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Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών
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Πανεπιστήµιο Κρήτης

Εισηγητική Επιτροπή:
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Σπύρος Λάλης,
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Απόστολος Τραγανίτης, Καθηγητής, Μέλος
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΄Εξυπνα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών σε δίκτυα
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Μεταπτυχιακή Εργασία

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση στις ηλεκτρονικές συσκευές να συγκεντρώνουν

όσο το δυνατό περισσότερες υπηρεσίες, προσπαθώντας ναπαρέχουν όλες τις λειτουργίες τις
οποίες πιθανόν χρειάζεται ένας χρήστης. Για παράδειγµα, τηλεοράσεις που να συνδέονται
στο διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα τα οποία να αναπαράγουν και µουσική, ρολόγια χειρός τα
οποία να αποθηκεύουν αρχεία κ.ά.

΄Οµως, µε την καθιέρωση τεχνολογιών όπως τοWLAN και το Bluetooth οι οποίες προ-
σφέρουν τη δυνατότητα ασύρµατης διασύνδεσης και ακόµα περισσότερο της δυναµικής

ανακάλυψης και δικτύωσης µεταξύ των συσκευών, έχει δηµιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για
ένα εναλλακτικό µοντέλο αποκεντρωµένων λειτουργιών όπου µια συσκευή δε θα χρειάζε-
ται να διαθέτει όλες τις πιθανές λειτουργίες αλλά θα µπορεί να επικοινωνεί και να χρησιµο-
ποιεί τις αντίστοιχες λειτουργίες από άλλες συσκευές που τις διαθέτουν, µε απλό και ευέλι-
κτο τρόπο, σχηµατίζοντας έτσι µικρά δίκτυα "προσωπικής περιοχής" προσαρµοσµένα στις
ανάγκες του κάθε χρήστη.

Για την επίτευξη του αποκεντρωµένου µοντέλου, ένα σηµαντικό σηµείο είναι η δυνα-
τότητα των συσκευών -και των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτές- να ανακαλύπτουν

δυναµικά (ad-hoc) άλλες διαθέσιµες συσκευές/υπηρεσίες που προσφέρουν την απαιτού-
µενη λειτουργικότητα, οπότε απαραίτητο είναι να υπάρχει διαθέσιµος ένας µηχανισµός ο
οποίος θα δίδει τη δυνατότητα για την ανακάλυψη των συσκευών/υπηρεσιών αυτών γρή-
γορα, αξιόπιστα και οικονοµικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας.

Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε την σχεδίαση και υλοποίηση της πλατφόρµας

Bluetooth και το Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών που προσφέρει, µε στόχο να απο-
τιµήσουµε τις δυνατότητες και τα προ�λήµατα του για τη χρήση του σε δίκτυα προσωπικής

περιοχής. Μεβάση την υπάρχουσα ερευνητική εργασία στον τοµέα της ανακάλυψης υπηρε-
σιών πάνω από δίκτυα, προτείναµε βελτιώσεις του πρωτόκολλου αυτού χρησιµοποιώντας
αρχιτεκτονική "υπερ-κόµ�ων" η οποία αποτελεί µια υ�ριδική µορφή διοµότιµης αρχιτεκτο-
νικής, εκµεταλλευόµενοι τον µηχανισµό του Bluetooth για ανακάλυψη συσκευών. Υλοποι-



ήσαµε τις βελτιώσεις αυτές πάνω από αληθινά συστήµατα Bluetooth και αποδείξαµε, µέσω
εκτενών µετρήσεων πάνω σε τυπικά σενάρια χρήσης, ότι πράγµατι βελτιώνουν τον υπάρχων
µηχανισµό ανακάλυψης υπηρεσιών του Bluetooth.
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Computer Science Department

University of Crete

Abstract

In the last years there is the growing trend in electronic devices to aggregate as mush as

possible services trying to provide to its user all the possible necessary functions. For example
TV tuners that connect to the Internet, mobile phones acting also as MP3-players, wristwatches
that can store files etc.

With technologies like WLAN and Bluetooth that provide wireless connectivity, and even
more with the ability of ad-hoc discovery and networking between electronic appliances, an
alternative distributed computationalmodel could be exploitedwhere a devicewill not necessarily

implement all its services but discover and use the services provided from other devices with a

simple and flexible manner, formulating small "personal area" networks tailored to the needs of
each user.

To accomplish this distributed model there is the need of devices to discover ad-hoc the
available surrounding services/devices, so there is the need of a discovery mechanism that will

provide this functionality with respect to speed of discovery, high degree of discoverability
success and low energy consumption.

In this work we studied the design and implementation of the Bluetooth platform and its

Service Discovery Protocol to see its abilities and its problems in personal area networking.
Taking into consideration the current research in the area of service discovery over networks, we
proposed some improvements based on a hybrid peer-to-peer architecture called "super-peers",
using the underlying mechanism of Bluetooth device discovery. We implemented them over real

Bluetooth devices and we proved, using extensive experiments on typical usage scenarios, that
they do improve the current Service Discovery Protocol.
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2.2 Αρχιτεκτονική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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2.4.2 Ρόλοι συσκευών και χαρακτηριστικά τους . . . . . . . . . . . . . . . 26
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2.7 Αρχιτεκτονική του Πρωτόκολλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 25
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3.4 Μοντέλο του Salutation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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Κεφάλαιο1
Εισαγωγή

Ηπρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τις ηλεκτρονικές συσκευές σε

µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ µε ολοένα και µικρότερο κόστος. Το γεγονός αυτό έχει δώσει
τη δυνατότητα -και έχει συµ�άλλει στην τάση- να συγκεντρώνονται όσο το δυνατό περισ-
σότερα χαρακτηριστικά σε µια συσκευή, προσπαθώντας να παρέχει όλες τις λειτουργίες τις
οποίες πιθανόν χρειάζεται ένας χρήστης. Για παράδειγµα, τηλεοράσεις που να συνδέονται
στο διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα τα οποία να αναπαράγουν και µουσική, ρολόγια χειρός τα
οποία να αποθηκεύουν αρχεία κ.ά.

΄Οµως, µε την καθιέρωση τεχνολογιών όπως είναι τοWLAN [37] και το Bluetooth [57]
οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα ασύρµατης διασύνδεσης και ακόµα περισσότερο της

δυναµικής ανακάλυψης και δικτύωσης µεταξύ των συσκευών, έχει δηµιουργηθεί πρόσφορο
έδαφος για ένα καινούριο υπολογιστικό µοντέλο, σε αντιδιαστολή µε το συγκεντρωτικό µο-
ντέλο που ενέπνεαν οι κλασσικοί επιτραπέζιοι υπολογιστές.

Η εναλλακτική προσέγγιση είναι η θέσπιση ενός µοντέλου αποκεντρωµένων λειτουρ-
γιών όπου µια συσκευή δε θα χρειάζεται να διαθέτει όλες τις πιθανές λειτουργίες αλλά θα

µπορεί να επικοινωνεί και να χρησιµοποιεί τις αντίστοιχες λειτουργίες από άλλες συσκευές

που τις διαθέτουν, µε απλό και ευέλικτο τρόπο. Αυτό έχει αρχίσει να συµ�αίνει πρόσφατα
και υπάρχουν ήδη κάποιες εµπορικές συσκευές που ακολουθούν αυτή τη λογική.

Επίσης, υπάρχει και αρκετή ερευνητική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση [61, 9]
και πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το project 2WEAR [1] στα πλαίσια του

οποίου πραγµατοποιήθηκε η παρούσα εργασία. Στόχος του ερευνητικού πλαισίου 2WEAR
είναι η µελέτη και ανάπτυξη ενός συστήµατος το οποίο συντίθεται δυναµικά, από υπολογι-
στικά συστήµατα που επικοινωνούν µέσω ραδιο-επικοινωνίας. Τα υπολογιστικά αυτά συ-
στήµατα ποικίλλουν από απλές καθηµερινές συσκευές όπως υπολογιστές χειρός και κινητά
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τηλέφωνα, έωςφορετά (wearables)αντικείµενα όπως ρολόγια χειρός, έξυπνες κάρτες, ακου-
στικά κλπ. Επίσης, στο σύστηµα µπορούν να συµµετέχουν υπολογιστικά συστήµατα από το
περι�άλλον, όπως σηµεία πρόσ�ασης σε δίκτυο ή επιτραπέζιοι υπολογιστές.

Τα πλεονεκτήµατα αυτού του µοντέλου αποκεντρωµένης λειτουργίας είναι πο-
λυάριθµα, όπως παρουσιάζονται και στις ερευνητικές εργασίες. ΄Ενα πολύ σηµαντικό όφε-
λος είναι ότι βοηθάει στη δηµιουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος αρκετά ευέλικτου

ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις επιθυµίες του χρήστη µε απλό τρόπο, καθώς ο
χρήστης είναι σε θέση να συνθέτει το σύστηµά του σύµφωνα µε τις επιθυµίες, τις ανάγκες ή
τις διαθέσιµες συσκευές του.

Ακόµα περισσότερο, το αποκεντρωµένο σύστηµα αυτό επεκτείνει το κλασσικό υπο-
λογιστικό µοντέλο του επιτραπέζιου υπολογιστή, µε ένα αυτόνοµο, κατανεµηµένο υπολογι-
στικό σύστηµα το οποίο "χτίζεται" γύρω από το χρήστη, από απλές καθηµερινές συσκευές
οι οποίες συνθέτουν αυτό που ονοµάζουµε δίκτυο προσωπικής περιοχής (Personal Area
Network -PAN), σε αντιδιαστολή µε τα κλασσικά δίκτυα τοπικής περιοχής (LAN).

΄Ενα χαρακτηριστικό σενάριο δηµιουργίας/χρήσης θα ήταν το παρακάτω.
Η Ελένη, πηγαίνει µε τα πόδια όπως κάθε πρωί στην εργασία της. Περιδια�αίνον-

τας στην πόλη του Ηρακλείου, τρα�άει φωτογραφίες µε την ψηφιακή της φωτογραφική
µηχανή. Κάποια στιγµή διαπιστώνει ότι έχει γεµίσει η µνήµη της φωτογραφικής µηχανής,
οπότε φροντίζει να αποθηκεύσει τις φωτογραφίες στην επιπλέον µνήµη του φορητού υπο-
λογιστή χειρός που έχει µαζί της. Κάποια στιγµή, περνάει τυχαία δίπλα από ένα κιόσκι το
οποίο προσφέρει πρόσ�αση στο διαδίκτυο, οπότε φροντίζει να στείλει τις φωτογραφίες από
τον υπολογιστή χειρός στον υπολογιστή στο σπίτι της, γιατί διαπιστώνει ότι τελειώνει η µπα-
ταρία του. Φτάνοντας η Ελένη στο γραφείο της, αποφασίζει να εξετάσει τις φωτογραφίες
χρησιµοποιώντας την οθόνη του επιτραπέζιου υπολογιστή της. Αφού ξεχωρίσει 2φωτογρα-
φίες που της άρεσαν, αποφασίζει να τις στείλει για εκτύπωση στον εκτυπωτή του γραφείου.

Στο σενάριο αυτό, βλέπουµε ταυτόχρονα διάφορες συνθήκες στις οποίες µπορεί να

βρεθεί ένας υποθετικός χρήστης των ηλεκτρονικών αυτών συσκευών. Βλέπουµε ότι κάποια
περι�άλλοντα είναι ελεγχόµενα και στατικά, όπως για παράδειγµα το γραφείο ή το σπίτι

µας, στο οποίο οι συσκευές παρόλο που µπορεί να είναι φορητές συνήθως δεν αλλάζει συ-
χνά το σύνολό τους. Σε αντίθεση, υπάρχουν δυναµικά περι�άλλοντα τα οποία αλλάζουν
µε γρήγορο ρυθµό (για παράδειγµα, προχωρώντας στο δρόµο) και στα οποία η σύνθεση

του δικτύου προσωπικής περιοχής µπορεί να αλλάζει ραγδαία. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις όµως το σύνηθες σενάριο είναι κάπου ενδιάµεσα, όπου υπάρχουν οµάδες συσκευών
οι οποίες έρχονται σε επαφή µε άλλες οµάδες και συνθέτουν µεγαλύτερα σύνολα συσκευών

ή µια οµάδα συσκευών αποσυντίθεται σε µικρότερες οµάδες. Για παράδειγµα, οι συσκευές
τις οποίες ένας χρήστης έχει πάνω του αποτελούν µια οµάδα η οποία µένει κατά το πλείστον

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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αναλλοίωτη, µε όχι συχνές προσθήκες/αφαιρέσεις συσκευών. Κατα τη διάρκεια της ηµέρας,
η οµάδα αυτή θα έρχεται σε επαφή µε άλλα σύνολα από στατικές οµάδες συσκευών, όπως
οι συσκευές ενός γραφείου, οι συσκευές στο σπίτι ή οι συσκευές που διαθέτει ένας άλλος
χρήστης. Παρατηρούµε δηλαδή ότι τα συνήθη σενάρια αντανακλούν µια δυναµική αλλη-
λεπίδραση από στατικές οµάδες συσκευών και ότι παρατηρείται µια µεγάλη τοπικότητα σε

αυτά τα σενάρια καθώς οι πυρήνες αυτών των οµάδων δεν αλλάζουν συχνά.
Η τεχνολογία ασύρµατης διασύνδεσης Bluetooth που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία

χρόνια, δείχνει να ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το µοντέλο χρήσης καθώς µε φτηνό κόστος
προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης συσκευών σε µια ακτίνα µικρής εµ�έλειας (περίπου
10 µέτρα) και δίνει τη δυνατότητα δυναµικής ανακάλυψης των διαθέσιµων συσκευών.

1.1 Αντικείµενο της εργασίας

Για την επίτευξη του αποκεντρωµένου µοντέλου, ένα σηµαντικό σηµείο είναι η δυνατότητα
των συσκευών -και των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτές- να ανακαλύπτουν δυναµικά
(ad-hoc) άλλες διαθέσιµες συσκευές/υπηρεσίες που προσφέρουν την απαιτούµενη λειτουρ-
γικότητα, οπότε απαραίτητο είναι να υπάρχει διαθέσιµος ένας µηχανισµός ο οποίος θα δίδει
τη δυνατότητα για την ανακάλυψη των συσκευών/υπηρεσιών αυτών.

Ο µηχανισµός ανακάλυψη των υπηρεσιών, πρέπει να ικανοποιεί κάποιες απαιτήσεις
ώστε να είναι εύχρηστος, λειτουργικός και αποδοτικός:

• Η ανακάλυψη πρέπει να έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς την πληρότητα,
δηλαδή το κατά πόσο πράγµατι ανακαλύπτονται όλες οι υπηρεσίες που είναι διαθέσι-
µες

• Η ανακάλυψη πρέπει να γίνεται γρήγορα, µε ταχύτητα ικανοποιητική για τις εφαρµο-
γές που την χρησιµοποιούν και φυσικά µε ταχύτητα ικανοποιητική πρωτίστως για το

χρήστη

• Η τεχνολογία/πρωτόκολλο που θα χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη των υπηρε-
σιών πρέπει να λαµ�άνει υπόψιν την περιορισµένη ενέργεια των συσκευών που συ-
νήθως συµµετέχουν στα παραπάνω σενάρια χρήσης λόγω της φορητότητάς τους και

άρα χρησιµοποιούν µπαταρίες

Στην παρούσα εργασία στηριχθήκαµε στην πλατφόρµα Bluetooth για δίκτυα προσω-
πικής περιοχής, καθώς εκτός από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν
βολική για µια τέτοια χρήση, στην πρότυπη περιγραφή της (specification) [58] καθορίζεται

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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και η περιγραφή ενός τέτοιου µηχανισµού ανακάλυψης υπηρεσιών ο οποίος ονοµάζεται

Bluetooth Service Discovery Protocol (Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών).
Τα δίκτυα προσωπικής περιοχής διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τα

οποία εκµεταλλευόµαστε στην παρούσα εργασία ώστε να βελτιώσουµε το υπάρχον πρω-
τόκολλο µε κύριο γνώρισµα την τοπικότητα. Λόγω της µικρής εµ�έλειας υπάρχει τοπι-
κότητα στη συνδεσιµότητα, τοπικότητα στην επικοινωνία και τοπικότητα ως προς τη συ-
νολική άποψη που µπορεί να έχει µια συσκευή για τις υπόλοιπες διαθέσιµες συσκευές και

κατά συνέπεια και για τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Την τοπικότητα αυτή προ-
σπαθούµε να την εκµεταλλευτούµε χρησιµοποιώντας µεσάζωντες κόµ�ους για την επικοι-
νωνία των σχηµατιζόµενων υπο-οµάδων µεταξύ τους. Επίσης, υπάρχει τοπικότητα ως προς
το είδος των υπηρεσιών που χρειάζεται/χρησιµοποιεί µια συσκευή και κατά συνέπεια πα-
ρουσιάζει κάποιο επαναλαµ�ανόµενο µοντέλο αιτήσεων για ανακάλυψη υπηρεσιών. Με
τη χρήση µιας εφαρµογής υπο�άθρου ανά συσκευή µπορούµε να εκµεταλλευόµαστε και το

γνώρισµα αυτό, καθώς επίσης να προανακτούµε (prefetch) πληροφορίες για µείωση της κα-
θυστέρησης για τους χρήστες.

Στόχος της εργασίας ήταν να αποτιµήσει τις δυνατότητες και τα προ�λήµατα του

Bluetooth SDP για τη χρήση του σε δίκτυα προσωπικής περιοχής, να προτείνει βελτιώσεις
και πιθανές επεκτάσεις του οι οποίες να συµ�άλλουν στις προ1ποθέσεις που ορίσαµε πα-
ραπάνω και να υλοποιήσει πειραµατικά τις επεκτάσεις αυτές ώστε να αποτιµηθούν εάν και

κατά πόσο βελτιώνουν τον υπάρχων µηχανισµό.

1.2 Περίγραµµα της εργασίας

Η παρούσα εργασία είναι οργανωµένη ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε την τεχνο-
λογία Bluetooth, η οποία αποτέλεσε την πειραµατική πλατφόρµα µε την οποία ασχοληθή-
καµε στην παρούσα εργασία. Μελετάµε τη σχεδίαση του Bluetooth και κάνουµε µια αποτί-
µηση στα εγγενή προ�λήµατά του.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουµε την προηγούµενη ερευνητική εργασία που έχει γίνει
πάνω στο αντικείµενο αυτής της εργασίας καθώς και στα παρεµφερή ζητήµατα που άπτον-
ται αυτού του αντικειµένου. Στο κεφάλαιο 4 προτείνουµε λύσεις στα παραπάνω προ�λή-
µατα και παρουσιάζουµε την πειραµατική σχεδίαση και υλοποίηση τους. Στο κεφάλαιο 5
παρουσιάζουµε πειραµατικές µετρήσεις µε βάση την υλοποίησή µας και σχολιάζουµε το εάν,
κατά πόσο και γιατί συµ�άλλουν στην βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Τέλος, στο κε-
φάλαιο 6 παραθέτουµε σκέψεις και προτάσεις προς µελλοντική διερεύνηση ή υλοποίηση.

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



Κεφάλαιο2
Το σύστηµα Bluetooth

Το Bluetooth [57, 58, 39] είναι µια τεχνολογία ασύρµατης επικοινωνίας ηλεκτρονικών συ-
σκευών µέσω ραδιο-συχνοτήτων µε αρχικό σκοπό την αντικατάσταση των φυσικών κα-
λωδίων σύνδεσης. Η ιδέα πίσω από την υλοποίηση του Bluetooth ήταν να εξοµοιωθεί το

κόστος, η ασφάλεια και οι δυνατότητές του µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των καλω-
δίων και επιπλέον να εκµεταλλευτούν τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει µια ασύρµατη τε-
χνολογία. Τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες λειτουργίας του καθορίστηκαν από ένα σύ-
νολο εταιριών και οργανισµών και λόγω των ιδιοτήτων του εξαπλώθηκε σε σύντοµο χρονικό

διάστηµα και παγιώθηκε η χρήση του για επικοινωνία µεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών.
Πρόσφατα πάνω στην τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του Bluetooth στηρίχθηκε

και προτάθηκε το πρότυπο 802.15 [36] για ασύρµατη επικοινωνία µικρής εµ�έλειας

για δίκτυα προσωπικής περιοχής (short-range Wireless communication for Personal Area
Networks -WPAN) το οποίο αναµένεται να δώσει ακόµα µεγαλύτερη ώθηση στην εξάπλωση
της τεχνολογίας αυτής, αφού η προτυποποίησή της εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα

(interoperability) και τη συµ�ατότητα (combatibility) µεταξύ υλικού (hardware) και λογισµι-
κού (software) από διαφορετικές εταιρίες.

