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Περίληψη 

 

Η ασύρματη δικτύωση αποτελεί μια μεγάλη ερευνητική περιοχή στη σύγχρονη 

εποχή και είναι επίσημα η τεχνολογία του μέλλοντος. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη των 

ασύρματων τοπικών δικτύων και η προσπάθεια τους να καλύψουν όλο και περισσότερες 

εφαρμογές οδήγησε στην ευρεία χρήση ασύρματων δικτύων με χαμηλό ρυθμό 

μετάδοσης και χαμηλό κόστος.  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής 

εφαρμογής, ενός προσομοιωτή σε περιβάλλον Android, για την εκμάθηση της 

λειτουργίας και υλοποίησης του πρωτοκόλλου 802.15.4  που εφαρμόζεται  σε  ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Java μέσω 

της πλατφόρμας Android Studio.  

Το Android  είναι το διασημότερο λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας σε ολόκληρο των κόσμο, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα 

σχεδιασμού νέων και καινοτόμων εφαρμογών για διάφορους σκοπούς από 

ενδιαφερόμενους προγραμματιστές.   

Μέσω της εφαρμογής LRWPAN Simulator, ένας χρήστης μπορεί να 

παρακολουθήσει το πώς στήνεται ένα ασύρματο δίκτυο χαμηλού ρυθμού δεδομένων με 

ανταλλαγές μηνυμάτων. Η τοπολογία του δικτύου που θα αναπτυχθεί μπορεί να είναι 

τυχαία ή να οριστούν οι συντεταγμένες των κόμβων από το χρήστη. Επίσης, παρέχονται 

λειτουργίες για την τροποποίηση των παραμέτρων δικτύου, χωρίς τη χρήση του 

ενσωματωμένου demo, αλλά και δυνατότητα επιλογής για ταχύτερη παρατήρηση ροής 

της προσομοίωσης. Στο τέλος κάθε προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα προβολής 

στατιστικών όλων των προηγούμενων εκτελεσμένων προσομοιώσεων, αλλά και 

εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχεία στη μνήμη της συσκευής για πιο αναλυτική μελέτη.    

Σε πρώτο στάδιο γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή του προτύπου 802.15.4 , για 

θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική, την τοπολογία του δικτύου  που εφαρμόζεται, 

τις βασικές οντότητες και λειτουργίες, την ασφάλεια  και την κατανάλωση ενέργειας. 

Έπειτα, στην επόμενη ενότητα της παρούσας διπλωματικής παρουσιάζονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες, η αρχιτεκτονική και οι εφαρμογές των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων.  
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Ακολούθως, γίνεται μια αναφορά στο λειτουργικό σύστημα Android, ενώ στη 

συνέχεια πραγματοποιείται μια λεπτομερής ανάλυση της εφαρμογής LRWPAN 

Simulator. Εφόσον εκτελεστούν πολλαπλές προσομοιώσεις, στο επόμενο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα εκτελεσμένα αυτά σενάρια της εφαρμογής.  

Τέλος, αναφέρονται προβλήματα που προέκυψαν και παρουσιάζονται ιδέες για 

μελλοντική επέκταση της εφαρμογής. 

 

Λέξεις κλειδιά: IEE 802.15.4, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Android, 

αυτοοργανωμένα δίκτυα,  WSN, WPAN, LR-WPAN, χαμηλός ρυθμός μετάδοσης, 

γεγονοδηγούμενος προγραμματισμός,  
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Abstract 

 

Wireless networking is a major research area in modern times and it is seems that 

will be a dominant technology for the following years. In particular, the development of 

wireless local area networks and their applications has led to the widespread use of low 

bandwidth and low cost wireless networks. 

The aim of this Diploma Thesis is to create an educational application, an 

Android simulator, for the users to learn how to operate and implement the 802.15.4 

protocol applied to wireless sensor networks. The simulator was implemented in Java 

programming language via the Android Studio platform. Android is the most popular 

operating system for mobile devices around the world, while providing the ability to 

design new and innovative applications for various purposes by interested developers. 

Through the LRWPAN Simulator application, users can monitor how to set up a 

low-bandwidth wireless data network. The topology of the network to be deployed may 

be random or user-specified by inserting the nodes coordinates in a 2D fashion. The 

application is quite flexible. It offers several functionalities such as network parameter 

configuration and tuning the simulation speed. At the end of each simulation, users are 

able to view statistics of all previous executed simulations and also to extract network 

results for further study locally. 

First, a detailed description of 802.15.4 is provided, discussing the network 

architecture, the network topology and the main network entities and functions. Also, 

security and energy consumption issues are discussed. The next section presents the 

main features, functions, architecture and applications of the wireless sensor networks.  

Then, the Android operating system is presented in terms of the adopted 

functionalities and functions used in the presented application, followed by a detailed 

analysis of the LRWPAN Simulator application. The following chapters present and 

evaluate various scenarios as well as their evaluation results. 

Finally, implementation limitations and problems are discussed. This Thesis is 

closed with general conclusions and future expansions of the presented application. 

 

Key Words: IEE 802.15.4, wireless sensor networks, Android, ad hoc network, WSN, 

WPAN, LR-WPAN, low data rate, event-driven 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Στόχος και Κίνητρα Συγγραφής  
 

Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη επιθυμία για συνδεσιμότητα προκάλεσε την 

ανέγερση του Διαδικτύου των Πραγμάτων ή αλλιώς Internet of Things . 

 Η ασύρματη αυτή τεχνολογία εξελίχθηκε με την γρήγορη διάδοση του 

ασύρματου Internet και των ενσωματωμένων αισθητήρων και έτσι οι άνθρωποί άρχισαν 

να αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να είναι όχι μόνο ένα επαγγελματικό 

εργαλείο αλλά και προσωπικό.  

Η ραγδαία ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων οφείλεται στην 

ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών τους. Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων [1] ( 

Wireless Sensor Network – WSN ) αποτελείται από διασκορπισμένους αυτόνομους 

κόμβους για την παρακολούθηση φυσικών ή περιβαλλοντολογικών συνθηκών, όπως η 

θερμοκρασία, ο ήχος, η ατμοσφαιρική πίεση κτλ.. Σκοπός του είναι η μεταφορά των 

δεδομένων αυτών, μέσω συνεργασίας των κόμβων σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.  

Το πρότυπο IEEE 802.15.4 [2] σχεδιάστηκε για συσκευές με χαμηλό ρυθμό 

μετάδοσης δεδομένων, οι οποίες επικοινωνούν καταναλώνοντας χαμηλά επίπεδα 

ισχύος. Με βάση το πρότυπο αυτό, λειτουργούν και τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.  

Η ανάπτυξη τους σε συνδυασμό με την πρόοδο των μικροεπεξεργαστών, των 

κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, των μικρο-ηλεκτρομηχανικών 

κυκλωμάτων (Micro-Electro-Mechanical Systems - MEMS) αλλά και των 

ενσωματωμένων συστημάτων αποσκοπεί, όχι μόνο στη βελτίωση του βιοτικού μας 

επιπέδου [3], αλλά και στη γενικότερη υποστήριξη της διαχείρισης λειτουργιών σε 

διάφορους τομείς [4], όπως η βιομηχανία, η ιατρική και  η προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Παράλληλα με τις προαναφερόμενες τεχνολογίες, άνθηση γνωρίζει και το 

λειτουργικό σύστημα συσκευών κινητής τηλεφωνίας, Android [5]. Ένα λειτουργικό 

σύστημα ανοιχτού κώδικα που προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων 

εφαρμογών. Στοχεύοντας το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, υλοποιήθηκε η 

εφαρμογή LRWPAN Simulator.  
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1.2 Σχετική Βιβλιογραφία  
 

Μέχρι στιγμής, έχουν αναπτυχθεί ποικίλοι προσομοιωτές για ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων, οι οποίοι λειτουργούν σε προσωπικούς υπολογιστές, όπως αναφέρεται στο 

[6]. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής: 

 NS-2: διακριτός γεγονοδηγούμενος προσομοιωτής σε C++ 

 OMNET++: αρθρωτός γεγονοδηγούμενος προσομοιωτής  σε C++ 

 J-Sim: προσομοιωτική πλατφόρμα σε Java 

 NCTUns.2.0: διακριτός γεγονοδηγούμενος προσομοιωτής που 

ενσωματώνεται σε UNIX 

 JiST/SWANS: διακριτός γεγονοδηγούμενος προσομοιωτής που 

ενσωματώνεται σε Java byte-code 

 GloMoSim: προσομοιωτικό περιβάλλον για ασύρματα δίκτυα που 

χτίζονται μέσω της προσομοιωτικής γλώσσας Parsec  

 SSFNet: ένα σύνολο από μοντέλα δικτύων σε Java,που χτίζονται μέσω 

του Scalable Simulation Framework (SSF), μιας διεπαφής 

προγραμματισμού εφαρμογών για την συμβατότητα μεταξύ 

προσομοιωτών 

 Ptolemy II: πακέτα Java που υποστηρίζουν διαφορετικά μοντέλα 

προσομοίωσης (διακριτής, γεγονοδηγούμενης, πραγματικού χρόνου 

κ.τλ.) 

 

O LRWPAN Simulator αποτελεί μια πιο απλή και ψυχαγωγική προσέγγιση για 

την εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του πρωτοκόλλου ενός δικτύου αισθητήρων 

(WSN) [7].  

Η παρούσα εφαρμογή δεν διαθέτει πλήρως τα χαρακτηριστικά ενός  καλού 

προσομοιωτή μεγάλης κλίμακας, όπως αναφέρονται στο [6]. Εκμεταλλευόμενη την 

ανάπτυξη του Android, με όλους τους πιθανούς περιορισμούς, στοχεύει στην 

κατανόηση και καταγραφή των ακολουθιακών λειτουργιών για την κατασκευή ενός 

ασύρματου δικτύου αισθητήρων και την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων, 

χρησιμοποιώντας ειδοποιητικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης με την 

δυνατότητα επιλογής ταχυτήτων προβολής. 

Στην περαιτέρω όμως ανάλυση της εφαρμογής θα προβούμε αργότερα. 
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2. Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.15.4 

 

2.1 Γενική Περιγραφή 
 

Το πρότυπο 802.15.4, του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), ορίζει το 

πρωτόκολλο και την επικοινωνία των συσκευών ενός προσωπικού, ασύρματου δικτύου 

με χαμηλό ρυθμό δεδομένων (Low Rate WPAN [2]). Αναπτύχθηκε το 2003 και 

συντηρείται από την ομάδα προτύπων 802.15, που ειδικεύεται στα προσωπικά 

ασύρματα δίκτυα (WPANs).  Τελευταία ανανέωση του το 802.15.4-2011, αλλά στην 

παρούσα διπλωματική θα επικεντρωθούμε στην εκδοχή 802.15.4-2006. Άλλα πρότυπα 

της ομάδας αυτής είναι το 802.15.1 (Bluetooth), το 802.15.3, που αφορά τεχνολογίες 

ευρείας ζώνης  με υψηλό ρυθμό δεδομένων (High Rate WPAN) και το 802.15.6, που 

αναφέρεται σε δίκτυα σώματος (Body Area Networks [8]). 

Ένα LR-WPAN  είναι ένα δίκτυο επικοινωνιών χαμηλού κόστους που επιτρέπει 

την ασύρματη σύνδεση σε εφαρμογές με περιορισμένη ισχύ και χαμηλές απαιτήσεις 

ρυθμαπόδοσης. Βασικός στόχος του δικτύου αυτού, είναι η αξιοπιστία της μεταφοράς 

δεδομένων με χαμηλό κόστος και ευκολία στην εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα 

απλό και ευέλικτο πρωτόκολλο, με μια ικανοποιητική διάρκεια ζωής για την μπαταρία 

στις συμπεριλαμβανόμενες συσκευές.  

Το βασικό, εμπλουτισμένο και βελτιστοποιημένο πλέον πρότυπο είναι το 

802.15.4a/b. Ειδικές εκδόσεις του προτύπου [9] αυτού, που χρησιμοποιούν την ίδια 

βασική ραδιοφωνική τεχνολογία είναι το 802.15.4c  για την Κίνα, το 802.15.4d  για την 

Ιαπωνία, το 802.15.4e για βιομηχανικές εφαρμογές [4], το 802.15.4f για ενεργά 

συστήματα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (Active RFID System) και το 802.15.4g για 

τα Έξυπνα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Smart Utility Networks - SUN). 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτύπου 802.15.4  είναι τα ακόλουθα: 

 Ρυθμοί δεδομένων μέσω του αέρα στα 250 kb/ps, 100kb/ps και 20 kb/ps 

 Εφαρμογή σε τοπολογία αστέρα ή peer to peer 

 Χρήση 16-bit κατανεμημένης σύντομης διεύθυνσης ή 64-bit μοναδικής 

εκτεταμένης διεύθυνσης 

 Προαιρετική χρήση εγγυημένων χρονοθυρίδων (Guaranteed Time Slots - GTS) 
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 Χρήση μεθόδου πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος σήματος και 

αποφυγή συγκρούσεων (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance – CSMA-CA), μέσω του οποίου επιλέγεται η χρονική στιγμή που θα 

εκπέμψει μια συσκευή ή θα τεθεί σε αναμονή για τη λήψη ενός πακέτου. 

 Πλήρως αναγνωρίσιμο πρωτόκολλο για αξιοπιστία μετάδοσης 

 Μικρή κατανάλωση ισχύος 

 Ανίχνευση ενέργειας (Energy Detection - ED) 

 Ένδειξη Ποιότητας Ζεύξης (Link Quality Indication - LQI) 

 16 διαθέσιμα κανάλια στα 2450 MHz, 10 κανάλια στα 915 MHz και 1 κανάλι 

στα 868 MHz. 

 

Σε ένα LR-WPAN υπάρχουν δύο ειδών συσκευές: μια συσκευή με πλήρεις 

λειτουργίες (Full Function Device - FFD) και μια με μειωμένες λειτουργίες (Reduced 

Function Device - RFD). Μια FFD μπορεί να λειτουργήσει με τρεις τρόπους: ως 

συντονιστής προσωπικού δικτύου (PAN Coordinator) ή ως ένας απλός συντονιστής ή 

ακόμα και ως μια απλή συσκευή.  

 

Μια FFD [10] μπορεί να επικοινωνήσει τόσο με άλλες RFDs όσο και με άλλες FFDs. 

Μια RFD όμως, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μόνο μια FFD και στέλνει μικρές 

ποσότητες δεδομένων. Προορίζεται για απλές εφαρμογές, όπως ένας αισθητήρας, με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους και χωρητικότητα μνήμης. 

 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα LW-PAN μπορούν να λειτουργήσουν 

ικανοποιητικά σε μια εμβέλεια των 10 μέτρων. Ο χώρος αυτός ονομάζεται Personal 

Operating Space (POS) [2].   

 

Η λειτουργία τους είναι εφικτή και σε μεγαλύτερο εύρος, αλλά με μείωση του 

ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων. Δύο ή περισσότερες συσκευές που βρίσκονται μέσα 

σε ένα POS και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσο του ίδιου φυσικού 

καναλιού, αποτελούν ένα WPAN. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μιας FFD, που θα 

λειτουργεί ως συντονιστής δικτύου. 
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2.2 Τοπολογίες Δικτύου 
 

Οι εφαρμόσιμες τοπολογίες για ένα LR-WPAN, όπως προαναφέραμε είναι ο 

αστέρας και το peer to peer. Οι τοπολογίες αυτές παρουσιάζονται στο σχήμα 2.1.  

 

 

 

Σχήμα 1: Τοπολογίες Αστέρα και Peer to Peer [2] 

 

Στην τοπολογία του αστέρα [11], η επικοινωνία βασίζεται στην ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ του κεντρικού συντονιστή δικτύου (PAN Coordinator) και των 

υπολοίπων συσκευών. Μια συσκευή, πραγματοποιώντας την εκτέλεση κάποιας 

εφαρμογής, μπορεί να αποτελεί και το σημείο εκκίνησης ή τον τερματισμό μιας 

επικοινωνίας.  

Σχετικά με τον PAN Coordinator, κύριες λειτουργίες του, πέρα από μια 

εφαρμογή που εκτελεί, αποτελούν η εκκίνηση, ο τερματισμός και η δρομολόγηση της 

επικοινωνίας. Στην συγκεκριμένη τοπολογία απαιτείται να είναι συνεχώς συνδεδεμένος 

με μια πηγή ενέργειας, ενώ οι υπόλοιπες συσκευές μπορούν να έχουν ως πηγή ενέργειας 

μια μπαταρία. Επιπλέον, ανεξαρτήτως τοπολογίας, όλες οι συσκευές χαρακτηρίζονται 

από μια μοναδική 64-bit εκτεταμένη διεύθυνση ή μια 16-bit σύντομη διεύθυνση 

δικτύου, η οποία τους παραχωρείται από τον PAN Coordinator.  

Εφαρμογές που ωφελούνται από τη χρήση της τοπολογίας του αστέρα 

περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση συσκευών και λειτουργιών σε σπίτια, 

προσωπικούς υπολογιστές και περιφερειακά, παιχνίδια και προσωπική υγεία.  
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Η τοπολογία peer to peer [10] περιλαμβάνει επίσης έναν PAN Coordinator, 

παρόλα αυτά διαφέρει από τη τοπολογία αστέρα, καθώς κάθε συσκευή έχει τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας με οποιαδήποτε άλλη, αρκεί να βρίσκεται εντός 

της εμβέλειας της. Ως PAN Coordinator προτείνεται μια συσκευή και αναλαμβάνει να 

επικοινωνήσει πρώτη με τις υπόλοιπες μέσω του καναλιού.  

Με βάση την εν λόγω τοπολογία, δημιουργούνται πολύπλοκοι σχηματισμοί 

δικτύων, όπως τα δίκτυα πλέγματος (mesh networks) [12], τα οποία κρίνονται 

κατάλληλα για βιομηχανικούς ελέγχους, παρακολουθήσεις εμπορευμάτων, έξυπνη 

γεωργία, ασφάλεια και γενικά ως αποδοτικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.  

Ένα δίκτυο peer to peer μπορεί να είναι ad-hoc [13] (μια μορφή δικτύου με 

ελάχιστο πλάνο σχεδιασμού), να αυτοοργανώνεται και να αυτοθεραπεύεται. Μπορεί 

ακόμη να επιτρέπει πολλαπλά άλματα για τη δρομολόγηση των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσουν οι συσκευές.  

Επιπρόσθετα, κάθε PAN που δημιουργείται διαθέτει ένα μοναδικό 

προσδιοριστικό, που επιτρέπει την επικοινωνία των συσκευών ενός δικτύου, 

χρησιμοποιώντας τις σύντομες 16-bit διευθύνσεις, που προαναφέρθηκαν, αλλά και τις 

μεταδόσεις μεταξύ συσκευών που βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα. 

Μια ειδική περίπτωση τοπολογίας peer to peer αποτελεί το δέντρο συστάδων 

(cluster tree) [14]. Η τοπολογία αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2.  

 

 

Σχήμα 2: Cluster Tree [2]  
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Στο δίκτυο δέντρου συστάδων οι περισσότερες συσκευές είναι FFDs, με τις 

RFDs να συνδέονται ως φύλλα στο τέλος του κλαδιού, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η 

σύνδεση άλλων συσκευών με αυτές. 

 Κάθε FFD μπορεί να λειτουργήσει ως συντονιστής και να παρέχει υπηρεσίες 

συγχρονισμού σε απλές συσκευές και άλλους συντονιστές, αλλά μονάχα μια μπορεί να 

αποτελέσει τον PAN Coordinator, διαθέτοντας μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από τους 

υπόλοιπους.  

Ο PAN Coordinator δημιουργεί το πρώτο cluster, επιλέγοντας ένα 

αχρησιμοποίητο αναγνωριστικό δικτύου και εκπέμποντας αναγνωριστικά πλαίσια 

(beacons) στους γείτονές του. Μια συσκευή που θα λάβει ένα τέτοιο πλαίσιο, θα στείλει 

μια αίτηση στον PAN Coordinator για να ενταχθεί στο δίκτυό του. Αν η αίτηση γίνει 

αποδεκτή, τότε ο PAN Coordinator εντάσσει τη συσκευή αυτή στη λίστα γειτόνων σαν 

παιδί του.  

Έπειτα η συσκευή που εντάχθηκε, προσθέτει τον PAN Coordinator σαν γονέα 

της στη λίστα γειτόνων και εκπέμπει αναγνωριστικά πλαίσια προς τους δικούς της 

γείτονες. Όσοι λάβουν αυτά τα πλαίσια, μπορούν να εισέλθουν στο δίκτυο μέσω αυτής 

της συσκευής. Διαφορετικά, αν δεν γίνει αποδεκτή η αίτηση για την ένταξη της 

συσκευής στο δίκτυο, τότε θα προσπαθήσει να βρει κάποια άλλη συσκευή για γονέα 

της. 

 Η πιο απλή μορφή ενός cluster tree δικτύου, είναι ένα μοναχικό cluster. Μετά 

την επιλογή το αρχικού Pan Coordinator, ο ίδιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει μια 

διαφορετική FFD για να οριστεί ως PAN Coordinator ενός νέου cluster.  

Σταδιακά, μαζί του συνδέονται και άλλες συσκευές, σχηματίζοντας μια πολύ-

συσταδική δικτυακή δομή, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Οι γραμμές στο σχήμα αυτό 

αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις παιδιού-γονέα μεταξύ των συσκευών και όχι την 

επικοινωνιακή ροή.  

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια τέτοια δομή, είναι μεγαλύτερη κάλυψη, 

αλλά παράλληλα αυξανόμενη καθυστέρηση πληροφορίας. 
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2.3 Αρχιτεκτονική Δικτύου 
 

Η αρχιτεκτονική του 802.15.4  διαχωρίζει το πρότυπο σε επίπεδα. Κάθε επίπεδο 

είναι υπεύθυνο για ένα κομμάτι του προτύπου και προσφέρει τις υπηρεσίες του στα 

υψηλότερα. Η δομή των επιπέδων βασίζεται στο πρότυπο OSI (Open Systems 

Interconnection. Οι διεπαφές μεταξύ των επιπέδων καθορίζουν τις λογικές ζεύξεις που 

περιγράφονται στο πρότυπο. 

Μια συσκευή που συμμετέχει σε ένα LR-WPAN [2] περιλαμβάνει το Φυσικό 

Επίπεδο (Physical Layer - PHY), που εμπεριέχει τον πομποδέκτη ραδιοσυχνοτήτων RF, 

καθώς και έναν μηχανισμό ελέγχου χαμηλού επιπέδου, και το Υποεπίπεδο Ελέγχου 

Πρόσβασης (Medium Access Control Sublayer - MAC), το οποίο παρέχει πρόσβαση 

στο φυσικό κανάλι. 

 Το πρότυπο 802.15.4 ορίζει μονάχα αυτά τα δύο επίπεδα, ενώ τα ανώτερα, που 

αναφέρονται στο σχήμα 3, περιλαμβάνουν το επίπεδο δικτύου, το οποίο παρέχει τη 

διαμόρφωση του δικτύου και τη δρομολόγηση των μηνυμάτων, όπως επίσης και το 

επίπεδο εφαρμογής, που παρέχει την προβλεπόμενη λειτουργία της συσκευής. Tα πεδία 

αυτά, δεν ορίζονται στο παρόν πρότυπο.  

Επίσης, στο πρότυπο συμπεριλαμβάνονται το IEE 802.2 Type 1 Logical Link 

Control (LLC) Sublayer και το  Service-Specific Convergence Sublayer (SSCS) [3]. Το 

πρώτο έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο υποεπίπεδο MAC, διαμέσου του υποεπιπέδου 

SSCS. Ενώ το δεύτερο, παρέχει μια διεπαφή ανάμεσα στο υποεπίπεδο LLC με την IEE 

802.15.4 MCPS υπηρεσία του υποεπιπέδου MAC. 

 

Σχήμα 3: Τα επίπεδα του προτύπου 802.15.4 [2]  
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2.3.1 Το Φυσικό Επίπεδο (PHY) 
 

Το Φυσικό Επίπεδο συνδέει το υποεπίπεδο MAC με το φυσικό κανάλι, 

χρησιμοποιώντας έναν πομποδέκτη ραδιοσυχνοτήτων RF [2] και περιλαμβάνει δύο 

βασικές υπηρεσίες [2]: την υπηρεσία δεδομένων PHY (PHY Data Service) και την 

υπηρεσία διαχείρισης PHY (PHY Layer Management Service). 

 Η πρώτη ορίζει την μετάδοση και την παραλαβή μονάδων δεδομένων του 

πρωτοκόλλου PHY (PHY Protocol Data Units - PPDUs) διαμέσου του φυσικού 

καναλιού. Ενώ η δεύτερη, διασυνδέεται με την οντότητα διαχείρισης PLME (Physical 

Layer Management Entity), η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση μιας βάσης 

διαχειριστικών παραμέτρων που αποκαλείται PHY PAN information base (PIB). Οι δύο 

αυτές υπηρεσίες χρησιμοποιούν σημεία πρόσβασης για την υλοποίησή τους (Service 

Access Points - SAPs). Το μοντέλο του φυσικού επιπέδου παρουσιάζεται στο σχήμα 4. 

 

 Βασικές λειτουργίες του επιπέδου αυτού είναι οι ακόλουθες: 

 η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του πομποδέκτη 

  η ανίχνευση ισχύος (ED)  

 η ανίχνευση ποιότητας της ζεύξης (LQI)  

  η επιλογή καναλιού 

 η διαδικασία εκτίμησης ελεύθερου καναλιού (Clear Channel Assessment - 

CCA)  

 η παραλαβή και η μετάδοση πακέτων 

 

Σχήμα 4: Μοντέλο Επιπέδου PHY [2] 
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Όσον αφορά την πρόσβαση στο κανάλι, στο 802.15.4 χρησιμοποιείται η μέθοδος 

πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος σήματος με αποφυγή συγκρούσεων 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – CSMA-CA) [15], 

επιτρέποντας έτσι σε πολλούς κόμβους να έχουν πρόσβαση στο κανάλι σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές χωρίς παρεμβολές.  

Επίσης, σημαντικό ρόλο στη μετάδοση παίζουν η ισχύς του πομπού και η 

ευαισθησία του δέκτη. Το ελάχιστο επίπεδο ισχύος καθορίζεται στα -3 dBm ή στα 0.5 

mW . Οι περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούν 0 dBm ή 1 mW, όμως υπάρχουν και 

άλλες με 20 dBm ή 100 mW [16].  

Σχετικά με την εμβέλεια της μετάδοσης, εξαρτάται από το είδος της διαδρομής 

και θα πρέπει στο μεγαλύτερο κομμάτι να υπάρχει οπτική επαφή. Σε μια εξωτερική 

περιοχή χωρίς εμπόδια η εμβέλεια μπορεί να φτάσει και το 1 χιλιόμετρο. Στις 

περισσότερες εφαρμογές η εμβέλεια κυμαίνεται στα 10 με 75 μέτρα [2, 16].  

Το πρότυπο αυτό, δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίζεται σε Ευρώπη, 

Ιαπωνία, Καναδά και Αμερική και παρέχει μια βασική διαμόρφωση πάνω στην οποία 

μπορούν να προστεθούν άλλα πρωτόκολλα και λειτουργίες από τα ανώτερα επίπεδα. 

 

Υποστηρίζονται 4 διαφορετικά PHYs [2]: 

 Ένα PHY συχνότητας 868/915 MHz, που χρησιμοποιεί διασπορά φάσματος με 

άμεση ακολουθία (Direct Sequence Spread Spectrum) και (BPSK) διαμόρφωση 

για χαμηλούς ρυθμούς δεδομένων 

o Ένα PHY συχνότητας 868/915 MHz, που χρησιμοποιεί διασπορά 

φάσματος με άμεση ακολουθία (DSSS) και (O-QPSK) διαμόρφωση για 

υψηλούς ρυθμούς δεδομένων 

o Ένα PHY συχνότητας 868/915 MHz, που χρησιμοποιεί διασπορά 

φάσματος με παράλληλη ακολουθία (PSSS - Parallel Sequence Spread 

Spectrum) και ASK (Amplitude Shift Keying) διαμόρφωση για υψηλούς 

ρυθμούς δεδομένων 

 Ένα PHY συχνότητας 2450 MHz, που χρησιμοποιεί διασπορά φάσματος με 

άμεση ακολουθία (DSSS) και O-QPSK διαμόρφωση για υψηλούς ρυθμούς 

δεδομένων. 
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Η πιο κοινή συχνότητα είναι αυτή των 2.4GHz. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά χρήσης της κάθε συχνότητας.  

 

PHY (MHz) 868/915 
868/915 

(προαιρετικό) 

868/915 

(προαιρετικό) 
2450 

Ζώνη 

Συχνοτήτων 

(MHz) 

868-868.6 

902-928 

868-868.6 

902-928 

868-868.6 

902-928 
2400-2483.5 

Χώρα 

Κάλυψης 

ISM Europe 

ISM America 

ISM Europe 

ISM America 

ISM Europe 

ISM America 

ISM 

Worldwide 

Εύρος Ζώνης 
600 KHz 

2 MHz 

600 KHz 

2 MHz 

600 KHz 

2 MHz 
5 MHz 

Ρυθμός 

Δεδομένων 

(Kbps) 

20 

40 

250 

250 

100 

250 
250 

Ρυθμός 

Συμβόλων 

(ksymbol/s) 

20 

40 

12.5 

50 

25 

62.5 
62.5 

Symbols 
Binary 

Binary 

 

20-bit PSSS 

5-bit PSSS 

 

16-ary Orthogonal 

16-ary Orthogonal 

16-ary 

Orthogonal 

Αριθμός 

καναλιών 

1 

10 

1 

10 

1 

10 
16 

Ευαισθησία  

του RF 

-92dBm 

-92dBm 

-85dBm 

-85dBm 

-85dBm 

-85dBm 
-85dBm 

Διαμόρφωση 
BPSK 

BPSK 

ASK 

ASK 

O-QPSK 

O-QPSK 
O-QPSK 

 

Πίνακας 1: Συχνότητες και ρυθμοί δεδομένων του προτύπου 802.15.4 
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2.3.2 Το Υποεπίπεδο MAC 
 

Το Υποεπίπεδο MAC αποτελεί μια διεπαφή ανάμεσα στο υποεπίπεδο SSCS και 

στο επίπεδο PHY. Παρέχει και αυτό δύο ειδών υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούνται από 

αντίστοιχα σημεία πρόσβασης (SAPs) [2].  

Η μία είναι η υπηρεσία δεδομένων MAC,  η οποία επιτρέπει τη μετάδοση και 

την παραλαβή πλαισίων δεδομένων του υποεπιπέδου MAC (MAC Protocol Data Units 

- MPDUs) προς τη υπηρεσία δεδομένων PHY. Η άλλη, ονομάζεται υπηρεσία 

διαχείρισης MAC και διασυνδέεται με την οντότητα διαχείρισης MLME (MAC  

Sublayer Management Entity), η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση μιας βάσης 

διαχειριστικών παραμέτρων που αποκαλείται MAC PAN information base (PIB) [2]. Η 

δομή του υποεπιπέδου φαίνεται στο σχήμα 5.  

