Δεδομένων Εμβέλεια Ασφάλεια Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

2,4 GHz 250 kbps 100 m AES 128 bit 

ανθεκτικό στον βιομηχανικό 
θόρυβο, μπορεί να επικοινωνεί 

και να ενώνει ασύρματα και 
ενσύρματα δίκτυα 

διαφορετικής προτυποποίησης 
 

Πίνακας 7.4: Χαρακτηριστικά ISA 100.11a [57] 
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7.6 6LοWPAN 
Το 6LoWPAN είναι ένα ανοιχτό πρότυπο από την ομάδα εργασίας IETF 

(Internet Engineering Task Networks). Το όνομα του προέρχεται από τα αρχικά των 
λέξεων IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks. Σκοπός του 
6LoWPAN είναι ο καθορισμός των κριτηρίων για την εδραίωση επικοινωνιών IP 
πάνω σε συνδέσεις IEEE 802.15.4 με τρόπο που να συμμορφώνεται στα ανοικτά 
πρότυπα και να παρέχει διαλειτουργικότητα σε άλλες IP συνδέσεις και συσκευές 
καθώς και σε συσκευές IEEE 802.15.4     

Το 6LoWPAN υλοποιεί την σκέψη ότι το πρωτόκολλο του διαδικτύου θα 
πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και να συνδέει διαδικτυακά ακόμη και τις μικρότερες 
συσκευές χαμηλής ισχύος και επεξεργαστικής δυνατότητας. Στο 6LoWPAN 
καθορίζεται η δομή και οι μηχανισμοί ενθυλάκωσης και συμπίεσης των κεφαλίδων 
ώστε να επιτρέπεται σε πακέτα IPv6 να κυκλοφορούν σε δίκτυα βασισμένα στο 
πρωτόκολλο IEEE 802.15.4.  

Το 6LoWPAN ορίζει τα ανώτερα επίπεδα του δικτύου ενώ τα κατώτερα (PHY 
και MAC) ορίζονται από το πρότυπο IEEE 802.15.4. Υποστηρίζει τοπολογία αστέρα 
(star), πλέγματος (mesh) και συνδυασμός των δυο. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με 
μικρά πακέτα των 128 byte, με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων από 20 kbps έως 250 
kbps σε απόσταση 10 έως 30 μέτρων, εξαρτώμενα από την επιλεγμένη συχνότητα 
λειτουργιάς και διαμόρφωση του πρότυπου IEEE 802.15.4. Επίσης υποστηρίζονται 
διαφορές μέθοδοι κρυπτογράφησης AES με υποχρεωτική την AES-CCM-64 [60][61]. 
 

7.7 NeuRFon  
Το neuRFon οφείλει το όνομα του στις λέξεις νευρώνας (neuron) και 

ραδιοεκπομπή (RF). Ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1999 στη 
Motorola Labs για την ανάπτυξη ad hoc δικτύων σε εφαρμογές ασύρματων δικτύων 
αισθητήρων. Η βιολογική αναλογία είναι ότι, οι μεμονωμένοι νευρώνες δεν είναι 
πολύ χρήσιμοι ενώ ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο αποτελείται από πολλούς νευρώνες 
είναι πολύ ισχυρό. Η ιδία ιδέα ισχύει και για τα δίκτυα αισθητήρων, τα οποία 
αποτελούνται από πολλές, απλές, ασύρματές συσκευές, χαμηλής ισχύος. Μεγάλο 
μέρος της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος neuRFon 
ενσωματώθηκε στο πρότυπο IEEE 802.15.4 και στις προδιαγραφές του ZigBee. 
Παραδείγματα είναι ο καθορισμός του φυσικού επίπεδου στα 2.4 GHz και σημαντικό 
μέρος του πρωτοκόλλου δρομολόγησης πολλαπλών αλμάτων του ZigBee [62][63]. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/NeuRFon�
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

8 
 

Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

 
 
 

8.1 Εισαγωγή  
Στο όγδοο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε επισταμένα στην ασφάλεια στα 

ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Το πρόβλημα της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων καθώς σήμερα είναι ένας καθοριστικός 
παράγοντας για μια σειρά από εφαρμογές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι 
στρατιωτικές εφαρμογές, οι εφαρμογές βιομηχανικού ελέγχου, οι ιατρικές εφαρμογές 
και γενικά οπουδήποτε κρίσιμες αποφάσεις εξαρτώνται από πληροφορίες οι οποίες 
συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται στα δίκτυα αυτά.  

Η έννοια της ασφάλειας ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων σχετίζεται με την 
ικανότητα της προστασίας των πληροφοριών του από τυχόν αλλοιώσεις και 
καταστροφές, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του. Σχετίζεται 
επίσης με την ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες 
είναι διαθέσιμες στις  εξουσιοδοτημένες οντότητες όταν τις αναζητούν. Η ικανότητα 
αυτή στηρίζεται στη λήψη μέτρων τα οποία διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων, καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου 
[64]. 

Αν και η ασφάλεια στα δίκτυα υπολογιστών είναι μια καλά εδραιωμένη 
επιστημονική περιοχή, με πρωτόκολλα και πρότυπα τα οποία τυγχάνουν ευρείας 
αναγνώρισης, η προσαρμογή και χρησιμοποίηση αυτών στα δίκτυα ασυρμάτων 
αισθητήρων, είναι τις περισσότερες φορές, αν όχι αδύνατη, πάρα πολύ δύσκολη, 
εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δικτύων αισθητήρων τόσο εξαιτίας των 
περιορισμών των κόμβων που τα απαρτίζουν, όσο και εξαιτίας των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται.  

 
8.2 Απαιτήσεις ασφαλείας 
Σχετικά με την ασφάλεια, θα πρέπει να τονίσουμε πως αποτελεί ίσως το 

σημαντικότερο κομμάτι κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου. 
Για τον λόγο αυτό πρέπει κατά την σχεδίαση να ληφθεί μέριμνα ώστε το ασύρματο 
δίκτυο να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πλήθος πιθανών επιθέσεων ανάλογα πάντα με 
τις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες, τις τεχνικές προδιαγραφές της εκάστοτε 
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εφαρμογής. Για την αντιμετώπιση των απειλών ένα ασύρματο δίκτυο πρέπει να 
μπορεί να τηρεί τις αρχές ασφαλείας. Οι σημαντικότερες απαιτήσεις ασφαλείας 
περιγράφονται παρακάτω. 

8.2.1 Διαθεσιμότητα 
Ορίζοντας την Διαθεσιμότητα, θα λέγαμε πως ονομάζεται η ιδιότητα του να 

είναι προσπελάσιμες και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι υπηρεσίες ενός 
δικτύου όταν τις χρειάζεται μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. Με τον όρο 
διαθεσιμότητα εννοούμε ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα και οι υπηρεσίες 
λειτουργούν, παρά τις όποιες τυχόν διαταραχές, όπως διακοπή τροφοδοσίας, φυσικές 
καταστροφές, ατυχήματα ή επιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες καθώς και οι κόμβοι του δικτύου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα άρνησης 
εξυπηρέτησης (Denial of Service - DoS) όταν επιθυμούν να προσπελάσουν τους 
πόρους του δικτύου. [64] 

Τα συστήματα που εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προσπαθούν να 
καταπολεμήσουν τις επιθέσεις κατανάλωσης ενέργειας, καθώς επίσης την 
παρεκτροπή των κόμβων και την εγωιστική συμπεριφορά τους κατά την προώθηση 
μηνυμάτων [67]. 

8.2.2 Εμπιστευτικότητα 
Η εμπιστευτικότητα σημαίνει πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης 

πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση. Επομένως, 
σημαίνει ότι τα δεδομένα που διακινούνται μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου, 
αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένες οντότητες. Αυτό αφορά όχι μόνο την 
προστασία από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των δεδομένων αυτών καθαυτών 
αλλά ακόμη και από το γεγονός ότι τα δεδομένα απλώς υπάρχουν.[64] 

Η συνήθης τακτική για να κρατηθούν ευαίσθητα δεδομένα ασφαλή είναι η 
κρυπτογράφηση των δεδομένων με ένα μυστικό κλειδί, το οποίο μόνο οι επίδοξοι 
λήπτες κατέχουν. Επειδή η κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού είναι πολύ 
ενεργοβόρα στα δίκτυα αισθητήρων, τα περισσότερα από τα προτεινόμενα 
πρωτόκολλα χρησιμοποιούν μεθόδους κρυπτογράφησης συμμετρικού κλειδιού.  

8.2.3 Ακεραιότητα  
Η ακεραιότητα είναι ουσιαστικά η επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα που έχουν 

αποσταλεί, παραληφθεί ή αποθηκευτεί είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί αλλοίωση. 
Η ακεραιότητα μπορεί να οριστεί γενικότερα ως η απαίτηση να είναι τα πράγματα 
όπως πρέπει να είναι, δηλαδή σημαίνει πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή 
διαγραφή, συμπεριλαμβανομένης και της μη εξουσιοδοτημένης δημιουργίας 
δεδομένων. Επομένως η μετατροπή, διαγραφή και δημιουργία των δεδομένων εντός 
ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα 
μέρη.[64] 

Κάπου εδώ να προσθέσουμε ότι ένα καλό και ασφαλές σύστημα θα ήταν ικανό 
να ανιχνεύσει οποιοδήποτε πρόβλημα ακεραιότητας ώστε αν μια παράβαση 
διαπιστωθεί, τότε άμεσα η υπηρεσία να αναφέρει αυτό το πρόβλημα. Εάν έχει 
εφαρμοσθεί ένας εύρωστος μηχανισμός εμπιστευτικότητας, η ακεραιότητα 
πληροφορίας είναι τόσο απλή, όπως η προσθήκη κατατεμαχισμών πριν την 
κρυπτογράφηση των μηνυμάτων [68]. 

8.2.4 Αυθεντικότητα 
Η αυθεντικότητα επιτρέπει σε ένα κόμβο να διασφαλίσει την ταυτότητα του 

επικοινωνούντα κόμβου. Χωρίς την αυθεντικότητα, ένας αντίπαλος μπορεί να 
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μεταμφιέσει έναν κόμβο και έτσι να κερδίσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
πηγές του δικτύου, σε ευαίσθητες πληροφορίες και να παρέμβει στις λειτουργίες 
άλλων κόμβων. Έτσι, η αυθεντικότητα είναι απαραίτητη για πολλούς εκτελεστικούς 
σκοπούς του προγράμματος, όπως εκ νέου προγραμματισμός του δικτύου, έλεγχος 
κύκλου ασφαλείας σ’ ένα κόμβο κ.ά. Η αυθεντικότητα πληροφορίας επιτρέπει στον 
δέκτη να επιβεβαιώσει ότι η πληροφορία στάλθηκε τοπικά από τον πραγματικό 
αποστολέα.  

Σε επικοινωνία δύο μερών, η αυθεντικότητα μπορεί να επιτευχθεί με έναν 
καθαρά συμμετρικό μηχανισμό: Ο αποστολέας και ο λήπτης μοιράζονται ένα μυστικό 
κλειδί με το οποίο υπολογίζουν έναν κώδικα αυθεντικότητας μηνύματος (message 
authentication code-MAC) για όλα τα αποστελλόμενα δεδομένα. Όταν ένα μήνυμα με 
τον σωστό MAC φτάσει, ο λήπτης ξέρει ότι στάλθηκε από τον αποστολέα.  