ΤοBluetooth λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHz καθώς είναι η συχνότητα που έχει µεί-
νει ελεύθερη προς εκµετάλλευση από βιοµηχανικούς, επιστηµονικούς και ιατρικούς φορείς
(ISM band - Industrial Scientific Medicine band) σε ένα φάσµα συχνοτήτων από 2400-2483.5
MHz στις περισσότερες χώρες, εκτός από µερικές χώρες στις οποίες υπάρχουν περιορισµοί
οπότε το φάσµα είναι µικρότερο (βλ. [58], Part A,§2).

Επειδή το φάσµα συχνοτήτων στο οποίο λειτουργεί το Bluetooth είναι ελεύθερο προς

χρήση από πολλά συστήµατα, είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρχει πολύς "θόρυ�ος" σε αυτό
το φάσµα, οπότε η σχεδίασή του έγινε έτσι ώστε η επικοινωνία πάνω από Bluetooth να είναι

5
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όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και απαλλαγµένη από παρεµ�ολές. Για το λόγο αυτό χρη-
σιµοποιήθηκε η τεχνική FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) η οποία εξασφαλίζει

µεγαλύτερη αξιοπιστία µε σχετικά µικρό κόστος.
΄Ενα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του Bluetooth είναι ότι εκτός από κανάλι επι-

κοινωνίας µεταξύ δυο ηλεκτρονικών συσκευών βοηθάει στο σχηµατισµό δικτύων µικρής

εµ�έλειας µεταξύ συσκευών που διαθέτουν Bluetooth. Το δίκτυο που σχηµατίζεται µεταξύ
των συσκευών ονοµάζεται piconet (µικροδίκτυο). Στην πρότυπη περιγραφή (specification)
του Bluetooth δίνεται η δυνατότητα να διασυνδέονται µικροδίκτυα µεταξύ τους, σχηµα-
τίζοντας µεγαλύτερα δίκτυα τα οποία ονοµάζονται scatternets. ΄Οµως η τεχνολογία του

Bluetooth γύρω από τα µικροδίκτυα και τα scatternets δεν έχει ωριµάσει αρκετά και αντι-
µετωπίζει διάφορα προ�λήµατα τα οποία θα εξετάσουµε στη συνέχεια αυτής της εργασίας.
΄Ενα αποτέλεσµα αυτών των προ�ληµάτων είναι το γεγονός ότι για να επικοινωνήσουν µε-
ταξύ τους κάποιες συσκευές που διαθέτουν Bluetooth δεν αρκεί να είναι σε εµ�έλεια αλλά

χρειάζεται να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην ερ-
γασία [42].

2.1 Μοντέλο χρήσης

Το Bluetooth [38, 39] όπως προαναφέραµε κατασκευάστηκε µε σκοπό να διασυνδέει ηλε-
κτρονικές συσκευές µεταξύ τους, µε κυριότερα µοντέλα χρήσης τις εξής κατηγορίες:

• Σηµεία πρόσ�ασης σε ήχο/δεδοµένα (Voice/data access points)

• ∆ιασύνδεση περιφερειακών συσκευών (peripheral interconnection)

• ∆ικτύωση συσκευών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής (personal area networking)

2.1.1 Σηµεία πρόσ"ασης σε ήχο/δεδοµένα

Μία από τις κυριότερες χρήσεις του Bluetooth είναι για τη διασύνδεση µιας συσκευής µε µία

άλλη µέσω ενός ασύρµατου καναλιού επικοινωνίας. Μέσω της σύνδεσης αυτής οι συσκευές
µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα/ήχο ή να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που διαθέτει
η άλλη συσκευή. Παραδείγµατα χρήσης είναι η ασύρµατη σύνδεση ενός υπολογιστή σε ένα
κινητό τηλέφωνο (ή ένα άλλο υπολογιστή που διαθέτει Bluetooth) και µέσω αυτού να συν-
δεθεί ο υπολογιστής στο διαδίκτυο (internet). Μάλιστα η ενδιάµεση αυτή συσκευή (π.χ. το
κινητό τηλέφωνο) θα µπορούσε να βρίσκεται σε ένα αθέατο σηµείο και ο χρήστης να µην
χρειάζεται καν να γνωρίζει ότι η διασύνδεση γίνεται µέσω αυτού.

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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Με αυτό τον τρόπο, συσκευές που βρίσκονται σε ακτίνα ικανή να διασυνδεθούν σε
ένα τέτοιο σηµείο πρόσ�ασης µπορούν εύκολα να αποκτούν και οι ίδιες δεδοµένα και υπη-
ρεσίες που δεν έχουν στη διάθεσή τους. Σε πολλούς δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους όπως
αεροδρόµια, εµπορικά κέντρα, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ µπορούν να αναπτυχθούν δηµόσια
σηµεία πρόσ�ασης, για πρόσ�αση στο διαδίκτυο, για πληροφοριακό υλικό κλπ.

2.1.2 ∆ιασύνδεση περιφερειακών συσκευών

Μία ακόµα χρήση της τεχνολογίας Bluetooth είναι για την αντικατάσταση των καλωδίων

και τη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών µε περιφερειακές συσκευές, π.χ. ενός υπολογιστή
µε οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι. Αυτή η χρήση αφενός κάνει πιο εύκολη και εύχρηστη τη
σύνδεση συσκευών µεταξύ τους και αφετέρου διευκολύνει τη φορητότητα και την επανα-
χρησιµοποίηση περιφερειακών συσκευών.

2.1.3 ∆ικτύωση συσκευών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής

Μία χρήση της τεχνολογίας Bluetooth η οποία προχωράει πέρα από την απλή αντικα-
τάσταση των καλωδίων είναι η δυναµική δικτύωση οποιαδήποτε στιγµή το θελήσουν

κάποιες συσκευές (ad-hoc networking). Πέρα από την ασύρµατη διασύνδεση, σηµαντικό
χαρακτηριστικό του Bluetooth που διευκολύνει αυτή τη χρήση είναι η δυνατότητα των συ-
σκευών να ανακαλύπτουν δυναµικά άλλες συσκευές Bluetooth καθώς και τις υπηρεσίες που

αυτές προσφέρουν. ΄Ενα σενάριο χρήσης είναι η ανακάλυψη τυχαία (π.χ. σε ένα αερο-
δρόµιο, ή στο δρόµο) µιας άλλης συσκευής ενός άλλου χρήστη και η σύνδεση µε αυτή, ή
η δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ συσκευών.

2.2 Αρχιτεκτονική

΄Οπως προαναφέραµε το Bluetooth λειτουργεί στο φάσµα συχνοτήτων ISM (Industrial,
Scientific and Medical band) το οποίο είναι ελεύθερο προς χρήση από µια πληθώρα οικια-
κών, βιοµηχανικών, ιατρικών και άλλων συσκευών, οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυξη-
µένο πρό�ληµα παρεµ�ολών. Επειδή ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Bluetooth
είναι να παρέχει φτηνή επικοινωνία και να περιορίσει το πρό�ληµα των παρεµ�ολών ενώ

ταυτόχρονα να µην απαιτεί πολύπλοκη υλοποίηση αυξάνοντας έτσι το κόστος, η τεχνο-
λογία που υιοθετήθηκε για επικοινωνία είναι η τεχνική FHSS (Frequency Hopping Spread
Spectrum), δηλαδή εναλλαγή συχνοτήτων σε ένα φάσµα συχνοτήτων. Σε αντίθεση, η τεχνο-
λογίαWLAN [49] χρησιµοποιεί την τεχνικήDSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) η οποία
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8 Κεφάλαιο 2. Το σύστηµα Bluetooth

είναι πιο αποδοτική και επιτρέπει µεγαλύτερες ταχύτητες διαµεταγωγής µε αντίτιµο όµως το

υψηλότερο κόστος της και επιπλέον την µικρότερη ανοχή σε παρεµ�ολές.
Η τεχνική FHSS προτείνει το χωρισµό της διαθέσιµης µπάντας συχνοτήτων σε επι-

µέρους συχνότητες και επικοινωνία πάνω από ένα συγκεκριµένο υποσύνολο αυτών. Συ-
νολικά οι διαθέσιµες συχνότητες είναι ένα φάσµα περίπου 80 MHz, διαθέσιµο από τη συ-
χνότητα 2400MHz έως 2483.5MHz1. Το φάσµα αυτό χωρίζεται σε 79 διαφορετικά κανάλια
συχνοτήτων πλάτους 1MHz και η επικοινωνία µεταξύ δύο συσκευών γίνεται επιλέγοντας 32
από αυτά τα 79 κανάλια συχνοτήτων. Η επιλογή των καναλιών αυτών και η επικοινωνία γί-
νεται µε βάση ένα αλγόριθµο ο οποίος σχηµατικά φαίνεται στην εικόνα 2.1.

+Native clock Phase

Sequence

IdentityOffset

Hop selection

Hop

Σχήµα 2.1: ∆ιαδικασία επιλογής σχήµατος εναλλαγής συχνοτήτων.

Ο αλγόριθµος παίρνει σαν είσοδο-κλειδί την ταυτότητα µιας συσκευής-κόµ�ου Α

(βλέπε και 2.3.4, 2.3.6) και φροντίζει για την επιλογή των καναλιών µε ένα συγκεκριµένο και
όσο το δυνατόν ισοκατανεµηµένο τρόπο ανάµεσα στα διαθέσιµα 79 κανάλια. Οαλγόριθµος
καθορίζει εκτός από τα κανάλια και την ακολουθία όπου θα γίνονται οι εναλλαγές εκποµ-
πής µεταξύ τους, ενώ η φάση της εναλλαγής καθορίζεται από το ρολόι της συσκευής-κόµ�ου
Α. Η άλλη συσκευή (Β), ξέροντας την µετατόπιση του ρολογιού της σε σχέση µε το ρολόι της
Α ουσιαστικά µπορεί να συντονιστεί µαζί της και έτσι να έχουν ίδια φάση εναλλαγής των συ-
χνοτήτων. Κατά µέσο όρο όλες οι συχνότητες έχουν ίδια πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν
λόγω του παραπάνω αλγόριθµου, ενώ και οι διάφοροι πιθανοί συνδυασµοί εναλλαγής συ-
χνοτήτων είναι πάρα πολλοί, οπότε εξασφαλίζεται η ισοκατανοµή των επικοινωνιών πάνω
από το διαθέσιµο φάσµα συχνοτήτων και ελαχιστοποίηση των πιθανών παρεµ�ολών µεταξύ

συσκευών.
Εκτός από διαίρεση του φάσµατος των συχνοτήτων, επιπλέον γίνεται και διαί-

ρεση/πολυπλεξία των διαθέσιµων χρονοθυρίδων (ο χρόνος µεταξύ δύο εναλλαγών συ-
χνότητας) µε τον διαχωρισµό τους σε χρονοθυρίδες αποστολής δεδοµένων (Tx slots) και χρο-

1Το φάσµα 2400-2483.5 MHz είναι κοινός τόπος για τις περισσότερες χώρες ενώ εξαίρεση αποτελούν η

Γαλλία, η Ισπανία και η Ιαπωνία. Γίνονται προσπάθειες ώστε το φάσµα αυτό να είναι κοινό παγκοσµίως
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νοθυρίδες λήψης δεδοµένων (Rx slots) ώστε να µην υπάρχει παρεµ�ολή ανάµεσα στις συ-
σκευές του ίδιου µικροδικτύου όταν επιθυµούν να στείλουν δεδοµένα και να γίνεται οργα-
νωµένη κατανοµή του χρόνου εκποµπής, όπου συνήθως η κύρια-συσκευή καθορίζει το δια-
θέσιµο χρόνο προς κάθε υποτελής-συσκευή ανάλογα µε την κίνηση δεδοµένων που υπάρχει
από/προς τον καθένα.

2.2.1 Αρχιτεκτονική υλοποίησης

Η υλοποίηση του Bluetooth είναι δοµηµένη σαν µια στοί�α επιπέδων (layers) τα οποία κα-
τανέµουν την ευθύνη λειτουργικότητας για τις διάφορες λειτουργίες του Bluetooth, από τις
λεπτοµέρειες χαµηλού επιπέδου έως γενικότερα θέµατα υψηλού επιπέδου [41].

∆ιακρίνουµε τα παρακάτω επίπεδα

• Επίπεδο βι�λιοθηκών διεπαφής προγραµµατισµού εφαρµογών (API libraries)

• Επίπεδο λογικών καναλιών (L2CAP)

• Επίπεδο διεπαφής ελέγχου (HCI)

• Επίπεδο ελέγχου φυσικού καναλιού (Link Manager)

• Επίπεδο επεξεργασίας δεδοµένων και ελέγχου µετάδοσης (Baseband)

• Επίπεδο εκποµπής/λήψης ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Βέ�αια η διάκριση σε επίπεδα δεν αντικατοπτρίζει πάντα την ακρι�ή αρχιτεκτονική

καθώς ορισµένες λειτουργίες εκτελούνται, αλληλεπιδρούν ή βασίζονται σε περισσότερα του
ενός επιπέδου. Παρακάτω αναλύουµε πιο διεξοδικά το ρόλο κάθε επιπέδου.

Σε µια πλήρως ολοκληρωµένη υλοποίηση τα παραπάνω επίπεδα µπορεί να είναι όλα

υλοποιηµένα στην ίδια συσκευή. Παρόλα αυτά η συνηθισµένη αρχιτεκτονική που χρησιµο-
ποιείται µε στόχο µια πιο λειτουργική και επαναχρησιµοποίησιµη υλοποίηση, είναι να χρη-
σιµοποιείται ένα ενδιάµεσο επίπεδο προγραµµατιστικής διεπαφής µεταξύ του υποσυστή-
µατος (module) Bluetooth που είναι υλοποιηµένο σε υλικό ή σε σταθερό (ενσωµατωµένο)
τµήµα λογισµικού (hardware/firmware) και του συστήµατος που το χρησιµοποιεί/ελέγχει
(host system) σε λογισµικό (software) όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2.

Στο ενδιάµεσο αυτό επίπεδο υπάρχει από πλευράς του συστήµατος ένα πρόγραµµα-
οδηγός (driver) που υλοποιεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την επικοινωνία µε το
υποσύστηµα Bluetooth ενώ από την πλευρά του υποσυστήµατος υπάρχει ένα ενσωµατω-
µένο τµήµα λογισµικού (firmware) που υλοποιεί τις αντίστοιχες ρουτίνες διασύνδεσης. Με
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BASEBAND

RF

LINK MANAGER

L2CAP

SDP BNEP RFCOMM

OBEXPAN

TCP/IP

AUDIO

HOST CONTROLLER INTERFACE

Applications

hardware/firmware
Implemented in

Implemented in software

Σχήµα 2.2: Αρχιτεκτονική υλοποίησης του Bluetooth

τον τρόπο αυτό η υλοποίηση σε λογισµικό είναι ανεξάρτητη του τρόπου επικοινωνίας µε τη

στοί�α Bluetooth σε hardware και έτσι µπορεί αυτή να είναι πάνω από σειριακή θύρα, USB
κλπ.

2.2.1.1 Επίπεδο βι"λιοθηκών διεπαφής επικοινωνίας προγραµµατισµού εφαρµογών

(API libraries)

Στο επίπεδο αυτό του Bluetooth βρίσκονται διάφορες βι�λιοθήκες που διαθέτουν διεπαφή

επικοινωνίας προγραµµατισµού (API) ώστε οι εφαρµογές που θέλουν να χρησιµοποιήσουν
το Bluetooth να µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα χαµηλότερα επίπεδα του Bluetooth και

να χρησιµοποιήσουν τις λειτουργίες του.
Στο επίπεδο αυτό διακρίνουµε βι�λιοθήκες/υπηρεσίες γενικής χρήσης, οι οποίες απο-

τελούν προαιρετικές προεκτάσεις του Bluetooth (δεν υπάρχουν υλοποιήσεις τους σε όλες τις
πλατφόρµες), όπως

RFCOMM Βι�λιοθήκη η οποία δίνει προσοµοίωση σειριακής πόρτας (πρωτόκολλοRS-232) πάνω
από το επίπεδο L2CAP.Με τη χρήση του RFCOMM, µπορούν να εκµεταλλευτούν το
Bluetooth προ1πάρχουσες εφαρµογές οι οποίες µπορούν µε τη χρήση της σειριακής

πόρτας να επικοινωνούν µε άλλες συσκευές χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθούν.

OBEX Το OBEX (OBject EXchange - Ανταλλαγή Αντικειµένων) είναι ένα σύνολο πρωτοκόλ-
λων για µεταφορά αντικειµένων (δεδοµένων) πάνω από συνδέσεις Bluetooth ή πάνω

από συνδέσεις ΙrDA.Επειδή η τεχνολογία IrDA και τοOBEXπρο1πήρχε οπότε υπήρχε
ήδη πλήθος από εφαρµογές που δούλευαν πάνω από αυτό, υλοποιήθηκε το OBEX
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και για Bluetooth χρησιµοποιώντας για επίπεδο µεταφοράς των δεδοµένων είτε το

RFCOMM είτε TCP/IP (όταν υπάρχει υλοποίησή του πάνω από Bluetooth για τη συγ-
κεκριµένη πλατφόρµα).

TCP/IP Υλοποίηση του γνωστού πρωτοκόλλου που ελέγχει τη µετάδοση δεδοµένων πάνω από

το διαδίκτυο (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), για λειτουργία πάνω

από συνδέσεις µε τη χρήση Bluetooth. Επειδή υπάρχουν πληθώρα εφαρµογών που

ήδη λειτουργούν πάνω από TCP/IP, η υλοποίησή του πάνω απόBluetoothωθεί σε πολύ
µεγάλο βαθµό την εξάπλωση του Bluetooth.

SDP Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών (Service Discovery Protocol). Πρόκειται για ένα
πρωτόκολλο το οποίο καθορίζει µια υπηρεσία η οποία βοηθάει τις εφαρµογές, µέσω
ενός καθορισµένου API, να ψάξουν και να ανακαλύψουν για την ύπαρξη άλλων υπη-
ρεσιών στην ίδια ή σε άλλες συσκευές. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση διάφορα

κριτήρια και κάτω από διάφορες συνθήκες.

Επειδή η παρούσα εργασία σχετίζεται µε την ανακάλυψη υπηρεσιών παρουσιάζουµε

αναλυτικά στις ενότητες 2.4, 3.3.3 το πρωτόκολλο αυτό.

2.2.1.2 Επίπεδο λογικών καναλιών (L2CAP)

Το επίπεδο λογικών καναλιών (L2CAP - Logical Link Control and Adaptation Protocol) επιτε-
λεί τις εξής βασικές λειτουργίες

• Εποπτεύει και υλοποιεί τη δηµιουργία και τον τερµατισµό διαφορετικών, ανεξάρτη-
των λογικών καναλιών πάνω από την ίδια φυσική σύνδεση

• Εποπτεύει και επι�άλλει τις απαιτήσεις για Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS - Quality of
Service) πάνω από τις συνδέσεις

• Προσαρµόζει τα δεδοµένα όταν χρειάζεται από τη µορφή που έχουν στο επίπεδο των

Εφαρµογών (βλ. ενότητα 2.2.1.1) στη µορφή που απαιτείται στο επίπεδοBaseband (βλ.
ενότητα 2.2.1.4)

• Πολυπλέκει διαφορετικές ταυτόχρονες συνδέσεις πάνω από την ίδια φυσική σύνδεση

ραδιοσυχνότητας ώστε να επιτύχει καλύτερες επιδόσεις και καλύτερη αξιοποίηση των

πόρων

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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2.2.1.3 Επίπεδο ελέγχου φυσικού καναλιού (Link Manager)

Το επίπεδο ελέγχου φυσικού καναλιού (Link manager) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των
πόρων σε επίπεδο φυσικού καναλιού, δηλαδή για τη δηµιουργία, διαχείριση και τερµατισµό
όλων των φυσικών συνδέσεων

• ∆ηµιουργεί σύνδεση σε περίπτωση αίτησης από το επίπεδο L2CAP και διαχειρίζεται
τις λεπτοµέρειες που αφορούν στην Ποιότητα της Υπηρεσίας (QoS) και αυθεντικοποί-
ησης (Authentication)

• Λαµ�άνει και διεκπεραιώνει λειτουργίες που αφορούν στον έλεγχο της σύνδεσης, συγ-
χρονισµό των ρολογιών µεταξύ των συσκευών κλπ

• Παρακολουθεί την κατάσταση κάθε καναλιού και τερµατίζει τη λειτουργία όταν

υπάρξει αποτυχία στη διάρκεια της σύνδεσης

2.2.1.4 Επίπεδο επεξεργασίας δεδοµένων και ελέγχου µετάδοσης (Baseband)

Το επίπεδο επεξεργασίας δεδοµένων και ελέγχου µετάδοσης (Baseband) είναι υπεύθυνο για
την επεξεργασία των δεδοµένων πριν και µετά την εκποµπή τους µέσω του επιπέδου RF σε

άλλες συσκευές. Πιο συγκεκριµένα οι λειτουργίες που διεκπεραιώνει είναι

• Η µορφοποίηση των δεδοµένων σε πακέτα για την αποστολή σε άλλες συσκευές και

αντίστοιχα κατά τη λήψη κατασκευή του ρεύµατος δεδοµένων από τα πακέτα

• ∆ιόρθωση λαθών κατά την αποστολή των δεδοµένων µε κατάλληλη κωδικοποί-
ηση/αποκωδικοποίηση των δεδοµένων

• ∆ιαχείριση λαθών, απαρίθµηση των πακέτων για ορθή αποστολή τους, επανεκποµπή
των πακέτων σε περίπτωση λάθους και γενικά η εκτέλεση του κατάλληλου πρωτοκόλ-
λου για την ορθή αποστολή των πακέτων

2.2.1.5 Επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Το επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων (RF - Radio Frequency) αναλαµ�άνει όλη την επεξεργασία
των σηµάτων από ψηφιακό σε αναλογικό και αντίστροφα από αναλογικό σε ψηφιακό του

ρεύµατος δεδοµένων (data stream). Λαµ�άνει και αποδίδει ψηφιακά δεδοµένα στο επίπεδο
Baseband και αντίστοιχα λαµ�άνει και αποστέλλει αναλογικά δεδοµένα µέσω των ραδιοσυ-
χνοτήτων σε άλλες συσκευές.
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2.3 Καταστάσεις στο Bluetooth

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ένα Bluetooth module περνάει από διάφορες κατα-
στάσεις, οι οποίες απεικονίζονται στο σχήµα 2.3. Ενα σηµαντικό χαρακτηριστικό της σχεδί-
ασης του Bluetooth το οποίο επηρεάζει φυσικά την απόδοση, τη συµπεριφορά και τις δυνα-
τότητές του υπό πολλές συνθήκες είναι το γεγονός ότι δε µπορεί ένα υποσύστηµα Bluetooth

να βρίσκεται ταυτόχρονα σε πολλές από τις καταστάσεις αυτές, αλλά µόνο σε µία και από
αυτή να µετα�αίνει στις υπόλοιπες.