 

Σχήμα 5: Μοντέλο υποεπιπέδου MAC [2] 

 

Άλλα βασικές λειτουργίες του MAC [2] είναι: 

 Η διαχείριση των πλαισίων beacons, που χρησιμοποιούνται για θέματα 

συγχρονισμού και ως αναγνωριστικά σήματα μεταξύ των κόμβων 

 Η πρόσβαση στο κανάλι με την υλοποίηση του CSMA-CA  

 Η διαχείριση των εγγυημένων χρονοθυρίδων (GTS)  

 H αξιόπιστη διαχείριση  και παράδοση των πλαισίων μεταξύ οντοτήτων MAC 

 Η ασφάλεια της συσκευής  

 Η σύνδεση και η αποσύνδεση της συσκευής με το PAN  
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2.4 Βασικές Οντότητες και λειτουργίες 
 

2.4.1 Δομή Superframe 
 

Το πρότυπο 802.15.4 ορίζει την προαιρετική χρήση της δομής superframe [17]. 

Η δομή αυτή αποτελεί ένα πλαίσιο δεδομένων, την μορφή και το μέγεθος του οποίου, 

ορίζει ο διαχειριστής (FFD Coordinator) που θα την δημιουργήσει. 

 Ένα superframe αποτελείται από ένα ενεργό (Active Period) και από ένα 

ανενεργό μέρος (Inactive Period), όπως φαίνεται στο σχήμα 6. Oριοθετείται από δύο 

πλαίσια beacons και αποτελείται από 16 συνολικά χρονοθυρίδες ίσου μεγέθους.  

Τα beacons [2] είναι πλαίσια που μεταδίδονται από τους διαχειριστές FFD, 

χωρίς τη χρήση CSMA-CA, για αναγνώριση ενός υπάρχοντος δικτύου, αλλά και για 

λόγους συγχρονισμού προς τους γείτονες τους. Ένα τέτοιο πλαίσιο μεταδίδεται στην 

πρώτη χρονοθυρίδα του κάθε superframe. Αν ο διαχειριστής δεν επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει superframes, τότε σταματούν και οι μεταδόσεις των beacons.  

 

Σχήμα 6: Superframe χωρίς τη χρήση των  GTS [2] 

 

Η ενεργή περίοδος ενός superframe αποτελείται από την περίοδο διαμάχης για 

πρόσβαση (Contention Access Period – CAP) και προαιρετικά από την περίοδο με 

απουσία διαμάχης (Contention Free Period – CFP), η οποία μπορεί και να μην υπάρχει, 

όπως φαίνεται στα σχήματα 6 και 7 [2] .  

Το CFP αποτελούν οι εγγυημένες χρονοθυρίδες (GTS), όπου ο διαχειριστής 

μπορεί να αναθέσει έως επτά από αυτές, ενώ οι υπόλοιπες 16 χρονοθυρίδες 

χρησιμοποιούνται από τους κόμβους για μετάδοση δεδομένων. Αν απουσιάζουν οι GTS, 

τότε η συσκευή την περίοδο αυτή παραμένει ανενεργή. 

 Η περίοδος CAP προηγείται της CFP και οποιαδήποτε επικοινωνία οριστεί στην 

τελευταία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη εκκίνηση του επόμενου GTS και 
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χωρίς τη χρήση του αλγορίθμου CSMA-CA. Μια ανάθεση στη CFP μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερες από μια χρονοθυρίδες [11]. 

 

 

Σχήμα 7: Superframe με  τη χρήση των  GTS [2] 

 

Η δομή του superframe εξαρτάται από την τιμή δυο μεταβλητών: του 

macBeaconOrder (ΒΟ), το οποίο περιγράφει το χρόνο ανά τον οποίο ο διαχειριστής 

μεταδίδει τα beacon του και του macSuperframeOrder (SO), το οποίο ορίζει το 

μέγεθος της ενεργούς περιόδου του superframe, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2.9. 

Ορίζονται οι παρακάτω σχέσεις [2]: 

 0 ≤ BO ≤ 14, (Beacon Interval)BI = aBaseSuperframeDuration * 2BO symbols 

 0 ≤ SO ≤ BO ≤ 14, (Superframe Duration)SD = aBaseSuperframeDuration * 

2SO symbols 

Αν ΒΟ = 15 τότε ο διαχειριστής δεν θα παράγει πλαίσια beacon. Aν SO = 15, τότε ο 

διαχειριστής δεν θα παραμείνει ενεργός μετά το beacon. Η κάθε χρονοθυρίδα της 

ενεργούς περιόδου έχει διάρκεια  aBaseSlotDuration * 2SO  [18].  

 

 

Σχήμα 8: Ολοκληρωμένη δομή ενός superframe [2] 
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Σε ένα δίκτυο που έχει επιλεγεί η χρήση των πλαισίων beacon, οι διαχειριστές 

θα πρέπει να χειρίζονται σωστά τους χρόνους άφιξης των εισερχόμενων superframes, 

όπως επίσης και τον χρόνο εκκίνησης των δικών τους που θα παραχθούν. Η μεταβλητή 

StartTime [17] χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει τους χρόνους αυτούς, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 9. Το μεταδιδόμενο-εξερχόμενο superframe θα πρέπει να ξεκινά τη μετάδοσή του 

μετά την λήξη της ενεργούς περιόδου ενός εισερχόμενου.   

 

 

Σχήμα 9: Εναλλαγή εισερχόμενου και εξερχόμενου superframe [2] 

 

 

Επίσης το υποεπίπεδο MAC χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να 

επεξεργαστεί τα δεδομένα που λαμβάνει από το φυσικό επίπεδο. Δύο διαδοχικά πλαίσια 

που στέλνονται από μια συσκευή θα πρέπει να διαχωρίζονται από ένα χρονικό διάστημα 

IFS [2]. Το μέγεθος του διαστήματος αυτού εξαρτάται από το μέγεθος του πλαισίου που 

μεταδίδεται. Αν το μέγεθος του πλαισίου είναι μικρότερο της μεταβλητής 

aMaxSIFSFrameSize, τότε θα ακολουθείται από ένα διάστημα SIFS μεγέθους 

macMinSIFSPeriod. Αν το μέγεθος του πλαισίου είναι μεγαλύτερο της μεταβλητής 

aMaxSIFSFrameSize, τότε θα ακολουθείται από ένα διάστημα LIFS μεγέθους 

macMinLIFSPeriod.  

Αυτοί οι κανόνες συμπεριλαμβάνονται και στην εφαρμογή του αλγορίθμου 

CSMA-CA για μετάδοση στην ενεργό περιοχή των superframes [2]. 
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2.4.2 Μοντέλα Μεταφοράς Δεδομένων 
 

 

Σχετικά τώρα με τη μεταφορά δεδομένων [10]  μεταξύ των συσκευών ορίζονται 

τρεις τύποι από το παρόν πρότυπο:  

 

1. Μεταφορά δεδομένων από συσκευή στο διαχειριστή δικτύου (Σχήμα 10) 

 

 

Σχήμα 10: Αποστολή δεδομένων σε PAN Coordinator με χρήση beacons [2] 

 

 Όταν μια συσκευή  αποτελεί μέρος ενός δικτύου που χρησιμοποιούνται beacons 

και θέλει να στείλει δεδομένα προς τον διαχειριστή PAN Coordinator του 

δικτύου, τότε αρχικά θα πρέπει να συγχρονιστεί μαζί του, βρίσκοντας ένα beacon 

του. Έπειτα, μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα σε μια χρονοθυρίδα του 

αντίστοιχου superframe με χρήση του αλγορίθμου slotted CSMA-CA [2, 15]. 

Στη συνέχεια ο διαχειριστής αποδέχεται τα δεδομένα και μεταδίδει προαιρετικά 

ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης (acknowledgement frame). 

 

 

Σχήμα 11: Αποστολή δεδομένων σε PAN Coordinator χωρίς beacons [2] 

 

 Όταν μια συσκευή θέλει να στείλει δεδομένα σε ένα δίκτυο που δεν είναι 

ενεργοποιημένα τα beacons, τότε μεταδίδει τα δεδομένα προς τον διαχειριστή 
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του δικτύου με τη χρήση του αλγορίθμου un-slotted CSMA-CA. Έπειτα ο 

διαχειριστής, έχοντας λάβει τα δεδομένα μεταδίδει προαιρετικά ένα πλαίσιο 

επιβεβαίωσης (acknowledgement frame), όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 11. 

 

2. Μεταφορά δεδομένων από διαχειριστή δικτύου σε μια συσκευή (Σχήμα 12) 

 

 

Σχήμα 12: Αποστολή δεδομένων από PAN Coordinator με χρήση beacons [2] 

 

 Όταν ένας διαχειριστής δικτύου επιθυμεί να στείλει δεδομένα σε μια συσκευή 

με τη χρήση beacons, τότε υποδεικνύει στο beacon ότι ένα μήνυμα εκκρεμεί. 

Η συσκευή  ακούει περιοδικά για ένα τέτοιου είδους beacon και μόλις το λάβει, 

μέσω του αλγορίθμου CSMA-CA, στέλνει μια εντολή και ζητάει τα δεδομένα. 

Έπειτα, ο διαχειριστής στέλνει πλαίσιο επιβεβαίωσης, αφού λάβει την εντολή 

και στη συνέχεια στέλνει το πλαίσιο δεδομένων που εκκρεμεί μέσω slotted 

CSMA-CA. Η συσκευή αποδέχεται τα δεδομένα και στέλνει αντίστοιχο 

πλαίσιο επιβεβαίωσης. 

 

Σχήμα 13: Αποστολή δεδομένων από PAN Coordinator χωρίς beacons [2] 

 

 Όταν ένας διαχειριστής δικτύου επιθυμεί να στείλει δεδομένα σε μια συσκευή 

χωρίς τη χρήση beacons, τότε αποθηκεύει τα δεδομένα μέχρι μια συσκευή να 

κάνει αίτηση για αυτά. Η συσκευή  μέσω του un-slotted CSMA-CA , στέλνει 
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μια εντολή και ζητάει τα δεδομένα. Έπειτα, ο διαχειριστής στέλνει πλαίσιο 

επιβεβαίωσης, αφού λάβει την εντολή και στη συνέχεια στέλνει το πλαίσιο 

δεδομένων που εκκρεμεί μέσω un-slotted CSMA-CA. Η συσκευή αποδέχεται 

τα δεδομένα και στέλνει αντίστοιχο πλαίσιο επιβεβαίωσης, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 13. 

 

3. Μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο ομότιμων συσκευών  

 

Ανάλογα με το αν στο δίκτυο που εντάσσονται οι συσκευές χρησιμοποιούνται 

beacons ή όχι, γίνεται χρήση του αλγορίθμου CSMA-CA σε slotted ή un-slotted 

μορφή για την μετάδοση των δεδομένων [2]. Αν υπάρχουν beacons, οι δύο 

συσκευές θα πρέπει πρώτα να συγχρονιστούν . 

 

 

2.4.3 Δομές Πλαισίων 
 

Τα δίκτυα LR-WPAN προσδιορίζουν τέσσερις δομές πλαισίων: το Beacon frame, 

το Data frame, το Acknowledgment frame και το MAC Command frame. Στο σχήμα 14 

φαίνεται η γενικότερη δομή ενός πλαισίου του πρωτοκόλλου 802.15.4, που περιλαμβάνει 

κεφαλίδες και στοιχεία από το φυσικό επίπεδο, αλλά και το επίπεδο MAC. 

 

 

 

Σχήμα 14: Γενική δομή πλαισίου στο πρότυπο 802.15.4 [19] 
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Πιο αναλυτικά: 

 

 Γενική δομή πλαισίου στο επίπεδο PHY : 

 

 

Σχήμα 15: Γενική δομή πλαισίου PPDU [2] 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 15, το πλαίσιο PPDU αποτελείται από τρία 

βασικά μέρη :  

 

 μια κεφαλίδα συγχρονισμού (Synchronization Header – SHR), η οποία 

περιέχει: 

o το υποπεδίο Preamble, που χρησιμοποιείται από τον πομποδέκτη για 

συγχρονισμό συμβόλων.  

o και το υποπεδίο SFD (Start of Frame Delimiter), το οποίο 

υποδεικνύει το τέλος της κεφαλίδας και την αρχή του φορτιού 

δεδομένων. Ανάλογα με την συχνότητα που θα επιλεγεί για την 

λειτουργία των συσκευών, θα εξαρτηθεί και το μέγεθος των δύο 

αυτών υποπεδίων. 

 μια κεφαλίδα του φυσικού επιπέδου (PHY Header - PHR)  

 και ένα φορτίο (PHY Payload ή αλλιώς PHY Service Data Unit -PSDU ), 

το οποίο περικλείει το πλαίσιο του υποεπιπέδου MAC (MPDU). Το μέγιστο 

μέγεθος του πεδίου αυτού καθορίζεται από την παράμετρο 

aMaxPHYPacketSize  του φυσικού επιπέδου. 
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 Γενική δομή πλαισίου στο υποεπίπεδο MAC: 

 

 

Σχήμα 16: Γενική δομή πλαισίου MPDU [2] 

 

 

Σύμφωνα με το σχήμα 16, το πλαίσιο MPDU αποτελείται από: 

 

 μια κεφαλίδα ελέγχου (MAC Header – MHR), η οποία περιέχει υποπεδία για 

τον αρίθμηση, τον έλεγχο, την διευθυνσιοδότηση και την ασφάλεια του 

πλαισίου. Στο σχήμα 17 παρουσιάζονται τα επιμέρους υποπεδία του πεδίου 

Frame Control σε ένα πλαίσιο MAC. 

 το φορτίο δεδομένων(MAC Payload ή αλλιώς MAC Service Data Unit -

MSDU ), μεταβλητού μεγέθους, το οποίο περιέχει πληροφορίες ανάλογα με το 

είδος του πλαισίου 

 και το υποπεδίο MFR (MAC Footer), το οποίο περιέχει το FCS, μια τιμή που 

παράγεται από μια πολυωνυμική γεννήτρια αριθμών. 

 

 

 

Σχήμα 17: Υποπεδία του πεδίου Frame Control σε ένα πλαίσιο MAC [2] 
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 Πλαίσιο beacon (beacon frame), που μεταδίδεται από τους διαχειριστές 

FFDs μόνο όταν έχει επιλεγεί η χρήση τους. 

 

 

Σχήμα 18: Δομή πλαισίου Beacon [2] 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου, όπως φαίνεται και στο σχήμα 18, είναι τα 

υποπεδία του MAC Payload, που αφορούν:  

o τον προσδιορισμό των superframes,  

o την διαχείριση των εγγυημένων χρονοθυρίδων και των διευθύνσεων με 

εκκρεμείς διαδικασίες.  

Επίσης, περιέχει το προαιρετικό υποπεδίο Beacon payload, με μέγιστο μέγεθος 

aMaxBeaconPayloadLength.   

 

Στο σχήμα 19 παρουσιάζονται τα υποεπίπεδα του πεδίου Superframe 

Specification, που έχουν να κάνουν με την αρίθμηση του superframe, την 

διαχείριση των χρονοθυρίδων του και με στοιχεία, που θα το διαφοροποιούν, εάν 

προέρχεται από τον διαχειριστή του δικτύου και όχι από έναν απλό διαχειριστή.   

 

 

Σχήμα 19: Υποπεδία του πεδίου Superframe Specifications [2] 
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Έπειτα, σχετικά με το πεδίο των Pending address fields, η τιμή που δίνεται είναι 

μια λίστα διευθύνσεων από κόμβους με εκκρεμείς διαδικασίες. Ακολούθως, το 

πεδίο GTS  περιέχει τρία υποπεδία (σχήμα 20):  

 το GTS Specification, το οποίο περιέχει τα ακόλουθα υποπεδία (σχήμα 

21): 

o GTS Descriptor Count, πόσοι GTS Descriptors περιέχονται στην 

GTS List 

o Reserved 

o GTS Permit, αν επιτρέπεται η χρήση των GTS 

 το GTS Directions, το οποίο περιέχει τα υποπεδία (σχήμα 22): 

o GTS Directions Mask, μια μάσκα που αποτελεί αναγνωριστικό 

στοιχείο των GTS στο superframe 

o Reserved 

 και το GTS List, μια λίστα από GTS Descriptors (η δομή του οποίου 

φαίνεται στο σχήμα 23), που αντιστοιχούν σε εγγυημένες χρονοθυρίδες 

που πρέπει να διατηρηθούν. 

 

 

Σχήμα 20: Υποπεδία του GTS Fields [2] 

 

Σχήμα 21: Υποπεδία του GTS Specification [2] 

 

Σχήμα 22: Υποπεδία του GTS Directions [2] 

 

Σχήμα 23: Υποπεδία του GTS Descriptor [2] 
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 Πλαίσιο δεδομένων (data frame), για μεταφορά δεδομένων μεταξύ των 

συσκευών 

 

Σχήμα 24: Δομή πλαισίου δεδομένων [2] 

 

 

Κύριο χαρακτηριστικό του πλαισίου δεδομένων, όπως φαίνεται και στο σχήμα 

24, είναι ότι το πεδίο MAC Payload περιέχει μονάχα το φορτίο πληροφοριών 

που είναι να μεταδοθούν και κανένα άλλο υποπεδίο. 

 

 

 Πλαίσιο επιβεβαίωσης (acknowledgement frame), για την επιβεβαίωση της 

επιτυχούς λήψης ενός πλαισίου 

 

 

Σχήμα 25: Δομή πλαισίου επιβεβαίωσης [2] 

 

 

Σύμφωνα με το σχήμα 25, στο πλαίσιο επιβεβαίωσης απουσιάζουν τα πεδία 

φορτίου πληροφορίας και διευθύνσεων. 
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 Πλαίσιο εντολής MAC (Mac command frame), για τη διαχείριση οντοτήτων  

MAC 

 

 

Σχήμα 26: Δομή πλαισίου εντολής MAC [2] 

 

 

Τα είδη των εντολών Mac που μπορούν να αποσταλούν μέσω ενός τέτοιου 

πλαισίου φαίνονται στον πίνακα 2. Το πεδίο MAC Payload στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο αποτελείται από το είδος της εντολής MAC και το φορτίο που πρέπει να 

μεταφερθεί. 

 

 

Πίνακας 2: Είδη πλαισίων εντολών MAC [2] 
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2.4.4 Δομικά Τμήματα Υπηρεσίας  
 

Οι υπηρεσίες ενός επιπέδου είναι οι δυνατότητες που προσφέρει στο χρήστη του 

επόμενου υψηλότερου επίπεδου, με το να χτίσει τις λειτουργίες του πάνω στις υπηρεσίες 

στις υπηρεσίες του κατώτερου επιπέδου [10]. Στο σχήμα 27 φαίνεται η ιεραρχία των 

σχέσεων μεταξύ peer οντοτήτων πρωτοκόλλου. 

 

Σχήμα 27: Δομικά τμήματα υπηρεσίας [2] 

 

Οι υπηρεσίες ορίζονται από την ροή των πληροφοριών μεταξύ του χρήστη και 

του αντίστοιχου επιπέδου. Κάθε γεγονός υφίσταται με το πέρασμα παραμέτρων μεταξύ 

των επιπέδων, διαμέσου μιας υπηρεσίας σε σημείο πρόσβασης (SAP) που σχετίζεται με 

ένα χρήστη υπηρεσίας.  

Μια υπηρεσία λοιπόν, περιγράφεται από τα δομικά της στοιχεία, αλλά και από 

τις παραμέτρους που την χαρακτηρίζουν. 

Ένα δομικό στοιχείο μπορεί να είναι ένα από τα τέσσερα ακόλουθα: 

 Request, περνάει από χρήστη σε επίπεδο για να σηματοδοτήσει την εκκίνηση μιας 

υπηρεσίας. 

 Indication, περνάει από επίπεδο σε χρήστη για να σηματοδοτήσει ένα εσωτερικό 

συμβάν του επιπέδου που είναι σημαντικό για τον χρήστη και σχετίζεται συνήθως 

με ένα request. 

 Response, περνάει από χρήστη σε επίπεδο για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση 

μιας διαδικασίας που προκλήθηκε από κάποιο προηγούμενο δομικό στοιχείο. 

 Confirm, περνάει από επίπεδο σε χρήστη για να παραδώσει τα αποτελέσματα ενός 

προηγούμενου κληθέντος request. 
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2.5 Κατανάλωση Ενέργειας 
 

Οι εφαρμογές, στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν πρότυπο, περιλαμβάνουν 

συσκευές οι οποίες τροφοδοτούνται από μπαταρίες. Η αντικατάσταση ή η επαναφόρτιση 

των μπαταριών σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου πρακτική, καθιστώντας έτσι 

κρίσιμο το θέμα διαχείρισης της ενέργειας .  

Επιπλέον διαχείριση σε θέματα ενέργειας απαιτούν και τμήματα που αφορούν 

την υλοποίηση της διάταξης ενός δικτύου [18], τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται 

στο πρότυπο. Το πρωτόκολλο υλοποιήθηκε με σκοπό να ευνοείται η χρήση μπαταριών 

από τις συσκευές.  

Οι συσκευές λοιπόν, προκειμένου να ελαττώσουν την κατανάλωση ενέργειας θα 

λειτουργούν με βάση ένα κύκλο καθηκόντων (duty-cycling) [20]. Τον περισσότερο 

χρόνο θα βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου, ενώ ταυτόχρονα θα ακούν περιοδικά τη 

ραδιοσυχνότητα σε περίπτωση που εκκρεμεί κάποιο μήνυμα. Ενώ, οι συσκευές που 

τροφοδοτούνται συνεχώς από κάποια πηγή θα έχουν την δυνατότητα να ακούν διαρκώς 

την ραδιοσυχνότητα.  

Η χρήση του μηχανισμού αυτού, δίνει την δυνατότητα σε έναν σχεδιαστή 

εφαρμογών, να επιλέξει για το αν θέλει να ευνοήσει την εξοικονόμηση ενέργειας ή την 

ασφάλεια ανταλλαγής μηνυμάτων. 

 

 

Σχήμα 28: Διάγραμμα κατανάλωσης ενέργειας σε έναν κόμβο αισθητήρα [21] 
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2.6 Ασφάλεια 
 

Τα LR-WPANs είναι το ίδιο ευάλωτα σε θέματα ασφάλειας, όπως οποιοδήποτε 

άλλα ad-hoc ασύρματα δίκτυα. Τα βασικά εργαλεία που παρέχονται από το πρότυπο 

802.14.5 για θέματα ασφάλειας είναι η συμμετρική κρυπτογραφία [20] και μια λίστα 

ελέγχου πρόσβασης (Access Control List - ACL) [22].  

Η χρήση των αλγορίθμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι αρκετά 

περιορισμένη, καθώς οι συσκευές είναι χαμηλού κόστους, με συγκεκριμένη διάρκεια 

ζωής (λόγω μπαταρίας) και έχουν περιορισμένες δυνατότητες υπολογιστικής ισχύος ή 

χωρητικότητας, μη μπορώντας να εξασφαλίσουν μια αξιόπιστη γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών ή  να αποτελέσουν μια καλή υπολογιστική βάση [2].  

Επίσης, η επικοινωνία δεν μπορεί να βασιστεί σε online σταθερές υποδομές και 

μπορεί να περιέχει σύντομες διασυνδέσεις μεταξύ άγνωστων κόμβων.  

  Ο κρυπτογραφικός μηχανισμός παρέχει συνδυασμούς των υπηρεσιών 

ασφαλείας, προσδίδοντας αξιοπιστία δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων και 

διαβεβαίωση εύρεσης αλλοιωμένων πληροφοριών [10].  

 Ο έλεγχος πρόσβασης είναι η υπηρεσία που καθορίζει τη λίστα ACL σε κάθε 

πομποδέκτη, δηλαδή τις συσκευές που επιλέχθηκαν για ασφαλή επικοινωνία. 

 Η κρυπτογράφηση δεδομένων είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί έναν 

συμμετρικό αλγόριθμο ώστε να προστατεύει τα δεδομένα από μη επιτρεπτή 

ανάγνωση (δηλαδή, από συσκευές που δεν έχουν το κρυπτογραφικό κλειδί) [20]. 

Τα δεδομένα κωδικοποιούνται με την χρήση ενός κρυπτογραφικού κλειδιού, το 

οποίο μοιράζεται στις συσκευές που έχουν επιλεγεί για ασφαλή μετάδοση 

δεδομένων και διαχειρίζεται από υψηλότερα επίπεδα του πρωτοκόλλου. Η 

υπηρεσία αυτή παρέχεται στο ωφέλιμο μέρος των πλαισίων beacons, δεδομένων 

και εντολών MAC.  

 Η ακεραιότητα πλαισίου είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί έναν κωδικό 

ακεραιότητας μηνύματος (Message Integrity Code – MIC, Πίνακας 3) για να 

προστατέψει τα δεδομένα από τα αλλοιωθούν από συσκευές που δεν κατέχουν 

το κρυπτογραφικό κλειδί. Η ακεραιότητα παρέχεται από όλα τα είδη πλαισίων.  



 
40 

 

 

Πίνακας 3: Επίπεδα ασφαλείας διαθέσιμα στο Υποεπίπεδο MAC [2] 

 

Υπάρχουν τρία πεδία σε ένα πλαίσιο MAC που αφορούν την ασφάλεια [22] (σχήμα 29): 

 Frame Control  

 Data Payload  

 Auxiliary Security Control, το οποίο ενεργοποιείται μόνο όταν το υποπεδίο 

Security Enabled του πεδίου Frame Control είναι ενεργοποιημένο. Υποπεδία του 

Auxiliary Security Control είναι τα ακόλουθα: 

o Security Control 

o Frame Counter  

o Key Identifier, που ορίζεται όταν το υποπεδίο Key Identifier Mode δεν 

είναι μηδενικό. Το υποπεδίο Key Identifier Mode [2] ορίζει το είδος του 

κλειδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αποστολέα και τον 

παραλήπτη (Πίνακας 4). Επίσης, το υποπεδίο Key Source προσδιορίζει 

τον κλειδί κρυπτογράφησης μιας ομάδας. Ενώ, το υποπεδίο Key Index  

βοηθάει στην αναγνώριση κλειδιών από ένα συγκεκριμένο Key. 
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Σχήμα 29: Πλαίσιο MAC για διευκρίνιση πεδίων ασφάλειας [22] 

 

 

Πίνακας 4: Οι διαθέσιμες τιμές του Key Identifier Mode [2] 
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3. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Ένας μεγάλος αριθμός ενεργειακά αυτόνομων, πολύ-διεργασιακών κόμβων-

αισθητήρων (smart-sensors), που τοποθετούνται σε μια προς παρατήρηση περιοχή, 

αποτελεί ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων - Wireless Sensor Network ή WSN [1].  

Οι κόμβοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα αίσθησης (sensing), ενεργοποίησης 

(actuation) και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγουν μέσω του 

μικροεπεξεργαστή που έχουν στο εσωτερικό τους, ενώ μπορούν να περνούν το 

μεγαλύτερο χρόνο της ζωής τους σε κατάσταση αδρανείας και να ενεργοποιούνται 

αυτόματα όταν προκύψει κάποιο γεγονός.  

Παράλληλα με την ικανότητα δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου μεταξύ 

τους, μπορούν να το συντηρήσουν χωρίς καμία (ή περιορισμένη) ανθρώπινη 

παρέμβαση, παρέχοντας έτσι σταθερή επικοινωνία, η οποία μπορεί να καλύπτει τις 

ανάγκες μιας μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών.  

Τόσο το μέγεθος όσο και το κόστος είναι αρκετά μεταβλητά και εξαρτώνται 

κυρίως από το μέγεθος του δικτύου αισθητήρων και την πολυπλοκότητα που απαιτεί 

κάθε κόμβος [23]. Οι περιορισμοί αυτοί, συνεπάγονται αντίστοιχους περιορισμούς σε 

πόρους όπως ενέργεια, μνήμη, υπολογιστική ταχύτητα και εύρος ζώνης.  

Επιπρόσθετα, οι αισθητήρες-κόμβοι είναι επιρρεπείς σε αποτυχίες και εύκολα 

καταρρέουν. Παρόλα αυτά, έχουν την δυνατότητα γρήγορης ανάκαμψης.  

 

 

3.2 Εφαρμογές 
 

Η ανάπτυξη των ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων παρακινήθηκε αρχικά από 

στρατιωτικές εφαρμογές [24] όπως η επιτήρηση του πεδίου μάχης, ανίχνευση χημικής 

επίθεσης, στόχευση ή automotive monitoring. Παρόλα αυτά, τα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων χρησιμοποιούνται σήμερα σε : 

 πολλές βιομηχανικές και αστικές εφαρμογές [23], όπως παρακολούθηση της 

βιομηχανικής διαδικασίας, κατάστασης μηχανημάτων, αποβλήτων, κτηρίων ή 

έλεγχος της κυκλοφοριακής κίνησης. 
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 περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

ανίχνευση πυρκαγιάς σε δάση, ποιότητας του νερού ή για πρόληψη φυσικών 

καταστροφών [4]. 

 εφαρμογές σχετικές με την υγεία, όπου εισάγεται ο όρος Body Sensor Area 

Network για την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, με εμφύτευση συσκευών στο σώμα 

του ασθενούς ή απλής μεταφοράς τους πάνω του [8, 25].   

 οικιστική αυτοματοποίηση [1, 26], ελέγχοντας τη ροή του αέρα, τη θερμοκρασία 

και άλλες φυσικές παραμέτρους για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. 

 

 

3.3 Αρχιτεκτονική κόμβου - αισθητήρα 
 

'Ένας sensor node (σχήμα 30) αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη [27] :  

1. μια μονάδα δειγματοληψίας (sensor unit), που περιέχει τους αισθητήρες και 

τους μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (ADCs). 

2. μια μονάδα επεξεργασίας (processing unit), η οποία αποτελείται από τον 

επεξεργαστή και με μια μικρή μονάδα αποθήκευσης. Διαχειρίζεται τις 

διαδικασίες που κάνουν τον κόμβο να συνεργάζεται με τους άλλους κόμβους και 

να υλοποιήσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένες εργασίες. 

3. έναν πομποδέκτη (transceiver), η συσκευή που συνδέει τον κόμβο με το δίκτυο 

και μεταβαίνει σε καταστάσεις: εκπομπής, λήψης, άεργη ή ύπνου. 

4. μία μονάδα ενέργειας (power unit), η οποία μπορεί να υποστηρίζεται από μια 

μονάδα εξαγωγής και παραγωγής ενέργειας (scavenging energy) από το 

περιβάλλον όπως οι ηλιακές κυψέλες (solar cells). 

 
 

Σχήμα 30: Αρχιτεκτονική Sensor Node [27] 
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Επίσης, ο ασύρματος αισθητήριος κόμβος, που καλείται mote [23], είναι 

εξοπλισμένος μόνο με ένα συσσωρευτή ενέργειας περιορισμένης χωρητικότητας, που 

σε όλα σχεδόν τα εμπορικά μοντέλα πρόκειται για ένα ζευγάρι κοινών μπαταριών.  