Όμως, κατά την εκπομπή μηνύματος προς πολλούς αποδέκτες, χρειάζονται 
ισχυρότεροι δεσμοί εμπιστοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές όπως είναι τα πρωτόκολλα SPINS (Security 
Protocols for Sensor Networks - SPINS) και LEAP (Localized Encryption and 
Authentication Protocols - LEAP) [69-71]. 

8.2.5 Μη αποποίηση  
Σχετικά με την απαίτηση της μη αποπο ίησης,  να αναφέρο υμε ό τι αυτή 

εξασφαλίζει ότι ο αποστολέας ενός μηνύματος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχει στείλει 
το μήνυμα. Η μη αποποίηση είναι χρήσιμη στην επισήμανση και απομόνωση 
εκτεθειμένων κόμβων. Οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να δώσουν μία λύση σε 
αυτή την απαίτηση ασφάλειας [68]. 

8.2.6 Φρεσκάδα πληροφοριών  
Η Φρεσκάδα πληροφοριών (data freshness) μας δηλώνει ότι οι πληροφορίες και 

τα μηνύματα που ανταλλάσσονται είναι πρόσφατα και διαβεβαιώνει ότι δεν 
επαναλαμβάνεται αναμετάδοση παλαιών μηνυμάτων. Σε όλα τα μηνύματα, συνήθως, 
παρέχεται ένας καταμετρητής χρόνου. Βάσει αυτού του μετρητή μπορούμε να 
διασφαλίσουμε ότι ένα μήνυμα είναι φρέσκο. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
προστασία από τις επιθέσεις επανεκπομπής μηνυμάτων, καθώς επίσης και από την 
άσκοπη κατανάλωση ενεργειακών πόρων στους κόμβους από μηνύματα τα οποία για 
κάποιο λόγο κυκλοφορούν σε ατέρμονες βρόχους [69][70]. 

 

8.3 Κενά ασφαλείας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
Σχετικά με τα κενά ασφαλείας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, να πούμε ότι 

τα χαρακτηριστικά των ασύρματων δικτύων αισθητήρων που εξετάζουμε, όπως η 
χαμηλή υπολογιστική ισχύς, η περιορισμένη ικανότητα αποθήκευσης, η περιορισμένη 
διαθέσιμη ενέργεια και ο μεγάλος αριθμός κόμβων. Έτσι λοιπόν, και οι 
ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής, στις οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ των 
οποίων μπορεί να είναι η λειτουργία σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, η ελλιπής γνώση 
της τοπολογίας στην περιοχή ανάπτυξης, οι δυνατότητες αυτό οργάνωσης και 
αυτόματης διόρθωσης δυσλειτουργιών και η λειτουργία χωρίς ανθρώπινη επιτήρηση, 
κάνουν μη πρακτική την χρήση των περισσότερων αλγορίθμων ασφαλείας. Για 
παράδειγμα, η μνήμη ενός αισθητήρα είναι ανεπαρκής στην αποθήκευση των 
απαραίτητων μεταβλητών που χρειάζονται στους αλγόριθμους ασύμμετρης 
κρυπτογράφησης[69].  
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Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά των δικτύων τα οποία έχουν 
συγκεκριμένες επιπτώσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά αυτά τα 
χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις τους στην ασφάλεια [66][70][85]. 

8.3.1 Ασύρματές συνδέσεις 
Η χρήση ασύρματων συνδέσεων καθιστά τα δίκτυα αισθητήρων ευαίσθητα σε 

επιθέσεις. Σε αντίθεση με τα ενσύρματα δίκτυα στα οποία ένας αντίπαλος πρέπει να 
κερδίσει φυσική πρόσβαση στα καλώδια των δικτύων ή να περάσει διαμέσου 
αρκετών γραμμών άμυνας στα firewalls και στις πύλες εξόδου, οι επιθέσεις στα 
ασύρματα δίκτυα μπορούν να έρθουν από όλες τις κατευθύνσεις και να στοχεύσουν 
οποιοδήποτε κόμβο. Γι’ αυτό, τα δίκτυα αυτά δεν θα έχουν μια καθαρή γραμμή 
άμυνας και κάθε κόμβος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να αμυνθεί στις 
επιθέσεις.  

8.3.2 Έλλειψη υποδομής 
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

κεντρικοί επεξεργαστές, το ειδικευμένο λογισμικό και οι σταθεροί δρομολογητές 
είναι απόντες. Η έλλειψη αυτής της υποδομής αποκλείει την ανάπτυξη κεντρικής 
διαχείρισης. Οι κόμβοι υποστηρίζουν ισόνομες σχέσεις και έτσι οποιοδήποτε σχήμα 
ασφαλείας στηρίζεται σε κατανεμημένα συνεργατικά σχήματα και όχι σε κεντρικά 
σχήματα ασφαλείας. 

8.3.3 Πολλαπλά άλματα 
Η έλλειψη κεντρικών δρομολογητών επιβάλει στους κόμβους να είναι από 

μόνοι τους δρομολογητές. Τα πακέτα περνούν από πολλούς κόμβους-δρομολογητές 
πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό. Λόγω της πιθανής αναξιοπιστίας αυτών των 
κόμβων, το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί ένα σημείο κενού ασφάλειας των δικτύων 
αισθητήρων. 

8.3.4 Μη σταθεροί κόμβοι  
Κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι αρκετές εφαρμογές απαιτούν οι κόμβοι να μην 

είναι σταθεροί αλλά να μετακινούνται ανάλογα με την προς εποπτεία περιοχή. Οι 
διαδρομές που θα ακολουθήσουν δεν μπορούν να προκαθοριστούν. Αυτό σημαίνει 
ότι η ανίχνευση ενός συγκεκριμένου κόμβου σ’ ένα δίκτυο ευρείας κλίμακας δεν 
μπορεί να γίνει εύκολα.  

Επιπλέον να προσθέσουμε πως η κινητικότητα των κόμβων και η ασύρματη 
διασύνδεση επιτρέπει τους κόμβους να εισέρχονται και να φεύγουν από ένα δίκτυο. 
Έτσι, η τοπολογία του δικτύου δεν είναι σταθερή ως προς το σχήμα και το μέγεθος, 
αλλά αλλάζει συνεχώς. Για να δημιουργηθεί ένα καλό σύστημα ασφαλείας πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψιν αυτό το χαρακτηριστικό των δικτύων ώστε να επιτραπεί η 
δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης με οποιοδήποτε κόμβο εισέρχεται στο δίκτυο. 

8.3.5 Περιορισμένη ενέργεια 
Η περιορισμένη συνήθως ενέργεια θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα από 

τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Συνήθως 
τα δίκτυα αυτά διαθέτουν περιορισμένη ενέργεια που προέρχεται από συσσωρευτές. 
Η αντικατάσταση ή επαναφόρτιση των συσσωρευτών αυτών κρίνεται είτε αδύνατη 
λόγω τοποθεσίας είτε αντιοικονομική. Έτσι, οι συσκευές παροχής ενέργειας που 
έχουν μαζί τους οι κόμβοι πρέπει να προφυλάσσονται για να παρατείνουν τον χρόνο 
ζωής των κόμβων αλλά και του δικτύου. Όταν εφαρμόζεται μια κρυπτογραφική 
λειτουργία ή ένα πρωτόκολλο σε έναν κόμβο, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η 
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επιπλέον ενεργειακή επιβάρυνση από τον κώδικα ασφαλείας. Όταν θέλουμε να 
εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας, μας ενδιαφέρει να μην μειώνεται ο μέγιστος 
χρόνος ζωής των κόμβων από το σύστημα. 

8.3.6 Περιορισμένη μνήμη  
Συνήθως να σημειώσουμε ότι οι κόμβοι των δικτύων αισθητήρων απαιτείται να 

έχουν μικρό μέγεθος και χαμηλή τιμή, δεδομένου ότι χρειάζονται αρκετοί για την 
υλοποίηση μιας εφαρμογής. Αποτέλεσμα είναι οι κόμβοι να διαθέτουν περιορισμένη 
μνήμη από την οποία ένα ποσοστό θα καταναλώσει ο κώδικας της εφαρμογής. 
Επομένως, για να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ασφαλείας, είναι 
αναγκαίο να περιοριστεί ο κώδικας του αλγόριθμου ασφαλείας. 

8.3.7 Δρομολόγηση 
Πολύ χρήσιμο θα ήταν να ειπωθεί πως η δρομολόγηση και η προώθηση των 

δεδομένων είναι βασικές λειτουργίες ενός δικτύου για την επικοινωνία. Σε αντίθεση 
με τα παραδοσιακά δίκτυα όπου η λειτουργία της δρομολόγησης εκτελείται από 
συγκεκριμένους κόμβους και δρομολογητές, στα δίκτυα αισθητήρων η δρομολόγηση 
συνήθως εκτελείται από όλους τους κόμβους. Επιπλέον, οι κοινοί μηχανισμοί 
ασφάλειας κατά τη δρομολόγηση που αποτελείται από την αυθεντικότητα του 
κόμβου και του μηνύματος, αναφέρονται σε ένα εκ τον προτέρων μοντέλο 
εμπιστοσύνης στο οποίο νόμιμοι δρομολογητές πιστεύεται ότι εκτελούν τις σωστές 
εργασίες. Όμως η αυθεντικότητα του κόμβου ή των μηνυμάτων του δεν εγγυάται τη 
σωστή εκτέλεση της δρομολόγησης σε ανοιχτά περιβάλλοντα με έλλειψη 
εμπιστοσύνης.  

 

8.4 Επιθέσεις 
Επειδή τα δίκτυα αισθητήρων τις περισσότερες φορές αναπτύσσονται σε 

περιβάλλοντα, στα οποία δεν μπορεί να γίνει εύκολα η συντήρηση του δικτύου, θα 
πρέπει να πούμε πως είναι αναγκαίο λοιπόν, να λάβουμε μέριμνα ώστε το δίκτυο να 
γνωρίζει τις πιθανές απειλές καθώς επίσης και τους μηχανισμούς ώστε να 
προστατευτεί από τις επιθέσεις. Οι απειλές που δέχεται ένας κόμβος του δικτύου 
μπορούν να χωριστούν, στις επιθέσεις και στην κακή συμπεριφορά [67].  

Σαν Επίθεση ορίζουμε οποιαδήποτε πράξη που σκόπιμα προσπαθεί να 
προκαλέσει ζημιά στο δίκτυο. Μπορούμε να τις χωρίσουμε ανάλογα με την 
προέλευση τους και την φύση τους. Μια κατηγοριοποίηση με βάση την προέλευση 
χωρίζει τις επιθέσεις σε εξωτερικές και εσωτερικές.  

• Εξωτερικές επιθέσεις: είναι οι επιθέσεις όπου ένας κόμβος εκτός του δικτύου 
μπορεί να παρακολουθήσει πακέτα που αποστέλλονται από τους κόμβους του 
δικτύου για κακόβουλους σκοπούς και να εισάγει στο δίκτυο μη έγκυρα 
πακέτα με σκοπό την διατάραξη της λειτουργιάς του δικτύου.  

• Εσωτερικές επιθέσεις: είναι οι επιθέσεις που προκαλούνται από μέλη του 
δικτύου και είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνεύουν αφού η προτεινόμενη άμυνα 
για τις εξωτερικές επιθέσεις είναι άχρηστη εναντίον εσωτερικών εχθρών [72]. 