STANDBY

CONNECTION

page scan

slave response

inquiry response

inquiry scan inquirypage

master response

Σχήµα 2.3: Kαταστάσεις στο Bluetooth

Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα ότι δε µπορεί ενόσω το πρόγραµµα είναι συνδεδεµένο

(κατάσταση connected) µε µία άλλη συσκευή να εκτελεί ταυτόχρονα ανίχνευση για αναζή-
τηση συσκευών από άλλες συσκευές (inquiry scanning) και να µπορεί να ανακαλυφθεί από
άλλες συσκευές. Μια συνολική αποτίµηση αυτών των χαρακτηριστικών κάνουµε στο τέλος
αυτού του κεφαλαίου στην παράγραφο 2.5.

Στο σχήµα 2.4 φαίνεται συνοπτικά και σχηµατικά η διαδικασία που ακολουθούν έως
ότου συνδεθούν δύο συσκευές. Η κύρια συσκευή κάνει αναζήτηση για άλλες συσκευές και

ανακαλύπτει τις διευθύνσεις τους (inquiry, 2.3.2) και κατόπιν κάνει µια αίτηση σύνδεσης µε
τη συσκευή που την ενδιαφέρει (page, 2.3.4). Η υποτελής συσκευή είναι η συσκευή η οποία

ανταποκρίνεται στις αιτήσεις ανακάλυψης (inquiry scan, 2.3.3 - inquiry response, 2.3.3.1) και
κατόπιν εάν ανταποκριθεί και σε µια αίτηση σύνδεσης (page scan, 2.3.5)προκύπτει ένα και-
νούριο µικροδίκτυο.

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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Inquiry

ConnectionInquiry scan Page scanInquiry response

Page Connection

Future slave

Future master

Σχήµα 2.4: Η διαδικασία και οι καταστάσεις σύνδεσης συσκευών

Ακόµα, στο σχήµα 2.5 φαίνεται η ακολουθία από µηνύµατα που στέλνει η µελλον-
τική κύρια συσκευή και η µελλοντική υποτελής συσκευή, υποθέτωντας ότι έπειτα από τις
καταστάσεις αναζήτησης (inquiry) και ανίχνευσης αναζήτησης (inquiry scan) µετα�αίνουν
αµέσως στις καταστάσεις αίτησης σύνδεσης (page) και ανίχνευσης αίτησης σύνδεσης (page
scan) αντίστοιχα, ώστε να ανοίξουν µεταξύ τους µια φυσική σύνδεση.

Στις επόµενες ενότητες αναλύουµε διεξοδικά όλες τις καταστάσεις, τα µηνύµατα και
τις διαδικασίες από τις οποίες περνάνε οι συσκευές.

2.3.1 κατάσταση αναµονής (standby)

Η κατάσταση αναµονής ή ετοιµότητας (standby) είναι µια κατάσταση εξαιρετικά µειωµένης
δραστηριότητας και κατά συνέπεια µειωµένης κατανάλωσης ενέργειας. Μια συσκευή σε κα-
τάσταση ετοιµότητας είναι ουσιαστικά απενεργοποιηµένη (sleep) για 1.26 sec σε κάθε κύκλο
διάρκειας 1.28 sec. Παρακάτω θα γίνει περισσότερο κατανοητό γιατί µετράµε συγκεκριµένα
σε κύκλους των 1.28 sec.

Τυπικά, η µόνη δραστηριότητα που συµ�αίνει στην κατάσταση αυτή είναι περιοδικά
να µετα�αίνει σε κατάσταση ανίχνευσης για αναζήτηση συσκευών ή ανίχνευση για αίτηση

σύνδεσης. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι µόνο σε αυτές τις καταστάσεις µπορεί να µετα�αίνει,
όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.3, απλώς είναι οι καταστάσεις που µετα�αίνει το σύστηµα
περιοδικά για να εξασφαλίζεται η σωστή συνεργασία του µε τις υπόλοιπες τυχόν υπάρχου-
σες συσκευές σε εµ�έλεια (βλ. ενότητες 2.3.3, 2.3.5). Εάν κάποια εφαρµογή από το επί-
πεδο των εφαρµογών κάνει µια αίτηση για αναζήτηση συσκευών (inquiry) ή για σύνδεση
και άνοιγµα καναλιού επικοινωνίας µε κάποια άλλη συσκευή (page) τότε µπορεί να µετα�εί

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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Future Slave
(Inquired − Paged)

Future Master
(Inquiring − Paging)

Page message (ID packet)

Inquiry message (ID packet)

Page response (ID packet)

Master response (FHS packet)

Slave response (ID packet)

In
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y
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. . . . 

Inquiry response (FHS packet)

RB delay

Connection Establishment

Σχήµα 2.5: Ανταλλαγή µηνυµάτων σύνδεσης κύριας µε υποτελή συσκευή

στις αντίστοιχες καταστάσεις.

2.3.2 αναζήτηση συσκευών (inquiry)

΄Οταν ένα υποσύστηµα Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών (inquiry)
[18] εκτελεί µία διαδικασία αναζήτησης για να ανακαλύψει την ύπαρξη άλλων συσκευών,
ψάχνωντας σειριακά κάποιες συγκεκριµένες συχνότητες για να διαπιστώσει εάν υπάρχει

κάποια άλλη συσκευή σε εµ�έλεια. Η διαδικασία αυτή είναι συνυφασµένη και δρα συµπλη-
ρωµατικά µε την διαδικασία ανίχνευσης για αναζήτηση (inquiry scan, βλ. ενότητα 2.3.3) κα-
θώς για να καταφέρει µια συσκευή Α, η οποία εκτελεί αναζήτηση συσκευών, να ανακαλύψει
κάποια άλλη συσκευή Β, πρέπει η συσκευή Β να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κατάσταση ανί-
χνευσης για αναζήτηση συσκευών.

΄Επειτα από µια επιτυχή διαδικασία αναζήτησης το αποτέλεσµα θα είναι η συσκευή

που εκτέλεσε την αναζήτηση να ανακαλύψει τις διευθύνσεις BD ADDRESS των συσκευών

που ανακάλυψε, τις τιµές των ρολογιών τους καθώς και κάποια άλλα πεδία (βλ. [58], Part
H:1,§5.2.2) από τα οποία πολύ σηµαντικό όπως θα εξετάσουµε στη συνέχεια είναι το πεδίο
CoD (Class of Device, βλ. 2.1).

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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΄Οπως εξηγήσαµε στην ενότητα 2.2 η επικοινωνία στο Bluetooth γίνεται επιλέγοντας
32 από τα 79 διαθέσιµα κανάλια συχνοτήτων µε ένα ειδικό αλγόριθµο. Ειδικά κατά τη

διαδικασία της αναζήτησης συσκευών επειδή δεν υπάρχει σύνδεση µεταξύ συσκευών, ούτε
κάποια κύρια συσκευή από τα στοιχεία της οποίας να καθοριστούν οι συχνότητες επικοινω-
νίας, υπάρχει ειδική πρό�λεψη για τον καθορισµό της ακολουθίας εναλλαγής συχνοτήτων
(frequency hopping sequence). Οι συχνότητες προκύπτουν αλγοριθµικά από τον κωδικό IAC
(Inquiry Access Code) ο οποίος αποτελεί παράµετρο προς το Bluetooth κατά τη διαδικασία
της αναζήτησης και ο οποίος καθορίζεται στοBluetooth Specification [58], Part B,§13.2.3, Part
H:1, §4.5.1, Part H:1, §4.7.46. ΄Ολες οι συσκευές είναι υποχρεωµένες να υποστηρίζουν του-
λάχιστο τον κωδικό GIAC (General IAC) [6] ώστε να µπορούν να ανακαλυφθούν από όλες
τις συσκευές Bluetooth και προαιρετικά µπορούν να υποστηρίζουν και τον κωδικό LIAC

(Limited IAC).Πιο συγκεκριµένα µια συσκευή µπορεί να περιέλθει σε κατάσταση µειωµένης
δυνατότητας ανακάλυψης (limited discoverability mode) και µπορεί να ανακαλυφθεί µόνο
από εκείνες τις συσκευές που κάνουν αναζήτηση συγκεκριµένα για αυτόν τον κωδικό οπότε

µε βάση τα παραπάνω, επειδή από τον κωδικό IAC προκύπτουν οι συχνότητες σάρωσης,
θα εκπέµπουν στις ίδιες συχνότητες. Επίσης υπάρχει πρό�λεψη ώστε µια συσκευή να µπο-
ρεί να περιέλθει και σε µη-ανακαλύψιµη (non-discoverable) κατάσταση, κατά την οποία οι
υπόλοιπες συσκευές δεν µπορούν καθόλου να την ανακαλύψουν. Αυτό ουσιαστικά γίνεται
όταν η συσκευή αγνοεί τις υπόλοιπες συσκευές και δεν τους απαντάει κατά τη διαδικασία

αναζήτησης, ή όταν δεν περιέρχεται καθόλου σε κατάσταση ανίχνευσης αναζήτησης.
Η διαδικασία της σάρωσης γίνεται σε δύο ξεχωριστές φάσεις σάρωσης από 16 συ-

χνότητες κάθε φορά, το οποίο ονοµάζεται τραίνο συχνοτήτων (train). ∆ηλαδή χρειάζονται
δυο τραίνα A, B για να σαρωθούν και οι 32 συχνότητες. Σύµφωνα µε το [42] η διαδικασία
σάρωσης κάθε τραίνου γίνεται ως εξής: το Bluetooth εναλλάσσει διαδοχικά µια χρονοθυ-
ρίδα εκποµπής δεδοµένων και µια χρονοθυρίδα λήψης δεδοµένων. Σε κάθε χρονοθυρίδα
εκποµπής δεδοµένων το Bluetooth εκπέµπει σε δυο διαφορετικές συχνότητες δυο µηνύµατα

αναζήτησης (broadcast ID packets) και κατόπιν ακολουθεί η χρονοθυρίδα λήψης δεδοµένων
στο οποίο ακούει δυο συχνότητες για τυχόν εκποµπή ενός πακέτου-απάντηση το οποίο κα-
θορίζεται από τοBluetooth Specification [58]. Για να σαρωθούν λοιπόν οι 16 συχνότητες του
καθενός τραίνου, απαιτούνται 8 χρονοθυρίδες εκποµπής και 8 χρονοθυρίδες λήψης δεδο-
µένων -για κάθε τραίνο- διαδοχικά εναλλασσόµενες µεταξύ τους.

Επειδή για κάθε χρονοθυρίδα εκποµπής/λήψης απαιτούνται 625 µs, συνολικά λοιπόν
απαιτούνται 10 ms (16 * 625µs) για κάθε τραίνο και επειδή σύµφωνα µε το [42] απαιτείται
σάρωση 256φορές για κάθε τραίνο πριν να µπορεί να γίνει µετά�αση στο άλλο τραίνο, απαι-
τούνται 2.56 sec για κάθε τραίνο ή συνολικά 4*1.28 sec για µια πλήρη κάλυψη και στις 32
συχνότητες. Ο λόγος που απαιτούνται 256 σαρώσεις για κάθε train οφείλεται στο γεγονός
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(βλ. ενότητα 2.3.3) ότι η συσκευή η οποία εκτελεί ανίχνευση αναζήτησης (inquiry scan) µε-
τα�αίνει µόνο 10ms για κάθε 1.28 s στην κατάσταση αυτή, οπότε υπάρχει µόνο µία ευκαιρία
κάθε 1.28 s να συµπέσουν οι συχνότητές τους και να γίνει η ανακάλυψη. Με 256 σαρώσεις
εξασφαλίζεται ότι θα υπάρξουν 2 ευκαιρίες σύµπτωσης συχνοτήτων -οπότε και ευκαιρίες
ανακάλυψης της συσκευής- σε κάθε σάρωση ενός τραίνου και κατά συνέπεια αυξάνονται
οι πιθανότητες επιτυχούς ανακάλυψης της συσκευής.

Σύµφωνα µε το specification του Bluetooth [58], λόγω παρεµ�ολών από άλλες πηγές

θορύ�ου και λόγω εξασθένισης του σήµατος µε την απόσταση, για να θεωρηθεί αξιόπιστη
µια διαδικασία αναζήτησης και να ανακαλύψει µε µεγάλη πιθανότητα όλες τις συσκευές σε

εµ�έλεια, απαιτούνται 2 σαρώσεις για κάθε τραίνο συχνοτήτων, οπότε συνολικά απαιτεί-
ται για µια αξιόπιστη αναζήτηση χρονικό διάστηµα 10.24 sec (2 σαρώσεις * 2 τραίνα * 2.56
sec). Παρατηρούµε λοιπόν ότι η διαδικασία της ανακάλυψης άλλων συσκευών είναι αρ-
κετά χρονο�όρα, ιδιαιτέρως εάν θέλουµε να επιστρέφει αξιόπιστα αποτελέσµατα, δηλαδή
να ανακαλύπτονται όλες οι συσκευές ή έστω ένα σηµαντικά µεγάλο ποσοστό από αυτές.

Το είδος του πακέτου που στέλνει η συσκευή που εκτελεί την αναζήτηση σε όλο

αυτό το χρονικό διάστηµα είναι όπως φαίνεται στο σχήµα 2.5 ένα πακέτο τύπου ID

packet, ενώ η απάντηση (inquiry response) είναι ένα πακέτο τύπου FHS (Frequency Hopping
Synchronization) το οποίο περιέχει την διεύθυνση BD ADDRESS της συσκευής καθώς και

κάποιες άλλες πληροφορίες οι οποίες αναλύονται παρακάτω, στην ενότητα 2.3.3.1.

2.3.3 ανίχνευση αναζήτησης (inquiry scan)

΄Οταν ένα υποσύστηµα Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση ανίχνευσης αναζήτησης συ-
σκευών (inquiry scan) εκτελεί σάρωση σε ένα σύνολο συχνοτήτων για να ανιχνεύσει αν υπάρ-
χει σε εξέλιξη διαδικασία αναζήτησης εκ µέρους άλλων συσκευών, είναι δηλαδή σε άµεση
αντιστοιχία µε τη διαδικασία αναζήτησης (βλ. ενότητα 2.3.3).

Συγκεκριµένα, η σάρωση αυτή είναι µια διαδικασία που διαρκεί περίπου 10 ms και
εκτελείται µια φορά κάθε 1.28 sec. Αυτό ισχύει για όσες συσκευές είναι σε θέση να µετα�αί-
νουν σε κατάσταση ανίχνευσης αναζήτησης, γιατί ο χρήστης είναι δυνατό να καθορίσει σε
µια συσκευή να µη µετα�αίνει στην κατάσταση αυτή, πρακτικά δηλαδή να µην είναι σε θέση
οι άλλες συσκευές να την ανακαλύψουν.

Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης αναζήτησης το σύστηµα ελέγχει µια συγκεκριµένη συ-
χνότητα από 32 συχνότητες οι οποίες προκύπτουν µε αλγοριθµικό τρόπο από το τρέχων
IAC (Inquiry Access Code) (βλ. ενότητα 2.3.2). Η συχνότητα που εξετάζει εξαρτάται από

την τρέχουσα τιµή στο ρολόι του. Η σάρωση γίνεται σε αυτή τη συγκεκριµένη συχνότητα

για 10 ms και κατόπιν στην επόµενη σάρωση -η οποία θα γίνει µετά από 1.28 s- αλλάζει η
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συχνότητα και εξετάζεται η επόµενη.
Εάν σε κάποια συχνότητα ανιχνευθεί κάποιο πακέτο αναζήτησης (ID packet) τότε το

σύστηµα µετα�αίνει στην κατάσταση απάντησης σε αναζήτηση.
Η διαδικασία αναζήτησης αποτελεί το µόνο είδος µαζικής επικοινωνίας (µαζικής απο-

στολής µηνύµατος - multicast) στο Bluetooth, καθώς στην επικοινωνία σε κατάσταση σύν-
δεσης επικοινωνούν αυστηρά µόνο ζεύγη συσκευών µεταξύ τους και παρόλο που δεν εί-
ναι δυνατό να ανταλλαγούν κανονικά πακέτα µηνυµάτων στην κατάσταση αναζήτησης κα-
θότι σχεδιάστηκε µόνο για την ανακάλυψη των συσκευών, στην εργασία αυτή θα δείξουµε
πώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την ανακάλυψη υπηρεσιών, σαν επέκταση της
πρότασης που αναφέρεται στην εργασία [34]. Θα αναλύσουµε διοξοδικά το θέµα και τις
δικές µας προτάσεις στην ενότητα 4.1.

2.3.3.1 απάντηση αναζήτησης (inquiry response)

΄Οταν ένα υποσύστηµα Bluetooth βρίσκεται στην κατάσταση ανίχνευσης αναζήτησης και

ανιχνεύσει ένα πακέτο αναζήτησης τότε µετα�αίνει στην κατάσταση απάντησης αναζήτη-
σης προκειµένου να απαντήσει στο πακέτο αυτό. Για να αποφευχθούν συγκρούσεις πα-
κέτων από απαντήσεις άλλων υποσυστηµάτων στο ίδιο πακέτο αναζήτησης, η απάντηση
δεν γίνεται αµέσως αλλά έπειτα από τυχαία καθυστέρηση (Random Backoff Delay). Επι-
λέγεται τυχαία ένας αριθµός W στο διάστηµα [0, 1023] και το σύστηµα επιστρέφει στην

κατάσταση ανίχνευσης-αναζήτησης για χρονικό διάστηµα W χρονοθυρίδων ώστε να πα-
ρακολουθεί για άλλα πακέτα αναζήτησης και κατόπιν επιστρέφει ξανά στην κατάσταση

απάντησης-αναζήτησης ώστε να απαντήσει στο προηγούµενο πακέτο. Στέλνει ένα πακέτο-
απάντηση το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που φαίνονται στον πίνακα 2.1 και κατόπιν
επιστρέφει ξανά στην προηγούµενη κατάσταση.

Πεδίο

Num responses

BD ADDR[i]
Page Scan Repetition Mode[i]
Page Scan Period Mode[i]
Page Scan Mode[i]
Class of Device[i]
Clock Offset[i]

Πίνακας 2.1: Παράµετροι που επιστρέφει το Bluetooth σε µια επιτυχή διαδικασία αναζήτη-
σης (inquiry)
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Από τις παραπάνω παραµέτρους, οι πιο βασικές που αφορούν τη διαδικασία της ανα-
κάλυψης υπηρεσιών (βλ. 2.4) είναι η διεύθυνση κάθε συσκευής (BD ADDRESS) και το πε-
δίο Class of Device (CoD).

Η διεύθυνση κάθε συσκευής Bluetooth είναι µια τιµή από 6 bytes και η ονοµατολογία
καθορίζεται από την IEEE.

Το πεδίο Class of Device είναι ένα πεδίο µεγέθους 3 bytes, του οποίου η µορφοποίηση
(κωδικοποίηση) καθορίζεται από το Bluetooth Specification [6]. Η µορφή του CoD συνο-
πτικά είναι όπως φαίνεται στο σχήµα 2.6.