 

Οι αισθητήρες ανάλογα με τη δυνατότητα αίσθησης [25] που διαθέτουν, μπορούν 

να ταξινομηθούν σε:  

 Ενεργητικές συσκευές, που τείνουν να είναι υψηλής ενέργειας συστήματα, 

όπως ραντάρ και σόναρ.  

 Παθητικές συσκευές, συνήθως χαμηλής ενέργειας, όπως αισθητήρες μέτρησης 

σεισμικών δονήσεων και θερμοκρασίας.  

 

 

 

3.4 Επικοινωνία 
 

Σε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (WSN) η επικοινωνία μπορεί να διακριθεί σε 

δύο κατηγορίες [25]:  

1. επικοινωνία υποδομής, όπου η επικοινωνία είναι απαραίτητη για τον καθορισμό 

(configuration), τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του 

δικτύου, ενώ ενδέχεται να μεταβάλλεται συχνά, η τοπολογία και ο 

προσδιορισμός του.  

2. επικοινωνία εφαρμογών, που σχετίζεται με τη μεταφορά των δεδομένων που 

καταγράφηκαν, με σκοπό την ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερομένου για το 

φαινόμενο που παρακολουθείται. Εδώ τα μοντέλα που κυριαρχούν είναι η 

συνεργατική και η μη-συνεργατική μέθοδος μεταφοράς δεδομένων.  

 

Ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε κάποιο από τα δύο μοντέλα του επιπέδου 

επικοινωνίας εφαρμογών, είτε τη συνεργατική μέθοδο μεταφοράς δεδομένων, όπου 

απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών κόμβων του δικτύου, είτε τη μη-

συνεργατική, όπου δεν απαιτείται η συνεργασία τους για τη μεταφορά των δεδομένων 

είτε ο συνδυασμός και των δύο, τότε διακρίνονται μερικές μορφές επικοινωνίας σε ένα 

WSN, όπως η άμεση σύνδεση (direct connected WSN), η peer-to-peer multi-hop, η 

επίπεδη ad-hoc multi-hop και η cluster-based multi-hop επικοινωνία.  
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Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα, ένα WSN στηρίζεται στη συνάθροιση των 

λαμβανόμενων δεδομένων από κάθε κόμβο για την περιγραφή ενός φαινομένου και όχι 

σε μεμονωμένα δεδομένα.  

Κατά συνέπεια, το πλήθος ή η πυκνότητα των κόμβων προσδιορίζει και την 

αντίστοιχη ποιότητα του συστήματος. 

 

 Επιπρόσθετα, η λειτουργία συντήρησής [25] του διακρίνεται στους ακόλουθους 

τύπους:  

 

 Corrective, όπου το σύστημα προσαρμόζεται στις αλλαγές.  

 Adaptive, στον τύπο αυτό το σύστημα οφείλει να προσαρμοστεί στις μεταβολές.  

 Preventive, εδώ το σύστημα αναμένει την επίδραση των αλλαγών.  

 Proactive, όπου το σύστημα πρέπει να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για την 

αποφυγή αρνητικών συμβάντων.  

 

 

Πίνακας 5 :  Οι βασικοί στόχοι σχεδιασμού σε αντίθεση με τις σημαντικότερες 

απαιτήσεις [23] 

 

Τεχνικές, προοπτικές και απαιτήσεις Στόχοι σχεδιασμού 

Εκτενής και ταυτόχρονα τυχαία παράταξη κόμβων 

αισθητήρων 

Μικρές και φθηνές συσκευές κόμβων, κλιμακωτές 

και ευέλικτες εφαρμογές και πρωτόκολλα 

Πλεονασμός δεδομένων Τοπική επεξεργασία και συνάθροιση 

Περιορισμένοι πόροι 
Αποδοτικότητα σχεδιασμού ως προς την χρήση 

πόρων 

Ad hoc αρχιτεκτονική και αυτόνομη λειτουργία Αυτορυθμιζόμενα δίκτυα 

Δυναμικές τοπολογίες και περιβάλλον  Προσαρμοστικότητα 

Επιρρεπές σε λάθη  Αξιοπιστία και ανοχή σφαλμάτων 

Ποικιλία εφαρμογών Σχεδιασμός ανάλογα με την εφαρμογή 

Ασφάλεια και απόκρυψη δεδομένων Ασφάλεια 

Ποιότητα συστήματος Ποιότητα συστήματος με περιορισμένους πόρους 
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3.5 Αρχιτεκτονική WSN και πρωτόκολλα 
 

Το πρότυπο 802.15.4, χρησιμοποιείται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων λόγω της 

ικανότητάς του να εξασφαλίζει αξιόπιστη, χαμηλής ισχύος και οικονομικά αποδοτική 

επικοινωνία. Είδαμε σε προηγούμενη ενότητα τη λειτουργία του φυσικού επιπέδου και 

του υποεπιπέδου MAC, το οποίο περιλαμβάνεται στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων (Data 

Link) μαζί με το Logical Link Control Layer (LLC).  

Για την υλοποίηση όμως ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού WSN, είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή και των υπολοίπων επιπέδων [1], που δεν προσδιορίζονται στο 

αντίστοιχο πρότυπο. Τα επίπεδα που προστέθηκαν είναι τα εξής:  

 Διαχείριση ισχύος (power management), το οποίο διαχειρίζεται τον τρόπο με 

τον οποίο ένας κόμβος χρησιμοποιεί τα αποθέματα ενέργειάς του   

 Κινητικότητας (mobility), που εκφράζει τη διατήρηση της συνεκτικότητας του 

δικτύου και παρακολουθεί την ύπαρξη γειτόνων στο δίκτυο σε κάθε χρονική 

στιγμή, ώστε να ελέγχει αν υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις για να προωθηθούν 

τα μηνύματα προς το σταθμό βάση (sink node). 

 Διαχείρισης των tasks (task management), που εκφράζει τη διαχείριση του 

φόρτου εργασίας και καθορίζει ποιοι κόμβοι είναι ενεργοί. 

Τα tasks [1] αποτελούν απλές υπολογιστικές διεργασίες, χαρακτηριστικό του 

λειτουργικού των ασύρματων αισθητήρων.  

Η στοίβα πρωτοκόλλων για τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων ακολουθεί στο σχήμα 31. 

 

Σχήμα 31: Στοίβα πρωτοκόλλων των WSNs [1] 
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Το Network Layer των δικτύων αισθητήρων σχεδιάζεται με ορισμένες αρχές [25]:  

 

 Πρέπει να διαχειρίζεται αποδοτικά τα διαθέσιμα ποσά ενέργειας τους.  

 Πρέπει να είναι data-centric.  

 Η συνάθροιση των δεδομένων είναι χρήσιμη μόνο όταν δεν εμποδίζεται η 

συνεργασία μεταξύ των κόμβων αισθητήρων.  

 Σε ένα ιδανικό δίκτυο αισθητήρων, οι διευθύνσεις των κόμβων είναι βασισμένες 

στην ιδιότητα (attribute - based) με αποτέλεσμα οι κόμβοι να μη γνωρίζουν την 

ακριβή τοποθεσία τους.  

 

Τα ενεργειακά – αποδοτικά (energy–efficient) δρομολόγια αναζητούνται είτε με 

βάση τη διαθέσιμη εναπομένουσα ενέργεια σε κάθε κόμβο (available power - PA), είτε 

με την ενέργεια που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων μέσω των δρομολογίων.  

 

Στην εφαρμογή που θα παρουσιαστεί, χρησιμοποιείται στο Minimum hop route 

(MH) [28] , όπου επιλέγεται το δρομολόγιο το οποίο θα έχει τον ελάχιστο αριθμό hops 

μέχρι το κόμβο που θα λάβει τα δεδομένα. 

 

 Επιπρόσθετα, το επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) είναι χρήσιμο κυρίως 

όταν το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο ή σε άλλα εξωτερικά δίκτυα [25]. Μια προσέγγιση παρόμοια με αυτήν του 

TCP μπορεί να φανεί χρήσιμη για την επικοινωνία με άλλου είδους δίκτυα, όπως το 

διαδίκτυο. Η επικοινωνία μεταξύ κόμβων του δικτύου δεν μπορεί να υποστηριχθεί με 

πρωτόκολλα των οποίων η προσέγγιση είναι παρόμοια με του πρωτοκόλλου TCP, λόγω 

της περιορισμένης μνήμης που διαθέτουν οι κόμβοι αισθητήρων.  

 

Τέλος, στο επίπεδο εφαρμογών [1] ερευνώνται πρωτόκολλα όπως το Sensor 

Management Protocol (SMP), το Task Assignment and Data advertisement Protocol 

(TADAP) και το Sensor Query and Data Dissemination Protocol (SQDDP).  
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Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης στα WSNs [23] μπορούν να διακριθούν ως εξής:  

 

 Proactive πρωτόκολλα: Οι διαδρομές έχουν ήδη υπολογιστεί πριν ζητηθούν. 

Όταν οι κόμβοι είναι στατικοί προτιμώνται πρωτόκολλα αυτής της κατηγορίας. 

Στην παρούσα εφαρμογή γίνεται χρήση proactive πρωτοκόλλου βασισμένο σε 

CSMA, όπως αναφέρθηκε και κατά την ανάλυση του προτύπου 802.15.4. 

 Reactive πρωτόκολλα: Οι διαδρομές υπολογίζονται μετά από ζήτηση και η 

ανακάλυψη και χάραξη μιας διαδρομής χρειάζονται σημαντικό ποσό ενέργειας.  

 Hybrid πρωτόκολλα: Συνδυασμός και των δυο.  

 

 

 

4. Android Mobile Platform  

 

4.1 Γενικές γνώσεις και εκδόσεις 
 

 

Σχήμα 32: Android logo 

 

Το Android [5] είναι λειτουργικό σύστημα, ανοιχτού κώδικα, βασισμένο σε 

Linux για συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Αναπτύχθηκε από την Open Handset 

Συμμαχία, υπό την καθοδήγηση της Google και άλλων εταιριών.  

To Android είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο λογισμικό στον κόσμο [29] . Οι 

συσκευές με Android έχουν περισσότερες πωλήσεις από όλες τις συσκευές Windows, 

iOS και Mac OS X μαζί. Η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας Android έγινε στις 5 

Νοεμβρίου 2007. Το λογότυπο για το λειτουργικό σύστημα Android είναι ένα ρομπότ 

σε χρώμα πράσινου μήλου και σχεδιάστηκε από τη γραφίστρια Ιρίνα Μπλόκ.  
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Στο πίνακα 6 παρουσιάζονται όλες οι εκδόσεις του Android  μέχρι και σήμερα, με 

νεότερο το Nougat 7.1.1. 

 

 

Πίνακας 6: Εκδόσεις Android [5] 

 

Επιπλέον, το Android δίνει την δυνατότητα σε κατασκευαστές λογισμικού να 

συνθέτουν κώδικα με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας την 

συσκευή μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού ανεπτυγμένων από την Google.  

Κατά κύριο λόγο είναι σχεδιασμένο για συσκευές με οθόνη αφής, όπως τα 

έξυπνα τηλέφωνα και τα τάμπλετ, με διαφορετικό περιβάλλον χρήσης για τηλεοράσεις 

(Android TV), αυτοκίνητα (Android Auto) και ρολόγια χειρός (Android Wear). Παρόλα 

αυτά, έχει χρησιμοποιηθεί σε κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, 

συνηθισμένους Η/Υ και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 

 Παρόλα αυτά, η μεγάλη ανάπτυξη του Android, συνοδεύεται και από κινδύνους 

διαρροής και υποκλοπής προσωπικών δεδομένων των χρηστών, εξαιτίας ευάλωτων 

σημείων του λειτουργικού [30]. Μέχρι στιγμής, έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι 

προφύλαξης των εφαρμογών από κακόβουλους χρήστες με συνδυαστικές προσεγγίσεις 

να έχουν το προβάδισμα.   
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4.2 Αρχιτεκτονική πλατφόρμας Android 
 

Στο σχήμα 33 παρουσιάζεται η στοίβα επιπέδων του λειτουργικού Android. 

 

Σχήμα 33: Στοίβα επιπέδων αρχιτεκτονικής Android [31] 

 

 Το πρώτο επίπεδο είναι το Linux Kernel, το οποίο παρέχει τη βασική 

λειτουργικότητα του συστήματος, όπως διαχείριση διεργασιών και μνήμης, 

συσκευών (κάμερα, πληκτρολόγιο, οθόνη). Επίσης, παρέχει μια αρχιτεκτονική 

δικαιωμάτων (permissions) έτσι ώστε να μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε 

δεδομένα και πόρους μόνο στις διεργασίες που έχουν εξουσιοδότηση. Επιπλέον, 

διαχειρίζεται τη δικτύωση και μια ποικιλία από οδηγούς συσκευών οι οποίοι 

διασυνδέουν το περιφερειακό υλικό [31]. 

 Επόμενο επίπεδο είναι το Hardware Abstraction Layer, το οποίο ορίζει μια 

τυποποιημένη διεπαφή για την εφαρμογή των προμηθευτών υλικού (hardware 

vendors) και δίνει την δυνατότητα στο Android να διαχειρίζεται οδηγητές 

χαμηλού επιπέδου. Γίνεται έτσι δυνατή η υλοποίηση λειτουργιών χωρίς να 

επηρεάζονται τα υψηλότερα επίπεδα [31]. Οι υλοποιήσεις του επιπέδου αυτού 

περιέχονται σε αρχεία τύπου (.so) και φορτώνονται από το σύστημα Android την 

κατάλληλη στιγμή. 
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 Στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο (Libraries) υπάρχει ένα σύνολο από 

βιβλιοθήκες όπως το open-source Web browser engine WebKit, η Libc, η SQLite 

ΒΔ, βιβλιοθήκες αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου και βίντεο, οι SSL 

βιβλιοθήκες κ.α. 

 Παράλληλα στο επίπεδο Android Runtime, περιέχονται βιβλιοθήκες για την 

ανάπτυξη εφαρμογών, όπως η Dalvik Virtual Machine [32], μια έκδοση της Java 

Virtual Machine ειδικά σχεδιασμένη και βελτιστοποιημένη για Android. 

 Το επίπεδο Application framework [32] παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

στις εφαρμογές με τη μορφή κλάσεων Java. Στο επίπεδο αυτό 

συμπεριλαμβάνονται τα : 

 Activity Manager (διαχειρίζεται το κύκλο ζωής μιας εφαρμογής και τη 

στοίβα πλοήγησης),  

 Window Manager (διαχειρίζεται τα παράθυρα τα οποία περιλαμβάνει μια 

εφαρμογή),  

 Content Providers (βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν στις εφαρμογές να 

αποθηκεύουν και να διαμοιράζονται πληροφορίες) , 

 View Systems (περιλαμβάνει πολλά graphical user interface στοιχεία),  

 Package Manager (μια βάση δεδομένων που επιτηρεί όλες τις εφαρμογές 

που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή) , 

 Telephony Manager , 

 Resource Manager (διαχειρίζεται τους non-compiled πόρους που 

συνθέτουν μια εφαρμογή), 

 Location Manager (επιτρέπει στις εφαρμογές να λαμβάνουν 

πληροφορίες τοποθεσίας και κίνησης ,όπως αυτές που δημιουργούνται 

από το σύστημα GPS) και  

 Notification Manager (επιτρέπει στις εφαρμογές να τοποθετήσουν 

πληροφορίες στο Notification bar, έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι 

κάποια γεγονότα έχουν συμβεί),  

κλάσεις που χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές για την ανάπτυξη 

εφαρμογών. 

 Και τέλος το υψηλότερο επίπεδο είναι το Application, μέσω του οποίου 

αλληλοεπιδρά ένας χρήστης με μια συσκευή Android. 
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Οι εφαρμογές Android αποτελούνται από ένα συνδυασμό διακριτών στοιχείων που 

μπορεί να κληθούν ξεχωριστά [33]. Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα παρέχει μία 

μόνο οθόνη ως διεπαφή με τον και μια υπηρεσία, που λειτουργεί ανεξάρτητα στο 

παρασκήνιο.  

Επίσης, το Android παρέχει ένα προσαρμοστικό πλαίσιο για μια εφαρμογή, που 

επιτρέπει την παροχή μοναδικών πόρων για συσκευές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγμα, είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών αρχείων μορφοποίησης της 

οθόνης σε μια δραστηριότητα και έπειτα το σύστημα αποφασίζει ποιο από όλα θα 

χρησιμοποιήσει ανάλογα το μέγεθος της οθόνης. 

 

Κύρια στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Android εφαρμογή [34] είναι 

τα εξής: 

 Activities, τα οποία υποδεικνύουν το User Interface (δηλαδή, ότι μπορούμε να 

δούμε και να αγγίξουμε στην οθόνη της συσκευής) και χειρίζονται την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με την οθόνη του smartphone. 

 Services, τα οποία χειρίζονται τις διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο 

και σχετίζονται με την εφαρμογή, χωρίς να παρέχουν UI. 

 Broadcast receivers, οι οποίοι ορίζουν την επικοινωνία μεταξύ του Android OS 

και των εφαρμογών. 

 Content providers, οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα 

δεδομένα και τις ΒΔ. 

 

Για την δημιουργία λοιπόν μια εφαρμογής, θα πρέπει : 

1. Να καθοριστούν οι κατάλληλοι πόροι 

2. Να υλοποιηθούν οι κλάσεις της εφαρμογής 

3. Να πακεταριστεί η εφαρμογή (Package application) 

4. Και τέλος, να γίνει η εγκατάσταση και η λειτουργία της. 
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5. Παρουσίαση της Εφαρμογής LRWPAN Simulator  

 

5.1 Γενική περιγραφή 
 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής σε 

περιβάλλον Android για την εκμάθηση της λειτουργίας του προτύπου 802.15.4 σε ένα 

ασύρματο δίκτυο αισθητήρων.  

Μέσω της εφαρμογής LRWPAN Simulator, ένας χρήστης μπορεί να 

παρακολουθήσει το πώς στήνεται ένα ασύρματο δίκτυο χαμηλού ρυθμού δεδομένων με 

ανταλλαγές μηνυμάτων.  

Παρέχονται λειτουργίες για την τροποποίηση της τοπολογίας και των 

παραμέτρων δικτύου, χωρίς τη χρήση του ενσωματωμένου demo, αλλά και επιλογή για 

μια ταχύτερη παρατήρηση της ροής της προσομοίωσης.  

Στο τέλος κάθε προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα προβολής στατιστικών 

όλων των προηγούμενων εκτελεσμένων προσομοιώσεων αλλά και εξαγωγή 

αποτελεσμάτων σε αρχεία στη μνήμη της συσκευής για πιο αναλυτική μελέτη.   

 

5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Η εφαρμογή LRWPAN Simulator υλοποιήθηκε σε JAVA Version 8 (Java Runtime 

Environment 1.8) στο προγραμματιστικό περιβάλλον Android Studio 2.2.3 [35] (IDE) 

της Google, για ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Android.  

Χρησιμοποιήθηκε υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 64bit, 8 

GB RAM και Intel i7-4710HQ με CPU 2.50GHZ.  

Η εκτέλεση των προσομοιώσεων της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε σε κινητή 

συκευή τηλεφωνίας Samsung Galaxy A5 (2016), η οποία διαθέτει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργικό σύστημα Android 7 (Nougat) 

 CPU Octa-core 1.6GHZ Cortex-A53 

 2 GB RAM 

 16 GB εσωτερική μνήμη 

 Μέγεθος multitouch οθόνης 5.2 inches 
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 Ανάλυση οθόνης 1080 x 1920 pixels ή 360 x 640 density pixels (~ 424 pixels 

per inch) 

Η εφαρμογή LRWPAN Simulator είναι συμβατή από την 5.0 Lollipop εκδόση 

Android έως και την 7.0 Nougat . Επίσης καλύτερα υποστηρίζεται από οθόνες 

πυκνότητας 240dpi (hdpi) έως και  480dpi (xxhdpi). 

 

5.3 Τμήματα της εφαρμογής 
 

Η εφαρμογή LRWPAN Simulator αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη:  

1. Οι πρώτες τέσσερις οθόνες της εφαρμογής αποτελούν ένα μικρό οδηγό χρήσης 

για τον προσομοιωτή. 

2. Οι υπόλοιπες οθόνες μέχρι την απεικόνιση του δικτύου, έχουν να κάνουν με την 

ρύθμιση των παραμέτρων προσομοίωσης και την επιλογή τοπολογίας του 

δικτύου. 

3. Στη συνέχεια, σε μια οθόνη, εκτελείται η προσομοίωση του δικτύου σε beacon-

enabled εκδοχή. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα προβολής μικρών παραθύρων 

για παρακολούθηση πινάκων δρομολόγησης, τελευταίων παραγόμενων 

superframes, αρχείου καταγραφών και χαρακτηριστικών του κάθε κόμβου με το 

πάτημα στοιχείων πάνω στην οθόνη. Η προσομοίωση αποτελείται από 3 βασικά 

μέρη:  

a. αρχικά την διαδικασία ένταξης και ανακάλυψης συσκευών στο δίκτυο, 

b. έπειτα την συμπλήρωση πινάκων δρομολόγησης για την εύρεση 

συντομότερων μονοπατιών προς όλους τους κόμβους 

c. και τέλος μια συζήτηση μεταξύ του κάθε κόμβου με τον κεντρικό 

διαχειριστή ανά τυχαία χρονικά διαστήματα, ενδιαμέσως των οποίων, 

μπορεί να προκληθεί βλάβη συνδέσμων μεταξύ δύο τυχαίων κόμβων, 

όπου θα χρειαστεί να γίνει ανασχηματισμός των πινάκων δρομολόγησης. 

4. Τέλος, με το πέρας κάθε προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη για 

την προβολή μαζικών στατιστικών από όλες τις προηγούμενες προσομοιώσεις, 

ενώ η αποθήκευση των αποτελεσμάτων της κάθε προσομοίωσης σε αρχεία 

γίνεται πριν την εμφάνιση των στατιστικών.  

Κάθε οθόνη στην εφαρμογή αποτελεί και μια διαφορετική δραστηριότητα Android 

(Activity).  
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5.4 Μικρός οδηγός χρήσης του προσομοιωτή 
 

 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής φαίνεται στο σχήμα 34. Ο χρήστης πατώντας το 

κουμπί εκκίνησης, μεταβαίνει στην οθόνη του σχήματος 35, όπου δίνονται κάποιες 

βασικές πληροφορίες για την διαδικασία και τον κατακερματισμό της προσομοίωσης.  

Έπειτα, πατώντας το κουμπί μεταβαίνει στη οθόνη του σχήματος 36, όπου 

επεξηγούνται τα διαδραστικά μέρη της προσομοίωσης και τα σχήματα και χρώματα που 

χρησιμοποιηθούν.  

Με παρόμοιο τρόπο, μεταβαίνει και στην τελευταία οθόνη του οδηγού (σχήμα 

37), όπου αναλύονται τα είδη των κόμβων που θα συμμετάσχουν στην προσομοίωση, 

σε αντίστοιχο χρώμα γραμματοσειράς. 

 

 

Σχήμα 34: Αρχική οθόνη εφαρμογής 
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Σχήμα 35: 1η οθόνη οδηγού χρήσεως 

 

 
 

Σχήμα 36: 2η οθόνη οδηγού χρήσεως 

 

 
 

Σχήμα 37: 3η οθόνη οδηγού χρήσεως 
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5.5 Βασική προγραμματιστική ιδέα και κλάσεις 
 

5.5.1 Simulation and GloballVar Java Class 
 

Κάθε προσομοίωση αποτελεί μια κλάση, η οποία έχει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά και στατιστικά που συμπληρώνονται κατά την εκτέλεσή της. Κάποια 

από αυτά είναι το αναγνωριστικό της νούμερο, οι λίστες των κόμβων που συμμετείχαν, 

ποιος αποτελούσε το κεντρικό διαχειριστή δικτύου και τις παραμέτρους προσομοίωσης 

και στατιστικών. Οι μέθοδοι που περιέχονται στην κλάση Simulation είναι getters και 

setters. 

 

 
 

Τμήμα Κώδικα 1: Ιδιότητες κλάσης Simulation 
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Όλες οι προσομοιώσεις που εκτελούνται αποθηκεύονται στην λίστα 

Simulations, τύπου κλάσης Simulation (ArrayList<Simulation> Simulations). Η λίστα 

αυτή βρίσκεται σε μια Global κλάση που χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση 

πληροφοριών που αφορούν όλες τις κλάσεις της εφαρμογής.  

Πιο αναλυτικά, η κλάση GlobalVar περιέχει τη λίστα των κόμβων που θα 

εισαχθούν, τα χαρακτηριστικά της προσομοίωσης που θα επιλεχθούν,  διάφορες 

βοηθητικές μεταβλητές για τη διαδικασία της δρομολόγησης, τη λίστα που αποτελεί το 

Log File κάθε προσομοίωσης, μεταβλητές που αφορούν την συλλογή και αποθήκευση 

στατιστικών στοιχείων, αλλά και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται κατά την 

προσομοίωση. Επίσης, εδώ περιέχονται οι ακόλουθες μέθοδοι : 

 Getters και setters,  

 DiscoverAllTheNeighbors() για την ανακάλυψη γειτόνων μεταξύ των κόμβων 

που ορίστηκαν από τον χρήστη. 

 ResetSim(), η οποία αναλαμβάνει να αρχικοποιήσει εξαρχής όλες τις 

χρησιμοποιούμενες μεταβλητές για την έναρξη μιας νέας προσομοίωσης 

 SyncWithSuperframe(Node, Node neighbor, float time), η οποία ανακαλύπτει αν 

υπάρχει διαθέσιμο superframe για μετάδοση δεδομένων. 

 

 

5.5.2 Node Java Class 
 

Σε κάθε προσομοίωση, η λίστα των κόμβων διαμορφώνεται αρχικά σε μέγεθος 

και στη συνέχεια προστίθενται τα χαρακτηριστικά των κόμβων καθώς προχωράει η 

εφαρμογή και εξελίσσεται η προσομοίωση.  

Ο κάθε κόμβος αποτελεί και αυτός μια κλάση με ιδιότητες που τον 

χαρακτηρίζουν, όπως η θέση του στην οθόνη, το αναγνωριστικό του νούμερο, οι 

διευθύνσεις, ο τύπος, οι λίστες πακέτων που παράγει και δέχεται, οι γείτονες του, 

διάφορες βοηθητικές μεταβλητές, το χρώμα με το οποίο ζωγραφίζεται, η εικόνα του 

στην οθόνη και κυριότερα οι υλοποιήσεις των επιπέδων PHY και MAC, με τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες τους, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστές κλάσεις [36]. Αυτές είναι 

οι MLME_SAP, MCPS_SAP, PLME_SAP και PD_SAP. Δεν συμπεριλήφθηκε 

ξεχωριστή υλοποίηση των υποεπιπέδων SSCS και LLC.  
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Στη κλάση Node υπάρχουν οι ακόλουθες μέθοδοι:  

 Getters και setters,  

 fillNeighbors(Node value), η οποία προσθέτει το κόμβο value στη λίστα 

NeighborList του κόμβου που καλεί τη μέθοδο αυτή. 

 fillRangeCost(float rangeCost), η οποία προσθέτει την τιμή στη λίστα 

RangeCostList του κόμβου που την κάλεσε. 

 dist(float xp1, float yp1, float xp2, float yp2), η οποία υπολογίζει την απόσταση 

μεταξύ των δύο σημείων που της δίνονται ως ορίσματα. 

 fillHops(int hop), η οποία προσθέτει την τιμή hop στη λίστα NextHopList του 

κόμβου που την κάλεσε. 

 fillAllDistances(float distance), η οποία προσθέτει την τιμή distance στη λίστα 

AllDistances του κόμβου που κάλεσε τη μέθοδο αυτή. 

 calcRouteToSink(int node), μέθοδος που υπολογίζει την απόσταση του κόμβου, 

του οποίου το αναγνωριστικό παίρνει ως όρισμα, προς τον διαχειριστή του 

δικτύου (PAN FFD Sink). Το αποτέλεσμά της είναι μια λίστα κόμβων που θα 

πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στον Sink. Εν ολίγοις, το μονοπάτι για τη 

δρομολόγηση πακέτων προς τον κεντρικό διαχειριστή του δικτύου. 
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Τμήμα Κώδικα 2: Ιδιότητες κλάσης Node 
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5.5.3 PLME_SAP Java Class 
     

 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 802.15.4 η οντότητα PLME και η υπηρεσία 

δεδομένων PD SAP του φυσικού επιπέδου υποστηρίζουν τις παρακάτω εντολές: 

 

Πίνακας 7: PLME-SAP PRIMITIVES [2] 

PLME-SAP PRIMITIVES REQUEST CONFIRM 

PLME-CCA × × 

PLME-ED × × 

PLME-GET × × 

PLME-SET-TRX-STATE × × 

PLME-SET × × 

 

Πίνακας 8: PD-SAP PRIMITIVES [2] 

PD-SAP PRIMITIVES REQUEST CONFIRM INDICATION 

PD-DATA × × × 

 

Στην παρούσα εφαρμογή δεν γίνεται χρήση της εντολής PLME-GET , μέσω της 

οποίας το υποεπίπεδο MAC ζητά από την οντότητα PLME να λάβει πληροφορίες για 

ένα συγκεκριμένο στοιχείο του φυσικού επιπέδου. 

 

Η κλάση PLME_SAP αντιπροσωπεύει την οντότητα PLME του φυσικού 

επιπέδου και ως ιδιότητές της έχει τις εντολές που μπορεί να εκτελέσει. Το ίδιο ισχύει 

και για την κλάση PD_SAP, η οποία αντιστοιχεί στη υπηρεσία δεδομένων του φυσικού 

επιπέδου. Η κάθε εντολή με τη σειρά της, για τις υπηρεσίες αυτές, αντιπροσωπεύει μια 

διαφορετική κλάση με τις δικές της επιμέρους ιδιότητες και μεθόδους. 

 

 Στην κλάση PLME_SAP χρησιμοποιούνται οι εντολές:   

 PLME_CCA_REQUEST: καλείται από την MLME και υποδεικνύει στην PLME 

να εκτελέσει μια διαδικασία εκτίμησης ελεύθερου καναλιού CCA κάθε φορά 

που χρειάζεται να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος CSMA.  
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 PLME_CCA_CONFIRM: αποτελεί την απάντηση του PLME_CCA_REQUEST 

και επιστρέφει το ανάλογη κατάσταση στου καναλιού μέσω enumeration 

μεταβλητής του φυσικού επιπέδου. 

 PLME_ED_REQUEST: καλείται από την MLME και υποδεικνύει στην PLME 

να εκτελέσει μια μέτρηση επιπέδου ενέργειας στα κανάλια. 

 PLME_ED_CONFIRM: αποτελεί απάντηση του PLME_ED_REQUEST και 

επιστρέφει το αν η εντολή εκτελέστηκε με επιτυχία ή όχι. 

 PLME_SET_REQUEST: μέσω αυτής η PLME επιχειρεί να αποθηκεύσει σε ένα 

συγκεκριμένο attribute του φυσικού επιπέδου, μια τιμή. Ανάλογα με το είδος του 

attribute, αν είναι μόνο για ανάγνωση ή όχι και αν η τιμή είναι κατάλληλη για 

αυτό, η εντολή εκτελείται με επιτυχία. 