Οι επιθέσεις μπορούν να ταξινομούνται και ανάλογα με την φύση τους. Έτσι 
χωρίζονται σε παθητικές και ενεργητικές επιθέσεις.  

• Παθητικές επιθέσεις: είναι οι επιθέσεις κατά τις οποίες κάποια μη 
εξουσιοδοτημένη οντότητα κάνει ακρόαση και συλλέγει πληροφορίες από το 
κανάλι επικοινωνίας. Λόγω της φύσης του μέσου διάδοσης των ασύρματων 
επικοινωνιών που είναι ευρέως διαμοιραζόμενο, είναι εύκολο για έναν 
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επιτιθέμενο να εκκινήσει μια τέτοια επίθεση σε αυτό το περιβάλλον, παρά σε 
ένα κλασικό ενσύρματο περιβάλλον.  

• Ενεργητικές επιθέσεις: είναι οι επιθέσεις κατά τις οποίες οι επιτιθέμενοι 
παρακολουθούν ακούν και τροποποιούν τη ροή των δεδομένων στο κανάλι 
επικοινωνίας [73]. 

Σαν απειλές κακής συμπεριφοράς ορίζονται οι αυθαίρετες συμπεριφορές 
εσωτερικών κόμβων που μπορούν να οδηγήσουν αθέλητα σε καταστροφή άλλων 
κόμβων. Ο στόχος του κόμβου δεν είναι να επιτεθεί σε έναν άλλο κόμβο, αλλά 
μπορεί να έχει άλλους στόχους, όπως να αποκτήσει ένα άδικο πλεονέκτημα σε 
σύγκριση με άλλους κόμβους. Για παράδειγμα, ένας κόμβος μπορεί να μην εκτελέσει 
σωστά το πρωτόκολλο MAC με σκοπό να λάβει μεγαλύτερο εύρος ζώνης ή μπορεί να 
αρνηθεί να προωθήσει πακέτα για άλλους για να μην καταναλώσει κομμάτι της 
ενέργειάς του, ενώ χρησιμοποιεί την ενέργειά του και ζητά από άλλους κόμβους να 
προωθούν τα δικά του πακέτα. 

8.4.1 Επιθέσεις στα επίπεδα δικτύου 
Οι επιθέσεις στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στοχεύουν σε διαφορετικές 

λειτουργίες του δικτύου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο δράσης της 
απειλής. Για το λόγο αυτό τα αντίμετρα και η συνολική πολιτική ασφάλειας πρέπει να 
σχεδιάζονται όχι μεμονωμένα και ανεξάρτητα, αλλά με μια πολυεπίπεδη προοπτική 
και αρχιτεκτονική. Παρακάτω περιγράφουμε τα κενά ασφαλείας, τις συνήθεις 
επιθέσεις και τρόπους αντιμετώπισης κατηγοριοποιημένα με βάση το επίπεδο του 
δικτύου [65].  

8.4.1.1 Επιθέσεις στο φυσικό επίπεδο 
Οι επιθέσεις στο φυσικό επίπεδο πραγματοποιούνται μέσο μετάδοσης ή στους 

κόμβους. Στις επιθέσεις προς το μέσο μετάδοσης, ο επιτιθέμενος προσπαθεί να 
σταματήσει τη λειτουργία του δικτύου, μέσω παρεμβολών στο ραδιοφωνικό φάσμα 
εκπομπής (jamming attack). Η χρήση ισχυρών παρεμβολών, οι οποίες κατακλύζουν 
την περιοχή του ραδιοφωνικού φάσματος συχνοτήτων που χρησιμοποιεί το δίκτυο με 
θόρυβο, επιφέρει αδυναμία ανταλλαγής μηνυμάτων  ανάμεσα στους κόμβους. Ένα 
αντίμετρο το οποίο αντιμετωπίζει ικανοποιητικά την παραπάνω απειλή είναι η χρήση 
τεχνικών διαμόρφωσης εύρους φάσματος στο σήμα και μεταπήδησης συχνότητας για 
τη μετάδοση. Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν την επικοινωνία μόνο σε κόμβους οι 
οποίοι γνωρίζουν εκ των προτέρων το χρησιμοποιούμενο μοντέλο επικοινωνίας, 
αποκρύπτοντας την ύπαρξη και λειτουργία των κόμβων στην περιοχή ανάπτυξής 
τους.  

Στις επιθέσεις ενάντια στους κόμβους (tampering attack), ο επιτιθέμενος 
εκμεταλλεύεται τη λειτουργία των κόμβων σε περιοχές μη ελεγχόμενες και στοχεύει 
στην φυσική καταστροφή τους καθώς και στην απόκτηση τυχόν πολύτιμων 
δεδομένων, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε αυτούς. Η κύρια προστασία ενάντια σε 
αυτού του είδους την επίθεση, είναι η χρήση μηχανισμών προστασίας ενάντια στην 
παραβίαση, καθώς και το μικρότερο δυνατό μέγεθος και η χρήση τεχνικών φυσικής 
απόκρυψης των κόμβων [65][70][74]. 

8.4.1.2 Επιθέσεις στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων 
Στο επίπεδο της ζεύξης δεδομένων μπορούμε να εντοπίσουμε δύο είδη 

επιθέσεων, τις επιθέσεις οι οποίες προκαλούν σύγκρουση των μεταδιδόμενων 
πακέτων δεδομένων και τις επιθέσεις οι οποίες στοχεύουν στην εξάντληση των 
αποθεμάτων ενέργειας των συσσωρευτών. 
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Οι πρώτες στοχεύουν σε δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούν MAC πρωτόκολλα τα 
οποία λειτουργούν με το σχήμα Ready-To-Send/Clear-To-Send (RTS/CTS). Στα 
δίκτυα αυτά ο επιτιθέμενος τοποθετεί στην περιοχή τού δικτύου κόμβους οι οποίοι 
λαμβάνουν τα μηνύματα (RTS/CTS), υποδύονται ότι είναι οι νόμιμοι αποδέκτες του 
αιτήματος και χωρίς να επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει επιτυχής λήψη μηνύματος με 
CTS με αποτέλεσμα να εξαναγκάζεται ο κόμβος να εκπέμπει συνεχώς RTS πακέτα, 
καταργώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα επικοινωνίας του με το υπόλοιπο δίκτυο. Η 
βασικότερη μέθοδος αντιμετώπισης της παραπάνω επίθεσης, είναι με τη χρήση 
πρωτοκόλλων MAC τα οποία δεν επιτρέπουν τις συγκρούσεις πακέτων δεδομένων 
καθώς και η χρήση κωδίκων διόρθωσης λαθών.  

Οι δεύτερες επιθέσεις στοχεύουν στην εξάντληση των ενεργειακών 
αποθεμάτων των κόμβων την οποία επιτυγχάνουν με τη δρομολόγηση μεγάλων 
μηνυμάτων, με συνεχή χρήση του υποσυστήματος μετάδοσής, το οποίο, καταναλώνει 
την περισσότερη ενέργεια από όλα τα υποσυστήματα του κόμβου. Η κύρια άμυνα σε 
αυτού του είδους την επίθεση είναι η δρομολόγηση μηνυμάτων μόνο μετά από 
αυθεντικοποίηση του αποστολέα και η φραγή μηνυμάτων με μέγεθος μεγαλύτερο από 
το μέγεθος των τυπικών μηνυμάτων της εφαρμογής, που εξυπηρετεί το δίκτυο 
[65][70][75]. 

8.4.1.3 Επιθέσεις στα επίπεδα δικτύου και μεταφοράς 
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι επίπεδο δικτύου μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μια σειρά από επιθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την 
εκμετάλλευση αδυναμιών των πρωτοκόλλων δρομολόγησης. Έτσι ένας επιτιθέμενος 
μπορεί να συμμετέχει στην αλυσίδα δρομολόγησης των μηνυμάτων και να 
καταστρέφει όσα πακέτα φτάνουν σε αυτόν (black hole attacks), ή όσα μηνύματα 
λαμβάνει να τα κρατά και να τα εκπέμπει ετεροχρονισμένα (grey hole attacks) ή να τα 
προωθεί σε λαθεμένες κατευθύνσεις δημιουργώντας ατέρμονες βρόχους 
(misdirections attacks), προκαλώντας με αυτό τον τρόπο κατανάλωση ενέργειας 
στους κόμβους που συμμετέχουν στη δρομολόγηση.  

Μια άλλη κατηγορία επιθέσεων στο επίπεδο δικτύου είναι η επίθεση τύπου 
homing. Η επίθεση αυτή βασίζεται στην ανάλυση της κίνησης του δικτύου ώστε να 
βρεθούν κομβόι οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία του δικτύου. Έπειτα με 
κάποιου άλλου τύπου επίθεση, προς αυτούς τους κόμβους, γίνεται προσπάθεια ώστε 
να εξουδετερωθούν.  

Η καλύτερη άμυνα ενάντια σε αυτού του είδους τις επιθέσεις στηρίζεται σε 
πρωτόκολλα δρομολόγησης, τα οποία παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία του 
δικτύου, εντοπίζουν μη φυσιολογικές συμπεριφορές, τις απομονώνουν και είναι σε 
θέση να παρέχουν εναλλακτικά μονοπάτια δρομολόγησης, ώστε να αποφεύγονται οι 
περιοχές στις οποίες δρουν οι επιτιθέμενοι. Όμως η σημαντικότερη ενέργεια η οποία 
θωρακίζει το δίκτυο απέναντι σε αυτού του είδους τις επιθέσεις είναι η συμμετοχή 
στη δρομολόγηση μόνο εξουσιοδοτημένων κόμβων [65][70][76]. 

8.4.2 Είδη επιθέσεων   
Κάπου εδώ, ας γίνει μία αναφορά σχετικά με τα είδη επιθέσεων. Συνήθως κατά 

την εκτέλεση μιας επίθεσης, οι επιτιθέμενοι διαθέτουν μεγαλύτερη ενέργεια από τους 
κόμβους του δικτύου. Με το πλεονέκτημα αυτό μπορούν να αναγκάσουν κόμβους 
του δικτύου να καταναλώσουν όλη τους την ενέργεια και να βγουν εκτός λειτουργίας. 
Έτσι, είναι αναγκαία η άμεση πρόληψη και γνώση μιας απειλής. Παρακάτω 
περιγράφουμε τις απειλές που δέχεται ένα δίκτυο. Οι επιθέσεις σε ένα ασύρματο 
δίκτυο δεν περιορίζονται σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας αλλά περιλαμβάνουν μια 
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ποικιλία τεχνικών όπως κατάληψη κόμβου, επιθέσεις εναντίον του πρωτόκολλου 
δρομολόγησης και επιθέσεις στην φυσική ασφάλεια ενός κόμβου. 

8.4.2.1 Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης   
Επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης  (Denial of Service - DoS) ορίζεται 

οποιοδήποτε γεγονός μειώνει ή εξαλείφει την ικανότητα ενός δικτύου να εκτελέσει 
τις αναμενόμενες λειτουργίες. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα 
συμβατικά δίκτυα υπολογιστών  και ανταπεξέρχονται σε κάποιες μορφές άρνησης 
εξυπηρέτησης. Το πρόβλημα στα δίκτυα αισθητήρων είναι ότι οι περιορισμοί 
ενέργειας, αποθηκευτικού χώρου και υπολογιστικών πόρων αποτρέπουν την 
εφαρμογή των συνήθων τεχνικών άμυνας. 