When interpreted as a
little endian word

octet3 octet2 octet1

Major Device ClassReserved for Service Classes

078151623

Minor Device Class 00

11 bits 5 bits 6 bits

bit transmmision order

octet transmission order

Format typePositioning
Networking
Rendering
Capturing
Object Transfer
Audio
Telephony
Information

Σχήµα 2.6: Πρότυπη κωδικοποίηση του πεδίου Class of Device

΄Οπως θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια αυτής της εργασίας, µπορούµε να εκµεταλλευ-
τούµε το πεδίο CoD στα πλαίσια της ανακάλυψης υπηρεσιών καθώς έχει δύο πολύ σηµαν-
τικά χαρακτηριστικά : αφενός ότι το Bluetooth µας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουµε την
τιµή του CoD (βλ. [58], Part H:1,§4.7.28) σε ό,τι τιµή θέλουµε και αφετέρου ότι η τιµή του
πεδίουCoD µεταφέρεται κατά τη διαδικασία της αναζήτησης µαζί µε τη διεύθυνση της ανα-
καλυπτόµενης συσκευής και τα υπόλοιπα πεδία που προαναφέραµε και δεν απαιτείται σύν-
δεση και δηµιουργία καναλιού επικοινωνίας µεταξύ των συσκευών για να µεταφερθεί. Θα
αναφερθούµε περισσότερο σε αυτά τα χαρακτηριστικά στην ενότητα 4.1.

2.3.4 αίτηση σύνδεσης (page)

Η κατάσταση αίτησης σύνδεσης (page) έχει αρκετά κοινά σηµεία µε την κατάσταση αναζή-
τησης (βλ. ενότητα 2.3.2). ΄Οταν µια συσκευή ανακαλύψει µια άλλη συσκευή Bluetooth µε
τη διαδικασία αναζήτησης που περιγράψαµε παραπάνω ή γνωρίζει µε κάποιο άλλο τρόπο

τη διεύθυνσή της, µπορεί να ανοίξει µια σύνδεση µαζί της ώστε να επικοινωνήσουν.
΄Οµοια µε την κατάσταση αναζήτησης, η συσκευή Α (µελλοντική κύρια συσκευή) η

οποία επιθυµεί να συνδεθεί µε µια άλλη συσκευή Β (µελλοντική υποτελής συσκευή) σαρώνει
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µια ακολουθία από συχνότητες στις οποίες στέλνει µηνύµατα για αίτηση σύνδεσης µε την

Β. Η ακολουθία από συχνότητες στις οποίες στέλνει τα µηνύµατα αυτά, καθορίζεται αλ-
γοριθµικά από τη διεύθυνση της συσκευής Β στην πρότυπη περιγραφή (specification) του
Bluetooth και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η Α να γνωρίζει τη διεύθυνση της Β πριν

προχωρήσει στην κατάσταση αίτησης σύνδεσης. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι ενώ στις

φάσεις αναζήτησης και ανίχνευσης αναζήτησης τα πακέτα που στέλνονται από τη συσκευή

Α απευθύνονται προς όλες τις συσκευές (broadcast) και λαµ�άνονται από όλες τις συσκευές
που βρίσκονται σε εµ�έλεια, στην κατάσταση αίτησης σύνδεσης (page) τα πακέτα που στέλ-
νονται απευθύνονται αποκλειστικά στη συσκευή Β.

Η συσκευή Α, η οποία θα γίνει κύρια συσκευή εάν επιτύχει η διαδικασία της σύνδεσης,
στέλνει στις προαναφερθείσες συχνότητες πακέτα-αιτήσεις µε τα οποία δηλώνει την επιθυ-
µία να ανοίξει σύνδεση µε την Β. Εάν η συσκευή Β είναι σε κατάσταση ανίχνευσης της αί-
τησης σύνδεσης ώστε να παραλά�ει τα πακέτα αυτά και να ανταποκριθεί στην αίτηση, τότε
οι δύο συσκευές µετα�αίνουν σε κατάσταση σύνδεσης (connected).

Η διαδικασία µε την οποία στέλνονται τα πακέτα στην παραπάνω ακολουθία από συ-
χνότητες είναι παρόµοια µε τη διαδικασία που ακολουθείται στην κατάσταση αναζήτησης,
δηλαδή υπάρχουν 32 συχνότητες οι οποίες χωρίζονται σε δύο οµάδες-τραίνα (trains) Α, Β
από 16 συχνότητες. Κάθε τραίνο συχνοτήτων πρέπει να ελεγχθεί ένα συγκεκριµένο αριθµό
από φορέςNpage πριν ελεγχθεί η άλλη οµάδα και ο αριθµός αυτός καθορίζεται από το είδος

της διαδικασίας που έχει επιλεγεί (paging scheme). Στο Bluetooth υπάρχει η προυπόθεση ότι
όλες οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν µια υποχρεωτική διαδικασία σύνδεσης η οποία

καθορίζεται στην πρότυπη περιγραφή , ενώ υπάρχει η ευχέρεια οι συσκευές να υλοποιούν

και να υποστηρίζουν και προαιρετικές διαδικασίες σύνδεσης.
Εάν η διαδικασία σύνδεσης δεν επιτύχει τότε οι συσκευές µετα�αίνουν στην κα-

τάσταση που βρισκόταν προηγουµένως, διαφορετικά εάν επιτύχει τότε µετα�αίνουν σε κα-
τάσταση σύνδεσης όπου η συσκευή Α που ξεκίνησε τη διαδικασία είναι κύρια συσκευή ενώ

η συσκευή Β είναι υποτελής συσκευή. Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση σύν-
δεσης αναφέρουµε στην ενότητα 2.3.6.

2.3.4.1 απάντηση κύριας συσκευής (master response)

Η κατάσταση απάντησης κύριας συσκευής (master response) είναι µια ενδιάµεση κατάσταση
στην οποία µετα�αίνει προσωρινά η συσκευή Α (η οποία επιχειρεί να συνδεθεί µε τη συ-
σκευή Β) έπειτα από την κατάσταση αίτησης σύνδεσης, όταν η συσκευή Β απαντήσει επιτυ-
χώς στην αίτηση σύνδεσης Στην κατάσταση απάντησης της κύριας συσκευής ακολουθείται

η ίδια διαδικασία εναλλαγής συχνοτήτων όπως και στην προηγούµενη κατάσταση (αίτηση
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σύνδεσης) και στέλνονται µηνύµατα για να καθοριστούν οι παράµετροι της σύνδεσης µε-
ταξύ των δύο συσκευών. Μόλις παραληφθεί ένα µήνυµα επι�ε�αίωσης από τη συσκευή Β οι
συσκευές µετα�αίνουν στην κατάσταση σύνδεσης (connection), διαφορετικά εάν για οποιο-
δήποτε λόγο δεν επιτύχει η σύνδεση τότε επιστρέφουν στις καταστάσεις όπου βρισκόταν,
δηλαδή αίτηση σύνδεσης και ανίχνευση αίτησης σύνδεσης αντίστοιχα.

2.3.5 ανίχνευση αίτησης σύνδεσης (page scan)

΄Οµοια µε την κατάσταση ανίχνευσης αναζήτησης συσκευών, στην κατάσταση ανίχνευσης
αίτησης σύνδεσης (page scan) µια συσκευή σαρώνει ένα σύνολο από συχνότητες και ελέγχει
εάν άλλες συσκευές προσπαθούν να ανοίξουν σύνδεση µαζί της.

Η σάρωση αυτή είναι µια διαδικασία που διαρκεί 10 ms και εκτελείται κάθε 1.28 sec,
σε όσες συσκευές επιτρέπεται να µετα�αίνουν στην κατάσταση αυτή, καθώς είναι δυνατό ο
χρήστης να ρυθµίσει στην συσκευή να µην µετα�αίνει στην κατάσταση αυτή, ώστε να µην
µπορούν άλλες συσκευές να συνδέονται στη συσκευή του.

Η συσκευή που εκτελεί ανίχνευση αιτήσεων σύνδεσης ελέγχει µία συχνότητα από ένα

σύνολο 32 συχνοτήτων οι οποίες είναι συγκεκριµένες για κάθε συσκευή και προκύπτουν αλ-
γοριθµικά από τη διεύθυνση BD ADDRESS η οποία αποτελεί µοναδικό αναγνωριστικό για

κάθε συσκευή. Κάθε σάρωση/ανίχνευση πραγµατοποιείται σε µία συχνότητα κάθε φορά

η οποία εξαρτάται από τη φάση του ρολογιού κάθε συσκευής και αυτό επαναλαµ�άνεται

διαδοχικά για όλες τις προαναφερθείσες συχνότητες, αλλάζοντας συχνότητα σε κάθε κύ-
κλο των 1.28 s.

Από το γεγονός ότι οι συχνότητες όπου γίνεται ο έλεγχος για αίτηση σύνδεσης προ-
κύπτουν από τη διεύθυνση της συσκευής, εύκολα κατανοούµε ότι για να µπορέσει κάποια
άλλη συσκευή να κάνει µια αίτηση σύνδεσης (page) πρέπει πρωτίστως να γνωρίζει τη διεύ-
θυνσή της για να µπορέσει να υπολογίσει τις σωστές συχνότητες. Τη διεύθυνση αυτή πρέπει
είτε να την ανακαλύψει µέσω µιας διαδικασίας αναζήτησης είτε να την µάθει µε κάποιο άλλο

τρόπο, όπως για παράδειγµα να την εισάγει ο χρήστης.
Σε περίπτωση που εξετάζουµε δυναµική δικτύωση (ad-hoc networking) όπου δεν υπάρ-

χει τρόπος µια συσκευή να γνωρίζει τις διευθύνσεις άλλων συσκευών που πιθανόν να συναν-
τήσει, στις περισσότερες περιπτώσεις για να συνδεθούν δυο συσκευές µεταξύ τους πρέπει
να προηγηθεί µια διαδικασία αναζήτησης.
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2.3.5.1 απάντηση υποτελούς συσκευής (slave response)

Η κατάσταση απάντησης υποτελούς συσκευής (slave response) είναι µια προσωρινή εν-
διάµεση κατάσταση στην οποία µετα�αίνει µια συσκευή Β όταν λά�ει ένα πακέτο µε αίτηση

σύνδεσης από κάποια άλλη συσκευή Α. ΄Οταν µετα�εί στην κατάσταση αυτή απαντάει στέλ-
νοντας ένα αντίστοιχο πακέτο, το οποίο συγκεκριµένα είναι ίδιο µε το πακέτο που έστειλε
αρχικά η Α.

΄Επειτα η συσκευή Α µετα�αίνει στην κατάσταση απάντησης κύριας συσκευής

(ενότητα 2.3.4.1) και στέλνει καινούριο πακέτο. Η συσκευή Β απαντάει στέλνοντας πάλι

το ίδιο πακέτο πίσω και κατόπιν µετα�αίνει στην κατάσταση σύνδεσης (connection). Η αν-
ταλλαγή αυτή γίνεται για λόγους επαλήθευσης ώστε κάθε συσκευή να επι�ε�αιώσει ότι η

άλλη έλα�ε το πακέτο. Εάν κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας χαθούν κάποια πακέτα
και δεν επιτύχει η σύνδεση τότε οι συσκευές Α, Β επιστρέφουν αντίστοιχα στις καταστάσεις
αίτησης σύνδεσης και ανίχνευσης αίτησης σύνδεσης.

2.3.6 κατάσταση σύνδεσης (connection)

Μια µονάδα Bluetooth σε κατάσταση σύνδεσης (connection) είναι µέλος ενός µικροδικτύου.
Εάν αυτή η µονάδα ξεκίνησε τη διαδικασία της σύνδεσης (ενότητα 2.3.4) τότε αποτελεί την
κύρια συσκευή σε αυτό το µικροδίκτυο, διαφορετικά είναι υποτελής συσκευή. Μέσα σε ένα
µικροδίκτυο η τοπολογία του δικτύου που προκύπτει είναι σχήµατος αστέρα, µε κεντρικό
κόµ�ο την κύρια συσκευή και περιφερειακούς κόµ�ους τις υποτελείς συσκευές. Το αποτέλε-
σµα αυτής της της τοπολογίας είναι ότι οι υποτελείς δε µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ

τους, παρά µόνο µε την κύρια συσκευή.
Για την εκποµπή ή λήψη δεδοµένων χρησιµοποιείται µια ακολουθία εναλλαγής κα-

ναλιών (channel hopping sequence) η οποία καθορίζεται από τη διεύθυνση και το ρολόι της
κύριας συσκευής, τα οποία στέλνoνται στις υποτελείς συσκευές κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας της αίτησης σύνδεσης. Οι υποτελείς έχοντας τη µετατόπιση του ρολογιού τους (clock
offset) σε σχέση µε το ρολόι της κύριας-συσκευής µπορούν ουσιαστικά να δουλεύουν µε το
ρολόι της κύριας συσκευής.

Επίσης η διεύθυνση της κύριας συσκευής καθορίζει αλγοριθµικά (παρόµοια µε τη δια-
δικασία αίτησης σύνδεσης) την εναλλαγή συχνοτήτων για εκποµπή δεδοµένων, µε αποτέλε-
σµα να µπορούν να επικοινωνούν οι υποτελείς συσκευές µε την κύρια συσκευή. Αυτός ο
συγχρονισµός των ρολογιών που απαιτείται, έχει σαν αποτέλεσµα ότι µια κύρια συσκευή δε
µπορεί να είναι κύρια σε περισσότερα του ενός µικροδικτύου διότι τότε περισσότεροι υπο-
τελείς θα έπρεπε να συγχρονιστούν στο ίδιο ρολόι και την ίδια ακολουθία εναλλαγής συ-
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χνοτήτων, µε αποτέλεσµα ουσιαστικά ένα µικροδίκτυο µε περισσότερους υποτελείς από το
µέγιστο επιτρεπτό, καθώς θα εξέπεµπαν όλοι οι κόµ�οι ταυτόχρονα στις ίδιες συχνότητες.

΄Οσο µια συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεµένη µε κάποια άλλη συσκευή, η σύνδεση
µπορεί να πάρει µία από τις παρακάτω µορφές

• Ενεργή - Active
Σε µια ενεργή σύνδεση, η συσκευή συµµετέχει κανονικά και ενεργά σε όλες τις επικοι-
νωνίες. Η αποστολή δεδοµένων γίνεται µόνο κατά τη διάρκεια των Rx χρονοθυρίδων

(time slots) ενώ η λήψη των δεδοµένων κατά τη διάρκεια των Tx χρονοθυρίδων. ΄Ενα
σηµαντικό χαρακτηριστικό στο Bluetooth είναι ο περιορισµός ότι σε ένα µικροδίκτυο

µπορούν να συµµετέχουν έως 7 ενεργές υποτελείς συσκευές.

• Υπό παρακολούθηση - Sniff
Μια µορφή σύνδεσης περιορισµένης κατανάλωσης ενέργειας, κατά όµως την οποία η
υποτελής συσκευή εξακολουθεί να είναι ενεργό µέλος του µικροδικτύου και να εκπέµ-
πει/λαµ�άνει δεδοµένα. Η υποτελής συσκευή που µετα�αίνει σε κατάσταση σύνδεσης

υπό παρακολούθηση συµφωνεί µε την κύρια συσκευή σε ένα σύνολο από χρονοθυρί-
δες (time slots) κατα τις οποίες και µόνο θα γίνεται εκποµπή προς τον υποτελή. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα ο υποτελής να µπορεί κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων χρονο-
θυρίδων να µην παρακολουθεί το κανάλι για εκποµπή δεδοµένων, οπότε εξοικονοµεί
ενέργεια.

• Υπό αναµονή - Hold
Μια µορφή σύνδεσης κατά την οποία περιορίζονται στο ελάχιστο οι ανάγκες σε

κατανάλωση ενέργειας καθώς ο υποτελής και η κύρια συσκευή συµφωνούν σε

ένα διάστηµα κατά το οποίο ο υποτελής απενεργοποιείται τελείως και δεν εκπέµ-
πει/λαµ�άνει δεδοµένα, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας. Μετά το πέρας
του προσυµφωνηµένου διαστήµατος απενεργοποίησης/αναµονής, ο υποτελής επα-
νέρχεται κανονικά σε ενεργή σύνδεση.

• Σταθµευµένη - Park
Αυτή η µορφή σύνδεσης είναι επίσης µια µορφή σύνδεσης κατά την οποία ο υποτελής

ξυπνάει περιοδικά για να λά�ει δεδοµένα, αλλά µένει κανονικά συγχρονισµένος µε
το υπόλοιπο µικροδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης. Εκτός από την ανάγκη
µειωµένης κατανάλωσης, η µορφή αυτή χρησιµοποιείται κυρίως όταν θέλουν περισ-
σότεροι από 7 υποτελείς συσκευές να συµµετέχουν στο µικροδίκτυο, οπότε µπορούν
κάποιοι να µετα�ούν σε σταθµευµένη σύνδεση για να µπορούν να συµµετέχουν κι άλ-
λες ως ενεργοί κόµ�οι.
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Στην εργασία [60] υπάρχει µια αποτίµηση της ταχύτητας σε κατάσταση σύνδεσης µε-
ταξύ δύο συσκευών, ανάλογα µε διάφορες παραµέτρους και κυριότερα µε το είδος των χρη-
σιµοποιούµενων πακέτων κατά τη σύνδεση.

2.4 Ανακάλυψη υπηρεσιών στο Bluetooth

Είναι αναµενόµενο ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται πάνω από το Bluetooth θα αυξάνον-
ται συνεχώς καθώς εξαπλώνεται η χρήση του. Από αυτό γίνεται φανερό ότι απαιτείται µια
διαδικασία (πρωτόκολλο) µέσω της οποίας οι εφαρµογές και οι υπηρεσίες να µπορούν να

µαθαίνουν για την ύπαρξη των διαθέσιµων υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους. Μάλι-
στα αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι αρκετά γενική ώστε να µπορεί να συµπεριλά�ει

και υπηρεσίες οι οποίες είναι ανύπαρκτες προς το παρόν και οι οποίες πιθανόν να εµφανι-
στούν στο µέλλον.

Στο Bluetooth συµπεριλαµ�άνεται η περιγραφή µιας τέτοιας διαδικασίας - πρωτο-
κόλλου η οποία χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη διαθέσιµων υπηρεσιών σε συσκευές

Bluetooth οι οποίες βρίσκονται σε ικανή εµ�έλεια και η οποία ονοµάζεται Service Discovery

Protocol (πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών) [31] [55]. Το πρωτόκολλο αυτό περιγράφει
µόνο την διαδικασία που απαιτείται από µια εφαρµογή για να ανακαλύψει τις υπηρεσίες αυ-
τές και όχι τα περαιτέρω βήµατα για την επικοινωνία µεταξύ τους, τα οποία εξαρτώνται από
τις εκάστοτε εφαρµογές και υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, το SDP παρέχει τις κατάλληλες λει-
τουργίες ώστε να µεταφερθούν και να γνωστοποιηθούν και οι κατάλληλες πληροφορίες οι

οποίες απαιτούνται για την επικοινωνία, όπως για παράδειγµα διευθύνσεις, αριθµοί πόρτας
(port numbers), διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και δυνατότητες της υπηρεσίας κλπ.

Μια βασική παραδοχή/υπόθεση που γίνεται στον ορισµό του SDP είναι ότι αποτελεί
µια διαδικασία η οποία εκκινείται από τον χρήστη, κατά συνέπεια όλες οι διαδικασίες που
απαιτούνται για να γίνει µια δοσοληψία ανακάλυψης υπηρεσιών λαµ�άνουν χώρα µόνον

όταν ο χρήστης ζητήσει κάτι τέτοιο. Αυτό όπως θα δούµε παρακάτω ενδέχεται να µην είναι
καθόλου καλή επιλογή.

Το SDP παρέχει λειτουργικότητα για τους παρακάτω τύπους αναζητήσεων

• Αναζήτηση για υπηρεσίες µε βάση τον τύπο της υπηρεσίας, π.χ. "Είναι διαθέσιµη µια
υπηρεσία εκτύπωσης;"

• Αναζήτηση για υπηρεσίες µε βάση συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, π.χ.
"Είναι διαθέσιµη µια υπηρεσία εκτύπωσης µε δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης;"

• Αναζήτηση απαρίθµησης για όλες τις διαθέσιµες υπηρεσίες, π.χ. "Ποιές υπηρεσίες εί-
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ναι διαθέσιµες;" "Ποιές υπηρεσίες εκτύπωσης είναι διαθέσιµες ;"

Τα παραπάνω σενάρια αναζήτησης µπορούν να εκτελεστούν µε δυο διαφορετικούς

τρόπους

• Αναζήτηση σε κάποια συγκεκριµένη συσκευή στην οποία ο χρήστης ’συνειδητά’ συν-
δέθηκε

• Αναζήτηση σε όλες τις συσκευές οι οποίες βρίσκονται σε εµ�έλεια και οι οποίες έχουν

ανακαλυφθεί από την τοπική συσκευή

Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν, απαιτείται κατ’ αρχήν η ανακάλυψη κάποιας συ-
σκευής, έπειτα η δηµιουργία σύνδεσης µαζί της και άνοιγµα καναλιού επικοινωνίας και

τέλος η εκτέλεση του πρωτοκόλλου (SDP) για την ανακάλυψη των υπηρεσιών.