 PLME_SET_CONFIRM: αποτελεί απάντηση του PLME_SET_REQUEST και 

επιστρέφει το attribute που ζητήθηκε και αν η εντολή εκτελέστηκε με επιτυχία ή 

όχι. 

 PLME_SET_TRX_STATE_REQUEST: μέσω αυτής η PLME αλλάζει την 

κατάσταση του πομποδέκτη, είτε ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τον 

πομπό, είτε ενεργοποιώντας τον δέκτη.  

 PLME_SET_TRX_STATE_CONFIRM: αποτελεί απάντηση του PLME_ 

SET_TRX_STATE_REQUEST και επιστρέφει το αν η εντολή εκτελέστηκε με 

επιτυχία ή όχι. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 3: Ιδιότητες κλάσης PLME_SAP 
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5.5.4 PD_SAP Java Class 
 

Ενώ στην κλάση PD_SAP χρησιμοποιούνται οι εντολές:  

 PD_DATA_REQUEST: αιτείται την μεταφορά ενός MPDU (PSDU) από το 

MAC sublayer στην τοπική οντότητα PHY. Έχοντας ενεργοποιήσει τον πομπό, 

το PHY θα δημιουργήσει ένα  PPDU, το οποίο θα περιέχει το PSDU, και τη 

συνέχεια θα το αποστείλει.  

 PD_DATA_CONFIRM: επιβεβαιώνει την αποστολή ενός MPDU (PSDU) από 

την τοπική PHY οντότητα σε μία άλλη peer PHY οντότητα Αποτελεί απάντηση 

του PD_DATA_REQUEST και επιστρέφει το αν η μετάδοση ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία ή όχι.   

 PD_DATA_INDICATION: υποδεικνύει την μετάδοση ενός MPDU (PSDU) από 

το PHY στο MAC sublayer. Αυτή η εντολή δεν θα εκτελεστεί αν το μέγεθος του 

PSDU είναι μηδέν ή μεγαλύτερο της μεταβλητής aMaxPHYPacketSize (σταθερά 

του φυσικού επιπέδου). Μια παράμετρος της εντολής αποτελεί η μεταβλητή 

ppduLinkQuality, η οποία υποδεικνύει την ποιότητας ζεύξης. Το χαρακτηριστικό 

αυτό δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί  στην παρούσα εφαρμογή, οπότε η 

ένδειξη έχει μονίμως την ανώτατη τιμή 0xff. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 4: Ιδιότητες κλάσης PD_SAP 

 

 

 

5.5.5 PHY Constants, PHY PIB Attributes, PHY Enumerations 
 

Για τη υλοποίηση των εντολών του φυσικού επιπέδου είναι απαραίτητες κάποιες 

συγκεκριμένες σταθερές και μεταβλητές (PHY Constants, PHY PIB Attributes, PHY 

Enumerations), οι οποίες ορίζονται από το πρότυπο 802.15.4 και επίσης αποτελούν 

ξεχωριστές κλάσεις (PHY_Constants, PHY_PIB_Attributes, PHY_Enumerations). 
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Στο προσομοιωτή LRWPAN επιλέχθηκε PHY συχνότητας 2450 MHz [2], που 

χρησιμοποιεί 16 κανάλια με διασπορά φάσματος με άμεση ακολουθία (DSSS) και O-

QPSK διαμόρφωση για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων. Επίσης για μεγαλύτερη ευκολία 

η μονάδα μέτρησης της πληροφορίας που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή είναι το bit 

και του χρόνου το δευτερόλεπτο αντίστοιχα.  

Παρακάτω λοιπόν, παρουσιάζονται οι σταθερές και μεταβλητές του φυσικού 

επιπέδου, αρχικοποιημένες σε κατάλληλες τιμές ώστε να είναι συμβατές με το 

χρησιμοποιούμενο PHY. 

 

1 octet (byte) = 2 symbols = 8 bits 

1 bit = 0.25 symbols 

 

Εξίσωση 1: Αναλογία symbol – byte [2] 

 

Κάθε κανάλι αποτελεί ένα 32bit αριθμό όπου: τα 5 MSBs (b27, …, b31) 

υποδεικνύουν την σελίδα του καναλιού, τα 27 LSBs (b0, b1, …,b26) υποδεικνύουν την 

κατάσταση του καναλιού (1=available,0=unavailable). Η σελίδα καναλιού και για τα 16 

διαθέσιμα κανάλια είναι η μηδενική (b31,b30,b29,b28,b27) = 00000, όπως ορίζεται από 

το πρότυπο [2].  

Η ισχύς του κάθε καναλιού ορίζεται από έναν 8bit αριθμό, όπου τα 2 MSBs 

υποδεικνύουν την ανοχή της μεταδιδόμενης ενέργειας (00 = ± 1 dB, 01 = ± 3 dB, 10 = ± 

6 dB) και τα υπόλοιπα 6 LSBs αντιπροσωπεύουν έναν ακέραιο σε μορφή twos-

complement για την μεταδιδόμενη ενέργεια της συσκευής σε decibels. 

Επίσης, η διαδικασία εκτίμησης ελεύθερου καναλιού CCA [37] έχει τρεις μεθόδους 

εφαρμογής: 

 CCA Mode 1: Energy above threshold. Δήλωση ενός καναλιού ως καταλυμένο αν 

ανιχνευθεί ενέργει πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή. 

 CCA Mode 2: Carrier sense only, ανίχνευση επιπλέον καναλιού στη συσκευή. 

 CCA Mode 3: Carrier sense with energy above threshold, ένας συνδυασμός των 

δυο προηγούμενων μεθόδων. 

Στην εφαρμογή επιλέχθηκε η χρήση του CCA Mode 1: Energy above threshold. 
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Πίνακας 9: PHY Constants [2] 

Σταθερές Περιγραφή Τιμή 

aMaxPHYPacketSize 
Μέγιστο μέγεθος PSDU σε 

bits 
1016 

aTurnaroundTime 

RX-to-TX ή TX-to-RX 

μέγιστος χρόνος επιστροφής 

σε bit periods 

48 

 

 

Πίνακας 10: PHY PIB Attributes [2] 

Μεταβλητή attribute Τύπος Πεδίο τιμών Αναγνωριστικό Περιγραφή 

phyCurrentChannel Integer 11-26 0x00 Κανάλι μετάδοσης 

phyChannelsSupported 
ArrayList<Integer> 

 

16 row list of 

channels 
0x01 

Η λίστα των 

διαθέσιμων καναλιών 

phyTransmitPower 
ArrayList<Integer> 

 
0x00 - 0xbf 0x02 Η ισχύς του καναλιού 

phyCCAMode Integer 1 0x03 
Τρόπος εφαρμογής 

του CCA 

phyCurrentPage Integer 0 0x04 Η σελίδα καναλιού 

phyMaxFrameDuration Integer 1064(bits) 0x05 
Μέγιστη διάρκεια 

πακέτου 

phySHRDuration Integer 40 (bits) 0x06 
Διάρκεια κεφαλίδας 

συγχρονισμού 

phySymbolsPerOctet Integer 2 0x07 Σύμβολα ανά octet  

 

 

Πίνακας 11: PHY Enumerations [2] 

Enumerations Τιμή Περιγραφή 

BUSY 0x00 Κατειλημμένο κανάλι  

BUSY_RX 0x01 

Ζητήθηκε αλλαγή 

κατάστασης πομποδέκτη 

ενώ δεχόταν δεδομένα 
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BUSY_TX 0x02 

Ζητήθηκε αλλαγή 

κατάστασης πομποδέκτη 

ενώ μετέδιδε δεδομένα 

FORCE_TRX_OFF 0x03 
Αναγκαστικό κλείσιμο 

πομποδέκτη  

IDLE 0x04 
Κανάλι ιδανικό για 

μετάδοση 

INVALID_PARAMETER 0x05 Μη έγκυρη παράμετρος 

RX_ON 0x06 Ενεργοποίηση δέκτη 

SUCCESS 0x07 Επιτυχημένη εκτέλεση 

TRX_OFF 0x08 
Απενεργοποίηση 

πομποδέκτη 

TX_ON 0x09 Ενεργοποίηση πομποδέκτη 

UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 0x0a 
Μη υποστηριζόμενο 

attribute 

READ_ONLY 0x0b Attribute μόνο για ανάγνωση 

 

 

5.5.6 MLME_SAP Java Class 
 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 802.15.4 η οντότητα MLME και η υπηρεσία 

δεδομένων MCPS SAP του υποεπιπέδου MAC υποστηρίζουν τις παρακάτω εντολές: 

 

Πίνακας 12: MLME-SAP PRIMITIVES [2] 

MLME-SAP 

PRIMITIVES 
REQUEST INDICATION CONFIRM RESPONE 

MLME-

ASSOCIATE 
× × × × 

MLME-

DIASSOCIATE 
× × ×  

MLME-

BEACON-

NOTIFY 

 ×   

MLME-GET ×  ×  

MLME-GTS × × ×  

MLME-

ORPHAN 
 ×  × 

MLME-RESET ×  ×  
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MLME-RX-

ENABLE 
×  ×  

MLME-SCAN ×  ×  

MLME-

COMM-

STATUS 

 ×   

MLME-SET ×  ×  

MLME-START ×  ×  

MLME-SYNC ×    

MLME-SYNC-

LOSS 
 ×   

MLME-POLL ×  ×  

 

 

Πίνακας 13: MCPS-SAP PRIMITIVES [2] 

MCPS-SAP 

PRIMITIVES 
REQUEST INDICATION CONFIRM RESPONSE 

MCPS-DATA × × ×  

 

Όπως στο φυσικό επίπεδο, έτσι και στο υποπεπίπεδο MAC των κόμβων της 

εφαρμογής δεν είναι απαραίτητη η χρήση όλων αυτών των εντολών. Οι εντολές που δεν 

χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

 MLME-DIASSOCIATE: εντολή που υποβάλλεται για την αποχώρηση μιας 

συσκευής από το δίκτυο, γεγονός που δεν συναντάται στην εφαρμογή. 

 MLME-BEACON-NOTIFY: εντολή που χρησιμοποιείται για την διαχείριση 

των πλαισίων beacon. Σε μια ενεργή ανίχνευση, για την εύρεση υπάρχοντος 

δικτύου, η εφαρμογή της εξαρτάται από την τιμή της μεταβλητής 

macAutoRequest του υποεπείπδου MAC. Στην παρούσα εφαρμογή η τιμή της 

μεταβλητής επιλέχθηκε ως αληθής. Αυτό σημαίνει πως στο τέλος της ενεργής 

ανίχνευσης θα επιστρέφεται μια λίστα με τα αναγνωριστικά δικτυών που 

ευρέθησαν, χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών με 

τον κεντρικό διαχειριστή του κάθε δικτύου της λίστας αυτής. 

 MLME-GTS: εντολή που σχετίζεται με την διαχείριση των εγγυημένων 

χρονοθυρίδων, οι οποίες, όπως προαναφέραμε, δεν χρησιμοποιούνται στην 

εφαρμογή. 
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 MLME-ORPHAN: εντολή που χρησιμοποιείται από μια συσκευή η οποία έχει 

σταματήσει να λαμβάνει πληροφορίες από τον κεντρικό διαχειριστή του δικτύου 

και δηλώνει πως θέλει να συνδεθεί ξανά. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται 

στην εφαρμογή. 

 MLME-SYN: εντολή που σχετίζεται με τον συγχρονισμού μιας συνδεδεμένης 

συσκευής με τον διαχειριστή πηγή. Εφαρμόζεται όταν η συσκευή επιθυμεί να 

ακολουθήσει και να συνδεθεί με ένα beacon του κεντρικού διαχειριστή. Η 

παρούσα εφαρμογή σχεδιάστηκε με αρχικό μέλημα της κάθε συσκευής να 

λαμβάνει κάθε νέα πλαίσιο beacon που παράγει ο διαχειριστής πηγή. 

Οποιαδήποτε μετάδοση ολοκληρώνεται πριν την παραγωγή του επόμενου, οπότε 

ο συγχρονισμός της συσκευής εκ νέου δεν είναι απαραίτητος. 

 MLME-SYNC-LOSS: εντολή που εφαρμόζεται όταν μια συσκευή έχει χάσει 

τον συγχρονισμό της με τα beacon του κεντρικού διαχειριστή. 

 MLME-POLL: εντολή που χρησιμοποιείται από μια συσκευή για να ζητήσει 

δεδομένα που εκκρεμούν από τον διαχειριστή πηγή. Στην εφαρμογή δεν 

συναντάται η περίπτωση αυτή. 

 

Η κλάση MLME_SAP αντιπροσωπεύει την οντότητα MLME του υποεπιπέδου 

MAC και ως ιδιότητές της έχει τις εντολές που μπορεί να εκτελέσει. Το ίδιο ισχύει και 

για την κλάση MCPS_SAP, η οποία αντιστοιχεί στη υπηρεσία δεδομένων του MAC. Η 

κάθε εντολή με τη σειρά της, για τις υπηρεσίες αυτές, αντιπροσωπεύει μια διαφορετική 

κλάση με τις δικές της επιμέρους ιδιότητες και μεθόδους. Στην κλάση MLME_SAP 

χρησιμοποιούνται οι εντολές:   

 MLME_SCAN_REQUEST: καλείται από το υψηλότερο επίπεδο και υποδεικνύει 

στην MLME να ψάξει για κάποια δραστηριότητα στην προσωπική περιοχή 

εμβέλειας της συσκευής. Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενεργειακής 

ανίχνευσης σε κανάλια, για ενεργητική ή παθητική ανίχνευση που αφορούν την 

ανακάλυψη πακέτων beacon, ή την ορφανή ανίχνευση για την ανεύρεση του 

δικτύου στο οποίο ανήκει ήδη ανήκει η συσκευή. 

 MLME_SCAN_CONFIRM: αποτελεί απάντηση στην εντολή 

MLME_SCAN_REQUEST και επιστρέφει το αν έχει εκτελεστεί με επιτυχία ή 

όχι, συν την λίστα μη ανιχνεύσιμων καναλιών, το είδος της ανίχνευσης, τα 
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προσδιοριστικά δικτύων που ανιχνεύθηκαν ή την λίστα με τα ενεργειακά 

επίπεδα των καναλιών. 

 MLME_RESET_REQUEST: καλείται από το υψηλότερο επίπεδο και 

υποδεικνύει στην MLME να επαναφέρει το υποεπίπεδο MAC στην αρχική του 

κατάσταση. 

 MLME_RESET_CONFIRM: αποτελεί απάντηση στην εντολή 

MLME_RESET_REQUEST και επιστρέφει το αν έχει εκτελεστεί με επιτυχία ή 

όχι. 

 MLME_SET_REQUEST: μέσω αυτής η MLME επιχειρεί να αποθηκεύσει σε ένα 

συγκεκριμένο attribute του υποεπιπέδου MAC, μια τιμή. 

 MLME_SET_CONFIRM: αποτελεί απάντηση του MLME_SET_REQUEST και 

επιστρέφει το αν η εντολή εκτελέστηκε με επιτυχία ή όχι. 

  MLME_START_REQUEST: καλείται από το υψηλότερο επίπεδο και 

υποδεικνύει στην MLME να εκκινήσει η συσκευή την παραγωγή superframe. 

 MLME_START_CONFIRM: αποτελεί απάντηση της εντολής 

MLME_START_REQUEST και επιστρέφει το αν η εντολή εκτελέστηκε με 

επιτυχία ή όχι. 

 MLME_ASSOCIATE_REQUEST: καλείται από το υψηλότερο επίπεδο και 

υποδεικνύει στην MLME να αιτηθεί η συσκευή την σύνδεσή της σε ένα δίκτυο 

μέσω ενός αναγνωριστικού που ανίχνευσε από τον διαχειριστή δικτύου.   

 MLME_ASSOCIATE_CONFIRM: αποτελεί απάντηση της εντολής 

MLME_ASSOCIATE_REQUEST και επιστρέφει το αν η εντολή εκτελέστηκε με 

επιτυχία ή όχι. 

 MLME_ASSOCIATE_INDICATION: καλείται από το υψηλότερο επίπεδο και 

υποδεικνύει στον διαχειριστή δικτύου για τον αν θα δεχτεί την συσκευή που 

έκανε αίτημα σύνδεσης ή όχι. Μια παράμετρος της εντολής αποτελεί η 

μεταβλητή msduLinkQuality , η οποία υποδεικνύει την ποιότητας ζεύξης. Το 

χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί  στην παρούσα 

εφαρμογή, οπότε η ένδειξη έχει μονίμως την ανώτατη τιμή 0xff. 

 MLME_ASSOCIATE_RESPONSE: καλείται από το υψηλότερο επίπεδο και 

υποδεικνύει στην MLME να απαντήσει σε μία εντολή 

MLME_ASSOCIATE_INDICATION, δημιουργώντας μια νέα σύντομη 

διεύθυνση για την συσκευή που θα συνδεθεί στο δίκτυο.  
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 MLME_COMM_STATUS_INDICATION: η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για 

την αναγνώριση της κατάστασης της επικοινωνίας από την οντότητα MLME. 

 MLME_RX_ENABLE_REQUEST: η εντολή αυτή υποδεικνύει στην οντότητα 

MLME να αιτηθεί την ενεργοποίηση του δέκτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα στη διάρκεια κάποιου superframe.  

 MLME_RX_ENABLE_CONFIRM: αποτελεί απάντηση της εντολής 

MLME_RX_ENABLE_REQUEST και επιστρέφει το αν η εντολή εκτελέστηκε 

με επιτυχία ή όχι. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 5: Ιδιότητες κλάσης MLME_SAP 

 

 

5.5.7 MCPS_SAP Java Class 
 

Ενώ στην κλάση MCPS_SAP χρησιμοποιούνται οι εντολές:  

 MCPS_DATA_REQUEST: η εντολή αυτή αιτείται την μετάδοση ενός SPDU 

(MSDU) από την τοπική SSCS οντότητα σε μια άλλη peer SSCS οντότητα, 

γίνεται δηλαδή μετάδοση ενός MSDU από το υποεπίπεδο MAC. 

 MCPS_DATA_CONFIRM: η εντολή αυτή αποτελεί απάντηση της εντολής 

MCPS_DATA_REQUEST για το αν εκτελέστηκε επιτυχώς ή όχι η μετάδοση 

ενός MSDU. 

 MCPS_DATA_INDICATION: καλείται από το επίπεδο MAC και υποδεικνύει 

στο SSCS της συσκευής την άφιξη ενός MSDU. 
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Τμήμα Κώδικα 6: Ιδιότητες κλάσης MCPS_SAP 

 

 

 

5.5.8 MAC Constants, MAC PIB Attributes, MAC Enumerations 
 

Για τη υλοποίηση των εντολών του υποεπιπέδου MAC είναι απαραίτητες 

κάποιες συγκεκριμένες σταθερές και μεταβλητές (MAC Constants, MAC PIB 

Attributes, MAC Enumerations), οι οποίες ορίζονται από το πρότυπο 802.15.4 και 

αποτελούν ξεχωριστές κλάσεις (MAC_Constants, MAC_PIB_Attributes, 

MAC_Enumerations).  

Παρόλα αυτά, τα attributes και enumerations που σχετίζονται με την προσθήκη 

ασφάλειας, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, την τροποποίηση των πλαισίων beacon και 

τις εγγυημένες χρονοθυρίδες δεν χρησιμοποιούνται στην παρούσα εφαρμογή και είναι 

σημαδεμένα με έναν αστερίσκο. 

 

Πίνακας 14: MAC Constants [2] 

Σταθερές Περιγραφή Τιμή 

aBaseSlotDuration 
Το μέγεθος μιας χρονοθυρίδας 

σε bits σε ένα superframe   
240 

aBaseSuperframeDuration 
Το μέγεθος ενός superframe σε 

bits 
3840 

aExtendedAddress 64bit IEEE address - 

*aGTSDescPersistenceTime 

Ο αριθμός των superframes στα 

οποία υπάρχει ένας GTS 

Descriptor  

4 

aMaxBeaconOverhead 

Ο μέγιστος αριθμός bits που 

προστίθενται στο φορτίο ενός 

beacon 

600 
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aMaxBeaconPayloadLength 
Το μέγιστο μέγεθος πλαισίου 

beacon σε bits 
aMaxPHYPacketSize – 

aMaxBeaconOverhead 

*aMaxLostBeacons 

Ο μέγιστος αριθμός beacons 

που επιτρέπεται να χαθούν 

μέχρι η συσκευή να χάσει 

συγχρονισμό 

4 

*aMaxMACSafePayloadSize 

Ο μέγιστος αριθμός bits που 

μπορούν να μεταφερθούν στο 

φορτίο ενός μη ασφαλισμένου 

πλαισίου MAC  

aMaxPHYPacketSize – 

aMaxMPDUUnsecuredOverhead 

aMaxMACPayloadSize 
Ο μέγιστος αριθμός bits του 

φορτίου σε ένα MSDU 
aMaxPHYPacketSize – 

aMinMPDUOverhead 

*aMaxMPDUUnsecuredOverhead 

Ο μέγιστος αριθμός bits που 

προστίθενται στο PSDU που 

δεν έχει ασφάλεια 

200 

aMaxSIFSFrameSize 

Το μέγιστο μέγεθος σε bits ενός 

MPDU που ακολουθεί μια 

περίοδο SIFS 

144 

aMinCAPLength 
Το ελάχιστο μέγεθος της 

ενεργούς περιόδου σε bits. 
1760 

aMinMPDUOverhead 

Ο ελάχιστος αριθμός σε bits που 

προτίθεται από το MAC στο 

PSDU 

72 

aNumSuperframeSlots 
Ο αριθμός των χρονοθυρίδων 

σε ένα superframe 
16 

aUnitBackoffPeriod 

Μονάδα χρόνου σε bits που 

χρησιμοποιείται από τον 

CSMA-CA 

80 

 

 

Πίνακας 15: MAC PIB Attributes [2] 

Μεταβλητή attribute Τύπος Πεδίο τιμών 

Αναγν

ωριστ

ικό 

Περιγραφή 
Τιμή 

Default 

macAckWaitDuration Integer 

aUnitBackoffPeriod + 

aTurnaroundTime + 

phySHRDuration + [6 * 

phySymbolsPerOctet] 

0x40 

Μέγιστος 

αριθμός bits για 

αναμονή ενός 

πακέτου 

επιβεβαίωσης 

216 

macAssociatedPANCo

ord 
Boolean True/False 0x56 

Ένταξη στο 

δίκτυο μέσω του 

διαχειριστή 

δικτύου ή όχι 

False 
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macAssociation-

Permit 
Boolean True/False 0x41 

Επιτρεπτή 

σύνδεση στον 

διαχειριστή ή 

όχι 

False 

macAutoRequest Boolean True/False 0x42 

Αυτόματη 

αποστολή 

αίτησης 

δεδομένων ή 

όχι, αν η 

διεύθυνση της 

συσκευής 

βρίσκεται στο 

πλαίσιο beacon  

True 

*macBattLifeExt Boolean True/False 0x43 
Επέκταση ζωής 

μπαταρίας ή όχι 
False 

*macBattLifeExtPerio

ds 
Integer 6-41 0x44 

Υπολογίσιμη 

τιμή για την 

επέκταση ζωής 

της μπαταρίας 

6 

macBeaconPayload Integer bits 0x45 

Το φορτίο 

δεομένων ενός 

beacon 

Null 

macBeaconPayload-

Length 
Integer 

0 – 

aMaxBeaconPayloadLengt

h 

0x46 

 Το μέγεθος του 

φορτίου beacon 

σε bits 

0 

macBeaconOrder Integer 0-14 0x47 

Τιμή που 

προσδιορίζει 

κάθε πότε 

στέλνεται ένα 

beacon 

14 

*macBeaconTxTime Integer 0x000000–0xffffff 0x48 

 Η χρονική 

στιγμή που η 

συσκευή έστειλε 

το τελευταίο της 

beacon 

0x00000

0 

macBSN Integer 0x00-0xff 0x49 

Ο αριθμός 

ακολουθίας ενός 

beacon πλαισίου 

που μεταδίδεται  

0x00 

macCoordExtended-

Address 

IEEE 

Address 
64bit IEEE address 0x4a 

Η 

αναγνωριστική 

διεύθυνση της 

συσκευής  

- 



 
74 

 

macCoordShort-

Address 
Integer 0x0000–0xffff 0x4b 

Η σύντομη 

διεύθυνση 

δικτύου της 

συσκευής  

0xffff 

macDSN Integer 0x00–0xff 0x4c 

Ο αριθμός 

ακολουθίας ενός 

πλαισίου 

δεδομένων που 

μεταδίδεται 

0x00 

macGTSPermit Boolean True/False 0x4d 

Αν ο 

διαχειριστής 

επιτρέπει την 

χρήση 

εγγυημένων 

χρονοθυρίδων 

false 

macMaxBE Integer 3-8 0x57 

Η μέγιστη τιμή 

της μεταβλητής 

BE, του CSMA-

CA 

5 

macMaxCSMABackoff

s 
Integer 0-5 0x4e 

Ο μέγιστος 

αριθμός 

backoffs στον 

CSMA-CA 

4 

macMaxFrameTotalW

aitTime 
Integer Εξίσωση 1 0x58 

Ο μέγιστος 

αριθμός bits 

ενεργούς 

περιόδου σε 

superframe για 

την αναμονή 

ενός response 

που αντιστοιχεί 

σε πλαίσιο 

δεομένων 

- 

*macMaxFrameRetrie

s 
Integer 0-7 0x59 

Ο μέγιστος 

αριθμός 

επαναλήψεων 

μετάδοσης, μετά 

από μία 

αποτυχία 

3 

macMinBE Integer 0–macMaxBE 0x4f 

Η ελάχιστη τιμή 

της μεταβλητής 

BE, του CSMA-

CA 

3 

macMinLIFSPeriod Integer - - 

Ο ελάχιστος 

αριθμός bits 

μιας LIFS 

περιόδου 

160 
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macMinSIFSPeriod Integer - - 

Ο ελάχιστος 

αριθμός bits 

μιας SIFS 

περιόδου 

48 

macPANId Integer 0x0000–0xffff 0x50 

Το 16bit 

αναγνωριστικό 

δικτύου 

0xffff 

macPromiscuousMode Boolean True/False 0x51 

Αν το MAC 

δέχεται όλα τα 

πακέτα που 

λαμβάνει από το 

PHY 

true 

macResponseWaitTim

e 
Integer 

 

(2* 

aBaseSuperframeDuration 

to 64* 

aBaseSuperframeDuration 

)=(7680 to 245760) 

 

0x5a 

Μέγιστος 

χρόνος 

αναμονής σε 

bits για μια 

εντολή response 

122,880 

macRxOnWhenIdle Boolean True/False 0x52 

Ένδειξη για το 

αν το MAC 

λαμβάνει 

πακέτα όταν το 

κανάλι είναι 

ενεργό 

true 

macSecurityEnabled Boolean True/False 0x5d 

Ένδειξη για την 

υποστήριξη 

ασφάλειας ή όχι 

false 

macShortAddress Integer 0x0000–0xffff 0x53 

16bit διεύθυνση 

συσκευής για 

επικοινωνία στο 

δίκτυο  

0xffff 

macSuperframeOrder Integer 0-14 0x54 

Τιμή που 

προσδιορίζει το 

μέγεθος της 

ενεργούς 

περιόδου ενός 

superframe 

14 

macSyncSymbolOffset Integer 0x000–0x100 0x5b 

Το offset σε bits 

μεταξύ ενός 

timestamp και 

του πρώτου bit 

στο πεδίο 

Length  

0x100 
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macTimestampSupport

ed 
Boolean True/False 0x5c 

Υποστήριξη 

Timestamp ή όχι 
true 

*macTransactionPersi

stenceTime 
Integer 0x0000–0xffff 0x55 

Ο μέγιστος 

χρόνος 

αποθήκευσης 

μιας 

συναλλαγής από 

έναν διαχειριστή 

στο beacon του  

0x01f4 

 

 

Εξίσωση 2: Υπολογισμός του MAC PIB Attribute macACKWaitDuration [2] 

 

 

 

 

Πίνακας 16: MAC Enumerations 

Enumerations Τιμή Περιγραφή 

SUCCESS 0x00 
Επιταχυμένη μετάδοση 

πλαισίου MAC 

BEACON_LOSS 0xe0 Απώλεια beacon 

CHANNEL_ACCESS_FAILURE 0xe1 
Μη δυνατή πρόσβαση 

στο κανάλι μετάδοσης 

COUNTER_ERROR 0xdb 
Άκυρος μετρητής 

πακέτου  

DENIED 0xe2 Άρνηση αίτησης GTS 

DISABLE_TRX_FAILURE 0xe3 

Μη δυνατή 

απενεργοποίηση 

πομποδέκτη 

FRAME_TOO_LONG 0xe5 
Μέγεθος πακέτου > 

aMaxPHYPacketSize 

IMPROPER_KEY_TYPE 0xdc 
Ακατάλληλο κλειδί 

ασφαλείας 

IMPROPER_SECURITY_LEVEL 0xdd 
Ακατάλληλο επίπεδο 

ασφαλείας 
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INVALID_ADDRESS 0xf5 

Καμία διαθέσιμη 

διεύθυνση για αποστολή 

δεδομένων 

INVALID_GTS 0xe6 
Αποτυχία αποστολής σε 

GTS   

INVALID_HANDLE 0xe7 Αποτυχία MSDU handle 

INVALID_INDEX 0xf9 
Ακατάλληλο MAC PIB 

Attribute 

INVALID_PARAMETER 0xe8 
Ακατάλληλη τιμή για 

MAC PIB Attribute 

LIMIT_REACHED 0xfa 

Πρόωρη λήξη 

ανίχνευσης καναλιών, 

λόγω εύρεσης πολλών 

PAN descriptors  

NO_ACK 0xe9 

Δεν λήφθηκε καμία 

επιβεβαίωση μετά από 

macMaxFrameRetries 

φορές 

NO_BEACON 0xea 
Κανένα beacon κατά 

την ανίχνευση καναλιών 

NO_DATA 0xeb 

Δεν στάλθηκαν 

δεδομένα μετά από την 

εντολή αίτησης 

NO_SHORT_ADDRESS 0xec 
Δεν δόθηκε σύντομη 

διεύθυνση δικτύου 

ON_TIME_TOO_LONG 0xf6 

Ακύρωση αίτησης λόγω 

μεγέθους που ξεπερνά 

το beacon interval. 

OUT_OF_CAP 0xed 

Ανεκπλήρωτη μετάδοση 

στο CAP. Δεν 

υποστηρίζεται πρότυπο 

802.15.4-2006, αλλά 

στο 802.15.4-2003 

PAN_ID_CONFLICT 0xee 

Ανίχνευση δύο όμοιων 

αναγνωριστικών 

δικτύου 

PAST_TIME 0xf7 

Άκυρη μετάδοση στο 

παρόν superframe και 

επιβολή μετάδοσης στο 

επόμενο 
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READ_ONLY 0xfb 
MAC PIB Attribute 

μόνο για ανάγνωση 

REALIGNMENT 0xef 
Αίτηση  Realignment 

για 2 διαχειριστές 

SCAN_IN_PROGRESS 0xfc 
Εκτελείται ήδη 

ανίχνευση καναλιών  

 

SECURITY_ERROR 
0xe4 

Λάθος 

αποκρυπτογράφησης 

SUPERFRAME_OVERLAP 0xfd 
Σύγκρουση παραγωγής 

superframe 

TRACKING_OFF 0xf8 

Σύγκρουση αιτήματος 

για παραγωγή beacon με 

παρακολούθηση beacon 

του διαχειριστή 

TRANSACTION_EXPIRED 0xf0 

Η ανταλλαγή 

πληροφοριών έληξε και 

τα δεδομένα χάθηκαν 

TRANSACTION_OVERFLOW 0xf1 

Δεν υπάρχει χώρος για 

την αποθήκευση της 

συναλλαγής 

TX_ACTIVE 0xf2 

Ενεργός ο δέκτης, ενώ 

ζητήθηκε ν 

ενεργοποιηθεί ο πομπός. 