Συνήθως μια επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης αποτελείται το θύμα (victim), τον 
υπαίτιο της επίθεσης (attack daemon agent), το πρόγραμμα συντονισμού επίθεσης 
(control master program) και τον πραγματικά επιτιθέμενο (real attacker). 

Στο φυσικό επίπεδο μια συνήθης επίθεση σε ένα δίκτυο είναι η συμφόρηση 
(jamming) ενός κόμβου ή μιας ομάδας κόμβων. Η συμφόρηση, σ’ αυτή την 
περίπτωση, είναι η μετάδοση ενός σήματος που παρεμβάλλεται στις συχνότητες που 
χρησιμοποιούνται από το δίκτυο. Η συμφόρηση σ’ ένα δίκτυο μπορεί να 
πραγματοποιείται συνεχόμενα ή διακοπτόμενα. Μια άλλη μορφή επίθεση άρνησης 
εξυπηρέτησης στο φυσικό επίπεδο των δικτύων είναι η επίθεση της 
πλαστογράφησης(tampering). Η πλαστογράφηση μπορεί να οδηγήσει σε 
εκτεθειμένους κόμβους οι οποίοι μπορούν να εξάγουν ευαίσθητα δεδομένα για να 
κερδίσουν μη απεριόριστη πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα επικοινωνίας. 

Στο επίπεδο ζεύξης μια πιθανότητα επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης είναι ο 
επιτιθέμενος να προσπαθήσει να παραβιάσει το πρωτόκολλο επικοινωνίας και να 
μεταδίδει συνεχώς μηνύματα σε μια προσπάθεια να προκαλέσει συγκρούσεις 
(collisions). Τέτοιες συγκρούσεις απαιτούν την αναμετάδοση οποιουδήποτε πακέτου 
επηρεάζεται από αυτές. Ένα αποτέλεσμα των συγκρούσεων είναι η εξάντληση των 
κόμβων του δικτύου από την ισχύ τους.  

Στο επίπεδο δικτύου, οι συνηθέστερες επιθέσεις που μπορούν να 
δημιουργηθούν είναι η αμέλεια (neglect), η επίθεση αποστολής σε λάθος διεύθυνση 
(misdirection) και οι μαύρες τρύπες (black holes). Στις επιθέσεις αμέλειας ένας 
κόμβος αυθαίρετα αμελεί να δρομολογήσει ορισμένα μηνύματα. Ο υπονομευμένος ή 
κακόβουλος κόμβος μπορεί να συμμετέχει σε χαμηλών επιπέδων πρωτόκολλα και 
μπορεί να γνωρίζει ότι λαμβάνει δεδομένα από έναν άλλο κόμβο αλλά δεν τα 
αποστέλλει. Μια πιο ενεργή μορφή επίθεσης, η αποστολή μηνυμάτων σε λάθος 
διεύθυνση, προωθεί τα μηνύματα σε λάθος διαδρομές, δημιουργώντας λάθος 
πληροφορίες δρομολόγησης. Στις επιθέσεις μαύρης τρύπας, οι κόμβοι διαφημίζουν 
μηδενικού κόστους δρομολόγηση σε κάθε άλλο κόμβο, δημιουργώντας δρομολόγηση 
μαύρης τρύπας στο δίκτυο. Όσο η διαφήμισή τους διαδίδεται, το δίκτυο δρομολογεί 
περισσότερη κίνηση προς την κατεύθυνσή τους. Αυτό προκαλεί έντονη διαμάχη 
πηγών γύρω από τους κακόβουλους κόμβους, καθώς οι γείτονες συναγωνίζονται για 
περιορισμένο εύρος ζώνης. Οι γείτονες μπορούν να εξαντληθούν δημιουργώντας μια 
τρύπα ή ένα χώρισμα στο δίκτυο. 

Στο επίπεδο μεταφοράς οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης μπορούν να είναι 
επιθέσεις πλημμύρας (flooding) και αποσυγχρονισμού (desynchronization). Η 
πλημμύρα είναι τόσο απλή όσο το να στέλνεις πολλές αιτήσεις σύνδεσης σε έναν 
ευάλωτο κόμβο. Κάθε αίτηση προκαλεί το θύμα να δεσμεύσει πηγές που διατηρεί γι’ 
αυτήν τη σύνδεση και τελικά την εξάντλησή του από άποψη πηγών. Κατά την 
επίθεση του αποσυγχρονισμού, ο επιτιθέμενος επανειλημμένα πλαστογραφεί τα 
μηνύματα των σημείων τερματισμού. Αυτά τα μηνύματα έχουν νούμερα ακολουθίας 
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ή σημαίες ελέγχου που αναγκάζουν τα σημεία τερματισμού να αιτηθούν 
αναμετάδοση των χαμένων κομματιών [66][75][77]. 

8.4.2.2 Σιβυλλική επίθεση 
Η σιβυλλική επίθεση (Sybil attack) ορίζεται ως μια κακόβουλη συσκευή η 

οποία προσλαμβάνει πολλαπλές ταυτότητες. Οι επιπλέον ταυτότητες που 
προσλαμβάνει η συσκευή ονομάζονται σιβυλλικοί κόμβοι. Έτσι, ένας κακόβουλος 
κόμβος συμπεριφέρεται σαν να είναι ένας μεγάλος αριθμός κόμβων, για παράδειγμα 
μιμούμενος άλλους κόμβους ή παρουσιάζοντας λάθος ταυτότητες. Στην χειρότερη 
περίπτωση, ο επιτιθέμενος μπορεί να παράγει έναν αυθαίρετο αριθμό επιπλέον 
κόμβων, χρησιμοποιώντας μόνο μια φυσική συσκευή [66][78]. 

8.4.2.3 Επιθέσεις ανάλυσης κίνησης 
Τα δίκτυα αισθητήρων συνήθως αποτελούνται από πολλές συσκευές μικρής 

ισχύος που επικοινωνούν με τους σταθμούς βάσης, συσκευές αυξημένων 
δυνατοτήτων. Είναι πιθανό λοιπόν, τα δεδομένα να συγκεντρώνονται από τους 
ξεχωριστούς κόμβους και να δρομολογούνται στον σταθμό βάσης. Συχνά, ένας 
επιτιθέμενος για να καταστήσει το δίκτυο άχρηστο, μπορεί να απενεργοποιήσει το 
σταθμό βάσης. Υπάρχουν δύο μορφές επιθέσεων αυτού του τύπου προς το σταθμό 
βάσης. Μια επίθεση καταγραφής του ρυθμού απλά χρησιμοποιεί την ιδέα ότι οι 
κόμβοι πλησίον των σταθμών βάσεων τείνουν να προωθούν περισσότερα πακέτα από 
αυτούς που βρίσκονται μακρύτερα από τους σταθμούς βάσης. Ένας επιτιθέμενος 
χρειάζεται να παρακολουθεί ποιος κόμβος στέλνει πακέτα και να ακολουθήσει 
αυτούς τους κόμβους που στέλνουν τα περισσότερα πακέτα. Σε μια επίθεση 
συσχέτισης χρόνου, ένας επιτιθέμενος απλά παράγει γεγονότα και παρακολουθεί σε 
ποιόν τα στέλνει ένας οποιοδήποτε κόμβος. Για να δημιουργήσει ένα γεγονός, ο 
επιτιθέμενος απλά παράγει ένα φυσικό γεγονός που μπορεί να καταγραφεί από τους 
κόμβους του δικτύου [66][86]. 

8.4.2.4 Επιθέσεις αναπαραγωγής κόμβου 
Η επίθεση αναπαραγωγής κόμβου με έναν επιτιθέμενο που προσπαθεί να 

προσθέσει έναν κόμβο στο υπάρχον δίκτυο αντιγράφοντας την ταυτότητα ενός 
υπάρχοντος κόμβου. Ένας κόμβος που παράγεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
διαταράξει την ομαλή λειτουργία του δικτύου: τα πακέτα μπορεί να αλλοιώνονται ή 
να οδηγούνται σε λάθος διαδρομή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ένα δίκτυο που δεν 
συνδέεται ομαλά, να παρέχει λάθος δεδομένα. Αν ένας επιτιθέμενος κερδίσει φυσική 
πρόσβαση στο δίκτυο, μπορεί να αντιγράψει τα κρυπτογραφικά κλειδιά και μπορεί να 
εισάγει αναπαραγόμενους κόμβους σε στρατηγικά σημεία του δικτύου. Εισάγοντας 
νέους κόμβους σε συγκεκριμένα σημεία, ο επιτιθέμενος μπορεί να ελέγχει ένα 
συγκεκριμένο κομμάτι του δικτύου και να εκτελεί επιθέσεις στο υπόλοιπο υγιές 
δίκτυο [66][79].  

8.4.2.5 Επιθέσεις εναντίον του απορρήτου 
Στα δίκτυα αισθητήρων διακινούνται πληροφορίες που προέρχονται από 

συλλογή στην υπό επιτήρηση περιοχή Αν και οι πληροφορίες αυτές είναι 
φαινομενικά ακίνδυνες, οι επιτιθέμενοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να 
αποκομίσουν ευαίσθητα δεδομένα αν ξέρουν πώς να συσχετίσουν τα πολλαπλά 
μηνύματα που καταφθάνουν στους κόμβους. 

Το πρόβλημα απορρήτου επιδεινώνεται επειδή στο δίκτυο διακινείται εύκολα 
διαθέσιμος ένας μεγάλος όγκος δεδομένων μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. 
Συνεπώς, οι επιτιθέμενοι δεν χρειάζεται να είναι παρόντες για να διατηρήσουν επαφή. 
Μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα με απομακρυσμένη πρόσβαση, η οποία 
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επιτρέπει σε έναν επιτιθέμενο να παρακολουθεί πολλαπλά σημεία του δικτύου 
ταυτόχρονα. Οι συνηθέστερες επιθέσεις εναντίον του απορρήτου είναι η 
παρακολούθηση και κρυφάκουσμα, η ανάλυση κίνησης και η παραλλαγή 
(camouflage) [66][80][81]. 

8.4.2.6 Φυσικές επιθέσεις 
Τα δίκτυα αισθητήρων συχνά λειτουργούν σε εχθρικά περιβάλλοντα όπου, η 

έλλειψη επιτήρησης των κόμβων καθιστά το δίκτυο ευάλωτο σε φυσικές επιθέσεις. 
Ως φυσικές επιθέσεις θεωρούνται απειλές που επιφέρουν την φυσική καταστροφή 
των κόμβων. Σε αντίθεση με τις επιθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι φυσικές 
επιθέσεις καταστρέφουν τον κόμβο μόνιμα και οι απώλειες είναι μη αναστρέψιμες. 
Επίσης, οι επιτιθέμενοι μπορούν να εξάγουν κρυπτογραφικά μυστικά, να μελετήσουν 
τη διάταξη των κυκλωμάτων των κόμβων, να τροποποιήσουν τον προγραμματισμό 
των κόμβων ή να αντικαταστήσουν κόμβους με άλλους κακόβουλους [82]. 