2.4.1 Αρχιτεκτονική

Σύµφωνα µε το [59] η αρχιτεκτονική του SDP, µε τα επίπεδα και τα διάφορα υποσυστήµατα
του Bluetooth που συµµετέχουν, είναι αυτή η οποία απεικονίζεται στο σχήµα 2.7.

LM LM

CO CO

SDP (client) SDP (server)

BT_module_Cntrl

SrvDscApp

BasebandBaseband

ACL ACL

L2CA layer L2CA layer

service
records DB

LocDev RemDev

Σχήµα 2.7: Αρχιτεκτονική του Πρωτόκολλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών

Η εφαρµογή του χρήστη (SrvDscApp) στην τοπική συσκευή (LocDev) η οποία θέλει να
ανακαλύψει υπηρεσίες κάνοντας χρήση του SDP επικοινωνεί µέσω κατάλληλης διεπαφής
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επικοινωνίας µε το υποσύστηµα του SDP που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πε-
λατών (SDP client) και κάνει αίτηση για ανακάλυψη υπηρεσιών.

Αν ο τύπος της αναζήτησης είναι τέτοιος ώστε το SDP να χρειάζεται να ψάξει και

σε άλλες συσκευές, το SDP κάνει µια αντίστοιχη αίτηση µέσω των κατάλληλων διεπαφών

(APIs) τουBluetooth (BT module cntrl) ώστε να γίνει µια αναζήτηση για άλλες συσκευές που
βρίσκονται σε εµ�έλεια (βλ. ενότητα 2.3.2).

Κατόπιν όταν υπάρχει µια λίστα µε τις διαθέσιµες συσκευές σε κατάλληλη εµ�έλεια και

είναι γνωστές οι διευθύνσεις τους ώστε να µπορεί να γίνει σύνδεση µαζί τους (βλ. ενότητα
2.3.4), το SDP χρησιµοποιεί το επίπεδο L2CAP (βλ. ενότητα 2.2.1.2) και ανοίγει σύνδεση µε
την αποµακρυσµένη συσκευή (remDev) στην οποία θέλει να κάνει αναζήτηση.

Το L2CAP µε τη σειρά του, χρησιµοποιεί το επίπεδο Baseband (βλ. ενότητα 2.2.1.4) και
στέλνει µέσω ασύγχρονης µετάδοσης (ACL - Asynchronous Connectionless Link) κατάλληλα
πακέτα που καθορίζονται από το πρωτόκολλο του SDP (PDUs - Protocol Data Units) και
εκτελείται έτσι το πρωτόκολλο SDP.

Η αποµακρυσµένη συσκευή διατηρεί µια βάση µε εγγραφές (service records DB) στην
οποία εγγράφει τις διαθέσιµες υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους και την οποία εξετάζει

όταν υπάρχει κάποια αίτηση.

2.4.2 Ρόλοι συσκευών και χαρακτηριστικά τους

Τις συσκευές οι οποίες συµµετέχουν στην παραπάνω διαδικασία όπως αναφέραµε και πα-
ραπάνω τις διακρίνουµε σε δύο κατηγορίες

• Τοπική συσκευή - Local DeviceΕίναι η συσκευή η οποία εκκινεί τη διαδικασία της ανα-
ζήτησης υπηρεσιών και πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο το τµήµα του SDP που είναι

επιφορτισµένο µε την εξυπηρέτηση των προγραµµάτων-πελατών (SDP client). Επίσης
η τοπική συσκευή περιέχει και την εφαρµογή του χρήστη (SrvDscApp) η οποία κάνει
την αίτηση αναζήτησης.

• Αποµακρυσµένη συσκευή - Remote Device Είναι κάθε συσκευή η οποία συµµετέχει στη
διαδικασία της αναζήτησης απαντώντας σε αιτήσεις αναζήτησης. Η αποµακρυσµένη

συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο το τµήµα του SDP που είναι επιφορτισµένο µε

την εξυπηρέτηση των αιτήσεων (SDP server) και τη βάση όπου διατηρούνται οι τυχόν
εγγραφές υπηρεσιών.

Οι παραπάνω ρόλοι δεν είναι µόνιµοι ή αποκλειστικοί, αλλά τους χρησιµοποιούµε για
να υποδηλώσουµε το ρόλο κάποιας συσκευής σε κάποια συγκεκριµένη αναζήτηση. ∆ηλαδή,
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ενδέχεται κάποια συσκευή να διαθέτει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να δρα άλλες

φορές σαν τοπική συσκευή (η οποία κάνει αναζήτηση για υπηρεσίες) και άλλες φορές σαν
αποµακρυσµένη συσκευή η οποία απαντάει σε αιτήσεις άλλων.

2.4.3 Αποτίµηση του Πρωτόκολλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών του

Bluetooth

Το Bluetooth Profile Specification [59] στο οποίο και καθορίζεται το Πρωτόκολλο Ανακάλυ-
ψης Υπηρεσιών (SDP - Service Discovery Protocol), κάνει µια σηµαντική παραδοχή ότι µια
συσκευή µπορεί να θεωρείται σαν τοπική µόνο εάν διαθέτει διεπαφή επικοινωνίας µε το χρή-
στη (UI - User Interface) και ότι παρόλο που µια συσκευή µπορεί να διαθέτει όλα τα προ-
αναφερθέντα χαρακτηριστικά για να χαρακτηριστεί σαν τοπική και να εκκινεί διαδικασία

αναζήτησης, ο χρήστης είναι τελικά αυτός ο οποίος δίνει µια τέτοια εντολή. Κατά συνέπεια
εάν δε διαθέτει µια συσκευή διεπαφή επικοινωνίας µε το χρήστη, τελικά δε θα εµπίπτει σε
αυτή την κατηγορία.

Εµείς θεωρούµε λανθασµένη µια τέτοια παραδοχή καθώς τη θεωρούµε υπερ�ολικά

"ανθρωποκεντρική", η οποία δε λαµ�άνει υπόψιν σενάρια όπως αυτά που θα αναπτύξουµε
εκτενέστερα στο κεφάλαιο 4.2.1, δηλαδή δεν λαµ�άνει υπόψιν το ενδεχόµενο οι αιτήσεις
για ανακάλυψη υπηρεσιών να µην προέρχονται απαραίτητα από το χρήστη αλλά από άλ-
λες υπηρεσίες ή εφαρµογές. Η παραδοχή αυτή είναι σηµαντική γιατί βλέπουµε ότι εν τέλει

καταλήγει να επιδρά στη σχεδίαση του SDP. Αυτή η παραδοχή/θεώρηση πηγάζει από τον
αρχικό σκοπό του Bluetooth ο οποίος ήταν η αντικατάσταση των καλωδίων και όχι τόσο η

δυναµική δικτύωση συσκευών, οπότε θεωρούσε ότι είναι προτιµότερη η καλή απόδοση του
Bluetooth σε θέµατα ταχύτητας µετάδοσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και όχι η όσο το

δυνατόν ταχύτερη ανακάλυψη συσκευών/υπηρεσιών.
΄Ενα τέτοιο πρωτόκολλο το οποίο δεν είναι σχεδιασµένο να χρησιµοποιείται από άλλα

προγράµµατα αλλά πρωτίστως από το χρήστη, δεν λαµ�άνει υπόψιν όσο θα έπρεπε ζητή-
µατα απόδοσης. ΄Ενας χρήστης για παράδειγµα εκκινεί σε µια συσκευή µια διαδικασία ανα-
ζήτησης υπηρεσιών και είναι διατεθειµένος -επειδή έτσι έχει συνηθίσει από την καθηµερινή
πρακτική- να περιµένει µερικά δευτερόλεπτα έως ότου ολοκληρωθεί η αναζήτηση. Επίσης,
όσο διαρκεί η αναζήτηση δεν είναι πιθανό να ξεκινήσει και άλλες διαδικασίες αναζήτησης

και επιπλέον, δεν αναµένεται να αναζητάει πολύ συχνά και επαναλαµ�ανόµενα τις διαθέσι-
µες υπηρεσίες αλλά πιθανότατα θα µεσολα�ούν µεγάλα διαστήµατα µεταξύ των αναζητή-
σεων.

Αντίθετα, όταν την διαδικασία της ανακάλυψης υπηρεσιών την εκκινεί/χρησιµοποιεί
κάποιο πρόγραµµα µπορεί να γίνεται πολύ συχνά, µπορεί να υπάρχουν πολλά προγράµ-
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µατα (εφαρµογές/υπηρεσίες) τα οποία ταυτόχρονα ζητούν να ανακαλύψουν άλλες διαθέσι-
µες υπηρεσίες και τέλος εάν µια τέτοια διαδικασία ανακάλυψης διαρκεί χρόνο της τάξης των

αρκετών δευτερολέπτων, αυτόµατα γίνεται κρίσιµος παράγοντας για την ταχύτητα και την
αποδοτικότητα των εν λόγω προγραµµάτων.

2.5 Αποτίµηση των χαρακτηριστικών του Bluetooth

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά του Bluetooth βλέπουµε ότι υπάρχουν µια πλη-
θώρα προ�ληµάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του και την απόδοσή του, ιδιαίτερα
όταν επιθυµούµε αποδοτική ανακάλυψη υπηρεσιών, µε βάση τις παραµέτρους που ορί-
ζουµε στην ενότητα 5.2.1.

΄Οπως είδαµε, λόγω της εγγενούς σχεδίασης του Bluetooth και την διαπίστωση ότι δεν

σχεδιάστηκε τόσο για την δυναµική δικτύωση των συσκευών όσο για την απλή διασύνδεσή

τους, για να ανακαλυφθούν οι διαθέσιµες υπηρεσίες πρέπει καταρχήν να ανακαλυφθούν οι
συσκευές που υπάρχουν σε εµ�έλεια, το οποίο επι�άλλει µια καθυστέρηση της τάξης των
αρκετών δευτερολέπτων (βλ. ενότητα 2.3.2). ΄Επειτα, πρέπει να ανοίξει µια σύνδεση µε την
αποµακρυσµένη συσκευή η οποία επίσης είναι χρονο�όρα διαδικασία (βλ. ενότητα 4.2.3)
και κατόπιν να λά�ει χώρα αυτό καθ’ εαυτό το πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών.

΄Οπως είδαµε, µια συσκευή δε µπορεί ταυτόχρονα να βρίσκεται σε πολλές κατα-
στάσεις. Για παράδειγµα, όταν βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης (connected, βλ. ενότητα
2.3.6) πρέπει να µετα�εί σε κατάσταση αναζήτησης (inquiry, βλ. ενότητα 2.3.2) προκειµένου
να εκτελέσει µια αναζήτηση για άλλες συσκευές, το οποίο ενδέχεται να µην µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί αρκετά γρήγορα ή ενδέχεται να µη µπορεί να πραγµατοποιηθεί καθόλου. Σε
µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε και θα αναλύσουµε εκτενώς στην ενότητα 4.2.1 είδαµε
ότι όταν το Bluetooth είναι σε κατάσταση σύνδεσης, υπάρχει πρό�ληµα στο να µετα�εί πε-
ριοδικά σε κατάσταση ανίχνευσης για αναζήτηση συσκευών το οποίο είναι απαραίτητο προ-
κειµένου να ανακαλυφθεί από άλλες συσκευές.

Αυτό συνεπάγεται ότι όταν µια συσκευή συµµετέχει σε ένα µικροδίκτυο, µε µεγάλη πι-
θανότητα δε µπορεί να γίνει αντιληπτή από τις άλλες συσκευές παρόλο που µπορεί να είναι

σε ικανοποιητική εµ�έλεια. Επιπλέον, πιθανότατα θα χρειάζεται µακρόχρονη αναζήτηση
προκειµένου να ανακαλυφθεί και µάλιστα χωρίς κάποια εξασφάλιση βε�αιότητας ότι τε-
λικά θα ανακαλυφθεί.

Λόγω της τοπολογίας αστέρα που επι�άλλουν τα µικροδίκτυα στο Bluetooth, δε µπο-
ρούν οι υποτελείς συσκευές να επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους. Οι υποτελείς συσκευές
µπορούν να επικοινωνούν µόνο µε την κύρια συσκευή στο δικό τους µικροδίκτυο. Αυτό συ-
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νεπάγεται ότι παρόλο που ενδέχεται να υπάρχει σε εµ�έλεια κάποια συσκευή η οποία δια-
θέτει την υπηρεσία για την οποία ψάχνει κάποια άλλη συσκευή, αν δεν είναι στο ίδιο µικρο-
δίκτυο δε θα µπορεί να εκτελεστεί το πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών (service discovery
protocol) καθώς όπως είδαµε στην ενότητα 2.4 απαιτείται σύνδεση και επικοινωνία µεταξύ
των δύο συσκευών.

Επιπλέον, το γεγονός ότι όταν εκτελείται το SDP ανοίγει συνδέσεις, επι�αρύνει ακόµα
περισσότερο την απόδοση του SDP καθώς όποτε δηµιουργούνται καινούρια µικροδίκτυα

προκαλείται ένα φαινόµενο φαύλου κύκλου: λόγω της δηµιουργίας καινούριων ζευγών συ-
σκευών κύριος υποτελής και την αδυναµία άλλων συσκευών να ανακαλύψουν την υπηρε-
σία για την οποία ψάχνουν, εκτελούν ολοένα και περισσότερες αναζητήσεις (δηλαδή βρί-
σκονται σε κατάσταση αναζήτησης) οπότε άλλες συσκευές δε µπορούν να συνδεθούν µαζί
τους κ.ό.κ. Επιπλέον, αν καταφέρουν να συνδεθούν δηµιουργούν καινούρια µικροδίκτυα
τα οποία λόγω των ρόλων κύριος/υποτελής που δηµιουργούνται περιορίζουν τη συνολική
δυνατότητα συνδεσιµότητας µεταξύ των συσκευών.
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Κεφάλαιο3
Ανακάλυψη υπηρεσιών σε δίκτυα

Μελετώντας το πρό�ληµα της ανακάλυψης υπηρεσιών σε δίκτυα προσωπικής περιοχής, εί-
ναι βασικό να ορίσουµε τι εννοούµε µε τον όρο υπηρεσία. Σαν υπηρεσία ορίζεται κάθε

εφαρµογή η οποία διαθέτει ένα σύνολο καλά ορισµένων διεπαφών µέσω των οποίων µπο-
ρούν να εκτελέσουν κάποιους υπολογισµούς ή κάποιες λειτουργίες εκ µέρους κάποιων άλ-
λων εφαρµογών-πελατών. Για την επικοινωνία µεταξύ υπηρεσιών και πελατών χρησιµο-
ποιείται κάποιο µέσο επικοινωνίας το οποίο ποικίλλει, και συνήθως είναι κάποιο είδος δι-
κτύου (π.χ. Internet,Bluetooth) για το οποίο διατίθεται κάποιο πρωτόκολλο µέσω του οποίου
διεξάγεται η επικοινωνία (π.χ. Internet Protocol, Bluetooth Protocol Specification).

Για παράδειγµα, µια υπηρεσία θα µπορούσε να είναι µια "υπηρεσία εκτύπωσης" και
χρησιµοποιώντας ένα καθορισµένο πρωτόκολλο να µπορεί µια εφαρµογή/συσκευή να στεί-
λει κάποια δεδοµένα προς εκτύπωση. Εάν η εφαρµογή αυτή δεν γνώριζε για την ύπαρξη
κάποιας υπηρεσίας εκτύπωσης, θα ήταν χρήσιµο (ή και απαραίτητο) να υπάρχει ένας µηχα-
νισµός ανακάλυψης των διαθέσιµων υπηρεσιών, στον οποίο µηχανισµό να απευθύνει ερω-
τήσεις της µορφής:

• Ερωτήσεις αναζήτησης µε βάση κάποιο τύπο υπηρεσίας, π.χ. "Βρες µια υπηρεσία
εκτύπωσης"

• Ερωτήσεις αναζήτησης µε βάση κάποιο τύπο και κάποια χαρακτηριστικά,π "Βρες µια
υπηρεσία εκτύπωσης µε δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης"

• Ερωτήσεις απαρίθµησης πολλών (ή όλων των) υπηρεσίων, π.χ. "Βρες όλες τις διαθέσι-
µες υπηρεσίες εκτύπωσης"

• Ερωτήσεις αναζήτησης συγκεκριµένης υπηρεσίας, π.χ. "Βρες την υπηρεσία εκτύπω-
σης DSL-LASER2"
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Επειδή η παρούσα εργασία εστιάζει σε υπηρεσίες πάνω από δίκτυα Bluetooth, στο κε-
φάλαιο αυτό µελετάµε κυρίως τις σχετικές εργασίες που έχουν γίνει για θέµατα που αφο-
ρούν το Bluetooth ή για άλλα δίκτυα (π.χ. IP) στα οποία η αρχιτεκτονική και οι σχεδια-
στικές τεχνικές που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι σε άµεση συνάφεια µε το Bluetooth Service

Discovery Protocol το οποίο προσπαθούµε να βελτιώσουµε στο κεφάλαιο 4.2.1.
Στη συνέχεια εξετάζουµε άλλα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών και αρχιτεκτονι-

κές συστηµάτων που έχουν αναπτυχθεί για ανακάλυψη υπηρεσιών στο Internet, καθώς επί-
σης συγκεκριµένες εργασίες που έχουν εστιασθεί στην βελτίωση τουBluetooth SDP αλλά και

στη βελτίωση του Bluetooth εν γένει και κυρίως στους τοµείς που επηρεάζουν το SDP, όπως
η συνδεσιµότητα, η ανακάλυψη συσκευών και υπηρεσιών, η ταχύτητα κ.ά.

3.1 ∆ιοµότιµα συστήµατα (peer-to-peer)

΄Ενα πεδίο που σχετίζεται αρκετά µε τα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών είναι τα διο-
µότιµα συστήµατα (peer-to-peer) [35] [53] [64] [66] [23] τα οποία επίσης χρησιµοποιούν

διάφορα πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές για τον εντοπισµό πληροφοριών, αρχείων, πόρων,
υπηρεσιών. Περισσότερο γνωστά είναι τα διοµότιµα συστήµατα ανταλλαγής αρχείων, πα-
ρόµοιες όµως τεχνικές χρησιµοποιούν όλα σχεδόν τα διοµότιµα συστήµατα. Στα συστήµατα
που αναλύουµε παρακάτω αναφερόµαστε γενικά σε αναζητούµενη "πληροφορία" χάριν της
γενικότητας, όπου αυτή η πληροφορία θα µπορούσε να είναι ένα URL για ανάκτηση ενός
αρχείου (ή και το ίδιο το αρχείο), µια υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο.