Δεν υποστηρίζεται 

πρότυπο 802.15.4-2006, 

αλλά στο 802.15.4-2003 

UNAVAILABLE_KEY 0xf3 
Μη διαθέσιμο κλειδί 

ασφαλείας 

UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 0xf4 
Μη έγκυρο MAC PIB 

Attribute 

UNSUPPORTED_LEGACY 0xde 

Είδος ασφάλειας που 

δεν υποστηρίζεται στο 

πρότυπο 802.15.4-2006, 

αλλά στο 802.15.4-2003 

UNSUPPORTED_SECURITY 0xdf 
Μη διαθέσιμη ασφάλεια 

που ζητήθηκε  
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5.5.9 Superframe Java Class 
 

Το κάθε πλαίσιο που δημιουργείται αποτελεί επίσης μια ξεχωριστή κλάση. Το 

ίδιο ισχύει και για τα superframes. Η κλάση Superframe με τις ιδιότητές της φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 

Τμήμα Κώδικα 7: Ιδιότητες κλάσης Superframe 

 

Οι τιμές SD (μέγεθος ενεργούς περιοχής) και BI (μέγεθος superframe) 

υπολογίζονται ως εξής:  

 

 SD (in bits) = aBaseSuperframeDuration * 2SO 

 BI (in bits) = aBaseSuperframeDuration * 2BO 

 

Εξίσωση 3: Υπολογισμός μεγέθους superframe και της ενεργής του περιοχής [2] 
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Η λίστα CAP, αποτελείται από 11 λίστες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις ενεργές 

χρονοθυρίδες  ενός superframe. Οι λίστες αυτές θα συμπληρώνονται από bits με κάθε 

αποστολή πακέτου.  

Με τη σειρά της, η κάθε χρονοθυρίδα, της ενεργούς περιόδου ενός superframe 

(CAP), διαιρείται σε backoff periods, μονάδα μέτρησης για την υλοποίηση του 

αλγορίθμου CSMA-CA. 

 

Κάθε χρονοθυρίδα έχει μέγεθος  
𝑎𝐵𝑎𝑠𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛∗2𝑆𝑂

𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠
=

3840∗2𝑆𝑂

16
 𝑏𝑖𝑡𝑠 

 

Εξίσωση 4: Μέγεθος χρονοθυρίδας στην εφαρμογή [18] 

 

Μία μεταβλητή οπισθοχώρησης (backoff ) ισούται με aUnitBackoffPeriod = 80 bits. 

 

Κάθε χρονοθυρίδα της ενεργούς περιοχής περιέχει : 

(𝑎𝐵𝑎𝑠𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛∗2𝑆𝑂)/𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠 

𝑎𝑈𝑛𝑖𝑡𝐵𝑎𝑐𝑘𝑜𝑓𝑓𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
=  

(3840∗2𝑆𝑂)/16

80
=

3840∗2𝑆𝑂

1280
  = 3 ∗ 2𝑆𝑂backoffs 

 
Εξίσωση 5: Αριθμός backoffs σε μια χρονοθυρίδα της εφαμογής [18] 

 

 

Κατά τη δημιουργία ενός νέου superframe: 

 

 NumOfBPperSlot = (Slotsize/80); 

 BeaconCapacity = (beacon.PPDU_size/80); // in BPs 

 LastOccupiedSlot = 0; 

 LastOccupiedSlotEmptySpace=(Slotsize-beacon.PPDU_size);  

 ,καθώς το beacon εντάσσεται στην 1η θυρίδα του superframe 

 

 

Η λίστα CFP, περιέχει τις υπόλοιπες 5 εγγυημένες χρονοθυρίδες. Ο προσομοιωτής 

LRWPAN δεν υποστηρίζει εξασφαλισμένη μετάδοση με χρήση GTS.  

Επίσης, δεν ορίζεται μέτρηση ή επέκταση ζωής της μπαταρίας που τροφοδοτεί την 

κάθε συσκευή. 
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5.5.10 Κλάσεις πλαισίων  
 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα ακόλουθα πλαίσια 

δεδομένων, η δομή των οποίων ακολουθεί επακριβώς το πρότυπο 802.15.4, ανάλογα με 

το είδος του καθενός.  

Οι δομές των πλαισίων παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.4.3. Οι κλάσεις των 

πλαισίων, με ιδιότητες τα υποεπίπεδά τους είναι οι εξής: 

 

 General_Frame – Abstract Class 

 

Τμήμα Κώδικα 8: Constructor κλάσης General_Frame 

 

 Beacon_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 9: Constructor κλάσης Beacon_Frame 

 

 Ack_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 10: Constructor κλάσης Ack_Frame 
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 Data_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 11: Constructor κλάσης Data_Frame 

 

 Association_Request_Command_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 12: Constructor κλάσης Association_Request_Command_Frame 

 

 Association_Response_Command_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 13: Constructor κλάσης Association_Response_Command_Frame 

 

 Beacon_Request_Command_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 14: Constructor κλάσης Beacon_Request_Command_Frame 
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 Data_Request_Command_Frame 

 

Τμήμα Κώδικα 15: Constructor κλάσης Data_Request_Command_Frame 

 

Στην εφαρμογή  LRWPAN Simulator, δεν χρησιμοποιείται κάποιο είδος 

κρυπτογράφησης στα πακέτα ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος ασφάλειας. Εξαιτίας αυτού, 

τα πεδία και οι μεταβλητές που σχετίζονται με την ασφάλεια είναι αρχικοποιημένα σε 

κάποια τιμή που υποδεικνύει την απουσία της παρούσας λειτουργίας. 

 

Επίσης με την αποστολή κάθε πλαισίου δεδομένων, beacon ή εντολών MAC 

υπολογίζονται οι ακόλουθοι χρόνοι για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου 

μετάδοσης: 

 

 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇 𝜏𝛼𝜉ύ 𝜎𝜐𝜅 𝜐ώ𝜈 𝜎  𝜇έ𝜏𝜌𝛼

𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛿𝜄ά𝛿𝜊𝜎𝜂𝜍 𝜎𝜏𝜊𝜈 𝛼έ𝜌𝛼 (28∗10 𝑚/𝑠)
 

 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝛭έ𝛾 𝜃𝜊𝜍 𝜋𝛼𝜆𝜄𝜎ί𝜊𝜐 𝜎  𝑏𝑖𝑡𝑠 (𝑃𝑃𝐷𝑈)

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ (250𝐾𝑏𝑝𝑠)
 

 

Εξίσωση 6: Υπολογισμός Propagation time και Transmission time 

 

 

 

5.5.11 Αλγόριθμος CSMA-CA  
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανταλλαγής μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης πραγματοποιείται μέσω του αλγορίθμου CSMA-CA κατά την ενεργή 

περίοδο των superframes πριν από την μετάδοση δεδομένων [2]. Η χρήση των 

εγγυημένων χρονοθυρίδων δεν απαιτεί τη λειτουργία του αλγορίθμου. Επίσης, 

εξαιρούνται τα πλαίσια beacon και τα πλαίσια επιβεβαίωσης.  

Αναγκαίος είναι και ο συγχρονισμός με ένα ισχύον superframe του κόμβου 

παραλήπτη για την πραγματοποίηση της μετάδοσης, πριν την έναρξη του αλγορίθμου, 

διαφορετικά η μετάδοση ακυρώνεται. 
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Στην παρούσα εφαρμογή, ο αλγόριθμος CSMA-CA υλοποιήθηκε με δύο μορφές, 

την slotted και την unslotted (διάγραμμα ροής 5.1).  

Η slotted εκδοχή του, χρησιμοποιείται για την μετάδοση πλαισίων μεταξύ δυο 

κόμβων οι οποίοι παράγουν πλαίσια beacon έκαστος ή όταν κάποιος κόμβος 

ανεξαρτήτως τύπου (FFD ή RFD) θέλει να στείλει δεδομένα σε κάποιον που παράγει 

πλαίσια beacon.  

Ενώ, η unslotted εκδοχή του χρησιμοποιείται για μεταδόσεις μεταξύ ή προς 

κόμβους οι οποίοι δεν παράγουν πλαίσια beacon και δεν ακολουθεί το πρότυπο της 

unslotted έκδοσης του αλγορίθμου, που χρησιμοποιείται σε δίκτυα με απουσία πλαισίων 

beacon.  

Η βασική ιδέα του CSMA-CA [38] είναι η ανίχνευση του καναλιού πριν τη μετάδοση 

για την αποφυγή συγκρούσεων δεδομένων από άλλους κόμβους. Γεγονός που 

πραγματοποιείται με την μέθοδο οπισθοχώρησης και τη χρήση των παρακάτω τριών 

μεταβλητών : 

 NB: πόσες φορές χρειάστηκε να “οπισθοχωρήσει” ο αλγόριθμος κατά την 

προσπάθεια μετάδοσης. Αρχική τιμή το μηδέν. 

 CW: το μέγεθος του παραθύρου ανταγωνισμού (contention window), που ορίζει 

πόσες μεταβλητές οπισθοχώρησης (backoffs) θα πρέπει να μην είναι 

κατειλημμένες από κάποιον άλλον κόμβο στο κανάλι, πριν την εκκίνηση της 

μετάδοσης. Η μεταβλητή αυτή δεν χρησιμοποιείται στην unslotted εκδοχή του 

αλγορίθμου και αρχικοποιείται στην τιμή 2. 

 BE: μια εκθετική τιμή, η οποία ορίζει για πόσες μεταβλητές οπισθοχώρησης 

(backoffs) θα πρέπει να περιμένει η συσκευή πριν επιχειρήσει να έχει πρόσβαση 

στο κανάλι. Αρχική της τιμή είναι η τιμή του attribute macMinBE. 

 

Κάθε φορά που μια συσκευή επιθυμεί να μεταδώσει δεδομένα, περιμένει για μια 

τυχαία χρονική περίοδο. Αν μετά την περίοδο αυτή, εντοπιστεί ως διαθέσιμο το κανάλι, 

η συσκευή θα προχωρήσει στην μετάδοση. Διαφορετικά, αν το κανάλι είναι 

απασχολημένο, η συσκευή θα πρέπει να αναμείνει μια ακόμη τυχαία περίοδο και στη 

συνέχεια να προσπαθήσει ξανά να μεταδώσει, αφού πρώτα ελέγξει τη διαθεσιμότητα 

του καναλιού [37]. 
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Συνοπτικά, κατά την slotted εκδοχή του αλγορίθμου [15], αφού εντοπιστεί το 

τελευταίο ελεύθερο backoff period στην χρονοθυρίδα επιλογής, εφαρμόζεται μια 

τυχαίου μεγέθους καθυστέρηση, εύρους 0 – (2BE – 1) backoff periods, δίχως να 

εμπλέκεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στους υπολογισμούς, εφόσον δεν υφίσταται 

στην εφαρμογή. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 16: Συνεπτυγμένη εκδοχή του slotted CSMA-CA αλγορίθμου 

 

 Έπειτα,  εφαρμόζεται η διαδικασία εκτίμησης ελεύθερου καναλιού, η οποία 

αντιστοιχεί σε 32 bits χωρητικότητας [2]. 

 Αν το κανάλι κριθεί ιδανικό, η τιμή CW μειώνεται και αν φτάσει στο μηδέν η 

μετάδοση πραγματοποιείται με επιτυχία, διαφορετικά η διαδικασία εκτίμησης 

ελεύθερου καναλιού επαναλαμβάνεται.  

Αν το κανάλι βρεθεί κατειλημμένο, τότε η ΝΒ αυξάνεται κατά μια μονάδα, το CW 

παίρνει την τιμή 2 και υπολογίζεται νέα τιμή για την μεταβλητή ΒΕ = min(BE+1, 

maxMaxBE).  

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία εκτίμησης ελεύθερου καναλιού θα 

επαναλαμβάνεται όσο το ΝΒ είναι μεγαλύτερο της τιμής macMaxCSMABackoffs, με 

πιθανότητα πραγματοποίησης επιτυχημένης μετάδοσης. Διαφορετικά η μετάδοση δεν 

θα πραγματοποιηθεί και ο κόμβος θα πρέπει να προσπαθήσει ξανά σε τυχαίο χρονικό 

διάστημα. 
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Τμήμα Κώδικα 17: Τμήμα υπολογισμού για επανάληψη της διαδικασίας εκτίμησης 

ελεύθερου καναλιού στην slotted εκδοχή του αλγορίθμου CSMA-CA 

 

 

Επιπρόσθετα, μια παρέμβαση στην λειτουργία του αλγορίθμου αποτελεί η 

επιλογή επόμενης χρονοθυρίδας, από την τελευταία κατειλημμένη, χωρίς αυτή να έχει 

γεμίσει, με την προϋπόθεση να έχει χρησιμοποιηθεί 3 ή 4 φορές για μετάδοση.  

Η ιδιαιτερότητα αυτή προστέθηκε εξαιτίας της τυχαίας παραγωγής των 

μεταβλητών οπισθοχώρησης, οι οποίες τις περισσότερες φορές αδυνατούν να 

προσπεράσουν τον ήδη κατειλημμένο χώρο μέσα στην χρονοθυρίδα. 

 

 

 

Τμήμα Κώδικα 18: Τμήμα υπολογισμού για την αλλαγή χρονοθυρίδας ή superframe στην 

slotted εκδοχή του αλγορίθμου CSMA-CA 
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Σχετικά με την unslotted εκδοχή του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται στην 

παρούσα εφαρμογή, η ροή του αλγορίθμου απλοποιείται και η μεταβλητή CW δεν 

χρησιμοποιείται. Αρχικά εφαρμόζεται μια τυχαίου μεγέθους καθυστέρηση, εύρους 0 – 

(2BE – 1) backoff periods.  

 

 

Τμήμα Κώδικα 19: Συνεπτυγμένη εκδοχή του unslotted CSMA-CA αλγορίθμου 

 

Έπειτα κατά τη διαδικασία ανίχνευσης του καναλιού, εξετάζεται αν η συσκευή 

προορισμού λαμβάνει πλαίσια beacon από άλλους γείτονές και ανάλογα με το μέγεθος 

πλαισίου και τις μεταβλητές οπισθοχώρησης επιλέγεται ένα διαθέσιμο σημείο για 

μετάδοση των δεδομένων. Το σημείο αυτό, είναι μετά την ενεργό περιοχή κάποιου 

γειτονικού superframe.  

Έτσι, αν το κανάλι βρεθεί διαθέσιμο, τα δεδομένα αποστέλλονται κατευθείαν. 

Διαφορετικά, αν το κανάλι βρεθεί κατειλημμένο, η μετάδοση δεν θα πραγματοποιηθεί 

και ο κόμβος θα πρέπει να προσπαθήσει ξανά σε τυχαίο χρονικό διάστημα. 
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Διάγραμμα Ροής 1: Αλγόριθμος CSMA-CA [39] 
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5.6 Ρύθμιση παραμέτρων προσομοίωσης 
 

Μετά την ανάγνωση του σύντομου οδηγού της εφαρμογής, ο χρήστης οδηγείται 

στην παρακάτω δραστηριότητα (σχήμα 38), όπου του δίνονται οι διαστάσεις της οθόνης 

με την οποία αλληλοεπιδρά. 

 Όπως εξηγείται και στην αντίστοιχη δραστηριότητα της εφαρμογής, ο χρήστης 

θα πρέπει να γνωρίζει τις διαστάσεις οθόνης, της συσκευής που χρησιμοποιεί, καθώς θα 

κληθεί αργότερα να επιλέξει τις συντεταγμένες των κόμβων του δικτύου. Οι 

συντεταγμένες ενός κόμβου σε μέτρα, στην οθόνη μιας συσκευής μεταφράζονται σε dps 

(density-independent pixels).  

 

1 pixel = dp * (dpi / 160) 

1 dp (density-independent pixel) = 1 pixel σε μια οθόνη 160 dpi (dots per inch)  

  

Εξίσωση 7: Αναλογία pixel – density pixel [40] 

 

Τα dps, στη συνέχεια, μετατρέπονται στα αντίστοιχα φυσικά pixels της οθόνης. 

Αυτό ορίστηκε ώστε να υπάρχει μια ορθή απεικόνιση του δικτύου σε διαφορετικές 

οθόνες . Αν ο χρήστης επιλέξει να τους τοποθετήσει ο ίδιος, προτείνεται να επιλέξει μια 

περιοχή με διαστάσεις μικρότερες του μισού της οθόνης, ώστε να παρουσιάζονται τομές 

στις εμβέλειες των κόμβων. 

 

 

Σχήμα 38: Διαστάσεις της οθόνης που δίνονται από την εφαρμογή LRWPAN Simulator  
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Υπάρχουν 6 διαθέσιμες πυκνότητες οθόνης [40]: 

 dpi (low) ~120dpi 

 mdpi (medium) ~160dpi 

 hdpi (high) ~240dpi 

 xhdpi (extra-high) ~320dpi 

 xxhdpi (extra-extra-high) ~480dpi 

 xxxhdpi (extra-extra-extra-high) ~640dpi 

 

Ενώ για τις διαστάσεις οθόνης [40] ισχύουν τα ακόλουθα: 

 xlarge screens είναι τουλάχιστον 960dp x 720dp 

 large screens είναι τουλάχιστον 640dp x 480dp 

 normal screens είναι τουλάχιστον 470dp x 320dp 

 small screens είναι τουλάχιστον 426dp x 320dp 

 

Συνεχίζοντας ο χρήστης καλείται να επιλέξει αν θα εκτελέσει τη demo προσομοίωση 

ή αν θα δημιουργήσει μια νέα εξαρχής, με διαφορετικές παραμέτρους (σχήματα 39 - 

42).  

 

 

 

Σχήμα 39: Επιλογή είδους προσομοίωσης 
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Η demo προσομοίωση που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή, έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά, τα οποία ο χρήστης μπορεί να δει με το πάτημα του κουμπιού  . 

 16 Nodes 

 SINK Beacon Order at 14... 

 SINK Superframe Order at 14... 

 FFD Beacon Order at 13... 

 FFD Superframe Order at 11... 

 SINK PAN FFD is 0... 

 Queue size up to 5 packets... 

 Maximum Failures 1... 

 Packet Payload at 100 bytes... 

 Time of conversation at 1200 seconds… 

 Data Rate 250 kbps... 

 Speed 2*10^8 m/s... 

 

 

 

Σχήμα 40: Χαρακτηριστικά demo προσομοίωσης σε αναδυόμενο παράθυρο [41, 42] 

 



 
92 

 

Με την επιλογή του demo, ο χρήστης μεταφέρεται στην γραφική απεικόνιση του 

δικτύου, όπου μπορεί να εκκινήσει την προσομοίωση. 

Διαφορετικά, αν επιλέξει να διαμορφώσει ο ίδιος μια νέα προσομοίωση αυτό 

μπορεί να γίνει με 3 τρόπους, όπως φαίνεται στο σχήμα 41. 

 

 

Σχήμα 41: Τρόποι εισαγωγής κόμβων στην εφαρμογή 

 

 

1. Εισαγωγή κόμβων αυτόματα από κάποιο αρχείο 

 

Μεταβαίνοντας στην οθόνη του σχήματος 42, για την εισαγωγή κόμβων από 

αρχείο [43], υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις:  

a. Εισαγωγή συντεταγμένων, ακτινών και 64bit ΙΕΕΕ διευθύνσεων από 

αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο στην εφαρμογή από τον 

κατασκευαστή. 

b. Εισαγωγή συντεταγμένων-ακτινών και 64bit ΙΕΕΕ διευθύνσεων από 

αρχεία που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της εφαρμογής [44] (σχήμα 

43) στο ακόλουθο path: /Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης/ Android / 

data / com.example.anna.lrwpansimulator/ files. 



 
93 

 

Τα αρχεία αυτά κατασκευάζονται από τον χρήστη με ανάλογη 

μορφοποίηση και τοποθετούνται στην παραπάνω θέση για προσπέλαση, 

πριν την έναρξη της εφαρμογής. Για την ενέργεια αυτή δόθηκαν 

δικαιώματα στο αρχείο AndroidManifest.xml μέσω της παρακάτω 

εντολής: 

 

Τμήμα Κώδικα 20: Δικαίωμα εγγραφής στην εξωτερική μνήμης συσκευής με 

λειτουργικό σύστημα Android 

 

Η μορφή ενός αρχείου .txt που περιέχει συντεταγμένες και ακτίνες 

κόμβων παρουσιάζεται στο σχήμα 44, ενώ η μορφή ενός αρχείου .txt με 

διευθύνσεις φαίνεται στο σχήμα 45. Στο αρχείο συντεταγμένων, θα πρέπει να 

υπάρχει μόνο ένα κενό ανάμεσα σε κάθε αριθμό και αλλαγή γραμμής αμέσως 

μετά τη ακτίνα, χωρίς εισαγωγή επιπλέον κενού. Ενώ, σε ένα αρχείο 

διευθύνσεων, αλλαγή γραμμής αμέσως μετά την εισαγωγή διεύθυνσης, χωρίς 

κενά. Οι συντεταγμένες και οι ακτίνες θα πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί. Ενώ 

οι διευθύνσεις αποθηκεύονται ως BigInteger τιμές. 

 

 

Σχήμα 42: Περιπτώσεις εισαγωγής κόμβων από αρχείο 
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Σχήμα 43: Εισαγωγή αρχείου από την μνήμη 
 

 

 

 
 

Σχήμα 44: Αρχείο συντεταγμένων και 

ακτινών κόμβων 

 

 
 

Σχήμα 45: Αρχείο 64bit IEΕE 

διευθύνσεων [45] 
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2. Εισαγωγή κόμβων χειροκίνητα (ένας τη φορά) 

 

Αν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει κόμβους χειροκίνητα, θα πρέπει αρχικά 

να δηλώσει πόσοι θα είναι σε αριθμό , όπως φαίνεται στο σχήμα 46. Έπειτα θα 

πρέπει να δώσει τα στοιχεία που ζητούντα για τον κάθε κόμβο ξεχωριστά, όπως 

παρουσιάζεται στο σχήμα 47.  

Κάθε φορά που θα εισάγει τα στοιχεία ενός κόμβου, θα πρέπει να πατά 

το κουμπί SAVE NODE WITH GIVEN VALUES, ώστε να τον αποθηκεύσει. Μόλις 

ο χρήστης δεν έχει άλλους κόμβους να εισάγει (σύμφωνα με τον αριθμό κόμβων 

που έχει δηλώσει), πατά το κουμπί FINISH INSERTING NODES για να συνεχίσει. 

 

 
             

         Σχήμα 46: Εισαγωγή αριθμού κόμβων 

 

 

 
 

Σχήμα 47: Εισαγωγή στοιχείων κόμβου 
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3. Εισαγωγή κόμβων με τυχαίες συντεταγμένες 

 

Αν ο χρήστης επιλέξει οι κόμβοι να εισαχθούν με τυχαίες συντεταγμένες 

(σχήμα 48), τότε θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό των κόμβων που επιθυμεί, το 

πλαίσιο της οθόνης που θα τους περιέχει, μια ακτίνα ίδιου μεγέθους για όλους 

και τέλος να επιλέξει από ένα αρχείο διευθύνσεων 64bit. Το αρχείο διευθύνσεων 

θα έχει τη μορφή του σχήματος 45 και μπορεί να δημιουργηθεί από τον χρήστη 

πριν την έναρξη της εφαρμογής.  

Με το πάτημα του κουμπιού CONTINUE εμφανίζεται το παράθυρο για 

την επιλογή του αρχείου. Επίσης, οι διαστάσεις της περιοχής, που θα περιβάλει 

τους κόμβους, θα δίνονται από τον χρήστη σε dps.  

Όπως προαναφέρθηκε, για μια ορθή απεικόνιση του δικτύου και για να 

υπάρχουν τομές μεταξύ των εμβελειών, θα πρέπει να επιλέγεται κάτω από το 

μισό μέγεθος οθόνης (ποσοτικά) για την τοποθέτηση των κόμβων.  

 

 

 

Σχήμα 48: Εισαγωγή κόμβων με τυχαίες συντεταγμένες 
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Μετά την εισαγωγή των συντεταγμένων, των εμβελειών και των διευθύνσεων με 

οποιονδήποτε από τους 3 προηγούμενους τρόπους, ο χρήστης καλείται να ρυθμίσει τις 

παραμέτρους της προσομοίωσης.  

Οι παράμετροι αυτοί (σχήματα 49 και 50) αφορούν : 

 το διαφορετικό μέγεθος ολόκληρου του superframe αλλά και της ενεργούς 

περιόδου του, τόσο για τον διαχειριστή δικτύου (PAN Sink FFD) όσο και για 

τους υπόλοιπους διαχειριστές (FFDs) 

 το μέγιστο μέγεθος ουράς σε αριθμό πλαισίων που θα εφαρμοστεί σε όλους 

τους κόμβους εκτός του κεντρικού διαχειριστή  

 το μέγεθος του φορτίου πλαισίου δεδομένων για το στάδιο συζήτησης, με 

μέγιστη τιμή τα 102 bytes. Η τιμή αυτή προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση 

για το συγκεκριμένο φυσικό επίπεδο:  

 

PSDU size = MPDU size = MHR size + MSDU size + MFR size 

MSDU size (Payload size) = MPDU - MHR max size - MFR size 

= (1016 – 184 – 16) bits = 816 bits = 102 bytes 

 

Εξίσωση 8: Υπολογισμός μέγιστου φορτίου σε πλαίσιο δεδομένων στην συγκεκριμένη 

εφαρμογή [2] 

 

 ένας μέγιστος επιτρεπτός αριθμός αποτυχιών σε συνδέσμους μεταξύ δύο 

τυχαίων κόμβων (μια αποτυχία τη φορά) 

 τον χρόνο προσομοίωσης για την συζήτηση μεταξύ των κόμβων και του 

κεντρικού διαχειριστή. Ο χρόνος αυτός αφορά μόνο την τρίτη φάση της 

προσομοίωσης και προστίθεται στον μέχρι τότε συνολικό χρόνο οργάνωσης του 

δικτύου.   

 

Με το πάτημα του  κουμπιού , δίνεται μια σύντομη εξήγηση στο χρήστη για τις 

μεταβλητές Beacon Order και Superframe Order, οι οποίες ορίζουν τα μεγέθη του 

superframe και της ενεργούς του περιοχής, αντίστοιχα. 

 SD (μέγεθος ενεργούς περιοχής in bits) = aBaseSuperframeDuration * 2SO  

 BI (μέγεθος superframe in bits) = aBaseSuperframeDuration * 2BO 
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To bandwidth κυμαίνεται στα 250Kbps και η ταχύτητα ισούται με 2*108m/s [2]. Οι 

μεταβλητές αυτές έχουν οριστεί εκ των προτέρων σε σταθερές τιμές, εξαιτίας της 

επιλογής συγκεκριμένου PHY και ασύρματης μετάδοσης.  

Σε όλα τα πλαίσια εισαγωγής τιμών στην παρούσα εφαρμογή εφαρμόζεται ανάλογος 

έλεγχος τιμών. 

 

Σχήμα 49: Παράμετροι προσομοίωσης (1η οθόνη) 

 

 

Σχήμα 50: Παράμετροι προσομοίωσης (2η οθόνη) 
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5.7 Εκτέλεση προσομοίωσης 
 

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εισαγωγή των κόμβων και η επιλογή των 

υπολοίπων παραμέτρων, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει την εκτέλεση της παρομοίωσης.  

Ο κώδικας της προσομοίωσης βασίζεται σε ένα κύριο thread, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την απεικόνιση του δικτύου [46], ενώ παράλληλα υφίστανται υποδεέστερα 

που υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα του δικτύου.  

Το βασικό αυτό thread, που εκτελείται σε milliseconds, αναλαμβάνει να 

ζωγραφίζει τους κόμβους, τα μηνύματα και γενικά την οποιαδήποτε αλληλεπίδραση του 

χρήστη με την οθόνη. Η διαχείρισή του πραγματοποιείται μέσω διαφόρων συναρτήσεων 

(resume(), pause(), suspend(), go() [47]) και κυρίως εντολών ύπνου 

(sleep(milliseconds)) σε πολλαπλά σημεία του κώδικα, χωρίς να παραποιούνται τα 

frames per second του λειτουργικού συστήματος για την ομαλή ροή του. 

 

Τμήμα Κώδικα 21: Βασικές συναρτήσεις διαχείρισης κεντρικού thread 

   

Η χρονική σειρά των διαδικασιών ρυθμίζεται από έντεκα διαφορετικά γεγονότα 

– συναρτήσεις [48]. Το πρώτο γεγονός είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των πλαισίων 

beacon από τους διαχειριστές, ενώ το δεύτερο και το τρίτο σχετίζονται με την διαδικασία 

ένταξης των συσκευών στο δίκτυο (ανίχνευση και ένταξη).  

 

Τμήμα Κώδικα 22: Ορισμός των γεγονότων συναρτήσεων παραγωγής και σύνδεσης 0,1 

και 2 του κεντρικού κώδικα  



 
100 

 

Το τέταρτο και το πέμπτο υλοποιούν τη διαδικασία δρομολόγησης, το έκτο και 

το έβδομο ρυθμίζουν πιθανές βλάβες συνδέσμων, ενώ το όγδοο είναι υπεύθυνο για την 

επικοινωνία με τον κεντρικό διαχειριστή.  

 

Τμήμα Κώδικα 23: Ορισμός των γεγονότων συναρτήσεων δρομολόγησης και συζήτησης 

3,4,5,6 και 7 του κεντρικού κώδικα 

 

Τα υπόλοιπα τρία γεγονότα συναρτήσεις (Event10, Event12, Event13) 

αποτελούν γεγονότα τερματισμού για τα 3 βασικά μέρη της προσομοίωσης που θα 

αναλύσουμε στην συνέχεια.  

 

Τμήμα Κώδικα 24: Ορισμός των γεγονότων συναρτήσεων τερματισμού λειτουργιών 

10,12 και 13 του κεντρικού κώδικα 

 

Κάθε γεγονός σηματοδοτείται και με ένα ξεχωριστό χρώμα ειδοποιητικών 

μηνυμάτων (σχήμα 36), όπως εξηγείται και στον μικρό οδηγό προσομοίωσης στην 

εφαρμογή.   

Η διαχείριση των ειδοποιητικών μηνυμάτων υλοποιείται στο εσωτερικό των 

γεγονότων συναρτήσεων και η εμφάνισή τους πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης  

showBubblePopup().  