8.4.2.7 Επιθέσεις καταβόθρας 
Κατά την επίθεση καταβόθρας (sinkhole attack) στόχος του επιτιθέμενου είναι 

να παρασύρει όλη την κίνηση μιας συγκεκριμένης περιοχής του δικτύου μέσω ενός 
εκτεθειμένου κόμβου, δημιουργώντας μια μεταφορική καταβόθρα με τον επιτιθέμενο 
στο κέντρο. Επειδή οι κόμβοι δίπλα ή πάνω στη διαδρομή που ακολουθούν τα πακέτα 
έχουν μεγάλες δυνατότητες να απασχολούνται με δεδομένα εφαρμογών, οι επιθέσεις 
καταβόθρας μπορούν να ενεργοποιήσουν και άλλες επιθέσεις (για παράδειγμα 
επιλεκτική προώθηση). Οι επιθέσεις καταβόθρας συνήθως δουλεύουν κάνοντας έναν 
εκτεθειμένο κόμβο να φαίνεται ελκυστικός στους γειτονικούς κόμβους ως προς τον 
αλγόριθμο δρομολόγησης. Εξασφαλίζοντας ότι όλη η κίνηση στην περιοχή 
ενδιαφέροντος ρέει μέσω ενός εκτεθειμένου κόμβου, ένας επιτιθέμενος μπορεί 
επιλεκτικά να τροποποιήσει ή να απορρίψει πακέτα που προέρχονται από 
οποιοδήποτε κόμβο του δικτύου [66][83].  

8.4.2.8 Σκουληκότρυπες 
Σε μια επίθεση σκουληκότρυπας (wormhole) ένας επιτιθέμενος λαμβάνει 

μηνύματα από ένα σημείο του δικτύου, τα διοχετεύει σε άλλο σημείο του δικτύου και 
στη συνέχεια τα επαναλαμβάνει στο δίκτυο από αυτό το σημείο. Οι σκουληκότρυπες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πείσουν δύο απομακρυσμένους κόμβους ότι 
είναι γείτονες αναμεταδίδοντας πακέτα μεταξύ τους Αν ο επιτιθέμενος εκτελεί αυτήν 
τη διαδικασία άδολα και αξιόπιστα δεν δημιουργείται κακό. Στην πραγματικότητα, ο 
επιτιθέμενος παρέχει χρήσιμη υπηρεσία συνδέοντας το δίκτυο πιο αποτελεσματικά. 
Ωστόσο, η σκουληκότρυπα θέτει τον επιτιθέμενο σε πιο ισχυρή θέση από τους 
άλλους κόμβους του δικτύου και ο επιτιθέμενος μπορεί να το εκμεταλλευτεί με 
πολλούς τρόπους. Οι σκουληκότρυπες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 
με την επιλεκτική προώθηση, το κρυφάκουσμα, την επίθεση καταβόθρας και τη 
σιβυλλική επίθεση [66][84]. 

8.4.2.9 Επιλεκτική προώθηση 
Τα δίκτυα πολλαπλών αλμάτων συνήθως στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι 

συμμετέχοντες κόμβοι θα προωθήσουν με συνέπεια τα λαμβανόμενα μηνύματα. Σε 
μια επίθεση επιλεκτικής προώθησης, κακόβουλοι κόμβοι μπορεί να αρνηθούν να 
προωθήσουν ορισμένα μηνύματα και απλά να τα αφήσουν, εξασφαλίζοντας ότι δεν 
θα διαδοθούν παραπέρα. Μια απλή μορφή της επίθεσης είναι όταν ένας κακόβουλος 
κόμβος συμπεριφέρεται σαν μαύρη τρύπα (black hole) και αρνείται να προωθήσει 
κάθε πακέτο που δέχεται. Όμως, ένας τέτοιος επιτιθέμενος, κινδυνεύει να αποκλειστεί 
από τους γειτονικούς κόμβους και να επιλεγεί κάποια εναλλακτική διαδρομή. Μια πιο 
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επιδέξια μορφή επίθεσης είναι όταν ο επιτιθέμενος προωθεί επιλεκτικά πακέτα 
[66][83].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

9 
 

Συμπεράσματα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπεράσματα 

 
 
 

9.1 Εισαγωγή  
Τα δίκτυα αισθητήρων αναπτύσσονται συνήθως σε δυσπρόσιτα περιβάλλοντα 

με μεθόδους που δεν απαιτούν την φυσική παρουσία του ανθρώπου. Η τοποθέτηση 
των κόμβων δεν είναι πάντα προκαθορισμένη, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις 
προσχεδιασμένων δικτύων ενδέχεται να μεταβάλλεται η τοπολογία λόγω αποτυχίας 
ορισμένων κόμβων. Οι παραπάνω λόγοι συνιστούν τα δίκτυα αισθητήρων να 
υλοποιούνται με πρωτόκολλα που παρέχουν δυνατότητες αυτοργάνωσης και 
διόρθωσης σφαλμάτων.  

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντική για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι, σε 
πολλές εφαρμογές κρίσιμο χαρακτηριστικό δεν είναι ο μέσος χρόνος ζωής ενός 
κόμβου, αλλά ο ελάχιστος εκτιμώμενος χρόνος ζωής. Πολλές φορές η ανάπτυξη των 
κόμβων γίνεται σε περιοχές όπου είναι αδύνατο ή αντιοικονομικό να 
πραγματοποιείται αντικατάσταση της πηγής ενέργειας. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό της ενέργειας καταναλώνεται στην εκπομπή μηνυμάτων, πρέπει τα 
πρωτόκολλα ασύρματων δικτύων αισθητήρων να ελαχιστοποιούν τις μεταδόσεις 
δεδομένων. Επιπλέον, επειδή οι κόμβοι βρίσκονται συνήθως σε κοντινή απόσταση, οι  
συνεργατικές μέθοδοι μεταφοράς δεδομένων, πολλαπλών αλμάτων, επιτυγχάνουν 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ενέργειας οι ρυθμοί 
μεταφοράς δεδομένων είναι χαμηλοί, όμως στα δίκτυα αυτά δεν υπάρχει απαίτηση  
μεταφοράς ήχου και εικόνας με εξασφαλισμένο QoS, αλλά μικρός όγκος δεδομένων 
από μετρήσεις φυσικών φαινομένων. 

Οι κομβόι πρέπει να είναι συσκευές χαμηλού κόστους, διαφορετικά μια 
εφαρμογή που χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό κόμβων θα έχει ασύμφορο κόστος. Για να 
κρατηθεί χαμηλά το κόστος, οι συσκευές αυτές έχουν περιορισμένες ικανότητες 
επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Αποτέλεσμα είναι τα πρωτόκολλα 
ασύρματων δικτύων να αποφεύγουν τις διεργασίες που απαιτούν αυξημένους πόρους, 
καθώς επίσης να υλοποιούν μηχανισμούς ασφάλειας με περιορισμένη επεξεργαστική 
ισχύ και μνήμη. 
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9.2 Σύγκριση ZigBee Bluetooth LE 
Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες ZigBee και 

Bluetooth LE. Οι τεχνολογίες αυτές είναι προσανατολισμένες στην ασύρματη 
διασύνδεση συσκευών που βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις (WPAN), έχουν μικρές 
απαιτήσεις σε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, ενώ παρέχουν μεγάλη εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η κάθε τεχνολογία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και βρίσκει 
καλύτερη εφαρμογή σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες. Η σύγκριση που 
ακολουθεί στοχεύει να αναδείξει τα προτερήματα της κάθε τεχνολογίας με σκοπό τον 
καλύτερο ορισμό περιοχών εφαρμογής και όχι την κατάταξη των τεχνολογιών σε 
καλύτερη, χειρότερη. 

9.2.1 Συχνότητα λειτουργίας 
Τόσο οι συσκευές ZigBee όσο και οι Bluetooth LE λειτουργούν στην 

παγκοσμίως ελεύθερη βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική ζώνη (ISM band) που 
βρίσκεται στα 2,4 GHz. Οι συσκευές ZigBee έχουν την επιπλέον δυνατότητα να 
λειτουργούν και σε άλλες δύο ζώνες συχνοτήτων, 868-868,6 MHz και 902-928 MHz, 
με χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.  

Η λειτουργία σε αυτές τις ζώνες συχνοτήτων δεν απαιτείται κάποια άδεια, με  
αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να καταβληθεί κάποιο οικονομικό αντίτιμο για την 
χρήση των ζωνών αυτών. Όμως λό γω της δωρεάν χρήσης σε αυτό  το  εύρο ς 
συχνοτήτων λειτουργούν πολλά ασύρματα δίκτυα ελεύθερα με αυξημένο κίνδυνο 
παρεμβολών. Ένας τρόπος αντιμετώπισης των παρεμβολών και από  τις δυο 
τεχνολογίες είναι η μειωμένη ισχύς εκπομπής, με κάθε μια ξεχωριστά να λαμβάνει 
επιπρόσθετα μέτρα για την αποφυγή των παρεμβολών.  

Το πρότυπο ZigBee για την αποφυγή των παρεμβολών χρησιμοποιεί τον 
μηχανισμό εξάπλωσης φάσματος άμεσης ακολουθίας (DSSS). Κάθε bit πληροφορίας 
μετατρέπεται σε μία ακολουθία από chips, με την διάρκεια του κάθε chip είναι πολύ 
μικρότερη από αυτή του bit. Έτσι, η πληροφορία μεταδίδεται χρησιμοποιώντας ένα 
πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από ότι θα χρειαζόταν για την αποστολή των bit. 
Αυτό ς είναι και ο  λό γος πο υ στο  Zig Bee υπάρχο υν μό νο  1 6  κανάλια στη ζώνη 
συχνοτήτων 2,4-2,4835GHz. Η αποκωδικοποίηση της πληροφορίας γίνεται στον 
δέκτη με τις ακολουθίες των chips να μετατρέπονται σε bits πληροφορίας και το σήμα 
να επασυμπιέζεται. Οι παρεμβολές που παραμένουν απλωμένες ελάχιστα επηρεάζουν 
το σήμα πληροφορίας. Οι παρεμβολές από σήματα στενής ζώνης μπορούν να 
απομακρυνθούν με φιλτράρισμα πριν την επανασυμπίεση, χωρίς να έχουμε μεγάλη 
απώλεια πληροφορίας. Ο μηχανισμός DSSS επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες να 
χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι. 

Το πρότυπο Bluetooth LE την αποφυγή των παρεμβολών χρησιμοποιεί τη 
μεταπήδηση συχνότητας (Adaptive Frequency Hopping) ώστε να εξασφαλίσει ότι αν 
μια μετάδοση αλλοιωθεί από παρεμβολές σε ένα κανάλι, η αναμετάδοση θα γίνεται 
πάντοτε σε ένα διαφορετικό κανάλι. Το κάθε δίκτυο έχει τη δική του ακολουθία για 
τη ρύθμιση της εναλλαγής συχνοτήτων και είναι μηδαμινή η πιθανότητα δυο κοντινά 
δίκτυα να εκπέμπουν συνεχώς στα ίδια κανάλια. 

9.2.2 Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 
Το πρότυπο ZigBee προσανατολίζεται σε εφαρμογές που έχουν χαμηλές 

απαιτήσεις σε ρυθμό μετάδοσης, έως 250kbps. Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 
εξαρτάται από την συχνότητα λειτουργίας και την διαμόρφωση των δεδομένων.   

Το Bluetooth LE λειτούργει στη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz με ρυθμό μετάδοσης 
έως 1 Mbps και διαμόρφωση GFSK (Πίνακας 9.1). 