Επειδή ο στόχος και οι προτεραιότητες των συστηµάτων αυτών συχνά διαφέρει από

τους αντίστοιχους στόχους ενός πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών, οι σχεδιαστικές λύ-
σεις και παράµετροι δεν είναι κατάλληλες για να µεταφερθούν αυτούσιες σε ένα τέτοιο πρω-
τόκολλο. Παρακάτω παρουσιάζουµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα λόγω των αρ-
χιτεκτονικών και πρωτοκόλλων ανακάλυψης πληροφοριών που χρησιµοποιούν, ώστε να
διακρίνουµε τεχνικές οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και σε ένα βελτιωµένο

πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών πάνω από την πλατφόρµα Bluetooth.
∆ιακρίνουµε δύο διαφορετικές κατηγορίες διοµότιµων συστηµάτων ανάλογα µε τον

τρόπο της υλοποίησης τους

• Συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν σαν βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής τους την

τοπολογία του δικτύου και ο τρόπος δηµοσιοποίησης/αναζήτησης της πληροφορίας
εξαρτάται από την τοπολογία αυτή

• Συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν σαν κυριότερο στοιχείο της αρχιτεκτονικής

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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τους την ίδια την πληροφορία που διαχειρίζονται και ο τρόπος δηµοσιοποίη-
σης/αναζήτησης της πληροφορίας εξαρτάται από την ίδια την πληροφορία

3.1.1 Αρχιτεκτονικές βασισµένες στην τοπολογία του δικτύου

Στα διοµότιµα συστήµατα που χρησιµοποιούν την τοπολογία του δικτύου σαν µέσο για την

δηµοσιοποίηση/αναζήτηση της πληροφορίας, ο παράγοντας που κατηγοριοποιεί τα συστή-
µατα είναι ο βαθµός συγκεντρωτικότητας ή πλήρους κατανοµής του δικτύου ανάλογα µε το

είδος της διασύνδεσης που υπάρχει µεταξύ των κόµ�ων ενός τέτοιου συστήµατος.
∆ιακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες συστηµάτων

• Συγκεντρωτικά

• Πλήρως κατανεµηµένα

• Υβριδικά

3.1.1.1 Συγκεντρωτικά συστήµατα

Στα συγκεντρωτικά (ή ιεραρχικά) συστήµατα διακρίνουµε µια πλήρη ιεράρχηση των

κόµ�ων µεταξύ τους µε ένα ή περισσότερα επίπεδα ιεράρχησης, όπου η τοπολογία προ-
σοµοιάζει περισσότερο σε δενδρική δοµή. Θα µπορούσε να τεθεί το εύλογο ερώτηµα πώς
µια δενδρική ή γενικά µια ιεραρχηµένη δοµή χρησιµοποιείται για διασύνδεση ανάµεσα σε

-θεωρητικά- ισότιµους κόµ�ους. Η ιεραρχική αυτή δοµή χρησιµοποιείται κυρίως για δηµο-
σιοποίηση/αναζήτηση της πληροφορίας, ενώ η ανάκτηση γίνεται συνήθως απευθείας από

τον κόµ�ο ο οποίος διαθέτει την ζητούµενη πληροφορία. Η ιεράρχηση αυτή λοιπόν χρη-
σιµεύει κυρίως για να επιµερίζεται το κόστος στους κόµ�ους και παράλληλα να υπάρχουν

κάποιοι "κεντρικοί" κόµ�οι οι οποίοι να µπορούν να έχουν συνολικό έλεγχο σε όλο το σύ-
στηµα. Τα συστήµατα αυτά είναι απλά και λειτουργικά, όµως προφανές µειονέκτηµα σε αυ-
τού τους είδους τις αρχιτεκτονικές είναι ότι κάποιοι κόµ�οι επιφορτίζονται µε καίριο ρόλο

και αποτελούν κρίσιµα σηµεία του συστήµατος τόσο σαν τροχοπέδη της απόδοσης αλλά

και -κυρίως- στην ανοχή του συστήµατος σε βλά�ες. Παραδείγµα συγκεντρωτικού διοµότι-
µου συστήµατος αποτελεί το σύστηµα Napster [28] το οποίο χρησιµοποιείται για ανταλλαγή
αρχείων µεταξύ χρηστών πάνω από το διαδίκτυο. Στο Napster υπάρχουν κάποιοι κεντρι-
κοί εξυπηρετητές στους οποίους συλλέγονται πληροφορίες από όλους τους χρήστες για τα

διαθέσιµα αρχεία και οι αιτήσεις αναζήτησης των χρηστών απευθύνονται σε αυτούς τους

κεντρικούς εξυπηρετητές, µε όλα τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τα οποία προανα-
φέραµε.
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3.1.1.2 Πλήρως κατανεµηµένα συστήµατα

Στα πλήρως κατανεµηµένα συστήµατα η διασύνδεση ανάµεσα στους κόµ�ους αποτελεί

συνήθως µια µορφή γράφου, όχι απαραίτητα συνεκτικού, όπου οι κόµ�οι συνδέονται µε
κάποιους γειτονικούς κόµ�ους και έχουν µια πολύ περιορισµένη γνώση για ένα µικρό τµήµα

από τον πλήρες γράφο. Σε τέτοια πλήρως κατανεµηµένα συστήµατα, ο πιο συνήθης τρόπος
για αναζήτηση/δηµοσιοποίηση της πληροφορίας είναι η αποστολή µαζικών µηνυµάτων σε
πολλούς αποδέκτες (broadcast) ώστε σταδιακά το µήνυµα ναφτάσει στους ενδιαφερόµενους
αποδέκτες. Αυτή η µαζική κοινοποίηση συνοδεύεται από µια ένδειξη που επισηµαίνει πόσο
είnαι το επιθυµητό µέγιστο βάθος αναζήτησης (TTL - Time To Live), δηλαδή το µέγιστο µή-
κος µονοπατιού από κόµ�ους που θα πρέπει να προωθείται η αίτηση πριν απορριφθεί, ώστε
να περιορίζεται η χρήση του δικτύου. Η τεχνική αυτή έχει το πολύ µεγάλο µειονέκτηµα ότι

επι�αρύνει πάρα πολύ το δίκτυο και καταναλώνει πολλούς πόρους χωρίς µάλιστα καµία εγ-
γύηση για την αποτελεσµατικότητά της, ενώ εµφανίζει και µεγάλη καθυστέρηση έως ότου

τα µηνύµατα φτάσουν στους ενδιαφερόµενους αποδέκτες.
Τυπικό σύστηµα αυτής της κατηγορίας αποτελεί το πρωτόκολλοGnutella [24] [25], του

οποίου υπάρχουν αρκετές υλοποιήσεις. Το Gnutella είναι ένα πρωτόκολλο για την επικοι-
νωνία οµότιµων κόµ�ων πάνω από το Internet για ανταλλαγή αρχείων, στο οποίο δεν υπάρ-
χει καµιάς µορφής οργάνωση ή ιεραρχία. Οι κόµ�οι συνδέονται µέσω κάποιου αρχικού -
αυθαίρετου- συνόλου κόµ�ων στο υπόλοιπο δίκτυο Gnutella και κατόπιν σταδιακά µέσω

αυτού του αρχικού συνόλου µαθαίνει για την ύπαρξη και άλλων κόµ�ων. Οι αιτήσεις για
κάποιο αρχείο αποστέλλονται σε όλους τους γνωστούς κόµ�ους, οι οποίοι µε τη σειρά τους
προωθούν την αίτηση σε όλους τους γνωστούς τους κόµ�ους κ.ό.κ. και εάν κάποιος κόµ�ος
διαθέτει το αναζητούµενο αρχείο απαντάει στον αρχικό κόµ�ο και του το στέλνει.

Στη βι�λιογραφία εµφανίζονται αλγόριθµοι

επιλεκτικής µαζικής κοινοποίησης (selective broadcast) οι οποίοι προσπαθούν να µειώσουν
το κόστος της µαζικής κοινοποίησης και ταυτόχρονα να βελτιώσουν την απόδοση σε χρόνο

απόκρισης του συστήµατος. Στην εργασία [65] παρουσιάζονται τρεις τέτοιες τεχνικές

• Σταδιακή εµ�άθυνση (iterative deepening)
Η τεχνική αυτή προτείνει την κοινοποίηση της αίτησης αναζήτησης αρχικά στους γει-
τονικούς κόµ�ους, µε όριο µεγίστου µονοπατιού (TTL) το οποίο αρχικά είναι µικρό
και το οποίο σταδιακά µεγαλώνει εάν δεν υπάρξουν αποτελέσµατα από τις προηγού-
µενες αναζητήσεις. Με τη σταδιακή αύξηση του TTL αυξάνει και το µέγιστο "βάθος"
αναζήτησης προς τους γειτονικούς κόµ�ους.

• Κατευθυνόµενη αναζήτηση (directed BFS)
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Η τεχνική αυτή προτείνει την κοινοποίηση της αίτησης σε ένα µικρό υποσύνολο από

τους γειτονικούς κόµ�ους, επιλεγµένο έτσι ώστε στατιστικά να υπάρχει µεγαλύτερη
πιθανότητα να απαντήσουν επιτυχώς στην αίτηση. Η επιλογή του υποσυνόλου γίνε-
ται κρατώντας στατιστικό ιστορικό των γειτονικών κόµ�ων, µε βάση τις επιτυχηµένες
απαντήσεις που επέστρεψαν στο παρελθόν.

• Τοπικού ευρετηριασµού (local indices)
Η τεχνική αυτή προτείνει να διατηρεί κάθε κόµ�ος ένα ευρετήριο για τις διαθέσιµες

πληροφορίες των γειτονικών του κόµ�ων (µέχρι κάποια ακτίνα r), έτσι ώστε να µπο-
ρεί να ανακαλύψει µέσω αυτού απευθείας εάν κάποιος από τους κόµ�ους αυτούς δια-
θέτει κάποια πληροφορία χωρίς να στέλνει αιτήσεις στο δίκτυο.

Από την πειραµατική αποτίµηση των παραπάνω µεθόδων στην προαναφερθείσα

έρευνα προέκυψε ότι σε σύγκριση µε την απλή µαζική κοινοποίηση (mass broadcast), η τε-
χνική του τοπικού ευρετηριασµού προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις σε αξιοπιστία αποτελε-
σµάτων, ταχύτητα και κόστος σε χρήση δικτύου µε το µειονέκτηµα όµως τόσο της αυξηµένης
πολυπλοκότητας όσο και της δυσκολίας να συντηρούνται συνεπή τα τοπικά ευρετήρια. Από
τις άλλες δύο τεχνικές, η τεχνική της κατευθυνόµενης αναζήτησης επιτυγχάνει καλύτερο
µέσο χρόνο απόκρισης και καλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσµατα της αναζήτησης, ενώ
η τεχνική της σταδιακής εµ�άθυνσης κάνει καλύτερη (οικονοµικότερη) χρήση του δικτύου.

3.1.1.3 Υβριδικά συστήµατα

Τα υ�ριδικά συστήµατα ή συστήµατα υπερ-κόµ�ων (super nodes, super peers) αποτελούν
ένα συνδυασµό των συγκεντρωτικών και των πλήρως κατανεµηµένων συστηµάτων, προ-
σπαθώντας να συγκεράσουν τα θετικά στοιχεία από κάθε πλευρά. ΄Οπως είδαµε αποτελεί
µειονέκτηµα η ύπαρξη κεντρικών κόµ�ων µε αυξηµένες ευθύνες, ιδιαίτερα σε δυναµικά, αυ-
τόνοµα δίκτυα στα οποία κόµ�οι µπορούν να προστίθενται ή να αφαιρούνται αυθαίρετα.
Επίσης, η πλήρως κατανεµηµένη οργάνωση ενός δικτύου δυσχεραίνει την αξιόπιστη και
αποδοτική από πλευράς ταχύτητας και κόστους επικοινωνίας συλλογή πληροφοριών. ΄Ετσι
λοιπόν ένα υ�ριδικό µοντέλο των παραπάνω συστηµάτων είναι αυτό κατά το οποίο κάποιοι

κόµ�οι οι υπερ-κόµ�οι, αναλαµ�άνουν την "εποπτεία" και συλλογή πληροφοριών από µι-
κρά υποσύνολα γειτονικών κόµ�ων µε σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες συγκεντρωτικής

αναζήτησης σε άλλους κόµ�ους, σαν µεσάζοντες. Το ουσιαστικό στοιχείο όµως είναι ότι
οι υπερ-κόµ�οι δεν είναι υποχρεωτικά υπεύθυνοι για τους υπόλοιπους κόµ�ους από τους
οποίους συλλέγουν πληροφορίες και διατηρείται έτσι η αυτονοµία των επιµέρους κόµ�ων

του δικτύου, µπορούν να υπάρχουν αλληλο-επικαλυπτόµενα σύνολα κόµ�ων και οι υπερ-
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κόµ�οι να εµφανίζονται ή να καταστρέφονται κατά το δοκούν χωρίς επιπτώσεις για την

λειτουργία του συστήµατος. Οι υπερ-κόµ�οι δεν είναι οντότητες διαφορετικές από τους
απλούς κόµ�ους αλλά όµοιοι οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε κάποιες επιπλέον λειτουρ-
γίες. Οι υπερ-κόµ�οι µεταξύ τους ακολουθούν µια διασύνδεση και τοπολογία παρόµοια µε
ενός πλήρως κατανεµηµένου συστήµατος καθώς συνήθως ο αριθµός τους είναι σχετικά µι-
κρός και µπορεί πιο εύκολα µεταξύ τους να υπάρξει αποδοτική επικοινωνία.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων είναι το Morpheus [27] και το
Kazaa [26] τα οποία είναι φτιαγµένα χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνολογία. Πρόκειται για
συστήµατα ανταλλαγής αρχείων τα οποία ακολουθούν την παραπάνω αρχιτεκτονική, δη-
λαδή ένα δίκτυο από οµότιµους κόµ�ους µέσα στους οποίους υπάρχουν κάποιοι υπερ-
κόµ�οι µε αυξηµένες δυνατότητες. Οι υπερ-κόµ�οι είναι απλοί κόµ�οι οι οποίοι "προάγον-
ται" σε υπερ-κόµ�ους εάν πληρούν κάποιες προ1ποθέσεις σε τοµείς όπως η επεξεργαστική
ισχύς, η διαθέσιµη µνήµη του συστήµατος, η πρόσ�αση σε ευρεία σύνδεση δικτύου και άλλα
παρόµοια χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα ώστε ο υπερ-κόµ�ος να µπορεί να αν-
ταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του χωρίς να αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτουργία

του συστήµατος. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του δικτύου είναι δυνατόν ένας απλός κόµ�ος
να προάγεται σε υπερ-κόµ�ο ή και το αντίστροφο. Οι απλοί κόµ�οι των δικτύων Kazaa και
Morpheus όταν συνδέονται στο δίκτυο εντοπίζουν κάποιους υπερ-κόµ�ους στους οποίους
και γνωστοποιούν την ύπαρξή τους καθώς και τα διαθέσιµα αρχεία τους. ΄Οταν κάποιος
κόµ�ος αναζητεί κάποιο αρχείο, απευθύνει την αίτηση σε κάποιο υπερ-κόµ�ο ο οποίος µπο-
ρεί να του υποδείξει εάν υπάρχει κάποιος κόµ�ος που το διαθέτει.

Τα συστήµατα αυτά χαρακτηρίζονται από επιδόσεις αρκετά καλύτερες από δίκτυα

που στηρίζονται στο πρωτόκολλο Gnutella λόγω της ηµι-ιεραρχικής δοµής που ακολουθούν
και της µειωµένης (µη αλόγιστης) χρήσης του δικτύου και ταυτόχρονα δεν έχουν κεντρικο-
ποιηµένη οργάνωση η οποία να αποτελεί τροχοπέδη στην απόδοση και παράγοντα απο-
διοργάνωσης του δικτύου σε περίπτωση βλά�ης.

3.1.2 Αρχιτεκτονικές βασισµένες στην πληροφορία

Σε αντίθεση µε τα συστήµατα που χρησιµοποιούν την τοπολογία του δικτύου, είτε του φυσι-
κού δικτύου είτε του νοητού που σχηµατίζουν οι κόµ�οι µέσω των συνδέσεων, υπάρχουν και
τα συστήµατα που χρησιµοποιούν την ίδια την πληροφορία σαν µέσο οργάνωσης αλλά και

αναζήτησης. Η λογική των συστηµάτων αυτών είναι να διαµοιράζεται στους διαθέσιµους

κόµ�ους ένα πεδίο ευθύνης, δηλαδή ένα υποσύνολο της συνολικά διαθέσιµης πληροφορίας,
µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόµ�ος να µπορεί να εντοπίσει τον κόµ�ο ο οποίος διαθέτει την

πληροφορία ή έστω κάποιο κόµ�ο ο οποίος να µπορεί να τον παραπέµψει κατάλληλα ώστε
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τελικά να εντοπίσει το αρχείο/πληροφορία που αναζητάει. Τα συστήµατα αυτά διαθέτουν
κάποιο αλγόριθµο ο οποίος καθορίζει το πεδίο ευθύνης για κάθε κόµ�ο, τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν οι υπόλοιποι κόµ�οι να εντοπίσουν τον κόµ�ο αυτό καθώς επίσης πώς το σύ-
στηµα διατηρείται σε συνεπή κατάσταση καθώς εισέρχονται και αποχωρούν κόµ�οι, οπότε
αντίστοιχα µετα�άλλεται και το πεδίο ευθύνης καθενός.

Παρόλο που αυτά τα συστήµατα είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν σε δυναµικά και

µετα�αλλόµενα περι�άλλοντα, εντούτοις η σχεδίασή τους ανταποκρίνεται περισσότερο στη
λογική ενός µηχανισµού ευρετηριασµού και εντοπισµού της πληροφορίας (lookup service)
και λιγότερο σε µια υπηρεσία ανακάλυψης σε ένα πλήρως δυναµικό περι�άλλον. Τα συ-
στήµατα αυτά περιέχουν έµφυτη την παραδοχή ότι µπορεί εν τέλει να χρειάζεται ένα µονο-
πάτι αναζήτησης ανάµεσα σε πολλούς κόµ�ους για να εντοπιστεί τελικά η αναζητούµενη

πληροφορία, το οποίο όµως σε ένα περι�άλλον όπως για παράδειγµα το Bluetooth δεν είναι
αυτονόητο ότι µπορεί να λειτουργήσει απρο�ληµάτιστα, καθώς θα έπρεπε να συντρέχουν
παράγοντες όπως η εµ�έλεια των συσκευών, η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους και η
δυνατότητα να αναδιοργανώνεται ταχύτατα το πεδίο ευθύνης τους, τα οποία όπως είδαµε
στην ενότητα 2 δεν είναι έννοιες αυτονόητες στο Bluetooth.

3.2 Πρωτόκολλα Ανακάλυψης Υπηρεσιών (Service
Discovery Protocols)

Το θέµα της ανακάλυψης υπηρεσιών δεν είναι καινούριο ερευνητικό θέµα. Υπάρχουν αρ-
κετές εργασίες στον τοµέα αυτό, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές πτυχές σε µεγάλο εύρος
των αναγκών που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Παρόλο που η εργασία µας ασχολείται
µε επεκτάσεις και βελτιώσεις στο SDP του Bluetooth, είναι σηµαντικό να µελετήσουµε την
αρχιτεκτονική αντίστοιχων συστηµάτων σε άλλες πλατφόρµες ώστε να δούµε ποια είναι τα

σηµαντικά και πρωτότυπα χαρακτηριστικά τους, τα οποία θα µπορούσαν πιθανόν να χρη-
σιµοποιηθούν και στο Bluetooth.

Παρακάτω παρουσιάζουµε τα πιο σηµαντικά πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών

που εµφανίζονται στη διεθνή βι�λιογραφία.

3.2.1 SLP

Το SLP [33] είναι ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από το IETF1 για ανακάλυψη υπη-
ρεσιών πάνω από δίκτυα IP. Παρόµοια µε το Bluetooth SDP (βλ. ενότητα 2.4), υποστηρί-

1Internet Engineering Task Force

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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ζει λειτουργίες ανακάλυψης υπηρεσιών µε βάση το είδος της αναζητούµενης υπηρεσίας ή

διάφορες ιδιότητες και χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής και ακόµα υποστηρίζει υπη-
ρεσία φυλλοµέτρησης (browsing), δηλαδή µαζική αναζήτηση για όλες τις διαθέσιµες υπηρε-
σίες, χρησιµοποιώντας IP multicast. Για την ανακάλυψη των υπηρεσιών ακολουθεί τις πα-
ρακάτω µεθοδολογίες

• Ενεργή αναζήτηση (active / pull) Αναζήτηση χρησιµοποιώντας multicast και στέλνων-
τας µηνύµατα αιτήσεων προς άλλους εξυπηρετητές, δηλαδή µηνύµατα µε τα οποία

ζητάει να µάθει την -πιθανή- ύπαρξη κάποιων υπηρεσιών

• Παθητική αναζήτηση (passive / push)Αναζήτηση χρησιµοποιώνταςmulticast και στέλ-
νωντας µηνύµατα προς άλλους εξυπηρετητές στα οποία διαφηµίζει τις υπηρεσίες που

διαθέτει ο τοπικός εξυπηρετητής, δηλαδή γνωστοποίηση της ύπαρξης των τοπικών
υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών τους

Οι µεθοδολογίες αυτές εξάλλου ακολουθούνται από την πλειοψηφία των πρωτοκόλ-
λων αναζήτησης υπηρεσιών, είτε η µία από αυτές είτε και οι δύο.

Οι κυριότεροι ρόλοι -αρχιτεκτονικά υποσυστήµατα- του SLP είναι

• Πράκτορας Πελάτη (UA -User Agent)Οπελάτης ο οποίος αναζητάει κάποια υπηρεσία

• Πράκτορας Εξυπηρετητή (SA - Service Agent) Ο εξυπηρετητής ο οποίος προσφέρει

κάποια υπηρεσία

• Πράκτορας Μεσάζωντα (DA - Directory Agent) Ο µεσάζοντας ο οποίος µπορεί να µε-
σολα�εί ανάµεσα σε ένα UA και τον SA

ενώ και οι κυριότερες λειτουργίες φαίνονται στο σχήµα 3.1

Directory
Agent

User
Agent

Service
reply

Service
discovery

Service
request

Service
Agent

Service
ACK

Service
registration

Σχήµα 3.1: Κυριότερες δοσοληψίες στο πρωτόκολλο SLP

΄Οπως προαναφέραµε, το SLP έχει σχεδιαστεί για λειτουργία πάνω από δίκτυα IP. Στα
συνηθισµένα σενάρια χρήσης του SLP, έναςUA στέλνει µια αίτηση µέσωmulticast στο τοπικό
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υποδίκτυο και οι SAαπαντούν στα µηνύµατα αυτά όταν οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται

στα ζητούµενα χαρακτηριστικά της αίτησης. Σε πιο προχωρηµένα σενάρια στα οποία ζη-
τούµενο είναι η εξοικονόµηση εύρους (bandwidth) στο δίκτυο, χρησιµοποιείται ο ρόλος του
DA. Στον DA εγγράφουν οι SA τις διαθέσιµες από αυτούς υπηρεσίες και σε αυτόν απευ-
θύνονται οι πελάτες για να εντοπίσουν τις υπηρεσίες που αναζητούν. Την ύπαρξη του DA
µπορούν να µάθουν οι πράκτορες πελάτη (UA) και πράκτορες εξυπηρετητή (SA) είτε µε την
προηγούµενη µέθοδο (της αναζήτησης µε multicast) είτε µε προκαθορισµένη ρύθµισή του
από το χρήστη.