Οι συναρτήσεις paintBrushes(), drawCircleRange() και nodeActionDraw() 

συμβάλλουν στην εναλλαγή των χρωμάτων και επηρεάζονται από τα ενέργειες του κάθε 

κόμβου. 

 



 
101 

 

 

Τμήμα Κώδικα 25: Συναρτήσεις για την διαχείριση του χρωματισμού των κόμβων 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου 5.3, η προσομοίωση 

αποτελείται από 3 βασικά μέρη:  

1. αρχικά την διαδικασία ένταξης και ανακάλυψης συσκευών στο δίκτυο, 

2. έπειτα την συμπλήρωση πινάκων δρομολόγησης για την εύρεση συντομότερων 

μονοπατιών προς όλους τους κόμβους 

3. και τέλος μια συζήτηση μεταξύ όλων των κόμβων με τον κεντρικό διαχειριστή ανά 

τυχαία χρονικά  διαστήματα, με πιθανότητα να συμβεί βλάβη συνδέσμων μεταξύ 

κόμβων. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 26: Συναρτήσεις διαχείρισης των σταδίων της προσομοίωσης 

 

Κάθε ένα από τα στάδια αυτά, έχει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί σε δύο 

διαφορετικές ταχύτητες. Η ταχύτητα προβολής  επιλέγεται από τον χρήστη, κατά την 

εκκίνηση του κάθε σταδίου. Μόλις επιλεχθεί είτε η σύντομη, είτε η αναλυτική 

υλοποίηση της κάθε λειτουργίας δεν γίνεται να τροποποιηθεί μέχρι το τέλος της.  

Η παροχή των δυο αυτών ταχυτήτων δόθηκε σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί 

να εκτελέσει γρήγορα πολλαπλές προσομοιώσεις για την έκδοση στατιστικών.  
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Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με την οθόνη με 2 διαφορετικούς τρόπους, πέρα από την επιλογή 

ταχυτήτων προβολής. Μπορεί να πατήσει ένα από τα 4 διαθέσιμα κουμπιά, η λειτουργία 

των οποίων θα παρουσιαστεί σταδιακά στη συνέχεια, είτε να πατήσει έναν από τους  

κόμβους του δικτύου για την παροχή πληροφορίων σχετικά με αυτόν εκείνη τη χρονική 

στιγμή.   

Η διαχείριση της επαφής του χρήστη με την οθόνη πραγματοποιείται μέσω της 

συνάρτησης onTouchEvent(MotionEvent event) [49] και κάποιων συναρτήσεων 

χρονισμού, που αναλαμβάνουν την περιοδική ανανέωση των πληροφοριών που 

προβάλλονται στα αντίστοιχα παράθυρα. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 27: Συναρτήσεις για την διαχείριση της διεπαφής του χρήστη με την 

οθόνη κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης 
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Αρχικά, οι κόμβοι παρουσιάζονται ως αποσυνδεδεμένοι μεταξύ τους (σχήμα 51) και 

η εκκίνηση της προσομοίωσης γίνεται πατώντας το κουμπί START SIMULATION.   

 

 

 

Σχήμα 51: Αρχική εικόνα δικτύου – κόμβοι αποσυνδεδεμένοι 

 

Αν ο χρήστης έχει επιλέξει την demo προσομοίωση, τότε ο κύριος διαχειριστής 

του δικτύου έχει ήδη επιλεχθεί και η προσομοίωση προχωρά στην υλοποίηση του 

πρώτου σταδίου ένταξης και ανακάλυψης συσκευών (σχήμα 53 - 54). Διαφορετικά, 

ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει με βάση αναγνωριστικού τον κεντρικό διαχειριστή 

(σχήμα 52). 

Αμέσως μετά την επιλογή του κεντρικού διαχειριστή, ο οποίος θα έχει κόκκινο 

χρώμα [50], η κάθε συσκευή χτίζει την λίστα των γειτόνων της, η οποία θα περιέχει τους 

κόμβους που βρίσκονται στο πεδίο εμβέλειάς της.  
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Στο σημείο αυτό ανιχνεύονται και όσοι κόμβοι θα παραμείνουν 

αποσυνδεδεμένοι λόγω έλλειψης γειτόνων ή πολύ απομακρυσμένης τοποθεσίας.  

Έπειτα, η κάθε μια αναθέτεται σε ένα από τα 16 διαθέσιμα κανάλια και 

ακολουθεί η αρχικοποίηση των παραμέτρων των επιπέδων  PHY – MAC .  

 

 

 

Σχήμα 52: Επιλογή κεντρικού διαχειριστή δικτύου 

 

 

Συνεχίζοντας, ο κεντρικός διαχειριστής (SINK), θα πρέπει να επιλέξει ένα 

βασικό αναγνωριστικό δικτύου, μια 16bit σύντομη διεύθυνση και ένα κανάλι 

ραδιοσυχνοτήτων για το δίκτυο που θα ιδρύσει, πριν ξεκινήσει την περιοδική μετάδοση 

πλαισίων beacon μέσω οντοτήτων superframe, όπως εξηγήθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα.  

Η διαδικασία εκκίνησης του δικτύου [51] παρουσιάζεται και πιο αναλυτικά 

μέσω εντολών του προτύπου 802.15.4 στο διάγραμμα ροής 2. 
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Διάγραμμα Ροής 2: Διαδικασία εκκίνησης του κεντρικού διαχειριστή δικτύου [39] 

 

Η επιλογή καναλιού γίνεται μέσω ενεργειακής ανίχνευσης, η οποία εφαρμόζεται 

σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Η υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω εντολών του 
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προτύπου 802.15.4 παρουσιάζεται στο διάγραμμα ροής 3. Ο διαχειριστής θα επιλέξει 

για κανάλι του δικτύου, αυτό με το υψηλότερο ενεργειακό peak [2, 37].  

Στην παρούσα εφαρμογή δεν υφίσταται τέτοιου είδους μέτρηση και για το λόγο 

αυτό ως κανάλι του δικτύου επιλέγεται το κανάλι που θα ανατεθεί στην συσκευή πηγής 

κατά την κατανομή των διαθέσιμων καναλιών. Παρόλα αυτά, για όλα τα κανάλια έχουν 

οριστεί 2 τιμές σε dBm που σηματοδοτούν την κατάστασή τους (busy, idle).  

Επίσης, το αναγνωριστικό του δικτύου επιλέγεται τυχαία από τον κεντρικό 

διαχειριστή και είναι μοναδικό, χωρίς να είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση επιπλέον 

ανίχνευσης για την επιλογή του. 

 

 

Τμήμα Κώδικα 28: Ο κεντρικός διαχειριστής επιλέγει αναγνωριστικό δικτύου μέσω της 

εντολής του επιπέδου MAC, MLME_SET.request 

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε 

αποσκοπώντας στην υλοποίηση ενός μοναδικού δικτύου στο χώρο των συσκευών χωρίς 

την υλοποίηση περαιτέρω συστάδων (cluster) [14], προϋποθέτοντας έτσι και τον 

αποκλεισμό μεγάλων κλαδιών FFDs μέχρι τις τελικές RFDs. 

Επίσης, εξαιτίας της δυνατότητας τυχαίας τοποθέτησης των κόμβων στο χώρο 

αλλά και επιλογής κεντρικού διαχειριστή, η τοπολογία του δικτύου δεν είναι 

προκαθορισμένη. Ο σχηματισμός του, δεν ακολουθεί επακριβώς ούτε την τοπολογία 

δέντρου, ούτε ενός μοναδικού cluster.  

Η βασική ιδέα στηρίζεται στην ύπαρξη ενός κεντρικού διαχειριστή με πολλαπλές 

FFDs και RFDs, όπου όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους (peer to peer), είτε 

απευθείας (αν το επιτρέπει η εμβέλεια) είτε μέσω πολλαπλών hops, σαν ένα μικρό mesh 

δίκτυο. Οι συσκευές RFD συνδέονται πάντοτε με τουλάχιστον μια FFD συσκευή. 

Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές FFD μέχρι να φτάσουμε σε μια RFD συσκευή. Ενώ 
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στο τέλος ενός κλάδου της τοπολογίας μπορεί να υπάρχει είτε μια FFD είτε μια RFD 

συσκευή. 

 

 

Διάγραμμα Ροής 3: Ανίχνευση ενεργειακής κορυφής (Energy Detection Scan) [2] 
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5.7.1 Association process 
 

Στο στάδιο ένταξης και ανακάλυψης συσκευών [52], η κάθε συσκευή έχει ως 

στόχο την σύνδεσή της στο δίκτυο μέσω της λήψης κάποιου πλαισίου beacon.  

 

 
 

Σχήμα 53: Στάδιο ένταξης και ανακάλυψης 

συσκευών 

 
 

Σχήμα 54: Επιλογή ταχύτητας υλοποίησης 

σταδίου ένταξης και ανακάλυψης συσκευών 

 

Μετά την επιλογή του αναγνωριστικού, της διεύθυνσης και του καναλιού 

επικοινωνίας για το δίκτυο, ο κεντρικός διαχειριστής θα ξεκινήσει την παραγωγή και 

την μετάδοση των πλαισίων beacon, με την άδεια του χρήστη (σχήματα 53 - 54).  

Τα πλαίσια αυτά, έχουν καθορισμένο μέγεθος για τον κάθε διαχειριστή και θα 

μεταφέρονται περιοδικά μέσω του καναλιού επικοινωνίας, καταλαμβάνοντας ένα 

κομμάτι του superframe, στην αρχή της ενεργούς περιοχής [2].  

Στον ίδιο χρόνο, κάθε συσκευή με τη σειρά της ξεκινά τη μετάδοση πλαισίων 

MAC Beacon Request (Beacon_Request_Command_Frame) μέσω του αλγορίθμου 

CSMA-CA, προς όλα τα κανάλια των γειτόνων της, αναζητώντας ένα πλαίσιο beacon. 

Η αναζήτηση αυτή ονομάζεται ενεργή ανίχνευση (διάγραμμα ροής 4) . 
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Διάγραμμα Ροής 4: Ενεργή Ανίχνευση (Active Scan) [2] 
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  Η ενεργή ανίχνευση (active scan), η οποία σηματοδοτείται από γαλάζιο-πράσινα 

ενημερωτικά πλαίσια στην εφαρμογή, επαναλαμβάνεται εωσότου κάθε συσκευή 

εντοπίσει το δίκτυο που δημιούργησε ο PAN FFD (σχήμα 56). 

 Στην παρούσα εφαρμογή, κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ανίχνευσης οι κόμβοι 

καθορίζουν τον τύπο τους  καθώς ανακαλύπτουν το δίκτυο, το οποίο μπορεί να 

εντοπιστεί, είτε μέσω της παραλαβής ενός πλαισίου beacon από μια συνδεδεμένη 

συσκευή, είτε μέσω μιας απλής συσκευής FFD, η οποία αποτελεί μοναδικό γείτονα σε 

μια RFD συσκευή, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 55: Παράδειγμα μηνύματος για ανίχνευση 

πλαισίου beacon στα κανάλια των γειτόνων 

 

 

Σχήμα 56: Παράδειγμα μηνύματος για αποτυχία 

εύρεσης πλαισίου beacon κατά την ανίχνευση 

 

 

Κάθε φορά που παράγεται ένα νέο πλαίσιο beacon από οποιαδήποτε συσκευή, 

εμφανίζεται ένα μπλε ειδοποιητικό μήνυμα με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 57.  

Παράλληλα στην κυκλική εμβέλεια της συσκευής αυτής θα αρχίσει να κινείται 

σε τροχιά ένα μικρός κύκλος, αντίστοιχου χρώματος με το είδος της συσκευής, ο οποίος 

σηματοδοτεί την παραγωγή πλαισίων beacon (σχήμα 59). Η ανανέωση της τροχιάς του 

πραγματοποιείται 100 φορές το δευτερόλεπτο. 

 

 

Σχήμα 57: Παράδειγμα μηνύματος για παραγωγή beacon frame 
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Όταν μια συσκευή λάβει ένα από τα πλαίσια beacon που έστειλε ο κεντρικός 

διαχειριστής (σχήμα 58), στον ίδιο χρόνο του αποστέλλει ένα αίτημα ένταξης 

(Association_Request_Command_Frame) στο δίκτυό του, με τη χρήση της εντολής 

MLME_ASSOCIATE_REQUEST μέσω του αλγορίθμου CSMA-CA.  

Έπειτα ο διαχειριστής, επιβεβαιώνει τη λήψη του πλαισίου εντολής και η 

αιτούσα συσκευή του αποστέλλει ένα ακόμη πλαίσιο εντολής, ζητώντας δεδομένα. Ο 

διαχειριστής πηγή, αφού επιβεβαιώσει τη λήψη του πλαισίου εντολής, ελέγχει αν μπορεί 

να υποστηρίξει τη συσκευή [2].  

Αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, τότε αναθέτει μια σύντομη 16bit διεύθυνση 

δικτύου στη συσκευή και την δέχεται στο δίκτυο του, στέλνοντας της ως απάντηση ένα 

πλαίσιο εντολής MAC (Association_Response_Command_Frame). Διαφορετικά, αν δεν 

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την συσκευή τότε, της αποστέλλει και πάλι το ίδιο 

πλαίσιο εντολής MAC, αναθέτοντας τη διεύθυνση 0xffff.  

Αυτό σημαίνει πως η συσκευή δεν θα μπορέσει να συνδεθεί απευθείας με τον 

κεντρικό διαχειριστή στο δίκτυο και δεν θα κριθεί ικανή για παραγωγή πλαισίων beacon, 

δηλαδή θα παραμείνει μία απλή FFD που το έχει ανακαλύψει.  

Μόλις η συσκευή επιβεβαιώσει τη λήψη του πλαισίου αυτού, η διαδικασία 

σύνδεσης ολοκληρώνεται. Τα διαγράμματα ροής 5 και 6 παρουσιάζουν την παραπάνω 

διαδικασία πιο αναλυτικά μέσω εντολών του προτύπου 802.15.4. 

 

 

Σχήμα 58: Παράδειγμα μηνύματος για εντοπισμό πλαίσιο beacon 

 

Αν η συσκευή που συνδέθηκε είναι διαχειριστής (FFD) και έχει λάβει απευθείας 

πλαίσιο beacon από τον κεντρικό διαχειριστή, χρωματίζεται ανάλογα και ξεκινά να 

παράγει και αυτή πλαίσια beacon μέσω του καναλιού που έχει επιλέξει ο διαχειριστής 

πηγή, τα οποία περιέχουν το αναγνωριστικό του δικτύου (associated device-orange 

color, σχήμα 59). 



 
112 

 

 

 

Σχήμα 59: Παράδειγμα μηνύματος για εκκίνηση παραγωγής beacon από απλό 

διαχειριστή 

 

Τα beacon μιας συνδεδεμένης συσκευής, θα ακούσουν με τη σειρά τους άλλοι 

διαχειριστές (FFDs), όπου η εμβέλειά τους δεν τους επιτρέπει να λάβουν τα beacon της 

πηγής και θα αποθηκεύσουν το αναγνωριστικό του δικτύου στη μνήμη τους [2].  

Αυτού του είδους οι FFDs (un-associable devices-green color), θα έχουν πράσινο 

χρώμα και δεν θα παράγουν δικά τους πλαίσια beacon, απλά θα ενημερώσουν τις 

γειτονικές τους συσκευές RFD (end devices-white color), οι οποίες βρίσκονται πάντα 

στο τέλος κάποιας διαδρομής-κλαδιού, με το λαμβανόμενο αναγνωριστικό δικτύου 

(σχήμα 60). Με τον τρόπο αυτό, όλες οι συσκευές έχουν γνώση του δικτύου στο τέλος 

της συγκεκριμένης διαδικασίας.  

 

 

 

Σχήμα 60: Παράδειγμα εικόνας δικτύου κατά την διαδικασία ανίχνευσης και ένταξης 
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Οι πράσινες FFD και οι RFD συσκευές γνωρίζουν την ύπαρξη του δικτύου και 

των χαρακτηριστικών του (αναγνωριστικό, κανάλι, πηγή), αλλά δεν χρησιμοποιούν το 

κανάλι του, παρά μόνο όταν θελήσουν να στείλουν δεδομένα σε κάποια ενταγμένη 

συσκευή. Διαφοροποιούνται, καθώς δεν εξουσιοδοτήθηκαν απευθείας από τον κεντρικό 

διαχειριστή. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα νέα beacon που θα παραχθούν από 

οποιαδήποτε FFD, θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα ώστε να μην συγκρούονται, ούτε 

με άλλων FFDs, ούτε με αυτά του κεντρικού διαχειριστή.  

Αυτό ρυθμίζεται μέσω της μεταβλητής StartTime [17], που ορίζει το πρότυπο 

802.15.4, δηλαδή τον υπολογισμό ενός κατάλληλου offset κατά την παραγωγή του 1ου 

beacon από κάθε απλή FFD που εξουσιοδοτείται. Η εκκίνηση ορίζεται αμέσως μετά τη 

λήξη της ενεργούς περιόδου του τελευταίου παραγόμενου superframe στο κανάλι του 

δικτύου, με την προυπόθεση όλη η νέα ενεργή περίοδος να χωράει στο superframe του 

κεντρικού διαχειριστή, όπως παρουσιάζεται στο παράδειγμα του παρακάτω σχήματος. 

Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των FFD που μπορεί να εξουσιοδοτήσει ο διαχειριστής 

πηγή είναι περιορισμένος.  

Στο ακόλουθο σχήμα ο κεντρικός διαχειριστής φαίνεται να έχει εξουσιοδοτήσει 

τρεις FFD συσκευές για παραγωγή beacon. Επίσης, η πηγή δεν διαθέτει ανενεργή 

περίοδο για μεγαλύτερη χωρητικότητα.  

 

 

Σχήμα 61: Παράδειγμα στοίχισης superframe στο κανάλι του δικτύου  
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Στην demo προσομοίωση της εφαρμογής ο κεντρικός διαχειριστής είναι συνεχώς 

ενεργός και διαθέτει χωρητικότητα πλαισίου superframe (BI) στα  62,914,560 bits με 

Beacon Order (ΒO) = 14.  

Οι FFDs που θα εξουσιοδοτηθούν είναι τέσσερις και διαθέτουν χωρητικότητα 

πλαισίου superframe (BI) στα 31,457,280 bits με Beacon Order (ΒO) = 13.  

Η ενεργή τους περίοδος είναι 7,864,320 bits με Superframe Order = 11, ενώ 

παραμένουν ανενεργοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

Με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα να μην χάνουν τον συγχρονισμό τους, 

λαμβάνοντας πάντοτε τα ανάλογα beacon άλλων FFDs ως προτεραιότητα.  

Οι ανταλλαγές δεδομένων πραγματοποιούνται πάντοτε μέσα στην ενεργή 

περίοδο του παραλήπτη, αν παράγει δικά του beacon.  

Αυτό προϋποθέτει το χρονικό διάστημα, που επιθυμεί ο δέκτης να στείλει τα 

δεδομένα, να συμπεριλαμβάνεται στην ενεργή περίοδο του παραλήπτη, διαφορετικά 

γίνεται ξανά προσπάθεια για αποστολή σε τυχαίο χρονικό διάστημα.  

Αν ο παραλήπτης είναι μια απλή FFD προσδιορίζεται ένα κατάλληλο χρονικό 

διάστημα για αποστολή δεδομένων, που να μην συμπίπτει με κανένα λαμβανόμενο 

superframe.  

Σε μια RFD η αποστολή δεδομένων γίνεται απευθείας, καθώς δεν εμπλέκεται με 

τη λήψη ή τη μετάδοση superframes.  
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Διάγραμμα Ροής 5: Διαδικασία σύνδεσης συσκευής με κεντρικό διαχειριστή – 

πλευρά συσκευής [39] 
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Διάγραμμα Ροής 6: Διαδικασία σύνδεσης συσκευής με κεντρικό διαχειριστή – 

πλευρά κεντρικού διαχειριστή [39] 
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Αν ο χρήστης επιλέξει την σύντομη λειτουργία προβολής του σταδίου αυτού, θα 

έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την περιοδική παραγωγή των πλαισίων beacon και 

μηνύματα που θα τον ενημερώνουν μονάχα για την τελική ένταξη του κάθε κόμβου στο 

δίκτυο και την εκκίνηση παραγωγής δικών του πλαισίων beacon, αν αυτό είναι δυνατό 

(σχήματα 57 και 59). 

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης της προσομοίωσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να παρακολουθεί το αρχείο καταγραφών πατώντας το κουμπί LOG FILE, το οποίο 

ανανεώνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα (σχήμα 62).  

Επίσης, ακουμπώντας το εικονίδιο κάποιου κόμβου, γίνονται ορατές κάποιες 

βασικές πληροφορίες σχετικά με τη παρούσα κατάστασή του, όπως φαίνεται στο σχήμα 

63. 

 

 
 

Σχήμα 62: Παράδειγμα αρχείου καταγραφών 

(ListView Android Component [53, 54]) 

 
 

 

 
 

Σχήμα 63: Παράδειγμα πληροφοριών κόμβου 

από εικονίδιο (ListView Android Component 

[53, 54]) 
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5.7.2 Routing process 
 

Με την λήξη της αναγνώρισης των συσκευών ζητείται από τον χρήστη να 

εκκινήσει τη διαδικασία δρομολόγησης με την ανάλογη ταχύτητα (σχήματα 64 – 65).  

 

 
 

Σχήμα 64: Διαδικασία 

δρομολόγησης 
 

 
 

Σχήμα 65: Επιλογή ταχύτητας για 

διαδικασία δρομολόγησης 

 

Για την γρήγορη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ οποιονδήποτε  κόμβων είναι 

αναγκαία η ύπαρξη μιας έγκυρης και σύντομης διαδρομής. Όλοι οι κόμβοι του δικτύου 

διατηρούν πίνακες δρομολόγησης. Έναν πίνακα που περιέχει το επόμενο βήμα προς τον 

κάθε κόμβο (NextHop), έναν δεύτερο που περιέχει σε μέτρα την απόσταση (RangeCost) 

και έναν τρίτο που περιέχει το τελικό μονοπάτι προς τον κεντρικό διαχειριστή 

(RouteToTheSink).  

Με βάση λοιπόν, τον αλγόριθμο Minimum Hop Route [28], όπου επιλέγεται το 

δρομολόγιο το οποίο θα έχει τον ελάχιστο αριθμό βημάτων μέχρι τον κόμβο που θα 

λάβει τα δεδομένα, σχηματίζονται μονοπάτια μεταξύ όλων των κόμβων.   
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Διαδοχικά, ο κάθε κόμβος στέλνει σε κάθε γείτονά, τον πίνακα δρομολόγησης 

που διαθέτει, χρησιμοποιώντας απλά ειδοποιητικά μηνύματα (Data_Frame) μέσω 

CSMA-CA, και ο γείτονας με τη σειρά του, ελέγχοντάς τον, ειδοποιεί τους γείτονές του 

για τυχόν αλλαγές, δηλαδή την εύρεση μιας πιο συμφέρουσας διαδρομής (σχήμα 66 -

67, μωβ πλαίσια μηνυμάτων).  

Στο στάδιο αυτό δεν χρησιμοποιείται όριο μεγέθους στην ουρά αναμονής, καθώς 

τα πακέτα στέλνονται σε γείτονες, που απέχουν ένα hop και επεξεργάζονται απευθείας 

από τον παραλήπτη. 

Η διαδικασία ανταλλαγής πλαισίων δεδομένων μεταξύ δυο συσκευών φαίνεται 

αναλυτικά στο διαγράμματα ροής 7 - 8. 

 

 

Σχήμα 66: Παράδειγμα μηνύματος για αποστολή μηνύματος ειδοποίησης για τον 

έλεγχο των πινάκων δρομολόγησης 

 

 

Σχήμα 67: Παράδειγμα μηνύματος για αλλαγή σε πίνακα δρομολόγησης του 

κόμβου 0 

 

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης σταματά όταν δεν υπάρχουν πλέον άγνωστες 

διαδρομές μεταξύ των κόμβων, εκτός και αν κάποιος παραμείνει αποσυνδεδεμένος, 

λόγω έλλειψης γειτονικών κόμβων στην εμβέλειά του.  
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Τέλος, υπολογίζεται το τελικό σύντομο μονοπάτι για τον κάθε κόμβο προς τον 

κεντρικό διαχειριστή του δικτύου (σχήμα 68 και 70). 

 

 

Σχήμα 68: Παράδειγμα μηνυμάτων για επισήμανση υπολογισμού τελικών 

μονοπατιών προς τον Sink 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις αλλαγές στους πίνακες 

δρομολόγησης πατώντας το κουμπί ROUTING TABLES, όπως παρουσιάζονται στα 

σχήματα 69 - 70. Η ανανέωση των πινάκων γίνεται κάθε 3 δευτερόλεπτα. 

 
 

Σχήμα 69: Παράδειγμα πινάκων δρομολόγησης 

(Refresh ListView Android Component [53, 

54]) 

 
 

Σχήμα 70: Παράδειγμα μηνύματος πινάκων 

δρομολόγησης (συνέχεια) (Refresh ListView 

Android Component [53, 54]) 
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Επίσης, έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τα χρονικά περιθώρια των superframes  

που έχουν παραχθεί τελευταία από κάθε κόμβο, πατώντας το κουμπί SEE 

SUPERFRAMES (σχήμα 71).  

Για οποιοδήποτε κουμπί στην οθόνη, ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να το 

πατήσει μία ή δυο συνεχόμενες φορές για να εμφανίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, 

καθώς εκείνη τη στιγμή μπορεί να προβάλλονται ταυτόχρονα ειδοποιητικά πλαίσια κατά 

τη διάρκεια της προσομοίωσης. 

 

 

 

Σχήμα 71: Παράδειγμα παραθύρου τελευταίων παραγόμενων superframes (ListView 

Android Component [53, 54]) 

 

Αν ο χρήστης επιλέξει την σύντομη λειτουργία προβολής του σταδίου αυτού, θα 

έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την περιοδική παραγωγή των πλαισίων beacon και 

μετά από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα θα εμφανιστούν μηνύματα που θα τον 

ενημερώνουν για τον υπολογισμό του τελικού σύντομου μονοπατιού σε κάθε κόμβο 

προς τον κεντρικό διαχειριστή του δικτύου (σχήμα 68).  
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5.7.3 Conversation process 
 

Με τον τερματισμό της διαδικασίας σχηματισμού των πινάκων δρομολόγησης, 

εμφανίζεται στον χρήστη ένα μήνυμα (σχήμα 72) για την εκκίνηση του τρίτου και 

τελευταίου σταδίου της προσομοίωσης, που αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον 

κεντρικό διαχειριστή του δικτύου.  

Επίσης, το μήνυμα αυτό ενημερώνει το χρήστη για τον χρόνο προετοιμασίας του 

δικτύου, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση του κεντρικού διαχειριστή, 

μέχρι και τώρα (ολοκλήρωση πινάκων δρομολόγησης).  

Πλέον το δίκτυο είναι έτοιμο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιοδήποτε 

κόμβων. Στο σημείο αυτό ξεκινά να προσμετράται ο χρόνος που επέλεξε ο χρήστης ως 

παράμετρο και προστίθεται στον χρόνο προετοιμασίας. Κυρίαρχο χρώμα ειδοποιητικών 

πλαισίων στο στάδιο αυτό είναι το σκούρο μωβ.   

 

 
 

Σχήμα 72: Έναρξη σταδίου προσομοίωσης, 

που αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον 

Sink 

 
 

Σχήμα 73: Επιλογή ταχύτητας για το στάδιο 

ανταλλαγής μηνυμάτων με τον Sink 
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Μετά την επιλογή της ταχύτητας προβολής του σταδίου, ξεκινά η διαδικασία 

συζήτησης. Ο κάθε κόμβος, εκτός του κεντρικού διαχειριστή, δημιουργεί ένα πακέτο 

δεδομένων (Data_Frame) με μέγεθος φορτίου το οποίο ισούται με αυτό που έχει επιλέξει 

ο χρήστης πριν την έναρξη της προσομοίωσης (σχήμα 74).  

 

 

Σχήμα 74: Παράδειγμα δημιουργίας πλαισίου δεδομένων με προορισμό τον κεντρικό 

διαχειριστή 
 

Το κάθε πακέτο, τοποθετείται αρχικά στην ουρά αναμονής του κόμβου, που το 

έχει δημιουργήσει (σχήμα 75), αν η ουρά δεν είναι γεμάτη. Στη συνέχεια ανάλογα με 

τον πίνακα δρομολόγησης προωθείται στον επόμενο κόμβο, ο οποίος αποτελεί τμήμα 

της διαδρομής προς τον κεντρικό διαχειριστή και διαγράφεται από την ουρά αναμονής.  

 

 

Σχήμα 75: Παράδειγμα αποθήκευσης πακέτου δεδομένων στην ουρά αναμονής 

 

Αν το πακέτο δεν είναι δυνατό να σταλεί εξαιτίας έλλειψης συγχρονισμού 

superframe ή κατειλημμένου καναλιού τότε γίνεται ξανά προσπάθεια για αποστολή σε 

τυχαίο χρονικό διάστημα (σχήμα 76). 

 

 

Σχήμα 76: Παράδειγμα αποτυχημένης προώθησης πλαισίου δεδομένων 
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Έπειτα, ο επόμενος κόμβος αφού έχει λάβει το πακέτο και το έχει προσθέσει 

στην δική του ουρά αναμονής, με την προϋπόθεση η ουρά να μην είναι γεμάτη, 

αναλαμβάνει να προωθήσει ξανά το πακέτο, αν ο ίδιος δεν αποτελεί τον προορισμό του 

(σχήμα 77). 

 

Σχήμα 77:  Παράδειγμα προώθησης πακέτου δεδομένων από την ουρά αναμονής 

 

Αν ο κόμβος αυτός είναι ο κεντρικός διαχειριστής (σχήμα 78), το πακέτο έχει 

φτάσει στον προορισμό του. Το μέγεθος της ουράς αναμονής του κεντρικού διαχειριστή 

δεν μας ενδιαφέρει και δεν περιορίζεται καθώς αποτελεί πάντοτε τον τελικό προορισμό 

και μελετάμε την κίνηση των πακέτων προς αυτόν. 

 

 

Σχήμα 78: Παράδειγμα επιτυχούς αποστολής πακέτου δεδομένων στον Sink 

 

Η χωρητικότητα τη ουράς αναμονής ορίζεται από τον χρήστη πριν την έναρξη 

της προσομοίωσης. Αν το πακέτο δεν χωράει στην ουρά αναμονής οποιουδήποτε 

κόμβου στην πορεία του προς τον κεντρικό διαχειριστή, τότε απορρίπτεται.  

Με κάθε επιτυχημένη παράδοση ενός πλαισίου δεδομένων στον κεντρικό 

διαχειριστή από οποιονδήποτε κόμβο, σηματοδοτείται η παραγωγή ενός νέου πλαισίου 

δεδομένων προς μετάδοση σε τυχαίο χρονικό διάστημα από τον αντίστοιχο κόμβο.  

Προϋπόθεση για την αποστολή νέου πακέτου είναι ο κόμβος να μην έχει να 

προωθήσει υπόλοιπα πακέτα από την ουρά αναμονής του.  
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Οι εντολές που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πλαισίου δεδομένων 

μεταξύ δύο συσκευών παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα ροής. 