Κεφάλαιο 9ο   Συμπεράσματα 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         114 

 
 Συχνότητα Ρυθμός μετάδοσης Διαμόρφωση 

ZigBee 
2,4-2,4835 GHz 250 kbps O-QPSK 
902-928 MHz 40 kbps BPSK 868-868,6 MHz 20 kbps 

Bluetooth LE 2,4-2,4835 GHz 1 Mbps GFSK 

 
Πίνακας 9.1: Ρυθμός μετάδοσης και διαμόρφωση ZigBee Bluetooth LE 

 

9.2.3 Εμβέλεια και διάρκεια μπαταρίας 
Τα πρότυπο ZigBee ορίζει κυρίως δίκτυα στα οποία η μεταφορά δεδομένων 

πραγματοποιείται με συνεργατική μέθοδο, με πολλαπλά άλματα. Η εμβέλεια των 
συσκευών εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής, στην οποία έχουν ρυθμιστεί οι 
συσκευές και μπορεί να φτάσει έως 100m. Η ισχύς εκπομπής καθορίζεται από την 
εφαρμογή με τη μέγιστη στα 30 mW. Εκτός από την εμβέλεια εκπομπής και η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής, αφού η  μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας γίνεται στον πομπό. Η διάρκεια ζωής μπαταρίας κυμαίνεται 
στις τυπικές συσκευές Zigbee  από 6 μήνες έως 2 χρόνια. 

Στο πρότυπο Bluetooth LE η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται με 
αμφίδρομη επικοινωνία των συσκευών master και slave, χωρίς τη δυνατότητα 
επικοινωνίας μεταξύ slave συσκευών. Η ακτίνα εκπομπής των συσκευών είναι 
περίπου 50m και η ισχύς εκπομπής 10mW. Στόχος είναι η μπαταρίας να έχει διάρκεια 
από 1 έως 2 χρόνια. Η χαμηλή κατανάλωση δεν επιτυγχάνεται από τον τρόπο 
εκπομπής των δεδομένων, αλλά από τον σχεδιασμό του πρωτοκόλλου και το πεδίο 
εφαρμογών. Αν λοιπόν, μια εφαρμογή Bluetooth LE πρέπει να μεταφέρει συνεχώς 
ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, δεν θα πετύχει καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από 
αντίστοιχη εφαρμογή υλοποιημένη με το πρωτόκολλο Bluetooth BR, πιθανό είναι η 
κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη. 

 

 Εμβέλεια Τύπος 
δικτύου Ισχύς εκπομπής Διάρκεια 

μπαταρίας 

ZigBee 100 m WPAN έως 30 mW 6 μήνες – 2 
χρόνια 

Bluetooth 
LE 50 m WPAN 10 mW 1 έως 2 χρόνια 

 
Πίνακας 9.2: Εμβέλεια, ισχύς εκπομπής, διάρκεια μπαταρίας ZigBee Bluetooth LE 

 

9.2.4 Συνδεσιμότητα και ασφάλεια   
Σε ένα δίκτυο ZigBee μπορούν να υπάρχουν μέχρι και 65536 (216) συσκευές με 

μια από αυτές να είναι ο συντονιστής (coordinator) του δικτύου. Οι συσκευές του 
δικτύου μπορούν να βρίσκονται και εκτός εμβέλειας του συντονιστή δικτύου. 
Διακρίνονται σε συσκευές πλήρους λειτουργίας (FFD) και συσκευές μειωμένης 
λειτουργίας (RFD). Οι συσκευές πλήρους λειτουργίας έχουν τη δυνατότητα να 
συνδέονται με αρκετές συσκευές του δικτύου, ενώ οι συσκευές μειωμένης 
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λειτουργίας μπορούν να συνδεθούν μόνο με τη συσκευή γονέα τους. Οι διευθύνσεις 
είναι των 16 bits με κάθε συσκευή να μπορεί να επικοινωνήσει με όλες τις συσκευές 
του δικτύου. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε πλαίσια με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 127 
bytes, ενώ μπορεί να περιέχουν και κώδικα ανίχνευσης λαθών για την υποστήριξη της 
λειτουργία αναμετάδοσης σε περίπτωση λάθους. Επιπλέον υποστηρίζεται 
κρυπτογράφηση AES 128 bit και τεχνικές για την πιστοποίηση της ταυτότητας των 
συσκευών. 

Σε ένα δίκτυο Bluetooth LE η συσκευή master μπορεί συνδεθεί θεωρητικά με 
δισεκατομμύρια (232

 

) συσκευές. Στην πράξη ο αριθμός των ενεργών συσκευών 
περιορίζεται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής και τις δυνατότητες του υλικού. Όλες 
οι μεταδόσεις γίνονται από τον master προς κάποιο slave και αντίστροφα. Οι slaves 
δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Το Bluetooth LE είναι σχεδιασμένο να 
υποστηρίζει τοπολογία αστέρα, γεγονός το όποιο καθορίζει τη μεγίστη εμβέλεια του 
δικτύου στην ακτίνα εκπομπής των συσκευών. Τα μεταδιδόμενα πλαίσια έχουν 
ωφέλιμο φορτίο μέχρι και 27 bytes, περιέχουν κώδικα ανίχνευσης λαθών και  
μπορούν να περιέχουν και κώδικα διόρθωσης λαθών, για την παροχή αξιόπιστων 
συνδέσεων. Επίσης υποστηρίζονται αναμεταδόσεις λανθασμένων πλαισίων, ενώ τα 
μεταφερόμενα δεδομένα μπορεί να είναι είτε ασύγχρονα είτε ισόχρονα. Επιπλέον 
υποστηρίζεται κρυπτογράφηση AES 128 bit και τεχνικές για την πιστοποίηση της 
ταυτότητας των συσκευών. Οι συσκευές Bluetooth LE μπορούν να μεταφέρουν 
δεδομένα σε συσκευές Bluetooth BR με ενδιάμεσες συσκευές που υλοποιούν και τα 
δύο συστήματα. 

 

Μέγιστος 
αριθμός 

υποστηριζόμενων 
συσκευών 

Τοπολογία 
Μέγεθος 
πακέτου 

δεδομένων 
Ασφάλεια 

ZigBee 2

πλέγματος, 
δέντρου, 

συμπλέγματος 
δέντρου, 
αστέρα,  

16 έως 127 bytes AES 128 bit 

Bluetooth 
LE 2

αστέρα, 
32  ad hoc, 

 point to point 
 έως 27 bytes AES 128 bit 

 
Πίνακας 9.3: Αριθμός συσκευών, τοπολογία, μέγεθος πακέτου, ασφάλεια ZigBee 

Bluetooth LE 
 

9.3 Ανταγωνιστικές τεχνολογίες  
Παρακάτω ακολουθεί μια ταξινόμηση προτύπων τα οποία μπορούν να θέσουν 

τις αρχές σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Για την επιλογή και παρουσίαση βασικό 
κριτήριο ήταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει κάθε τεχνολογία, με 
αποτέλεσμα να υπερτερεί του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής. 
Να αναφέρουμε επίσης ότι κάποια από τα παρακάτω πρότυπα δεν είναι ανοικτά στο 
κοινό ενώ όλα δεν αναφέρονται σε δίκτυα τοπικής περιοχής (WPAN). Επιπλέον 
υπάρχουν εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων, στα οποία οι απαιτήσεις 
διαφοροποιούνται από τις τυπικές. 
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9.3.1 EnOcean 
Το EnOcean είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας στην ζώνη 

των στην ζώνη των 868.3 MHz. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με πακέτα μικρού 
μεγέθους, 14byte, με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 120 Kbps σε απόσταση κάλυψης 
μέχρι 300 μέτρα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η διαβίβαση των μηνυμάτων 
διάστημα ενός δευτερόλεπτου.  Επίσης για την αποφυγή συγκρούσεων δεδομένων  
στέλνονται κατά την εκπομπή τρία πακέτα σε ψευδοτυχαία διαστήματα. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι οι συσκευές της κατασκευάζονται για να  
λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη συντήρησης,  με την ενεργείας να λαμβάνεται από 
μετατροπή φυσικών φαινομένων και όχι από μπαταρίες. 

Η εταιρία EnOcean GmbH προωθεί την τεχνολογία της πρωτίστως σε  
εφαρμογές οικιακών αυτοματισμών και επιπλέον στην αυτοματοποίηση εργοστασίων 
και σε εφαρμογές της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

9.3.2 DASH7 
Το DASH7 είναι ένα ανοικτό πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας στην ζώνη των 

433 MHz το οποίο ακολουθεί το πρότυπο ISO/IEC 18000-7. Το DASH7 υποστηρίζει 
ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 200 Kbps σε απόσταση εκπομπής έως 2 Km με πολύ 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον υποστηρίζει κλειδί κρυπτογράφησης AES 
128-bit, με πολύ μικρό χρόνο αναμονής κατά τη σύνδεση. Πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας αυτής είναι ή μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, έως 10 χρόνια και η 
δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ συσκευών όπου στο ενδιάμεσο υπάρχει σκυρόδεμα 
ή κάποιο υγρό  

Η τεχνολογία αναπτύχτηκε για στρατιωτική χρήση στην πορεία όμως έχει 
χρησιμοποιηθεί και για άλλες εμπορικές εφαρμογές όπως αυτοματισμούς κτιρίων, 
παροχή υπηρεσιών βάση θέσης, στην αυτοκινητοβιομηχανία σε εφαρμογές όπως 
μέτρηση πίεσης ελεατικών, σε εφοδιαστικές αλυσίδες για την παρακολούθηση των 
εμπορευμάτων κ.α.  

9.3.3 RuBee 
Το RuBee είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας στην ζώνη των 131 KHz. 

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με πακέτα μικρού μεγέθους, 128 byte, σε 
αποστάσεις έως 30m μεταξύ πομποδεκτών με τοπολογία. Μειονέκτημα της χαμηλής 
συχνότητα λειτουργίας είναι ο χαμηλός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων, 1.200 bps. Το 
πρότυπο RuBee χρησιμοποιεί για την επικοινωνία των πομποδεκτών του μαγνητικά 
σήματα μακρών κυμάτων με πλεονεκτήματα την μικρή κατανάλωση ενέργειας, την 
δυνατότητα επικοινωνίας των συσκευών ακόμα και αν στο ενδιάμεσο υπάρχει 
χάλυβας ή κάποιο υγρό, την απρόσκοπτη λειτουργιά σε αντίξοες συνθήκες 
ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες και την μικρή πιθανότητα υποκλοπών. 

Οι συνήθεις εφαρμογές του RuBee βρίσκονται σε χώρους όπου η ασφάλεια 
είναι μέγιστης σημασίας. Παράδειγμα αποτελεί εφαρμογή ελέγχου οπλοστασίου για 
την καταγραφή και άδεια κίνησης όπλων από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

9.3.4 Isa100.11a 
Το ISA100.11a είναι ένα πρότυπο ανοιχτού κώδικα για ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων. Τα κατώτερα επίπεδα PHY και MAC ορίζονται από το πρότυπο 
802.15.4. Για την αποστολή δεδομένων χρησιμοποιεί  την ελεύθερη ζώνη 
συχνοτήτων 2,4GHz, με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 250 kbps, σε τοπολογίες 
πλέγματος και δέντρου. Είναι ανθεκτικό στον θόρυβο που υπάρχει στα βιομηχανικά 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isa100.11a�
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περιβάλλοντα και υποστηρίζει κρυπτογράφησης AES 128-bit. Επιπλέον μπορεί να 
ανταλλάξει δεδομένα με άλλες τεχνολογίες δικτύων που προϋπάρχουν στο χώρο. 