3.2.2 Jini

Το σύστηµα Jini [45] είναι µια επέκταση της γλώσσας προγραµµατισµού Java και αναπτύ-
χθηκε από την εταιρία Sun Microsystems. ∆εν είναι πρωτόκολλο όπως το SLP, αλλά αποτε-
λεί συγκεκριµένη πλατφόρµα, σε γλώσσα Java. Σε κάθε συσκευή Jini, δηλαδή σε κάθε συ-
σκευή η οποία θέλει να είναι µέρος του συστήµατος Jini και να ανακαλύπτει ή να προσφέρει

υπηρεσίες, πρέπει απαραίτητα να τρέχει µια Java Virtual Machine (JVM) καθώς η επικοινω-
νία µεταξύ των συσκευών γίνεται χρησιµοποιώντας την τεχνολογία RMI (Remote Method
Invocation) της Java.

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι παρόµοια µε την αρχιτεκτονική του SLP, δη-
λαδή οι βασικές οντότητες οι οποίες ορίζονται από το πρωτόκολλο είναι

• Οι συσκευές-πελάτες, οι οποίες ενδιαφέρονται να εντοπίσουν και να χρησιµοποιήσουν
κάποια υπηρεσία µέσω της διεπαφής που προσφέρει η πλατφόρµα Jini

• Οι συσκευές-εξυπηρετητές, οι οποίες διαθέτουν διάφορες υπηρεσίες προς χρήση από
πελάτες

• Οι συσκευές-εξυπηρετητές οι οποίες προσφέρουν υπηρεσία Πίνακα Ανεύρεσης

(Lookup Service)

Οι παραπάνω οντότητες είναι -όπως και στα περισσότερα αντίστοιχα πρωτόκολλα-
απλώς ιδεατοί διαχωρισµοί οι οποίοι αποδίδονται στις συσκευές ανάλογα µε τις λειτουρ-
γίες που επιτελούν κάθε δεδοµένη στιγµή. Στην πραγµατικότητα οι συσκευές µπορούν ταυ-
τόχρονα να είναι πελάτες και εξυπηρετητές ή να παρέχουν και υπηρεσία Πίνακα Αντιστοί-
χησης.

Οι συσκευές εγγράφονται σε ένα δίκτυο Jini χρησιµοποιώντας µια διαδικασία που ονο-
µάζεται Discovery and Join (Ανακάλυψη και Συνένωση). Το Jini ορίζει ένα πρωτόκολλο µε
το οποίο γίνεται η ανακάλυψη των Πινάκων Ανεύρεσης σε ένα τέτοιο δίκτυο, παρόµοια µε
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Request a service

Σχήµα 3.2: Κυριότερες δοσοληψίες στο πρωτόκολλο Jini

το SLP, µε τεχνική multicast. Η συνένωση σε ένα δίκτυο Jini γίνεται µε την εγγραφή µιας

συσκευής-εξυπηρετητή σε Πίνακες Ανεύρεσης σε ένα εξυπηρετητή (server) που έχει επω-
µιστεί αυτή τη λειτουργία και η οποία είναι η αντίστοιχη πράξη της εγγραφής σε ένα DA

στο SLP. Κατόπιν, στους Πίνακες Ανεύρεσης µπορούν να απευθύνονται άλλες συσκευές-
πελάτες προκειµένου να ανακαλύψουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που αναζητούν. Οι
λειτουργίες αυτές φαίνονται σχηµατικά στην εικόνα 3.2.

Μια βασική διαφορά του Jini µε το SLP είναι ότι εκτός από πληροφορίες για τις υπη-
ρεσίες και διευθύνσεις για επικοινωνία µαζί τους, το Jini παρέχει τη δυνατότητα να πε-
ριέχεται στο Lookup Table και κάποιο πρόγραµµα σε γλώσσα Java για αυτή την υπηρεσία.
Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να µεταφέρεται αυτόµατα (χωρίς να το ζητήσει/ρυθµίσει ρητά
ο πελάτης) στην JVM του πελάτη της υπηρεσίας και να λειτουργεί σαν πρόγραµµα-οδηγός
(driver) εξασφαλίζοντας την σύνδεση και την επικοινωνία µε την εν λόγω υπηρεσία, χωρίς
να χρειάζεται κάποια άλλη εργασία από την πλευρά του χρήστη και αυξάνοντας έτσι την

ευχρηστία του.

3.2.3 UPnP

Το πρωτόκολλο UPnP (Universal Plug and Play) [22, 17, 29] είναι ένα ανοικτό πρωτόκολλο
το οποίο αναπτύχθηκε από ένα forum εταιριών του οποίου ηγείται η εταιρία Microsoft, µε
σκοπό να προωθήσει και να επεκτείνει την ήδη διαδεδοµένη τεχνολογία της Plug and Play.

Το UPnP λειτουργεί µόνο πάνω από δίκτυα IP [10] και η βασική του διαφορά µε το
SLP και το Jini είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κεντρική οντότητα στην οποία να εγγράφονται

οι υπηρεσίες όπως ο Μεσάζων Πράκτορας στο SLP ή ο Πίνακας Ανεύρεσης στο Jini, οπότε
είναι περισσότερο χρήσιµο και λειτουργικό για αυτόνοµα δυναµικώς συντετιθέµενα δίκτυα

(ad hoc networks). Για τη δηµιουργία του στηρίχθηκε σε προ1πάρχοντα πρωτόκολλα και τε-
χνολογίες όπωςHTTP,XML, SOAP και το πρωτόκολλοUPnP ουσιαστικά είναι ο συνεκτικός
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ιστός µεταξύ των τεχνολογιών αυτών, µε κάποιες επεκτάσεις όπου αυτό ήταν απαραίτητο.
Το γεγονός ότι το UPnP στηρίζεται στα παραπάνω πρωτόκολλα και τεχνολογίες, το καθι-
στούν ικανό να λειτουργήσει πάνω από οποιαδήποτε συσκευή και πλατφόρµα καθώς είναι

ανεξάρτητο γλώσσας προγραµµατισµού.
Οι βασικές οντότητες στο UPnP είναι

• οι συσκευές

• οι υπηρεσίες

• τα σηµεία ελέγχου

Μια συσκευή µπορεί να περιέχει υπηρεσίες ή αλλες ενσωµατωµένες συσκευές. Μια
υπηρεσία προσφέρει µέσω της περιγραφής της σεXML µια διεπαφή µε την οποία άλλες υπη-
ρεσίες ή εφαρµογές µπορούν να επικοινωνούν µαζί της. ΄Ενα έγγραφο περιγραφής µιας συ-
σκευής περιέχει URLs στις διαθέσιµες υπηρεσίες αυτής της συσκευής και στις περιγραφές

τους. ΄Ενα τέτοιο έγγραφο περιγραφής αποκτούν οι εφαρµογές-πελάτες του UPnP έπειτα
από µια διαδικασία ανακάλυψης υπηρεσιών. ΄Ενα σηµείο ελέγχου είναι µια ξεχωριστή ον-
τότητα λογισµικού που εκτελεί λειτουργίες όπως

• ανάκτηση εγγράφου περιγραφής µιας συσκευής

• ανάκτηση εγγράφου περιγραφής µιας υπηρεσίας

• κλήση µεθόδου µιας υπηρεσίας (method invocation)

• κ.ά.

Είναι αναµενόµενο ότι για να µπορούν οι συσκευές να λειτουργούν σαν οµότιµες κάθε

συσκευή θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστο σηµείο ελέγχου.
ΤοUPnPαποτελείται από διάφορα υποσυστήµατα από τα οποία επιφορτισµένο µε την

ανακάλυψη υπηρεσιών είναι το SSDP (Simple Service Discovery Protocol) [30]. Για την ανα-
κάλυψη υπηρεσιών το SSDP χρησιµοποιεί µηνύµατα των οποίων το περιεχόµενο ακολουθεί

το συντακτικό και τις επικεφαλίδες του πρωτοκόλλου HTTP αλλά µε ορισµένες επεκτάσεις

οι οποίες δεν ακολουθούν το πρότυπο του πρωτοκόλλου. Οι επεκτάσεις αυτές ονοµάζον-
ταιHTTPMU καιHTTPU όταν αφορούν µηνύµαταmulticast ή unicastαντίστοιχα. Στο σχήµα
3.3απεικονίζεται η στοί�α πρωτοκόλλων που συµµετέχουν στη διαδικασία της ανακάλυψης
υπηρεσιών και η συσχέτιση του SSDP µε αυτά.

Το SSDP αποτελείται από το πρόγραµµα-πελάτη (SSDP-client) και το πρόγραµµα-
εξυπηρετητή (SSDP-server). Οι εφαρµογές που θέλουν να κάνουν µια αναζήτηση για υπη-
ρεσίες στέλνουν µέσω του SSDP-client ένα πακέτο UDP multicast σε µια προκαθορισµένη
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Σχήµα 3.3: Στοί�α χρησιµοποιούµενων πρωτοκόλλων στοUPnP για ανακάλυψη υπηρεσιών

διεύθυνση και αριθµό θύρας (port number) στην οποία υποχρεωτικά ακούν για µηνύµατα
οι SSDP-servers. Εάν οι υπηρεσίες που διαθέτει ένας SSDP-server ανταποκρίνονται στην
αίτηση, τότε απαντάει µε ένα unicast µήνυµα προς τον πελάτη που έκανε την αίτηση ανα-
φέροντας τα στοιχεία της υπηρεσίας. Οι αρµοδιότητες του SSDP περιορίζονται στην ανα-
κάλυψη των υπηρεσιών, ενώ για την περιγραφή, τη διασύνδεση και τις λοιπές λειτουρ-
γίες υπάρχουν άλλα υποσυστήµατα τα οποία του UPnP τα οποία είναι υπεύθυνα, όπως το
GENA, το SOAP κλπ.

3.2.4 Salutation

Το Salutation [15] είναι ακόµα ένα αρχιτεκτονικό σχήµα για ανακάλυψη υπηρεσιών το οποίο
σχεδιάστηκε από µια οµάδα εταιριών, το Salutation Consortium2.

Το Salutation είναι ανεξάρτητο πλατφόρµας και πρωτόκολλου επικοινωνίας και λει-
τουργεί πάνω από οποιοδήποτε δίκτυο , π.χ. TCP/IP, Bluetooth, IR3 κλπ. ΄Οπως φαίνεται
και στο σχήµα 3.4 η αρχιτεκτονική ορίζει την οντότητα Salutation Manager (SLM) η οποία
λειτουργεί σαν µεσάζοντας ανάµεσα σε υπηρεσίες, εφαρµογές και συσκευές τις οποίες συνο-
λικά ονοµάζει δικτυωµένες οντότητες (Networked Entities). Μια δικτυωµένη οντότητα µπο-
ρεί να είναι παροχέας υπηρεσιών και ονοµάζεται περιγραφικά και συνοπτικά σανΥπηρεσία

- Service, η οποία εγγράφει τις δυνατότητές τις (capabilities) σε ένα SLM. Επίσης µπορεί να
είναι ένας χρήστης υπηρεσιών και ονοµάζεται Πελάτης - Client. ΄Ενας πελάτης ανακαλύ-
πτει και χρησιµοποιεί Υπηρεσίες µέσω επίσης ενός SLM.Μια δικτυοµένη οντότητα µπορεί
να είναι είτε Υπηρεσία, είτε Πελάτης είτε και τα δύο.

Το Salutation προσφέρει µια διεπαφή προγραµµατισµού ανεξάρτητη από το πρω-

2http://www.salutation.org
3Infrared - Επικοινωνία µε υπέρυθρες ακτινο�ολίες
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Σχήµα 3.4: Μοντέλο του Salutation Manager

τόκολλο επικοινωνίας (transport independent API) η οποία ονοµάζεται SLM-API και η οποία
χρησιµοποιείται από τις Υπηρεσίες και τους Πελάτες. Για να επιτελέσει το έργο του σαν
µεσάζοντας το SLM, επικοινωνεί µε άλλους Salutation Managers µέσω του πρωτοκόλλου

SalutationManager Protocol, το οποίο καθορίζεται στην αρχιτεκτονική του SLM. ΄Οπως προ-
αναφέραµε το Salutation είναι ανεξάρτητο από το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Για το σκοπό
αυτό χρησιµοποιείται ένα ενδιάµεσο επίπεδο ανάµεσα στους Salutation Managers και στο

υποκείµενο δίκτυο το οποίο φροντίζει για την επικοινωνία, το Transport Manager (TM). Για
κάθε τύπο δικτύου υπάρχει µια διαφορετική υλοποίηση η οποία λαµ�άνει υπόψιν την τεχνο-
λογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στα προηγούµενα πρωτόκολλα που εξετάσαµε
χρησιµοποιείται συνήθως κάποια τεχνική broadcast, ανάλογα και µε τον τύπο του υποκείµε-
νου δικτύου. Στο Salutation υπάρχει κάποια αφαιρετική διεπαφή (method call) στο SLM-API
για ανακάλυψη άλλων SLM και εναπόκειται στο επίπεδο TM η υλοποίηση ανάλογα µε το

είδος του δικτύου και τους µηχανισµούς που προσφέρει για broadcasting, ανακάλυψη συ-
σκευών κλπ. Αφότου ανακαλυφθούν άλλες οντότητες SLM, ο τοπικός Salutation Manager
κάνει ερωτήσεις σε καθένα από αυτούς για να εντοπίσει την υπηρεσία για την οποία ανα-
ζητάει.

3.2.5 Λοιπά πρωτόκολλα/συστήµατα

Το EDUTELLA [48] είναι ακόµα ένα σύστηµα µε διοµότιµη αρχιτεκτονική (peer-to-peer) για
ανακάλυψη υπηρεσιών. Ενώ τα προηγούµενα πρωτόκολλα και συστήµατα που µελετήσαµε
εστιάζουν σε τοµείς όπως η διαλειτουργικότητα, η αποδοτική λειτουργία στο θέµα της τα-
χύτητας και της χρήσης του δικτύου, η χρήση υπαρκτών τεχνολογιών κ.ά. το EDUTELLA
προσπαθεί να εστιάσει κυρίως στον τοµέα της ανακάλυψης υπηρεσιών µε βάση τα σηµα-
σιολογικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και κατά πόσο ανταποκρίνονται ή ταιριάζουν

στα ζητούµενα κριτήρια-ζητούµενα µιας αναζήτησης. Για να πετύχει τα παραπάνω το

EDUTELLA χρησιµοποιεί RDF περιγραφές των υπηρεσιών σαν µεταδεδοµένα, όµως στης
σχετικές δηµοσιεύσεις που υπάρχουν για το EDUTELLA δεν περιγράφεται συγκεκριµένα µε
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ποιο τρόπο ή ποια κριτήρια πετυχαίνουν οι συγγραφείς την ικανοποίηση των ερωτηµάτων

µε σηµασιολογικά κριτήρια. Για το καθαρά τεχνικό τµήµα του EDUTELLA, την επικοινω-
νία και την ανακάλυψη µεταξύ υπηρεσιών και πελατών, χρησιµοποιεί το framework JXTA
[46]. Το JXTA κατασκευάστηκε από την εταιρία Sun Microsystems και είναι µια συλλογή

από πρωτόκολλα. Παρέχει στις εφαρµογές που θέλουν να το χρησιµοποιήσουν ένα σύνολο
από προγραµµατιστικές διεπαφές (APIs) για την κατασκευή διοµότιµων δικτύων και ακόµα
παρέχει και βι�λιοθήκη µε την υλοποίηση των πρωτοκόλλων αυτών σε γλώσσα Java. Ου-
σιαστικά είναι µια πλατφόρµα για την κατασκευή διοµότιµων δικτύων, όµως ο καθορισµός
των πρωτοκόλλων είναι τέτοιος ώστε επιτρέπει υλοποίηση και σε άλλες γλώσσες εκτός της

Java καθώς και λειτουργία πάνω από πολλά διαφορετικά ήδη δικτύων, διότι στις πρότυ-
πες προδιαγραφές (specification) δεν κάνει καµιά υπόθεση σχετικά µε το είδος του δικτύου
ή την πλατφόρµα (γλώσσα προγραµµατισµού, λειτουργικό σύστηµα) που υλοποιεί τα πρω-
τόκολλα.

΄Ενα ακόµα σύστηµα που αναπτύχθηκε στο Berkeley στα πλαίσια του project Ninja [62]
είναι τοNinja Service Discovery Service (SDS) [20]. Ο στόχος του SDS είναι ένα κλιµακώσιµο
(scalable) σύστηµα, ανεκτικό σε λάθη (fault tolerant) και ασφαλές στην αποθήκευση πληρο-
φορίας, το οποίο να προσφέρει υπηρεσίες καταλόγου (directory services) σε υπηρεσίες και
σε πελάτες που το χρησιµοποιούν. ΄Οµοια µε τα παραπάνω συστήµατα/πρωτόκολλα που

µελετήσαµε, οι κυριότερες οντότητες που συµµετέχουν στο SDS είναι οι πελάτες, οι υπηρε-
σίες και οι εξυπηρετητές SDS (SDS servers). Οι εξυπηρετητές SDS καταγράφουν και δια-
χειρίζονται πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών και αναλαµ�άνουν να εξυ-
πηρετούν ερωτήσεις αναζήτησης υπηρεσιών από την πλευρά των πελατών. Για να επιτύχει
ανεκτικότητα σε λάθη, το σύστηµα στηρίζεται στη συχνή αναµετάδοση "διαφηµιστικών" µη-
νυµάτων και την ανανέωση µιας προσωρινής λανθάνουσας µνήµης (cache) αντί στην προσε-
κτική συντήρηση και διαχείριση της συνεπούς κατάστασης του συστήµατος (consistent state).
Με τον τρόπο αυτό, το σύστηµα δεν εξασφαλίζει αυστηρές απαιτήσεις συνέπειας αλλά βα-
σίζεται στη σταδιακή ενηµέρωση των εξυπηρετητών SDS. Εάν λόγω προ�ληµάτων δεν απο-
στέλλονται τα "διαφηµιστικά" µηνύµατα για την ανανέωση των προσωρινών µνηµών, τότε
απλά λήγει η ισχύς των αντίστοιχων εγγραφών στους εξυπηρετητές και διαγράφονται, ενώ
επαναπροστίθενται µόλις το σύστηµα επανέλθει σε φυσιολογική λειτουργία. ΄Οπως γίνεται
βέ�αια αντιληπτό, για να επιτύχει το σύστηµα ανοχή σε λάθη γίνεται µια υπερ�ολική χρήση
του δικτύου και µια αρκετά µεγάλη σπατάλη εύρους δικτύου (bandwidth). Για να επιτύχει
τον έτερο σκοπό του το SDS, δηλαδή την ασφάλεια έναντι κακό�ουλων χρηστών οι οποίοι
ενδέχεται να παρακολουθούν ή και να προσπαθούν να αλλοιώσουν τα µηνύµατα που στέλ-
νονται, χρησιµοποιεί κρυπτογραφία για την αποστολή των µηνυµάτων.

Τέλος, υπάρχει το πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών JSDP, το οποίο είναι µέρος
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του συστήµατος JESA [50]. Το σύστηµα αυτό είναι κατασκευασµένο σε Java και στην

παρούσα υλοποίηση στοχεύει µόνο σε δίκτυα πάνω από TCP/IP. Χαρακτηριστικά του εί-
ναι το µικρό µέγεθος, το οποίο του επιτρέπει τη λειτουργία ακόµα και σε ενσωµατωµένα

(embedded) συστήµατα και η αρχιτεκτονική του η οποία είναι ένα µείγµα τόσο από τεχνικές
άµεσης ανακάλυψης (immediate discovery) για µικρά κυρίως δίκτυα, όσο και µε τη χρήση
µεσαζόντων για µεγαλύτερα δίκτυα.

3.2.6 Αποτίµηση των πρωτοκόλλων

Στις εργασίες [47] [10] [51] [44] γίνεται µια σύγκριση µεταξύ των περισσότερων από τα πα-
ραπάνω συστήµατα και µια µικρή αποτίµηση των αρχιτεκτονικών τους, όµως οι εργασίες
αυτές εστιάζουν λίγο ή καθόλου στην απόδοση των συστηµάτων και περισσότερο στη σύγ-
κριση χαρακτηριστικών όπως η ασφάλεια, η κλιµακωσιµότητα και η ανοχή σε λάθη που προ-
σφέρουν τα συστήµατα αυτά.