 

 

 

 

Διάγραμμα Ροής 7: Διαδικασία αποστολής πλαισίου δεδομένων – πλευρά 

αποστολέα [39] 
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Διάγραμμα Ροής 8: Διαδικασία αποστολής πλαισίου δεδομένων – πλευρά 

παραλήπτη [39] 
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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι δυνατό να συμβούν βλάβες συνδέσμων 

μεταξύ δύο γειτονικών κόμβων, αν ο χρήστης το επιλέξει ως παράμετρο προσομοίωσης. 

Εφικτή είναι η παρουσία, μίας βλάβης τη φορά και η έναρξη οποιασδήποτε επόμενης 

μετά την αποκατάσταση της υπάρχουσας.  

Κατά την έναρξη μιας βλάβης, οι κόμβοι του δικτύου θα πρέπει να 

επαναπροσδιορίσουν τους πίνακες δρομολόγησης και όλα τα πακέτα που βρίσκονται 

στο δρόμο προς τον κεντρικό διαχειριστή απορρίπτονται. Οι δύο κόμβοι μεταξύ των 

οποίων θα συμβεί η βλάβη συνδέσμου, αλλά και το χρονικό διάστημα εκκίνησής της, 

επιλέγονται τυχαία και ποτέ δεν είναι ένας από αυτούς ο κεντρικός διαχειριστής (σχήμα 

79). 

 

Σχήμα 79: Παράδειγμα βλάβης μεταξύ 2 κόμβων 

 

Κατά τη διάρκεια της βλάβης, οι δύο αυτοί κόμβοι δεν είναι πλέον γείτονες και 

ανάλογα με το είδος τους μπορεί να επηρεάσουν τη συνδεσιμότητα των ίδιων, αλλά και 

των υπολοίπων γειτόνων τους.  

Για παράδειγμα, αν ο ένας εκ των συμμετεχόντων κόμβων, είναι μια συσκευή με 

μοναδικό γείτονα, η αποσύνδεσή της από αυτόν, την καθιστά αποσυνδεδεμένη πλέον.  

Επίσης, αν συμβεί βλάβη μεταξύ δυο συσκευών FFD, όπου η μία έχει ως 

μοναδικό εναπομείναντα γείτονα μια RFD συσκευή, η οποία επίσης δεν έχει άλλο 

γείτονα, τότε και οι δύο συσκευές θα θεωρηθούν αποσυνδεδεμένες. Για το λόγο αυτό 

είναι αναγκαίος ο έλεγχος των πινάκων δρομολόγησης, ο οποίος ξεκινά αμέσως μετά τη 

διαπίστωση της βλάβης. Η διαδικασία σχηματισμού των πινάκων δρομολόγησης είναι 

ίδια με πριν, όπου ο κάθε γείτονας μοιράζεται με τους υπόλοιπους τα νέα δεδομένα του, 

μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων.  
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Τέλος, σχηματίζονται και πάλι τα μονοπάτια από κάθε κόμβο προς τον κεντρικό 

διαχειριστή και η συζήτηση ξεκινά με τα ειδοποιητικά πλαίσια της εφαρμογής να 

εμφανίζονται σε ροζ χρώμα, το οποίο σηματοδοτεί την ύπαρξη βλάβης (σχήμα 80). 

 

 

Σχήμα 80: Παράδειγμα παραγωγής πλαισίου δεδομένων κατά τη διάρκεια βλάβης 

 

Με το πέρας της ανακατασκευής των πινάκων δρομολόγησης, αδειάζουν και οι  

ουρές αναμονής όλων των κόμβων από τα ειδοποιητικά πλαίσια δεδομένων της 

προηγούμενης διαδικασίας.  

Όλοι οι πλέον ενεργοί κόμβοι ξεκινούν να στέλνουν πλαίσια δεδομένων, 

σειριακά προς τον κεντρικό διαχειριστή, ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες, πριν την 

έναρξη της βλάβης, αλλά με νέα μονοπάτια (σχήματα 81 - 83).  

 

 

Σχήμα 81: Παράδειγμα αποθήκευσης πακέτου δεδομένων στην ουρά αναμονής κατά τη 

διάρκεια βλάβης 

 

 

Σχήμα 82: Παράδειγμα προώθησης πακέτου δεδομένων από ουρά αναμονής κατά τη 

διάρκεια βλάβης 
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Σχήμα 83: Παράδειγμα επιτυχούς αποστολής πακέτου δεδομένων στον Sink κατά τη 

διάρκεια βλάβης 

 

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου να σταλούν στον διαχειριστή πηγή, 

τόσα πλαίσια δεδομένων, όσοι είναι και οι κόμβοι του δικτύου, χωρίς να  αποτελεί 

προϋπόθεση το ότι όλοι οι κόμβοι θα πρέπει να στείλουν τουλάχιστον ένα πλαίσιο 

δεδομένων (σχήμα 84).  

 

Σχήμα 84: Παράδειγμα παράδοσης όλων των απαιτούμενων πλαισίων δεδομένων στον 

διαχειριστή πηγή κατά τη διάρκεια βλάβης 

 

Μόλις έχει ληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός πλαισίων από τον κεντρικό 

διαχειριστή, θα γίνει επιτρεπτή η εφαρμογή του γεγονότος αποκατάστασης για την 

υπάρχουσα βλάβη σε τυχαίο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αποκατάστασης 

υποδεικνύεται με κίτρινα ειδοποιητικά πλαίσια και επαναφέρει την χαμένη σύνδεση 

μεταξύ των  δύο κόμβων που υπέστησαν βλάβη στην αναμεταξύ τους σύνδεση, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 85. 

 

Σχήμα 85: Παράδειγμα αποκατάστασης βλάβης μεταξύ κόμβων 
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Κατά την έναρξή του απορρίπτονται όλα τα πλαίσια δεδομένων που βρίσκονται 

στο δρόμο προς τον κεντρικό διαχειριστή. Οι γειτονικές σχέσεις αποκαθίστανται και 

απαιτείται ξανά σχηματισμός νέων πινάκων δρομολόγησης. Η διαδικασία σχηματισμού 

των πινάκων δρομολόγησης είναι ίδια με πριν, όπου ο κάθε γείτονας μοιράζεται με τους 

υπόλοιπους τα νέα του δεδομένα, μέσω μηνυμάτων. Τέλος, σχηματίζονται εκ νέου τα 

μονοπάτια από κάθε κόμβο προς τον κεντρικό διαχειριστή και η συζήτηση ξεκινά και 

πάλι.  

Όλοι οι πλέον ενεργοί κόμβοι ξεκινούν να στέλνουν πλαίσια δεδομένων, 

σειριακά προς τον κεντρικό διαχειριστή όπως και πριν, ακολουθώντας τα νέα μονοπάτια 

(σχήματα 86 - 89). Πριν την εκκίνηση της συζήτησης, οι ουρές αναμονής όλων των 

κόμβων έχουν αδειάσει από τα ειδοποιητικά πλαίσια δεδομένων της προηγούμενης 

διαδικασίας. 

 

Σχήμα 86: Παράδειγμα παραγωγής πλαισίου δεδομένων κατά τη διάρκεια 

αποκατάστασης βλάβης 

 

 
Σχήμα 87: Παράδειγμα αποθήκευσης πακέτου δεδομένων στην ουρά αναμονής κατά τη 

διάρκεια αποκατάστασης μιας βλάβης 

 

 

Σχήμα 88: Παράδειγμα προώθησης πακέτου δεδομένων στην ουρά αναμονής κατά τη 

διάρκεια αποκατάστασης μιας βλάβης 

 



 
131 

 

 

Σχήμα 89: Παράδειγμα επιτυχούς αποστολής πακέτου δεδομένων στον Sink κατά τη 

διάρκεια αποκατάστασης βλάβης 

 

Όπως και κατά την περίοδο βλάβης, η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου 

να σταλούν στον διαχειριστή πηγή, πλαίσια δεδομένων ίσα σε αριθμό με τον αριθμό των 

κόμβων του δικτύου, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση το ότι όλοι οι κόμβοι θα πρέπει να 

στείλουν τουλάχιστον ένα πλαίσιο δεδομένων (σχήμα 90). 

 

 

Σχήμα 90: Παράδειγμα επιτυχούς αποστολής πακέτου δεδομένων στον Sink κατά τη 

διάρκεια αποκατάστασης βλάβης 

 

Εφόσον αυτό συμβεί, η συζήτηση συνεχίζεται κανονικά μέχρι να λήξει ο χρόνος 

προσομοίωσης. Επιπλέον, τα ειδοποιητικά μηνύματα της εφαρμογής επαναφέρονται σε 

σκούρο μωβ χρώμα, γεγονός που σηματοδοτεί τη λήξη της περιόδου αποκατάστασης. 

Από το σημείο αυτό και μετά γίνεται επιτρεπτή η εκκίνηση επόμενης βλάβης, αν έχει 

οριστεί από το χρήστη να συμβούν περισσότερες από μια, ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία. 

Όπως γίνεται κατανοητό, ο τερματισμός της προσομοίωσης μπορεί να συμβεί 

είτε σε μια περίοδο βλάβης, είτε σε μια περίοδο αποκατάστασης, είτε μετά το πέρας και 

των δύο. Το γεγονός αυτό είναι εντελώς τυχαίο όταν έχει δοθεί ένας ικανοποιητικός 

χρόνος προσομοίωσης, δηλαδή πάνω από 800 δευτερόλεπτα συζήτησης. Το μέγεθος των 

superframes μπορεί να αποτελεί μια ρυθμιζόμενη παράμετρο προσομοίωσης, αλλά το 

ποιος κόμβος αναλαμβάνει να τα παράγει πρώτος μετά τον διαχειριστή πηγή, 

λαμβάνοντας μια μικρή χρονική προτεραιότητα στην περιοδική τους παραγωγή, είναι 

τυχαίο.  
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Τυχαία είναι και τα χρονικά διαστήματα ανά τα οποία ο κάθε κόμβος 

αναλαμβάνει να αναμεταδώσει ένα πλαίσιο δεδομένων, όπου την πρώτη φορά απέτυχε. 

Ειδικά στις περιπτώσεις σχηματισμού των πινάκων δρομολόγησης, η πληροφορία για 

τυχόν αλλαγές που βρίσκεται σε κάθε πακέτο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμή και όσο 

καθυστερεί να φτάσει, τόσο καθυστερεί και η ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 Παρόμοια μια διαδικασία βλάβης ή αποκατάστασης μπορεί να καθυστερήσει να 

εμφανιστεί και ας ικανοποιούνται οι απαιτούμενες συνθήκες. Είναι πιθανό να μην 

συμβεί και καμία βλάβη, παρά το ότι έχει οριστεί, αν ο χρόνος συζήτησης είναι 

σύντομος.  

Με το πέρας της προσομοίωσης εμφανίζεται στο χρήστη ένα μήνυμα, 

αναφέροντας το τελικό συνολικό χρόνο (προετοιμασίας και συζήτησης) και 

προτρέποντας τον να εκκινήσει την αυτόματη καταγραφή σε αρχεία της εξωτερικής 

μνήμης (σχήμα 91).  

Για την ενέργεια αυτή δόθηκαν δικαιώματα στο αρχείο AndroidManifest.xml 

μέσω της παρακάτω εντολής: 

 

Τμήμα Κώδικα 29: Δικαίωμα εγγραφής στην εξωτερική μνήμης συσκευής με λειτουργικό 

σύστημα Android 

 
 

Σχήμα 91: Μήνυμα τερματισμού της 

προσομοίωσης 

 
 

Σχήμα 92: Μήνυμα για εκκίνηση νέας 

προσομοίωσης ή προβολή στατιστικών 
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Η διαχείριση της καταγραφής των στατιστικών αρχείων της προσομοίωσης 

πραγματοποιείται μέσω των συναρτήσεων : 

 

 

Τμήμα Κώδικα 30: Συναρτήσεις για αποθήκευση αποτελεσμάτων προσομοίωσης 

 

 saveSimulationData(), όπου καταγράφονται οι τελικές τιμές όλων των 

μεταβλητών στην κλάση της παρούσας προσομοίωσης. 

 ExportFiles(), όπου γίνεται η καταγραφή των αποτελεσμάτων σε αρχεία της 

εσωτερικής μνήμης [55] στο ακόλουθο path: /Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης/ 

Android / data / com.example.anna.lrwpansimulator/ files. 

 

Αρχικά δημιουργείται ένα αρχείο με τα βασικά χαρακτηριστικά της προσομοίωσης 

(Sim_Αναγνωριστικό_File.txt), όπως το αναγνωριστικό της, το πόσους κόμβους 

συμπεριλαμβάνει, πόσοι ήταν αποσυνδεδεμένοι και πόσοι ήταν τύπου RFD, τις 

παραμέτρους που έδωσε ο χρήστης και κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία.  

Έπειτα δημιουργούνται δύο αρχεία (Sim_Statistics_File1.txt, 

Sim_Statistics_File2.txt),  τα οποία περιέχουν μεταβλητές για την δημιουργία 

στατιστικών γραφημάτων. Τα δύο αυτά αρχεία, διατηρούνται από την δημιουργία τους 

και συμπληρώνονται από κάθε επόμενη προσομοίωση με τα ανάλογα στατιστικά 

στοιχεία. Όλα τα υπόλοιπα αρχεία δημιουργούνται ξανά για κάθε προσομοίωση, χωρίς 

τα προηγούμενα να χάνονται.  Για το λόγο αυτό κάθε προσομοίωση έχει και ένα 

αναγνωριστικό νούμερο, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα.  

Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα αναλυτικό αρχείο καταγραφής των ενεργειών κατά 

την διάρκεια της προσομοίωσης (Sim_Αναγνωριστικό_LogFile.txt), το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονταν με το πάτημα του κουμπιού   

LOG FILE και τέλος ακολουθεί η αποθήκευση των χαρακτηριστικών και στατιστικών 

στοιχείων του κάθε κόμβου σε ξεχωριστά αρχεία 

(Sim_Αναγνωριστικό_Node_Αναγνωριστικό Συσκευής_INFO_File.txt).   
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Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται για κάθε κόμβο είναι οι εξής: 

 Αναγνωριστικό 

 Τύπος 

 Αν ήταν ενεργός 

 Αν είχε συνδεθεί στο δίκτυο 

 Οι συντεταγμένες του 

 Η σύντομη διεύθυνση δικτύου 16bit 

 Η εκτεταμένη διεύθυνση MAC 64bit 

 Το αναγνωριστικό δικτύου που ανίχνευσε 

 Η λίστα των γειτόνων του 

 Οι πίνακες δρομολόγησής του 

 Η λίστα αποστάσεων προς όλους του κόμβους 

 Η λίστα με τις καθυστερήσεις λόγω απόστασης προς τους γειτονικούς 

κόμβους 

 Το κόστος σε hops προς τον κεντρικό διαχειριστή 

 Τα superframes και beacon πλαίσια που δημιούργησε και έλαβε 

 Τα πλαίσια beacon_request που δημιούργησε και έλαβε 

 Τα πλαίσια association_request που δημιούργησε και έλαβε 

 Τα πλαίσια association_response που δημιούργησε και έλαβε 

 Τα πλαίσια data_request που δημιούργησε και έλαβε 

 Τα πλαίσια data που δημιούργησε και έλαβε 

 Τα πλαίσια acknowledgment που δημιούργησε και έλαβε 

 

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης καταγράφονται και οι εντολές που 

χρησιμοποιεί ο κάθε κόμβος για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας, αλλά η λίστα 

αυτή δεν αποθηκεύεται λόγω μεγέθους. Όλες οι βασικές πληροφορίες καλύπτονται 

μέσω του αναλυτικού αρχείου καταγραφής ενεργειών της προσομοίωσης. 
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Κάθε αρχείο που αποθηκεύεται εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για μικρό 

χρονικό διάστημα (σχήμα 93).  

 

 

 

Σχήμα 93: Παράδειγμα ειδοποίησης για αποθήκευση αρχείου στην εξωτερική μνήμη 

 

Με την λήξη της αποθήκευσης των αρχείων, αρχικοποιούνται εκ νέου όλες οι 

μεταβλητές, λίστες, πίνακες και στατιστικά που είναι απαραίτητα για την εκκίνηση μιας 

νέας προσομοίωσης. Έπειτα, ο χρήστης επιλέγει αν θα ξεκινήσει μια νέα προσομοίωση 

ή θα προχωρήσει στην προβολή στατιστικών γραφημάτων (σχήμα 92). Η προβολή των 

στατιστικών γραφημάτων είναι δυνατή μόνο μετά το πέρας μιας προσομοίωσης. 

 

Αν ο χρήστης επιλέξει την σύντομη λειτουργία προβολής του σταδίου 

συζήτησης, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την περιοδική παραγωγή των 

πλαισίων beacon και μηνύματα που θα τον ειδοποιούν για την αποστολή ενός πλαισίου 

δεδομένων στον κεντρικό διαχειριστή.  

Επίσης, ενημερώνεται κατά την έναρξη ή αποκατάσταση μιας βλάβης ανάμεσα 

σε δύο κόμβους και μετά τον ανασχηματισμό των πινάκων δρομολόγησης, 

προβάλλονται ειδοποιητικά μηνύματα για τον υπολογισμό των τελικών μονοπατιών 

προς τον διαχειριστή πηγή. Κατά τη διάρκεια μιας βλάβης ή ενός γεγονότος 

αποκατάστασης ενημερώνεται για την παράδοση πλαισίων δεδομένων στον τελικό τους 

προορισμό.  

Τα ειδοποιητικά πλαίσια της εφαρμογής έχουν κάθε φορά τα αντίστοιχα 

χρώματα, ανάλογα με την διαδικασία που υλοποιείται.  
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5.8 Συλλογή στατιστικών προσομοίωσης 
 

Αν ο χρήστης επιλέξει να προβεί σε προβολή στατιστικών γραφημάτων μετά το 

πέρας μιας προσομοίωσης, οδηγείται στην οθόνη του σχήματος 94. Μέσω της 

συνάρτησης  readStatInfo() διαβάζονται από τα ανάλογα αρχεία στατιστικών, οι τιμές 

για την υλοποίηση των γραφημάτων.  

Οι γραφικές παραστάσεις που προβάλλονται στην παρούσα εφaρμογή 

υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης AFreeChart [56] για γραφικές 

παραστάσεις σε Android, η οποία βασίζεται στην βιβλιοθήκη JFreeChart 1.0.13. 

 

 

Σχήμα 94: Οθόνη επιλογής στατιστικών γραφημάτων 

 

Δίνεται η δυνατότητα προβολής των ακόλουθων γραφικών παραστάσεων, στις οποίες ο 

χρήστης μπορεί να μεγεθύνει οποιοδήποτε σημείο, για ευκρινέστερη απεικόνιση: 

 

 Σχέση μεταξύ μεγέθους της ενεργούς περιοχής των superframe κοινών FFD και 

του ρυθμού απόδοσης / απώλειας  του δικτύου στο στάδιο συζήτησης, (bits/bps) 
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 Σχέση μεταξύ μεγέθους του φορτίου, ενός πλαισίου δεδομένων στο στάδιο 

συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (bits/bps) 

 Σχέση μεταξύ της μέσης καθυστέρησης πλαισίου στο στάδιο της συζήτησης και 

του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (seconds/bps)  

 Σχέση μεταξύ του αριθμού βλαβών σύνδεσης ανάμεσα σε δύο κόμβους που 

συνέβησαν στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του 

δικτύου, (n/bps) 

 Σχέση μεταξύ του χρόνου προσομοίωσης κατά τη συζήτηση και του ρυθμού 

απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (seconds/bps)  

 Σχέση μεταξύ της διάρκειας της ενεργούς περιοχής των superframe κοινών FFD 

και του χρόνου προετοιμασίας του δικτύου, (seconds/seconds) 

 Σχέση μεταξύ της μέσης καθυστέρησης πλαισίου δεδομένων σε ουρά αναμονής 

στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, 

(seconds/bps)  

 Σχέση μεταξύ των φορών που δεν βρέθηκε διαθέσιμο superframe για μετάδοση 

στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (n/bps)  

 

Κάθε σημείο σε μια γραφική παράσταση αναπαριστά την αντίστοιχη τιμή μιας 

προσομοίωσης, το αναγνωριστικό της οποίας συνοδεύει το σημείο στο γράφημα. 

 

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης καταμετρούνται και άλλα στατιστικά στοιχεία, 

όπως : 

o το πόσες φορές ανανεώθηκε ο γενικός πίνακας δρομολόγησης κάθε φορά που 

υπήρχε απαίτηση ανασχηματισμού. Ξεχωριστά για κανονική ροή συζήτησης ή 

κατά την περίοδο βλάβης ή αποκατάστασης 

o τα πόσα πλαίσια δεδομένων στάλθηκαν επιτυχώς στον τελικό τους προορισμό ή 

απορρίφθηκαν στην πορεία. Ξεχωριστά για κανονική ροή συζήτησης ή κατά την 

περίοδο βλάβης ή αποκατάστασης 

τα οποία αναγράφονται στα εξαγόμενα αρχεία, χωρίς την ανάμειξή τους σε γραφήματα.   
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6. Εκτέλεση προσομοιώσεων και επισκόπηση στατιστικών 

 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή LRWPAN Simulator εκτελέστηκαν οι 

παρακάτω προσομοιώσεις με Bandwidth = 250Kbps και ταχύτητα μετάδοσης (speed) = 

2*108m/s, όπως ορίζεται για το 2.4 GHz Band PHY.  

Στην πρώτη ομάδα προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκε μια τοπολογία 16 

συσκευών, ενώ στην δεύτερη ομάδα προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκε μια τοπολογία 

10 συσκευών. Και στις δυο περιπτώσεις οι συντεταγμένες, ακτίνες και διευθύνσεις των 

συσκευών εισήχθησαν από αρχεία txt.  

Για την κάθε ομάδα επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά μεγέθη superframe για τον 

κεντρικό διαχειριστή και τις υπόλοιπες FFD. Ο διαχειριστής πηγή σε όλες τις 

περιπτώσεις διαθέτει μηδενική ανενεργή περιοχή. Δόθηκαν τα ακόλουθα  ζεύγη τιμών:  

1. PAN FFD BO = 14, PAN FFD SO = 14 και FFD BO = 13, FFD SO = 11 

2. PAN FFD BO = 13, PAN FFD SO = 13 και FFD BO = 11, FFD SO = 7 

Για το 1o ζεύγος ορίστηκαν οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: 

1. Μέγεθος ουράς έως 4 πλαίσια, Μέγεθος φορτίου 100 bytes,  μηδενική 

πιθανότητα βλάβης και χρόνος συζήτησης = 1100 seconds. 

2. Μέγεθος ουράς έως 5 πλαίσια, Μέγεθος φορτίου 100 bytes,  πιθανότητα 

1 βλάβης και χρόνος συζήτησης = 1200 seconds. 

3. Μέγεθος ουράς έως 8 πλαίσια, Μέγεθος φορτίου 80 bytes,  πιθανότητα 2 

βλαβών και χρόνος συζήτησης = 1900 seconds. 

Ενώ, για το 2o ζεύγος ορίστηκαν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: 

1. Μέγεθος ουράς έως 6 πλαίσια, Μέγεθος φορτίου 70 bytes,  μηδενική 

πιθανότητα βλάβης και χρόνος συζήτησης = 1300 seconds. 

2. Μέγεθος ουράς έως 7 πλαίσια, Μέγεθος φορτίου 60 bytes,  πιθανότητα 1 

βλάβης και χρόνος συζήτησης = 1500 seconds. 

3. Μέγεθος ουράς έως 10 πλαίσια, Μέγεθος φορτίου 50 bytes,  πιθανότητα 

2 βλαβών και χρόνος συζήτησης = 2000 seconds. 

Συνολικά εκτελέστηκαν 24 προσομοιώσεις., καθώς κάθε φορά που άλλαζαν οι 

παράμετροι, η κάθε προσομοίωση εκτελούνταν 2 φορές για να επαληθευτούν οι 

παράγοντες τυχαιότητας των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα. 
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Για κάθε ομάδα παρουσιάζονται δύο πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις 

παραμέτρους που επιλέχθηκαν για την κάθε προσομοίωση και τα αντίστοιχα στατιστικά 

αποτέλεσμα. 

Τέλος παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα στατιστικά γραφήματα ανά ομάδα 

προσομοίωσης.  

 

 

 

6.1 Πρώτη Ομάδα προσομοιώσεων με 16 συσκευές 
 

 

 

Σχήμα 95: Τελική εικόνα δικτύου 1ης ομάδας προσομοιώσεων 
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Απεικόνιση Αρχείου 1: Αρχείο συντεταγμένων – εμβελειών συσκευών 1ης ομάδας 

προσομοιώσεων 
 

 

 

 

Απεικόνιση Αρχείου 2: Αρχείο διευθύνσεων MAC για 1η ομάδα προσομοιώσεων 
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Πίνακας 17: Αποτελέσματα 1ης ομάδας προσομοιώσεων για το ζεύγος τιμών 

PAN FFD BO = 14, PAN FFD SO = 14 και FFD BO = 13, FFD SO = 11 
 

 Sim ID 0 Sim ID 1 Sim ID 2 Sim ID 3 Sim ID 4 Sim ID 5 

Συνολικές συσκευές 16 16 16 16 16 16 

Αποσυνδεδεμένες 

συσκευές (μπλε εμβέλεια) 
1 1 1 1 1 1 

Συσκευές RFD (λευκή 

εμβέλεια) 
5 5 5 5 5 5 

Συνδεδεμένες FFD 

συσκευές (πορτοκαλί 

εμβέλεια) 

4 4 4 4 4 4 

Απλές FFD συσκευές 

(πράσινη εμβέλεια) 
5 5 5 5 5 5 

Κεντρικός διαχειριστής 

(κόκκινη εμβέλεια) 
FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 

Μέγεθος SINK FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,8643,20 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

Μέγεθος SINK FFD 

ενεργούς περιοχής 

superframe (bytes) 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

Μέγεθος FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

Μέγεθος FFD ενεργούς 

περιοχής superframe 

(bytes) 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

Μέγιστος αριθμός βλαβών 0 0 1 1 2 2 

Αριθμός βλαβών που 

εμφανίστηκαν 
0 0 1 1 2 2 

Λήξη προσομοίωσης κατά 

τη διάρκεια βλάβης 
false false false false false false 
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Λήξη προσομοίωσης κατά 

τη διάρκεια 

αποκατάστασης μιας 

βλάβης 

false false false false false false 

Μέγεθος ουράς (πακέτα) 4 4 5 5 8 8 

Μέγεθος φορτίου σε 

πλαίσιο δεδομένων (bytes) 
100 100 100 100 80 80 

Χρόνος συζήτησης 

(seconds) 
1100 1100 1200 1200 1900 1900 

Χρόνος προετοιμασίας 

δικτύου (seconds) 
7,246.4834 7,141.0537 7,235.431 7,141.058 7,235.429 7,266.887 

Συνολικός χρόνος 

προσομοίωσης 
8,346.4834 8,241.0537 8,435.431 8,341.058 9,135.429 9,166.887 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στη συζήτηση 

(seconds) 

4,887.397 3,757.607 2,484.3083 2,850.8047 2,852.9248 2,077.4385 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στην ουρά κατά 

τη συζήτηση (seconds) 

4,887.3843 3,757.597 2,484.3005 2,850.7957 2,852.9177 2,077.4307 

Πλαίσια δεδομένων που 

δημιουργήθηκαν κατά τη 

συζήτηση 

60 44 81 72 146 170 

Πλαίσια δεδομένων που 

στάλθηκαν επιτυχώς στον 

κεντρικό διαχειριστή 

κατά τη συζήτηση 

38 25 37 34 63 56 

Πλαίσια που 

απορρίφθηκαν κατά τη 

συζήτηση 

2 1 23 19 58 92 

Superframe misses κατά 

τη συζήτηση 
26 19 34 23 59 60 

Πλαίσια δεδομένων που 

παρέμειναν στις ουρές 

στο τέλος της 

προσομοίωσης 

20 18 21 19 25 22 

Throughput κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.46060604 0.41322312 0.30452675 0.3148148 

0.1453496

7 

0.1109597

5 

Drop Ratio κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.024242425 0.016528925 0.18930042 0.17592593 

0.1338139

9 

0.1822910

3 
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Πίνακας 18: Αποτελέσματα 1ης ομάδας προσομοιώσεων για το ζεύγος τιμών 

PAN FFD BO = 13, PAN FFD SO = 13 και FFD BO = 11, FFD SO = 7 
 

 Sim ID 7 Sim ID 8 Sim ID 9 Sim ID 10 Sim ID 11 Sim ID 12 

Συνολικές συσκευές 16 16 16 16 16 16 

Αποσυνδεδεμένες 

συσκευές (μπλε 

εμβέλεια) 

1 1 1 1 1 1 

Συσκευές RFD 

(λευκή εμβέλεια) 
5 5 5 5 5 5 

Συνδεδεμένες FFD 

συσκευές (πορτοκαλί 

εμβέλεια) 

4 4 4 4 4 4 

Απλές FFD 

συσκευές (πράσινη 

εμβέλεια) 

5 5 5 5 5 5 

Κεντρικός 

διαχειριστής 

(κόκκινη εμβέλεια) 

FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 

Μέγεθος SINK FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

Μέγεθος SINK FFD 

ενεργούς περιοχής 

superframe (bytes) 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

Μέγεθος FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 983,040 

Μέγεθος FFD 

ενεργούς περιοχής 

superframe (bytes) 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 
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Μέγιστος αριθμός 

βλαβών 
0 0 1 1 2 2 

Αριθμός βλαβών που 

εμφανίστηκαν 
0 0 1 1 2 2 

Λήξη προσομοίωσης 

κατά τη διάρκεια 

βλάβης 

false false false false false false 

Λήξη προσομοίωσης 

κατά τη διάρκεια 

αποκατάστασης μιας 

βλάβης 

false false false false false false 

Μέγεθος ουράς 

(πακέτα) 
6 6 7 7 10 10 

Μέγεθος φορτίου σε 

πλαίσιο δεδομένων 

(bytes) 

70 70 60 60 50 50 

Χρόνος συζήτησης 

(seconds) 
1300 1300 1500 1500 2000 2000 

Χρόνος 

προετοιμασίας 

δικτύου (seconds) 

7,050.636 7,772.1885 7,046.6963 6,983.7866 7,961.946 6,859.923 

Συνολικός χρόνος 

προσομοίωσης 

(seconds) 

8,350.636 9,072.1885 8,546.6963 8,483.7866 9,961.946 8,859.923 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στη 

συζήτηση (seconds) 

1,375.7949 3,157.2766 1,528.2535 1,742.3611 2,858.2563 1,213.3494 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στην ουρά 

κατά τη συζήτηση 

(seconds) 

1,375.7881 3,157.2688 1,528.2466 1,742.3546 2,858.2498 1,213.3446 

Πλαίσια δεδομένων 

που δημιουργήθηκαν 

κατά τη συζήτηση 

63 55 128 92 205 187 
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Πλαίσια δεδομένων 

που στάλθηκαν 

επιτυχώς στον 

κεντρικό διαχειριστή 

κατά τη συζήτηση 

23 28 37 34 59 75 

Πλαίσια που 

απορρίφθηκαν κατά 

τη συζήτηση 

8 2 54 24 106 70 

Superframe misses 

κατά τη συζήτηση 
67 44 97 60 139 94 

Πλαίσια δεδομένων 

που παρέμειναν στις 

ουρές στο τέλος της 

προσομοίωσης 

32 25 37 34 40 42 

Throughput κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.15726496 0.2193007 0.0925 0.118260875 0.057560973 0.080213904 

Drop Ratio κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.05470086 0.015664335 0.135 0.083478265 0.103414625 0.07486631 
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Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των πινάκων 17 και 18 είναι φανερό ότι 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επαναληπτικών προσομοιώσεων, όπως είχαμε 

θεωρήσει, λόγω τυχαιότητας. Βέβαια, δεν παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση τιμών 

για κανένα μέγεθος. 