Το ISA100.11a αναπτύχτηκε από την βιομηχανία για εφαρμογές στην 
βιομηχανία. Ο σχεδιασμός του για αντοχή σε παρεμβολές από βιομηχανικό θόρυβο 
σε συνδυασμό με την δυνατότητα να γεφυρώνει διαφορετικές τεχνολογίες δικτύων, το 
τοποθετούν στον χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών. Προτείνετε επίσης για 
αντικατάσταση των ενσύρματών δικτύων αυτοματισμού ως λύση στο χάο ς της 
καλωδίωσης. 

9.3.5 6LoWPAN 
Το 6LoWPAN ένα ανοικτό πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας το οποίο υλοποιεί 

την αποστολή και λήψη πακέτων IPv6 σε δίκτυα IEEE 802.15.4. Το 6LoWPAN  
προήρθε από την ιδέα ότι, το πρωτόκολλο του διαδικτύου, θα μπορούσε και θα 
έπρεπε να εφαρμοστεί ακόμη και σε πιο μικρές συσκευές με περιορισμένη ισχύ και 
δυνατότητες επεξεργασίας, για να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο διαδίκτυο 
πραγμάτων (Internet of Things). 

 

9.4 Ζητήματα ασφάλειας  
Οι μηχανισμοί ασφάλειας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, αν και πρέπει να 

υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργεια και επεξεργαστικής 
ισχύς, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας τους. Σε ένα δίκτυο οι 
λειτουργίες της δημιουργίας, λήψης και μετάδοσης μηνυμάτων πρέπει να 
υποστηρίζονται από τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, ώστε το δίκτυο να 
λειτουργεί απρόσκοπτα. Ο ορισμός της ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει τις 
διεργασίες που γίνονται σε κάθε κομμάτι του δικτύου ώστε τα μηνύματα να φτάνουν 
ασφαλή στον προορισμό τους. Η ασφάλεια στα δίκτυα αισθητήρων είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα καθορίζουν. Για να εξασφαλίσουμε ότι 
ένα δίκτυο είναι ασφαλές, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κάθε κομμάτι που 
αποτελεί το δίκτυο είναι ασφαλές. 

9.4.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κενά ασφαλείας  
Τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, μας 

οδηγούν σε διαφορετικούς ή τροποποιημένους μηχανισμούς ασφαλείας από αυτούς 
των παραδοσιακών δικτύων υπολογιστών. Παρακάτω περιγράφονται τα κενά 
ασφαλείας όπως προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασύρματων 
δικτύων αισθητήρων: 

• Περιορισμοί κόστους: οι κόμβοι του δικτύου πρέπει να είναι περιορισμένης 
οικονομικής αξία, διαφορετικά λόγω του μεγάλου αριθμού τους στο δίκτυο, η 
εφαρμογή μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορη. Αποτέλεσμα είναι κάθε 
κόμβος να έχει περιορισμένη ισχύ επεξεργασίας και χώρο αποθήκευσης 
δεδομένων.  

• Ενέργεια: τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων λειτουργούν με μπαταρία ή με 
κάποιο άλλο αυτόνομο μέσο. Πρέπει λοιπόν οι μηχανισμοί ασφαλείας να μην 
είναι ενεργοβόροι. Επίσης οι επιθέσεις στον κόμβο μπορούν να εστιάσουν 
στην κατανάλωση ενέργειας του, ώστε να βγει εκτός λειτουργίας. 

• Ασύρματες συνδέσεις: ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των κόμβων μπορεί να 
υποκλαπεί από οπουδήποτε έχει τοποθέτηση ένα δέκτη στην περιοχή. 
Επιπλέον τα σήματα είναι συνήθως χαμηλής ενέργειας με αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ενδεχόμενες επιθέσεις με ισχυρούς πομπούς. 
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• Περιοχή: πολλές φορές η περιοχή όπου αναπτύσσεται το ασύρματο δίκτυο 
αισθητήρων είναι εύκολα προσβάσιμη για αυτόν του πραγματοποιεί την 
επίθεση. 

• Τοπολογία δικτύου: τα δίκτυα αισθητήρων συνήθως χρησιμοποιούν 
επικοινωνία πολλαπλών αλμάτων με τοπολογία πλέγματος. Τα δεδομένα 
λοιπόν θα περάσουν από αρκετούς κόμβους μέχρι να φτάσουν στο τελικό 
στόχο.  

• Μέγεθος πακέτου: τα σήματα από τους αισθητήρες απαιτούν ένα μικρό 
μέγεθος δεδομένων για να περιγραφούν. Επιπλέον με την αποστολή μικρού 
μεγέθους πακέτων επιτυγχάνεται εξοικονόμησης ενέργειας. Οι μηχανισμοί 
ασφαλείας που θα εφαρμοστούν δεν πρέπει να αυξάνουν κατά πολύ το 
μέγεθος του πακέτου δεδομένων.  

• Κινητικότητα: σε αρκετές εφαρμογές οι κόμβοι μετακινούνται. Η κίνηση 
αυτή μπορεί να είναι εντός του δικτύου, αλλά και εκτός δικτύου με επιστροφή 
σε απρόβλεπτη χρονική στιγμή. Οι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να  
λαμβάνουν μέριμνα για πιθανή κινητικότητα των κόμβων, η οποία δεν είναι 
προκαθορισμένη. 

• Έλλειψη υποδομής: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικτύων αισθητήρων 
δεν ευνοούν την ύπαρξη κεντρικής διαχείρισης αλλά τείνουν σε 
κατανεμημένα σχήματα. Οι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να στηρίζονται σε 
κατανεμημένα συνεργατικά σχήματα και όχι σε κεντρικά σχήματα ασφαλείας. 

9.4.2 Απαιτήσεις ασφαλείας 
Οι σημαντικότερες απαιτήσεις ασφαλείας των ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

είναι: 
• Διαθεσιμότητα: η ιδιότητα του να είναι προσπελάσιμες και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι υπηρεσίες ενός δικτύου όταν τις χρειάζεται 
μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. 

• Εμπιστευτικότητα: είναι η πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης 
πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση.  

• Ακεραιότητα: πρόκειται για την επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα που έχουν 
αποσταλεί, παραληφθεί ή αποθηκευτεί είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί 
αλλοίωση.  

• Αυθεντικότητα: επιτρέπει σε ένα κόμβο να διασφαλίσει την ταυτότητα του 
επικοινωνούντα κόμβου.  

• Μη αποποίηση: εξασφαλίζει ότι ο αποστολέας ενός μηνύματος δεν μπορεί να 
αρνηθεί ότι έχει στείλει το μήνυμα.  

• Φρεσκάδα πληροφοριών: είναι η διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες και τα 
μηνύματα που ανταλλάσσονται είναι πρόσφατα και δεν επαναλαμβάνεται 
αναμετάδοση παλαιών μηνυμάτων.  

9.4.3 Επιθέσεις 
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων συχνά αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα στα 

οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα συντήρηση. Πρέπει το δίκτυο να 
γνωρίζει τις πιθανές απειλές, καθώς επίσης και τα αντίμετρα ώστε να αποφύγει τις 
επιθέσεις. Οι απειλές που δέχεται ένα δίκτυο αισθητήρων μπορούν να χωριστούν στις 
επιθέσεις και στην κακή συμπεριφορά των κόμβων.  

Επίθεση είναι οποιαδήποτε πράξη σκόπιμα προσπαθεί να προκαλέσει ζημία στο 
δίκτυο. Μπορούμε να χωρίσουμε τις επιθέσεις ανάλογα με την προέλευση τους και 
την φύση τους. Μια κατηγοριοποίηση με βάση την προέλευση χωρίζει τις επιθέσεις 



Κεφάλαιο 9ο   Συμπεράσματα 
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σε εξωτερικές και εσωτερικές. Εξωτερικές είναι οι επιθέσεις από συσκευές εκτός 
δικτύου ενώ εσωτερικές είναι οι επιθέσεις που προκαλούνται από μέλη του δικτύου 
και είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνεύουν. 

Οι επιθέσεις μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την φύση τους σε παθητικές 
και ενεργητικές. Παθητικές είναι οι επιθέσεις κατά τις οποίες κάποια μη 
εξουσιοδοτημένη οντότητα κάνει ακρόαση και συλλέγει πληροφορίες από το κανάλι 
επικοινωνίας. Ενεργητικές επιθέσεις είναι οι επιθέσεις κατά τις οποίες ο επιτιθέμενος 
παρακολουθεί ακούει και τροποποιεί τη ροή και τα δεδομένα στο κανάλι 
επικοινωνίας. Οι ενεργητικές επιθέσεις περιλαμβάνουν τις επιθέσεις αλληλεπίδρασης 
με το θύμα. 

Απειλές κακής συμπεριφοράς ορίζονται οι αυθαίρετες συμπεριφορές 
εσωτερικών κόμβων που οδηγούν αθέλητα σε καταστροφή άλλων κόμβων, χωρίς 
ωστόσο αυτός να είναι στόχος τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

Ακρωνύμια και Συντομογραφίες τεχνολογίας ZigBee 
 

A  
APL  Application Layer 
APS  Application Support Sublayer 
APSDE  Application Support Sublayer Data Entity 
APSDE-SAP  APSDE-Service Access Point 
APSME  Application Support Sublayer Management Entity 
APSME-SAP  APSME-Service Access Point 
ASDU  APS Service Data Unit 
ASK  Amplitude Shift Keying 
AWGN  Additive White Gaussian Noise 
B  
BPSK  Binary Phase-Shift Keying 
BRT  Broadcast Retry Timer 
BSN  Beacon Sequence Number 
BTR  Broadcast Transaction Record 
BTT  Broadcast Transaction Table 
C  
CAP  Contention Access Period 
CBC-MAC  Cipher Block Chaining Message Authentication Code 
CCA  Clear Channel Assessment 
CCM  Counter with CBC-MAC 
CCM CCM (extended version) 
CFP  Contention-Free Period 
CRC  Cyclic Redundancy Check 
CSMA-CA  Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
D  
DSN  Data Sequence Number 
DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum 
E  
ED  Energy Detection 
EIRP  Effective Isotropic Radiated Power 
ERP  Effective Radiated Power 
EVM  Error Vector Magnitude 
F  
FCS  Frame Check Sequence 
FFD  Full-Function Device 
FH  Frequency Hopping 
FHSS  Frequency Hopping Spread Spectrum 
G  
GTS  Guaranteed Time Slot 
H  
HDR  Header 
I  
IB  Information Base 
IFS  Interframe Spacing 
ISM  Industrial, Scientific, and Medical 
L  
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LIFS  Long Interframe Spacing 
LQI  Link Quality Indicator 
LR-WPAN  Low-Rate Wireless Personal Area Network 
LSB  Least Significant Bit 
M  
MAC  Medium Access Control 
MCPS  MAC Common Part Sublayer 
MCPS-SAP  MAC Common Part Sublayer Service Access Point 
MFR  MAC Footer 
MHR  MAC Header 
MIC  Message Integrity Code 
MLME  MAC Layer Management Entity 
MLME-SAP  MAC Layer Management Entity Service Access Point 
MSB  Most Significant Bit 
MPDU  MAC Protocol Data Unit 
MSDU  MAC Service Data Unit 
N  
NF  Noise Figure 
NHLE  Next Higher Layer Entity 
NIB  Network Layer Information Base 
NLDE  Network Layer Data Entity 
NLDE-SAP  Network Layer Data Entity Service Access Point 
NLME  Network Layer Management Entity 
NLME-SAP  Network Layer Management Entity Service Access Point 
NPDU  Network Layer Protocol Data Unit 
NSDU  Network Service Data Unit 
NWK  Network Layer 
O  
OCDM  Orthogonal Code Division Multiplexing 
O-QPSK  Offset Quadrature Phase-Shift Keying 
OSI  Open Systems Interconnection 
P  
PAN  Personal Area Network 
PC  Personal Computer 
PD  PHY Data 
PD-SAP  PHY Data Service Access Point 
PER  Packet Error Rate 
PHR  PHY Header 
PHY  Physical Layer 
PIB PAN  Information Base 
PLME  Physical Layer Management Entity 
PLME-SAP  Physical Layer Management Entity Service Access Point 
PN  Pseudorandom Noise 
POS  Personal Operating Space 
PPDU  PHY Protocol Data Unit 
PSD  Power Spectral Density 
PSDU  PHY Service Data Unit 
PSSS  Parallel Sequence Spread Spectrum 
Q  
QOS  Quality of Service 
R  
RF  Radio Frequency 
RFD  Reduced Function Device 
RREP  Route Reply 
RREQ  Route Request 
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RX  Receiver 
S  
SAP  Service Access Point 
SFD  Start-of-Frame Delimiter 
SHR  Synchronization Header 
SIFS  Short Interframe Spacing 
SIR  Signal-to-Interference Ratio 
SNR  Signal-to-Noise Ratio 
SKKE  Symmetric-Key Key Establishment 
SSP  Security Services Provider 
T  
TRX  Transceiver 
TX  Transmitter 
W  
WLAN  Wireless Local Area Network 
WPAN  Wireless Personal Area Network 
Z  
ZDO  ZigBee Device Object 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
Ακρωνύμια και Συντομογραφίες τεχνολογίας Bluetooth 4.0  