Πιο συγκεκριμένα, για την τοπολογία των 16 κόμβων που εξετάστηκε  

συμπεραίνουμε ότι : 

 Ο χρόνος προετοιμασίας (σύνδεση και δρομολόγηση) κυμαίνεται στα 

7,200 seconds και για τα 2 ζεύγη τιμών των superframes. 

 Η μέση καθυστέρηση πλαισίου κατά τη συζήτηση, η οποία εξαρτάται 

από το χρόνος διάδοσης, το χρόνος μετάδοσης και το χρόνο παραμονής 

στις ουρές αναμονής κυμαίνεται στα 3,000 seconds για το 1ο ζεύγος 

τιμών των superframe και στα 1,9000 seconds για το 2ο ζεύγος τιμών. 

 Η παραγωγή πακέτων αυξάνεται αναλογικά με το χρόνο συζήτησης. 

 Τα απορριφθέντα πλαίσια είναι περισσότερα στις περιπτώσεις που 

συμβαίνουν βλάβες δικτύου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπερτερούν 

των πετυχημένων μεταδόσεων. 

 Τα superframe misses, τα οποία αναφέρονται στην αποτυχία εύρεσης 

superframe του παραλήπτη από τον δέκτη στον επιθυμητό χρόνο για 

μετάδοση δεομένων, παρουσιάζουν αύξηση για το 2ο ζεύγος τιμών των 

superframes. Γεγονός που δικαιολογείται, από την μικρότερη διάρκεια 

της ενεργούς περιοχής που ορίστηκε σε σχέση με το προηγούμενο ζεύγος 

τιμών, αλλά και των αριθμών των συσκευών που τη χρησιμοποιεί για 

μετάδοση. 

 Στους χρόνους προσομοίωσης που δόθηκαν συνέβησαν οι μέγιστες σε 

αριθμό βλάβες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποκατάστασή τους. 

 Στην εξισορρόπηση των απορριφθέντων πακέτων βοήθησε το μέγεθος 

της ουράς αναμονής, τόσο στις περιπτώσεις που ορίστηκε η ύπαρξη 

βλάβης , όσο και εκεί που η πιθανότητα ορίστηκε μηδενική. 
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Απεικόνιση Αρχείου 3: Αρχείο αποτελεσμάτων προσομοίωσης με αναγνωριστικό 0 

 

Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται γραφικά οι σχέσεις μεταξύ όλων των 

προσομοιώσεων που εκτελέστηκαν στην εφαρμογή για την τοπολογία των 16 κόμβων. 
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6.1.1 Στατιστικά γραφήματα 1ης ομάδας προσομοιώσεων  
 

 

Απεικόνιση Αρχείου 4: Γραφική αναπαρασταση της σχέση μεταξύ μεγέθους της ενεργούς περιοχής 

των superframe κοινών FFD και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας  του δικτύου στο στάδιο 

συζήτησης, (bits/bps) για τοπολογία 16 συκευών 

 

Το μέγεθος της ενεργούς περιοχής των superframe κυμαίνεται σε δύο διαφορετικές τιμές 

στον άξονα x, όπως ορίστηκε. Η απόδοση του δικτύου φαίνεται να είναι καλύτερη , όταν 

η ενεργός περιοχή διαρκεί περισσότερο [57]. Τα κόκκινα σημεία αναφέρονται στην 

απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο ρυθμό 

απορριφθέντων πλαισίων.  
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Απεικόνιση Αρχείου 5: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ μεγέθους του φορτίου, ενός 

πλαισίου δεδομένων στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, 

(bits/bps) για τοπολογία 16 συκευών 

 

Το μέγεθος του φορτίου σε bits κυμαίνεται σε πέντε διαφορετικές τιμές στον άξονα x, 

όπως ορίστηκε. Παρά τη μείωσή του μεγέθους του, στο 2ο ζεύγος τιμών των 

superframes, παρατηρείται μείωση της απόδοσης. Τα κόκκινα σημεία αναφέρονται στην 

απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο ρυθμό 

απορριφθέντων πλαισίων.   
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Απεικόνιση Αρχείου 6: Γραφική αναπαράστση της σχέσης μεταξύ της μέσης καθυστέρησης 

πλαισίου στο στάδιο της συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, 

(seconds/bps) για τοπολογία 16 συκευών 

 

Στις περισσότερες επαναληπτικές προσομοιώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις 

στην μέση καθυστέρηση πλαισίου, η οποία φαίνεται να αυξάνει τα απορριφθέντα 

πλαίσια. Τα κόκκινα σημεία αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε 

προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 7: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ της μέσης καθυστέρησης 

πλαισίου δεδομένων σε ουρά αναμονής στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / 

απώλειας του δικτύου, (seconds/bps)  για τοπολογία 16 συκευών 

 

Στις περισσότερες επαναληπτικές προσομοιώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις 

στην μέση καθυστέρηση στην ουρά, όπως και προηγουμένως. Η αύξηση της 

καθυστέρησης στην ουρά, αυξάνει τα απορριφθέντα πλαίσια. Τα κόκκινα σημεία 

αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο 

ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 8: Γραφική αναπαράστηση της σχέσης μεταξύ του χρόνου προσομοίωσης 

κατά τη συζήτηση και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (seconds/bps) για τοπολογία 

16 συκευών 

 

Ο χρόνος προσομοίωσης κατά τη συζήτηση κυμαίνεται σε έξι διαφορετικές τιμές στον 

άξονα x, όπως ορίστηκε. Λόγω της ύπαρξης βλαβών, η απόδοση του δικτύου και τα 

απορριφθέντα πλαίσια εξισορροπούνται και για μεγαλύτερους χρόνους. Τα κόκκινα 

σημεία αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε 

στο ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 8: Γραφική ανπαράσταση της σχέσης  μεταξύ του αριθμού βλαβών σύνδεσης 

ανάμεσα σε  δύο κόμβους που συνέβησαν στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / 

απώλειας του δικτύου, (n/bps) για τοπολογία 16 συκευών 

 

Ο αριθμός βλαβών που συνέβησαν σε κάθε προσομοίωση ορίζεται στον άξονα x. Με 

την αύξησή τους, αυξάνονταν και τα απορριφθέντα πλαίσια. Τα κόκκινα σημεία 

αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο 

ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 9: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ της διάρκειας της ενεργούς 

περιοχής των superframe κοινών FFD και του χρόνου προετοιμασίας του δικτύου, 

(seconds/seconds) για τοπολογία 16 συκευών 

 

Ο χρόνος προετοιμασίας του δικτύου φαίνεται να μην παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις 

για κάθε ζεύγος τιμών των superframes, πέρα από τρεις περιπτώσεις που είχε μια λίγο 

μεγαλύτερη αύξηση. 
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Απεικόνιση Αρχείου 9: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ των φορών που δεν βρέθηκε 

διαθέσιμο superframe για μετάδοση στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας 

του δικτύου, (n/bps) για τοπολογία 16 συκευών 

 

Τα superframe misses φαίνεται να μειώνουν την απόδοση του δικτύου και να 

πληθαίνουν για το δεύτερο ζεύγος τιμών των superframes, όπου η ενεργός περιοχή είναι 

μικρότερη σε διάρκεια. 
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6.2 Δεύτερη Ομάδα προσομοιώσεων με 10 συσκευές 
 

 

 

Σχήμα 96: Τελική εικόνα δικτύου 2ης ομάδας προσομοιώσεων 

 

 

Απεικόνιση Αρχείου 10: Αρχείο συντεταγμένων – εμβελειών συσκευών 2ης ομάδας 

προσομοιώσεων 
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Απεικόνιση Αρχείου 11: Αρχείο διευθύνσεων MAC για 2η ομάδα προσομοιώσεων 
 

 

 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα 2ης ομάδας προσομοιώσεων για το ζεύγος τιμών 

PAN FFD BO = 14, PAN FFD SO = 14 και FFD BO = 13, FFD SO = 11 
 

 Sim ID 0 Sim ID 1 Sim ID 2 Sim ID 3 Sim ID 4 Sim ID 5 

Συνολικές συσκευές 10 10 10 10 10 10 

Αποσυνδεδεμένες 

συσκευές (μπλε εμβέλεια) 
0 0 0 0 0 0 

Συσκευές RFD (λευκή 

εμβέλεια) 
3 3 3 3 3 3 

Συνδεδεμένες FFD 

συσκευές (πορτοκαλί 

εμβέλεια) 

3 3 3 3 3 3 

Απλές FFD συσκευές 

(πράσινη εμβέλεια) 
3 3 3 3 3 3 

Κεντρικός διαχειριστής 

(κόκκινη εμβέλεια) 
FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 
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Μέγεθος SINK FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

BO = 14 

BI = 

7,864,320 

Μέγεθος SINK FFD 

ενεργούς περιοχής 

superframe (bytes) 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

SO = 14 

SD = 

7,864,320 

Μέγεθος FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

Μέγεθος FFD ενεργούς 

περιοχής superframe 

(bytes) 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

SO = 11 

SD = 

983,040 

Μέγιστος αριθμός 

βλαβών 
0 0 1 1 2 2 

Αριθμός βλαβών που 

εμφανίστηκαν 
0 0 1 1 2 2 

Λήξη προσομοίωσης 

κατά τη διάρκεια βλάβης 
false false false false false false 

Λήξη προσομοίωσης 

κατά τη διάρκεια 

αποκατάστασης μιας 

βλάβης 

false false false false false false 

Μέγεθος ουράς (πακέτα) 4 4 5 5 8 8 

Μέγεθος φορτίου σε 

πλαίσιο δεδομένων (bytes) 
100 100 100 100 80 80 

Χρόνος συζήτησης 

(seconds) 
1100 1100 1200 1200 1900 1900 

Χρόνος προετοιμασίας 

δικτύου (seconds) 
6,576.85 7,329.8022 6,860.937 6,797.0503 6,832.048 6,707.668 

Συνολικός χρόνος 

προσομοίωσης 
7,676.85 8,429.8022 8,060.937 7,997.0503 8,732.048 8,607.668 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στη συζήτηση 

(seconds) 

3,625.3171 4,987.882 3,131.1782 2,949.08 2,262.8643 1,942.1497 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στην ουρά κατά 

τη συζήτηση (seconds) 

3,625.3044 4,987.868 3,131.1665 2,949.0706 2,262.856 1,942.1416 
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Πλαίσια δεδομένων που 

δημιουργήθηκαν κατά τη 

συζήτηση 

33 40 46 49 85 82 

Πλαίσια δεδομένων που 

στάλθηκαν επιτυχώς στον 

κεντρικό διαχειριστή 

κατά τη συζήτηση 

23 26 25 25 45 40 

Πλαίσια που 

απορρίφθηκαν κατά τη 

συζήτηση 

0 1 9 12 26 29 

Superframe misses κατά 

τη συζήτηση 
12 22 10 13 32 33 

Πλαίσια δεδομένων που 

παρέμειναν στις ουρές 

στο τέλος της 

προσομοίωσης 

10 13 12 12 14 13 

Throughput κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.506887 0.47272727 0.3623188 0.34013605 

0.1783281

9 

0.1643132

3 

Drop Ratio κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.0 0.018181818 0.13043478 0.1632653 

0.1030340

6 

0.1191270

9 

 

 

 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα 2ης ομάδας προσομοιώσεων για το ζεύγος τιμών 

PAN FFD BO = 13, PAN FFD SO = 13 και FFD BO = 11, FFD SO = 7 
 

 Sim ID 7 Sim ID 8 Sim ID 9 Sim ID 10 Sim ID 11 Sim ID 12 

Συνολικές συσκευές 10 10 10 10 10 10 

Αποσυνδεδεμένες 

συσκευές (μπλε 

εμβέλεια) 

0 0 0 0 0 0 

Συσκευές RFD 

(λευκή εμβέλεια) 
3 3 3 3 3 3 
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Συνδεδεμένες FFD 

συσκευές (πορτοκαλί 

εμβέλεια) 

3 3 3 3 3 3 

Απλές FFD 

συσκευές (πράσινη 

εμβέλεια) 

3 3 3 3 3 3 

Κεντρικός 

διαχειριστής 

(κόκκινη εμβέλεια) 

FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 FFD 0 

Μέγεθος SINK FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

BO = 13 

BI = 

3,932,160 

Μέγεθος SINK FFD 

ενεργούς περιοχής 

superframe (bytes) 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

SO = 13 

SD = 

3,932,160 

Μέγεθος FFD 

Superframe (bytes) 

BO = 11 

BI = 983,040 

BO = 11 

BI = 983,040 

BO = 11 

BI = 983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

BO = 11 

BI = 

983,040 

Μέγεθος FFD 

ενεργούς περιοχής 

superframe (bytes) 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 61,440 

SO = 7 

SD = 

61,440 

SO = 7 

SD = 

61,440 

SO = 7 

SD = 

6,1440 

Μέγιστος αριθμός 

βλαβών 
0 0 1 1 2 2 

Αριθμός βλαβών που 

εμφανίστηκαν 
0 0 1 1 2 2 

Λήξη προσομοίωσης 

κατά τη διάρκεια 

βλάβης 

false false false false false false 

Λήξη προσομοίωσης 

κατά τη διάρκεια 

αποκατάστασης 

μιας βλάβης 

false false false false false false 

Μέγεθος ουράς 

(πακέτα) 
6 6 7 7 10 10 

Μέγεθος φορτίου σε 

πλαίσιο δεδομένων 

(bytes) 

70 70 60 60 50 50 
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Χρόνος συζήτησης 

(seconds) 
1,300 1,300 1,500 1,500 2,000 2,000 

Χρόνος 

προετοιμασίας 

δικτύου (seconds) 

6,170.838 6,072.541 6,954.317 6,983.7974 6,767.5376 6,797.024 

Συνολικός χρόνος 

προσομοίωσης 
7,470.838 7,372.541 8,454.317 8,483.7974 8,767.5376 8,797.024 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στη 

συζήτηση (seconds) 

740.31433 1,303.7141 2,485.7888 1,302.8918 1,839.1968 1,307.9094 

Μέση καθυστέρηση 

πλαισίου στην ουρά 

κατά τη συζήτηση 

(seconds) 

740.3078 1,303.707 2,485.7808 1,302.8857 1,839.1902 1,307.9036 

Πλαίσια δεδομένων 

που δημιουργήθηκαν 

κατά τη συζήτηση 

57 45 55 60 109 93 

Πλαίσια δεδομένων 

που στάλθηκαν 

επιτυχώς στον 

κεντρικό διαχειριστή 

κατά τη συζήτηση 

38 24 27 23 37 41 

Πλαίσια που 

απορρίφθηκαν κατά 

τη συζήτηση 

4 4 14 18 44 35 

Superframe misses 

κατά τη συζήτηση 
32 35 34 40 70 58 

Πλαίσια δεδομένων 

που παρέμειναν στις 

ουρές στο τέλος της 

προσομοίωσης 

15 17 14 19 28 17 

Throughput κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.2871795 0.2297436 0.15709092 

0.12266666

4 
0.06788991 0.08817204 
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Drop Ratio κατά τη 

συζήτηση (bps) 
0.03022942 0.038290597 0.081454545 0.096 0.08073394 0.07526881 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των πινάκων 19 και 20 είναι φανερό ότι 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επαναληπτικών προσομοιώσεων, όπως είχαμε 

θεωρήσει, λόγω τυχαιότητας. Βέβαια, δεν παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση τιμών 

για κανένα μέγεθος, όπως και στην προηγούμενη τοπολογία.  

Πιο συγκεκριμένα, για την τοπολογία των 10 κόμβων που εξετάστηκε  

συμπεραίνουμε ότι : 

 Ο χρόνος προετοιμασίας (σύνδεση και δρομολόγηση) κυμαίνεται στα 

6,500 seconds και για τα 2 ζεύγη τιμών των superframes, μικρότερος της 

τοπολογίας των 16 συσκευών. 

 Η μέση καθυστέρηση πλαισίου κατά τη συζήτηση, η οποία εξαρτάται 

από το χρόνος διάδοσης, το χρόνος μετάδοσης και το χρόνο παραμονής 

στις ουρές αναμονής κυμαίνεται στα 3,000 seconds για το 1ο ζεύγος 

τιμών των superframe και στα 1,5000 seconds για το 2ο ζεύγος τιμών, η 

οποία είναι μικρότερη του 2ου ζεύγους για την τοπολογία των 16 

συσκευών.  

 Η παραγωγή πακέτων αυξάνεται αναλογικά με το χρόνο συζήτησης. 

 Τα απορριφθέντα πλαίσια αυξάνονται στις περιπτώσεις που συμβαίνουν 

βλάβες δικτύου, με χαμηλή πιθανότητα να ξεπεράσουν τις πετυχημένες 

μεταδόσεις. 

 Τα superframe misses, τα οποία αναφέρονται στην αποτυχία εύρεσης 

superframe του παραλήπτη από τον δέκτη στον επιθυμητό χρόνο για 

μετάδοση δεομένων, παρουσιάζουν ξεκάθαρα αύξηση για το 2ο ζεύγος 

τιμών των superframes. Γεγονός που δικαιολογείται, από την μικρότερη 

διάρκεια της ενεργούς περιοχής που ορίστηκε σε σχέση με το 

προηγούμενο ζεύγος τιμών, αλλά και των αριθμών των συσκευών που τη 

χρησιμοποιεί για μετάδοση. 

 Στους χρόνους προσομοίωσης που δόθηκαν συνέβησαν οι μέγιστες σε 

αριθμό βλάβες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποκατάστασή τους. 
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 Στην εξισορρόπηση των απορριφθέντων πακέτων βοήθησε το μέγεθος 

της ουράς αναμονής, τόσο στις περιπτώσεις που ορίστηκε η ύπαρξη 

βλάβης, όσο και εκεί που η πιθανότητα ορίστηκε μηδενική. 

 

Γενικά, μέσω της συγκεκριμένη τοπολογίας έγινε πιο ξεκάθαρα η επαλήθευση 

των προηγούμενων συμπερασμάτων αλλά και των θεωρήσεων για την λειτουργία του 

δικτύου [58]. Παρόλα αυτά και στις δυο τοπολογίες η απόδοση του δικτύου ήταν 

καλύτερη  για μεγαλύτερα μεγέθη superframe [59]. 

 

 

Απεικόνιση Αρχείου 12: Μορφή αρχείου στατιστικών Sim_Statistics_File1.txt για 12 

προσομοιώσεις 

 

 

Απεικόνιση Αρχείου 13: Μορφή αρχείου στατιστικών Sim_Statistics_File2.txt για 12 

προσομοιώσεις 

 

 

Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται γραφικά οι σχέσεις μεταξύ όλων των 

προσομοιώσεων που εκτελέστηκαν στην εφαρμογή για την τοπολογία των 10 κόμβων. 
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6.2.1 Στατιστικά γραφήματα προσομοιώσεων 2ης ομάδας προσομοιώσεων 
 

 

Απεικόνιση Αρχείου 14: Γραφική αναπαρασταση της σχέση μεταξύ μεγέθους της ενεργούς 

περιοχής των superframe κοινών FFD και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας  του δικτύου στο 

στάδιο συζήτησης, (bits/bps) για τοπολογία 10 συκευών 

 

Το μέγεθος της ενεργούς περιοχής των superframe κυμαίνεται σε δύο διαφορετικές τιμές 

στον άξονα x, όπως ορίστηκε. Η απόδοση του δικτύου φαίνεται να είναι καλύτερη, όταν 

η ενεργός περιοχή διαρκεί περισσότερο [57]. Τα κόκκινα σημεία αναφέρονται στην 

απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο ρυθμό 

απορριφθέντων πλαισίων.  
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Απεικόνιση Αρχείου 15: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ μεγέθους του φορτίου, ενός 

πλαισίου δεδομένων στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, 

(bits/bps) για τοπολογία 10  συκευών 

 

Το μέγεθος του φορτίου σε bits κυμαίνεται σε πέντε διαφορετικές τιμές στον άξονα x, 

όπως ορίστηκε. Παρά τη μείωσή του μεγέθους του, στο 2ο ζεύγος τιμών των 

superframes, παρατηρείται αύξηση των απορριφθέντων πλαισίων. Τα κόκκινα σημεία 

αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο 

ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 16: Γραφική αναπαράστση της σχέσης μεταξύ της μέσης καθυστέρησης 

πλαισίου στο στάδιο της συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, 

(seconds/bps) για τοπολογία 10 συκευών 

 

Στις περισσότερες επαναληπτικές προσομοιώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις 

στην μέση καθυστέρηση πλαισίου, η οποία φαίνεται να μειώνει την απόδοση. Τα 

κόκκινα σημεία αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, 

ενώ τα μπλε στο ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 17: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ της μέσης καθυστέρησης 

πλαισίου δεδομένων σε ουρά αναμονής στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / 

απώλειας του δικτύου, (seconds/bps)  για τοπολογία 10 συκευών 

 

Στις περισσότερες επαναληπτικές προσομοιώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις 

στην μέση καθυστέρηση στην ουρά, όπως και προηγουμένως. Η αύξηση της 

καθυστέρησης στην ουρά, μειώνει την απόδοση του δικτύου. Τα κόκκινα σημεία 

αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο 

ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 18: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ της διάρκειας της ενεργούς 

περιοχής των superframe κοινών FFD και του χρόνου προετοιμασίας του δικτύου, 

(seconds/seconds) για τοπολογία 10 συκευών 

 

Ο χρόνος προετοιμασίας του δικτύου φαίνεται να μην παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις 

για κάθε ζεύγος τιμών των superframes, πέρα από μια περιπτώση που είχε αρκετά 

μικρότερη διάρκεια. 
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Απεικόνιση Αρχείου 19: Γραφική αναπαράστηση της σχέσης  μεταξύ του συνολικού χρόνου 

προσομοίωσης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (seconds/bps) για τοπολογία 10 

συκευών 

 

Ο χρόνος προσομοίωσης κατά τη συζήτηση κυμαίνεται σε έξι διαφορετικές τιμές στον 

άξονα x, όπως ορίστηκε. Λόγω της ύπαρξης βλαβών, η απόδοση του δικτύου μειώνεται 

και για μεγαλύτερους χρόνους. Τα κόκκινα σημεία αναφέρονται στην απόδοση του 

δικτύου για την κάθε προσομοίωση, ενώ τα μπλε στο ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 20: Γραφική ανπαράσταση της σχέσης  μεταξύ του αριθμού βλαβών 

σύνδεσης ανάμεσα σε  δύο κόμβους που συνέβησαν στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού 

απόδοσης / απώλειας του δικτύου, (n/bps) για τοπολογία 10 συκευών 

 

Ο αριθμός βλαβών που συνέβησαν σε κάθε προσομοίωση ορίζεται στον άξονα x. Με 

την αύξησή τους, μειώνεται και η απόδοση του δικτύου και για τα 2 ζεύγη τιμών των 

superframes. Τα κόκκινα σημεία αναφέρονται στην απόδοση του δικτύου για την κάθε 

προσομοίωση , ενώ τα μπλε στο ρυθμό απορριφθέντων πλαισίων. 
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Απεικόνιση Αρχείου 21: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ των φορών που δεν βρέθηκε 

διαθέσιμο superframe για μετάδοση στο στάδιο συζήτησης και του ρυθμού απόδοσης / απώλειας 

του δικτύου, (n/bps) για τοπολογία 10 συκευών 

 

Τα superframe misses φαίνεται καθαρά ότι μειώνουν την απόδοση του δικτύου και  

πληθαίνουν για το δεύτερο ζεύγος τιμών των superframes, όπου η ενεργός περιοχή είναι 

μικρότερη σε διάρκεια. 
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6.3 Παρατηρήσεις κατά την εκτέλεση των προσομοιώσεων 

 
Η εφαρμογή LRWPAN Simulator βασίζει την υλοποίηση των προσομοιώσεων 

σε παράλληλα threads. Εξαιτίας αυτού η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε 

στιγμή απροειδοποίητα, καθώς παράλληλα με την εκτέλεσή της, το λειτουργικό 

σύστημα Android, εκτελεί και άλλες λειτουργίες στο παρασκήνιο ή προσκήνιο, 

αποσυγχρονίζοντας τα threads της εφαρμογής.  

Επίσης, τα συνεχόμενα και πολλαπλά tapings στην οθόνη κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης θα προκαλέσουν σφάλμα στην εφαρμογή. Για το λόγο αυτό είναι συνετό 

να δίνεται προσοχή στην αλληλεπίδραση με την οθόνη κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. Αν η οθόνη σβήσει κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης, η εφαρμογή 

συνεχίζει να εκτελείται, παρόλα αυτά αν παραμείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μπορεί η λειτουργία της να τερματιστεί λόγω αποσυγχονισμού των threads.  

Το χρονικό διάστημα για την εκτέλεση μιας προσομοίωσης εξαρτάται από τον 

αριθμό των συσκευών, τις παραμέτρους που θα ορίσει ο χρήστης, αλλά και από την 

ταχύτητα προβολής του κάθε σταδίου.  

Μια προσομοίωση με 10 συσκευές, καμία πιθανότητα βλάβης, χρόνο συζήτησης 

1100 δευτερόλεπτα και γρήγορη ταχύτητα σε όλα τα στάδια μπορεί να διαρκέσει δύο με 

τρία λεπτά. Για την ίδια προσομοίωση, έχοντας επιλέξει αργή ταχύτητα σε όλα τα στάδια 

μπορεί να διαρκέσει δέκα λεπτά. Ενώ, μια προσομοίωση με τις ίδιες συσκευές για 

διπλάσιο χρόνο συζήτησης και πιθανότητα δύο βλαβών μπορεί να διαρκέσει  επτά με 

οκτώ λεπτά σε γρήγορες ταχύτητες προβολής. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί και να προκαλέσει σφάλμα 

ή κόλλημα κατά την διάρκεια της προσομοίωσης είναι οι άπειρες επαναλήψεις για την 

εύρεση κάποιας μεταβλητής που βασίζεται σε τυχαιότητα, όπως το ζευγάρι κόμβων που 

θα επιλεγεί για μια βλάβη.  

Επίσης μπορεί να υπάρξει κόλλημα στον τελικό σχηματισμό μονοπατιών προς 

τον κεντρικό διαχειριστή, αν πραγματοποιούνται συνεχόμενες αστοχίες superframes.  

Αν προκύψει σφάλμα για οποιοδήποτε λόγο, προτείνεται η επανεκκίνηση της 

εφαρμογής για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων. 

Τέλος, τα αρχεία που εξάγονται με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, 

διαγράφονται με την απεγκατάσταση της εφαρμογής και δεν τροποποιούνται από τον 

χρήστη, μόνο διαβάζονται. Αν λοιπόν προκύψει αποθήκευση λανθασμένων 
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συμπερασμάτων, ο χρήστης θα πρέπει να τα αγνοήσει και να εκκινήσει νέα 

προσομοίωση με διαφορετικό αναγνωριστικό. 
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7. Επισκόπηση και Μελλοντική Εργασία 

 

Το LRWPAN Simulator είναι μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όπως προαναφέραμε δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

παρακολουθήσει την ίδρυση και τη λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων σε 

τυχαία τοπολογία. Η δυνατότητα αυτή που παρέχει για τυχαία εισαγωγή κόμβων στο 

περιβάλλον της οθόνης οδήγησε σε μια διαφορετική προσέγγιση της σύστασης και της 

λειτουργίας του δικτύου.  

Έχοντας λάβει υπόψιν τις βασικές αρχές του προτύπου 802.15.4, ορίστηκαν δυο 

τύποι πλήρως λειτουργικών συσκευών (FFD), μια που έχει τη δυνατότητα παραγωγής 

πλαισίων beacon, εξουσιοδοτημένη από τον κεντρικό διαχειριστή και μια απλή συσκευή 

FFD, που δεν έχει τη δυνατότητα παραγωγής τέτοιου είδους πλαισίων, καθώς εντάχθηκε 

στο δίκτυο από μια εξουσιοδοτημένη FFD και όχι απευθείας από τον κεντρικό 

διαχειριστή.  

Κάθε συσκευή έχει ως προτεραιότητά την παραλαβή και παραγωγή (αν έχει 

εξουσιοδοτηθεί) πλαισίων beacon, χωρίς να χάνει το συγχρονισμό της. Για το λόγο αυτό, 

τα superframe εξαρχής ορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλονται 

αναμεταξύ τους. Οι μεταδόσεις και οι λήψεις δεδομένων πραγματοποιούνται μέσα στις 

ενεργές περιοχές των superframes, ή αμέσως μετά, πριν τη λήξη του superframe, αν 

είναι εισερχόμενο σε κάποια συσκευή που επιθυμεί να λάβει τα δεδομένα.  

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα είναι η υλοποίηση του αλγορίθμου CSMA-CA, όπως 

αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, για την κάλυψη των αναγκών μετάδοσης 

δεδομένων στους τύπους συσκευών που υποστηρίζονται από την εφαρμογή.  

Οι διαδικασίες σύνδεσης, δρομολόγησης και συζήτησης, ορίστηκαν με τέτοιο 

τρόπο ώστε να γίνεται φανερή η ακολουθία και η ανταλλαγή των κατάλληλων 

πληροφοριών μεταξύ των κόμβων για την επίτευξη κάθε λειτουργίας.  

Στο μέλλον, έχοντας ως στόχο την εξέλιξη της παρούσας εφαρμογής, θα 

μπορούσε να προστεθεί ένα ακόμη στάδιο συζήτησης, πιο περίπλοκο, κατά το οποίο ο 

κεντρικός διαχειριστής θα έστελνε εντολές προς όλους τους κόμβους του δικτύου, ενώ 

οι ίδιοι αναμένουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας την 

έννοια των pending data που ορίζει το πρότυπο 802,15.4, μέσω των πλαισίων beacon. 

Στην περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιμη και η εφαρμογή των εγγυημένων χρονοθυρίδων. 
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Επίσης θα μπορούσαν να προστεθούν λειτουργίες ασφαλείας, όπως 

κρυπτογράφηση μηνυμάτων, αλλά και να οριστεί μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής για 

την μπαταρία κάθε κόμβου στο δίκτυο.  

Ακόμη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια βελτιστοποιημένη εκδοχή του 

παρόντος αλγορίθμου δρομολόγησης.  

Τέλος, χρήσιμη θα ήταν η ύπαρξη ενός ξεχωριστού μενού για την επιλογή 

συγκεκριμένων προσομοιώσεων σε στατιστικά γραφήματα. 
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