 
8DPSK  8 phase Differential Phase Shift Keying 
π/4 DQPSK  pi/4 Rotated Differential Quaternary Phase Shift Keying 
A  
A2MP  AMP Manager Protocol 
AAD  Additional Authentical Data 
AC  Access Category 
ACI  Access Category Index 
ACK  Acknowledge/ACKnowledgement 
ACL Asynchronous Connection-oriented [logical transport] 
ACL-C  ACL Control [logical link] (LMP) 
ACL-U  ACL User [logical link] (L2CAP) 
ACO  Authenticated Ciphering Offset 
AD  Advertising Data 
ADVB  LE Advertising Broadcast 
ADVB-CLE  Advertising Broadcast Control(Logical Link) 
ADVB-ULE  Advertising Broadcast UserData (Logical Link 
Adv_idx  Advertising channel index 
AES  Advanced Encryption Standard 
AGC  Automatic Gain Control 
AFH  Adaptive Frequency Hopping 
AHS  Adapted Hop Sequence 
AIFSN  Arbitration Interframe Space Number 
AMP  Alternate MAC PHY 
AMP_ASSOC  Alternate MAC PHY association information 
AMP-UAMP  User Asynchronous/Isochro-nous Logical Link 
AR_ADDR  Access Request Address 
ARQ  Automatic Repeat Request 
ASB  Active Slave Broadcast [logical transport] 
ASB-U  ASB User [logical link] (L2CAP) 
ATT  Attribute Protocol 
B  
BB  Baseband 
BCH  Bose, Chaudhuri & Hocquenghem 
BD_ADDR  Bluetooth Device Address 
BER  Bit Error Rate 
BT  Bandwidth Time 
C  
CAC  Channel Access Code 
CL  Connectionless 
CCM  Counter with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 
CCMP  CTR with CBC-MAC Protocol 
CKLN  Native Clock 
CLK  Master Clock 
CLKE  Estimated Clock 
CODEC  COder DECoder 
COF  Ciphering Offset 
CRC  Cyclic Redundancy Check 
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CTS  Clear to send 
CVSD  Continuous Variable Slope Delta Modulation 
D  
DA  Destination address 
DAC  Device Access Code 
DCE  Data Communication Equipment 
DCE  Data Circuit-Terminating Equipment 
DCI  Default Check Initialization 
DEVM  Differential Error Vector Magnitude 
DFS  Dynamic Frequency Selection 
DH  Data-High Rate 
DHK  Diversifier Hiding Key 
DIAC  Dedicated Inquiry Access Code 
DIV  Diversifie 
DM  Data - Medium Rate 
DPSK  Differential Phase Shift Keying 
DQPSK  Differential Quaternary Phase Shift Keying 
DSAP  Destination Service Access Point 
DTE  Data Terminal Equipment 
DUT  Device Under Test 
DV  Data Voice 
E  
ECWmax  Enhanced Contention Window maximum 
ECWmim  Enhanced Contention Window minimum 
ED  Erroneous Data 
EDCA  Enhanced Distributed Channel Access 
EDIV  Encrypted Diversifier 
EDR  Enhanced Data Rate 
EFS  Extended Flow Specification 
EIR  Extended Inquiry Response 
EIRP  Effective Isotropic Radiated Power 
EOC  Extreme Operating Conditions 
ER  Encryption Root 
EPR  Encryption Pause Resume 
ERP  Extended Rate PHY 
eSCO  Extended Synchronous Connection Oriented [logical transport] 
eSCO-S  Stream eSCO (unframed) 
ESS  Extended Service Set 
ETSI  European Telecommunications Standards Institute 
F  
FCC  Federal Communications Commission 
FCS  Frame Check Sequence 
FDMA  Frequency Division Multiple Access 
FEC  Forward Error Correction code 
FH  Frequency Hopping 
FHS  Frequency Hop Synchronization 
FHSS  Frequency Hopping Spread Spectrum 
FIFO  First In First Out 
FIPS  Federal Information Processing Standards 
FM  Frequency Modulation 
G  
GAP  Generic Access Profile 
GATT  Generic Attribute Protocol 
GFSK  Gaussian Frequency Shift Keying 
GIAC  General Inquiry Access Code 
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GTM  Generic Test Methodology 
H  
HCI  Host Controller Interface 
HEC  Header-Error-Check 
HID  Human Interface Device 
HV  High quality Voice 
HW  Hardware 
I  
IAC  Inquiry Access Code 
IEEE  Institute of Electronic and Electrical Engineers 
IETF  Internet Engineering Task Force 
IFS  Inter Frame Space 
IP  Internet Protocol 
IPv4  Internet Protocol version 4 
IPv6  Internet Protocol version 6 
IR  Identity Root 
IrDA  Infra-red Data Association 
ISM  Industrial, Scientific, Medical 
ISO  International Organization for Standardization 
IUT  Implementation Under Test 
IV  Initialization Vector 
IVm  Initialization Vector (master) 
IVs  Initialization Vector (slave)  
J  
JRL  Japanese Radio Law 
K  
KCC Korea Communications Commission 
L  
L2CAP  Logical Link Control and Adaptation Protocol 
LAP  Lower Address Part 
LC  Link Controller 
LC Link  Control [logical link] 
LCP  Link Control Protocol 
LE  Low Energy 
LE-C  Low Energy Control (link) 
LE-U  LE User [logical link]  
LFSR  Linear Feedback Shift Register 
LL  Link Layer 
LLCP  Link Layer Control Protocol 
LLID  Logical Link Identifier 
LM  Link Manager 
LMP  Link Manager Protocol 
LR  Loudness Rating 
LSB  Least Significant Bit 
LSTO  Link Supervision Timeout Event 
LSTO  Link Supervision Timeout Event 
LT_ADDR  Logical Transport ADDRess 
LTK  Long-Term Key 
M  
M  Master or Mandatory 
MAC  Medium Access Control 
MAC  Message Authentication Code 
MD  More Data 
Mbps  Million (Mega) bits per second 
MIC  Message Integrity Check 
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MITM  Man-in-the-middle 
MMI  Man Machine Interface 
MS  Mobile Station 
MSB  Most Significant Bit 
MSC  Message Sequence Chart 
MSO  Most Significant Octet 
MTU  Maximum Transmission Unit 
N  
NAK  Negative Acknowledge 
NAP  Non-significant Address Part 
NCC  National Communications Commission 
NESN  Next Expected Sequence Number 
NIST  National Institute of Standards andTechnology 
NOC  Normal Operating Conditions 
O  
O  Optional 
OBEX  OBject EXchange protocol 
OCF  OpCode Command Field 
OGF  OpCode Group Field 
OOB  Out of Band 
P  
PBF  Packet Boundary Flag 
PCM  Pulse Coded Modulation 
PDU  Protocol Data Unit 
PHY  Physical Layer 
PIN  Personal Identification Number 
PM_ADDR  Parked Member Address 
PN  Pseudo-random Noise 
PPM  Part Per Million 
PPP  Point-to-Point Protocol 
PRBS  Pseudo Random Bit Sequence 
PRNG  Pseudo Random Noise Generation 
PSB  Parked Slave Broadcast [logical transport] 
PSB-C PSB Control [logical link] (LMP) 
PSB-U  PSB User [logical link] (L2CAP) 
PSK  Phase Shift Keying 
PSTN  Public Switched Telephone Network 
ptt  Packet Type Table 
Q  
QoS  Quality of Service 
R  
RAND  Random number 
RF  Radio Frequency 
RFC  Request For Comments 
RFC  Mode Retransmission and Flow Control Mode 
RFCMode  Retransmission and Flow Control Mode 
RFCOMM  Serial cable emulation protocol based on ETSI TS 07.10 
RFU  Reserved for Future Use 
RMS  Root Mean Square 
RSSI  Received Signal Strength Indication 
RX  Receive 
S  
S  Slave 
SAP  Service Access Points 
SAR  Segmentation and Reassembly 
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SCA  Sleep Clock Accuracy 
SCO  Synchronous Connection-Oriented [logical transport] 
SCO-S  Stream SCO (unframed) 
SCO-S  Synchronous logical link 
SD  Service Discovery 
SDP  Service Discovery Protocol 
SDU  Service Data Unit 
SEQN  Sequential Numbering scheme 
SK  Session Key 
SKDm  Session Key Diversifier (master) 
SKDs  Session Key Diversifier (slave) 
SLR  Send Loudness Ring 
SM  Security Manager 
SMP  Security Manager Protocol 
SRES  Signed Response 
SRK  Signature Resolving Key 
SS  Supplementary Services 
SSI  Signal Strength Indication 
SSP  Secure Simple Pairing 
SSR  Sniff Subrating 
STK  Short Term Key 
SW  Software 
T  
TC  Test Control 
TCI  Test Control Interface 
TCP/IP  Transport Control Protocol/Internet Protocol 
TCS  Telephony Control protocol Specification 
TDD  Time-Division Duplex 
TDMA  Time Division Multiple Access 
T_IFS  Time Inter Frame Space 
TK  Temporary Key 
TX  Transmit 
U  
UAP  Upper Address Part 
UART  Universal Asynchronous receiver Transmitter 
UI  User Interface 
UI  Unnumbered Information 
ULAP  Upper and Lower Address Parts 
UTF-8  8-bit UCS/Unicode Transformation Format 
USB  Universal Serial Bus 
UUID  Universal Unique Identifier 
W  
WAP  Wireless Application Protocol 
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