Αποτιµώντας τα παραπάνω συστήµατα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν

κάποια βασικά αρχιτεκτονικά µοντέλα και κάποιες βασικές οντότητες, που εµφανίζονται
σχεδόν σε όλα τα πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί.

• ΟιΥπηρεσίες είναι εφαρµογές, που συνοδεύονται από κάποιες πληροφορίες τις οποίες
χρειάζονται οι πελάτες για να µπορέσουν να επικοινωνήσουν µαζί τους ανάλογα µε το

υποκείµενο δίκτυο και πλατφόρµα (π.χ. διεύθυνση, αριθµός θυρίδας) και διαθέτουν
ένα σύνολο από διεπαφές επικοινωνίας µέσω των οποίων κάποιες άλλες εφαρµογές

πελάτες µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί τους και να τους ζητήσουν να εκτελέσουν

εκ µέρους τους κάποιες λειτουργίες ή υπολογισµούς.

Συνήθως συσχετίζονται µε µια λίστα από χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις δυνα-
τότητες αυτής της υπηρεσίας ή/και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που την ξεχωρί-
ζουν από οµοειδείς υπηρεσίες. Αυτή η λίστα από χαρακτηριστικά µπορεί να ποικίλλει,
από ελάχιστες (ή και καθόλου) λέξεις στις οποίες γίνεται µια απλή λεξικογραφική σύγ-
κριση έως πλούσιες περιγραφές RDF των σηµασιολογικών χαρακτηριστικών της υπη-
ρεσίας αυτής. Η λίστα αυτή συνήθως ανακτάται από τις εφαρµογές-πελάτες κατά την
ανακάλυψη των υπηρεσιών.

Αυτή η λίστα από χαρακτηριστικά ενδέχεται να περιλαµ�άνει και την διεπαφή επικοι-
νωνίας που διαθέτει η υπηρεσία προς τους πελάτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αφορά στην καταγραφή µόνο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν µια υπηρε-
σία από µια άλλη ίδιου τύπου, καθώς ο τύπος µιας υπηρεσίας καθορίζει ουσιαστικά
και τη διαθέσιµη διεπαφή της µε την οποία µπορούν οι πελάτες να την προσπελαύ-
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νουν. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που ονοµάζουµε τύπος της υπηρεσίας είναι εµµέσως
µια "συντοµογραφία" ενός συνόλου διεπαφών επικοινωνίας που διαθέτει µια εφαρ-
µογή προς χρήση από άλλες εφαρµογές-πελάτες και το οποίο σύνολο έχει εκ των προ-
τέρων καθοριστεί. Για παράδειγµα, ο τύπος (κατηγορία) της υπηρεσίας θα µπορούσε
να είναι "υπηρεσία εκτύπωσης" µε στιγµιότυπα αυτής της κλάσης υπηρεσιών τους δια-
θέσιµους εκτυπωτές σε ένα σύστηµα και τις υποκατηγορίες "εκτυπωτής laser", "εκτυ-
πωτής έκχυσης µελάνης (inkjet)" οι οποίες σαν εξειδίκευση της παραπάνω κατηγορίας
πιθανόν να εισάγουν και διαφορετική διεπαφή επικοινωνίας. Επειδή φυσικά ο ορι-
σµός αυτός ποικίλλει ανάµεσα σε διαφορετικά συστήµατα, ενδέχεται τα χαρακτηρι-
στικά µιας υπηρεσίας να είναι ενσωµατωµένα/κωδικοποιηµένα στον τύπο της υπηρε-
σίας, για παράδειγµα "εκτυπωτής laser", εµµέσως δηλαδή το ίδιο το όνοµα της υπη-
ρεσίας ή της κατηγορίας της υπηρεσίας να εισάγει κάποιας µορφής εξειδίκευση. Από
αυτό το πλαίσιο διαφοροποιούνται τα συστήµατα τα οποία υποστηρίζουν µεταφορά

εκτελέσιµου κώδικα µεταξύ των εφαρµογών κατά την ώρα της εκτέλεσης (at run time)
-όπως π.χ. το Jini- καθώς είναι δυνατό η υπηρεσία να µη διαθέτει κάποια διεπαφή
επικοινωνίας αλλά τµήµα εκτελέσιµου κώδικα, µέσω του οποίου να µπορεί να προ-
σπελαστεί και να χρησιµοποιηθεί δυναµικά κατά την ώρα της εκτέλεσης και χωρίς οι

πελάτες να έχουν άλλες πληροφορίες για αυτήν.

• Οι Πελάτες είναι εφαρµογές οι οποίες χρησιµοποιούν τις εφαρµογές-υπηρεσίες, δη-
λαδή επικοινωνούν µαζί τους µέσω του προκαθορισµένου συνόλου διεπαφών ώστε να

ζητήσουν την εκτέλεση κάποιων λειτουργιών ή υπολογισµών. Χρησιµοποιούν κάποια
τεχνική -η οποία εξαρτάται από το σύστηµα/πρωτόκολλο που εξετάζουµε κάθε φορά-
για να ανακαλύψουν τις διατιθέµενες υπηρεσίες και κατόπιν να ξεχωρίσουν αυτές που

τους ενδιαφέρουν ανάλογα µε τις ανάγκες τους χρησιµοποιώντας τη λίστα από χαρα-
κτηριστικά που ανακτούν κατά το στάδιο της ανακάλυψης. Η πιο συνηθισµένη τε-
χνική όµως, είναι να καθορίζουν οι πελάτες κατά το στάδιο της ανακάλυψης εκτός
τον τύπο της αναζητούµενης υπηρεσίας και µια λίστα από κριτήρια/χαρακτηριστικά
τα οποία επιθυµούν να διαθέτει η υπηρεσία και η διήθηση (filtering) να γίνεται από το
ίδιο το σύστηµα/πρωτόκολλο.

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η επιλογή εάν µια υπηρεσία πληροί τα κριτήρια είναι

από µόνος του πεδίο εκτεταµένης έρευνας. ΄Οπως έχουµε προαναφέρει, σε µερικά συ-
στήµατα (όπως π.χ. στο Bluetooth) η σύγκριση µεταξύ κριτηρίων αναζήτησης και χα-
ρακτηριστικών (attributes) των υπηρεσιών γίνεται µε απλή λεξικογραφική σύγκριση
ενώ υπάρχουν άλλα συστήµατα τα οποία εστιάζουν περισσότερο στο να παρέχουν

στους πελάτες µια υπηρεσία η οποία ταιριάζει όσο το δυνατό περισσότερο στις απαι-
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τήσεις τους, όχι µόνο µε λεξικογραφικά αλλά και σηµασιολογικά κριτήρια. Εάν για
παράδειγµα ένας πελάτης αναζητάει µια οθόνη που υποστηρίζει υπηρεσία απεικόνι-
σης (δηλαδή µπορεί να στείλει σε αυτήν κατάλληλα δεδοµένα και να τα οπτικοποιή-
σει) και δεν υπάρχει διαθέσιµη κάποια οθόνη, ένα έξυπνο σύστηµα θα µπορούσε να
βρει µια άλλη παραπλήσια υπηρεσία απεικόνισης η οποία είναι ικανή να καλύψει τις

ανάγκες του, π.χ. σε µια τηλεόραση ή σε ένα υπολογιστή χειρός.

• Στις περισσότερες αρχιτεκτονικές, εµφανίζεται και κάποια ενδιάµεση οντότηταΜεσο-
λα�ητής η οποία χρησιµοποιείται για καλύτερη απόδοση του συστήµατος. Στην ον-
τότητα αυτή εγγράφονται οι Υπηρεσίες δηλώνοντας έτσι τη διαθεσιµότητά τους και

τις δυνατότητές τους και σε αυτή την οντότητα απευθύνονται οι ερωτήσεις των πελα-
τών προς αναζήτηση της κατάλληλης υπηρεσίας.

Η ύπαρξη αυτής της ενδιάµεσης οντότητας συντελεί αφενός στην καλύτερη εξυπη-
ρέτηση υπηρεσιών και πελατών, καθώς χρειάζεται να επικοινωνούν µόνο µε µια ον-
τότητα και όχι µε πολλές και, αφετέρου, αυξηµένη ταχύτητα ανακάλυψης αλλά και
εξοικονόµηση πόρων του δικτύου καθώς δεν απαιτούνται multicast µηνύµατα (µηνύ-
µατα πολλών αποδεκτών).

Στην εργασία [21] εκτός από τις παραπάνω βασικές οντότητες διακρίνονται περαι-
τέρω ρόλοι, τους οποίους στα περισσότερα συστήµατα τους βλέπουµε να υπάρχουν συνή-
θως συγχωνευµένοι µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα:

• Χρήστης της υπηρεσίας. Η οντότητα την οποία συνήθως κατονοµάζουµε σαν Πελάτη

(Client).

• ∆ιαχειριστής της υπηρεσίας. Η οντότητα η οποία συνήθως κατονοµάζεται σαν Μεσο-
λα�ητής (Mediator, Proxy, Service Manager etc)

• Παροχέας της υπηρεσίας. Η οντότητα που προσφέρει την υπηρεσία, ή αυτό που

απλώς ονοµάζουµε Υπηρεσία (Service, Service Provider)

• Περιγραφή της υπηρεσίας. Μπορεί να κυµαίνεται από σύνθετα έγγραφα που περι-
γράφουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της υπηρεσίες, έως µια απλή λίστα από
λεξικογραφικούς προσδιορισµούς, αριθµούς που εµπεριέχουν κωδικοποιηµένη την

περιγραφή της υπηρεσίας ή απλά το όνοµα της υπηρεσίας, το οποίο σαν πρότυπο ορί-
ζει το είδος και τις δυνατότητες της υπηρεσίας.

• Αποθήκευση της υπηρεσίας. Πρόκειται για λειτουργία που επιτελεί συνήθως ο διαχει-
ριστής της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο παροχέας. Για λόγους απόδοσης χρησιµοποιείται µια

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



3.2. Πρωτόκολλα Ανακάλυψης Υπηρεσιών 47

προσωρινή µνήµη (cache) στην οποία αποθηκεύονται οι διαθέσιµες υπηρεσίες -για την
ακρί�εια, αποθηκεύονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την επικοινωνία µαζί τους-
και οι περιγραφές των δυνατοτήτων τους ώστε να απαντώνται εύκολα και γρήγορα οι

αναζητήσεις των πελατών.

΄Ενα κρίσιµο σηµείο στα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν Μεσολα�ητές, είναι ο
τρόπος µε τον οποίο οι Πελάτες και οι Υπηρεσίες ενηµερώνονται για την ύπαρξή του, αλλά
και τη διαχείριση/διατήρηση της συνέπειας στην αποθήκευση των περιγραφών των διαθέσι-
µων υπηρεσιών.

Σε συστήµατα / αρχιτεκτονικές στα οποία υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή µα-
ζικών µηνυµάτων (multicast) χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι οι οποίοι σύµφωνα µε το [21],
διακρίνονται

• στο µοντέλο προώθησης της πληροφορίας (push) από τους παροχείς ή τους διαχειρι-
στές (µεσολα�ητές) µέσω µηνυµάτων που "διαφηµίζουν" την ύπαρξή των υπηρεσιών.
∆ιαφορετικά ονοµάζεται και notification model.

• στο µοντέλο αναζήτησης της πληροφορίας (pull) από τους χρήστες, κατά το οποίο οι
ενδιαφερόµενοι στέλνουν µαζικά µηνύµατα αναζήτησης και στα οποία απαντάνε οι

διαχειριστές των υπηρεσιών (ή ίδιοι οι παροχείς, όταν δεν υπάρχουν διαχειριστές) το
οποίο ονοµάζεται και σαν polling model.

Τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιούνται στην ίδια µορφή και όταν δεν υπάρχει Μεσολα�η-
τής, αλλά τότε τα µηνύµατα απευθύνονται ή αποστέλλονται απευθείας από τις Υπηρεσίες
και τους Πελάτες µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός µηνυµάτων

και µεγαλύτερη επι�άρυνση του δικτύου.
Σε συστήµατα /αρχιτεκτονικές στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή µα-

ζικών µηνυµάτων (multicast) τότε υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες. ΄Ενας απλός τρόπος
να ξεπεραστεί το πρό�ληµα αυτό είναι η εκ των προτέρων ρύθµιση/ενηµέρωση του συστή-
µατος από το χρήστη ή τον διαχειριστή, το οποίο όµως οδηγεί σε συστήµατα στα οποία

δεν είναι εύκολη/δυνατή η κλιµακωσιµότητα (scalability) και η δυναµική δικτύωση (ad hoc
networking). Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτούνται πολύπλοκες υλοποιήσεις µε τη χρήση

αλγόριθµων αποστολής µαζικών µηνυµάτων µε τη χρήση απλών µηνυµάτων (multicast
algorithms using unicast messages) ή/και µε τεχνικές δροµολόγησης µέσω απλών κόµ�ων για

αποστολή µηνυµάτων.
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3.2.7 Στρατηγικές ανακάλυψης

Στην εργασία [7] γίνεται µια ανάλυση και µοντελοποίηση των διαφορετικών στρατηγι-
κών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανακάλυψη υπηρεσιών σε δυναµικά, αυτο-
οργανωνόµενα δίκτυα και προτείνονται 2 διαφορετικές στρατηγικές, οι οποίες προ-
σoµοιώθηκαν και έγιναν πειραµατικές µετρήσεις για να αξιολογηθεί η απόδοση και η απο-
τελεσµατικότητά τους

• ∆ηµοσίευση-προς-όλους, Ερώτηση-προς-όλους (post-to-all, query-to-all). Σε αυτή τη
στρατηγική οι υπηρεσίες δηµοσιεύουν σε όλους τους κόµ�ους τη διαθεσιµότητά τους

και οι Πελάτες απευθύνουν προς όλους τους κόµ�ους τις ερωτήσεις αναζήτησης.
΄Οπως γίνεται φανερό αυτή η στρατηγική είναι απαιτητική και σπάταλη σε πόρους

(υπολογιστική ισχύ, δίκτυο) ενώ δεν παρουσιάζει κάποια τάση να εκµεταλλεύεται τα

χαρακτηριστικά της τοπολογίας του δικτύου, της φύσης των εφαρµογών κλπ ώστε να
επιτύχει κάποια προσαρµοστικότητα και ευελιξία.

• Σταδιακή δηµοσίευση/ερώτηση (incremental post/query. Σε αυτή τη στρατηγική, η δη-
µοσίευση/ερώτηση για την ύπαρξη των υπηρεσιών γίνεται σταδιακά προς τους υπάρ-
χοντες κόµ�ους, σε διαφορετικά στάδια. ∆ηλαδή αρχικά η δηµοσίευση/ερώτηση γίνε-
ται σε ένα υποσύνολο των διαθέσιµων κόµ�ων και σταδιακά και στους υπόλοιπους,
όπου ο αριθµός των σταδίων αυτών (δηλαδή ο ρυθµός αύξησης των κόµ�ων στους
οποίους απευθύνεται) µπορεί να ποικίλλει. ∆ιακρίνουµε δύο υποπεριπτώσεις

� Σταδιακή δηµοσίευση, ερώτηση προς όλους Σε αυτή την υποπερίπτωση η δηµο-
σίευση των υπηρεσιών γίνεται σταδιακά, αλλά οι ερωτήσεις απευθύνονται προς
όλους τους κόµ�ους.

� ∆ηµοσίευση προς όλους, σταδιακή ερώτηση Σε αυτή την υποπερίπτωση η δηµο-
σίευση των υπηρεσιών γίνεται προς όλους τους κόµ�ους, αλλά οι ερωτήσεις γί-
νονται σταδιακά.

΄Εγιναν µετρήσεις σε αυτές τις στρατηγικές, όπου τα κριτήρια ήταν:

• Η επιτυχία ανακάλυψης, σαν ο λόγος του πλήθους των περιπτώσεων που ανακαλύ-
φθηκε η αναζητούµενη υπηρεσία ως προς το πλήθος των πειραµάτων που έγιναν

• Η ταχύτητα ανακάλυψης, µε µέτρο την καθυστέρηση έως ότου ανακαλυφθεί η ανα-
ζητούµενη υπηρεσία

• Το κόστος ανακάλυψης, µε µέτρο τον αριθµό των µηνυµάτων

(δηµοσίευσης/αναζήτησης) που απαιτεί κάθε στρατηγική
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και οι µετρήσεις έδειξαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα.
Η πρώτη στρατηγική έχει πάντα το µεγαλύτερο (ή το πολύ ίσο) κόστος µε τις υπόλοι-

πες, οπότε χρησιµοποιείται σαν σηµείο αναφοράς για την απόδοση των υπόλοιπων, ενώ
το κόστος είναι παραπλήσιο όταν δεν υπάρχει µεγάλη διαθεσιµότητα από κόµ�ους ή µο-
νοπάτια επικοινωνίας για επιτυχή ανακάλυψη της αναζητούµενης υπηρεσίας. Καλύτερη
απόδοση ως προς το κόστος εµφανίζει η τρίτη στρατηγική, της σταδιακής ερώτησης των
κόµ�ων όπου, όσο αυξάνει το πλήθος των διατιθέµενων υπηρεσιών η επιτυχία και η ταχύ-
τητα ανακάλυψης παραµένουν περίπου ίδια, αλλά το κόστος µειώνεται έως και πέντε φο-
ρές (για τις µετρήσεις που έγιναν). Ηεπιτυχία ανακάλυψης δεν δείχνει να επηρεάζεται πάρα
πολύ και εξαρτάται κυρίως από το πλήθος των διατιθέµενων υπηρεσιών και φυσικά αυξάνει

όσο αυξάνει και η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών. Σαν συµπέρασµα από την εργασία αυτή
προκύπτει ότι η χρήση µιας στρατηγικής µε ερωτήσεις προς επιλεγµένους κόµ�ους σε ένα

πρώτο στάδιο, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα ως προς το κόστος χωρίς να έχει σηµαν-
τικές (έως και καθόλου µερικές φορές) επιπτώσεις στην επιτυχία και την ταχύτητα ανακάλυ-
ψης.

3.3 Ανακάλυψη υπηρεσιών στο Bluetooth

Είδαµε παραπάνω την σχετική εργασία πάνω σε πρωτόκολλα ανακάλυψης υπηρεσιών

και τις αρχιτεκτονικές/τεχνολογίες οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί ώστε να βγάλουµε πιο
ασφαλή συµπεράσµατα για την σχεδίαση και την υλοποίηση που χρησιµοποιήθηκε στο

Bluetooth SDP, καθώς επίσης πιθανούς τρόπους βελτίωσής του.
Στην παρούσα ενότητα µελετάµε άλλες ερευνητικές εργασίες που είχαν σαν σκοπό

να βελτιώσουν το Bluetooth SDP αυτό καθ’ εαυτό ή άλλα εγγενή προ�λήµατα και ιδιαιτε-
ρότητες του Bluetooth, τα οποία όπως είδαµε στις ενότητες 2.5, 2.4.3 επηρεάζουν συνολικά
την απόδοση και τις δυνατότητες του. Ακόµα, σύµφωνα µε το επιχείρηµα της προσέγγισης
άκρο-προς-άκρο (end-to-end argument) [52] για τη λύση ενός προ�λήµατος απαιτούνται επε-
µ�άσεις στο επίπεδο στο οποίο εµφανίζεται το πρό�ληµα, όµως στις περιπτώσεις που επι-
ζητούµε βελτίωση της ταχύτητας -όπως στη δική µας περίπτωση- θα πρέπει να εξετάζονται
και τρόποι εκµετάλλευσης των υποκείµενων επιπέδων/δικτύων/τεχνολογιών.

3.3.1 Βελτιώσεις της συνδεσιµότητας στο Bluetooth

Στην εργασία [32] γίνεται µια αποτίµηση των χαρακτηριστικών του Bluetooth και επισηµαί-
νονται κάποια σηµεία-κλειδιά τα οποία επιδέχονται έρευνας και βελτίωσης. ΄Ετσι λοιπόν
επισηµαίνεται ότι οι συσκευές-κόµ�οι σε ένα µικροδίκτυο (piconet) Bluetooth είναι συνήθως
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ισοδύναµες συσκευές σε ότι αφορά τις δυνατότητές τους και ο διαχωρισµός τους σε συ-
σκευές κύριες και υποτελείς γίνεται µε βάση το ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν

σε ένα σενάριο αλληλεπίδρασης µεταξύ τους. Αναλογιζόµενοι όµως την αδυναµία µιας

συσκευής να συµµετέχει σαν υποτελής συσκευή σε περισσότερα του ενός µικροδίκτυα και

ακόµα τη δυνατότητα να συµµετέχει µόνο σε ένα µικροδίκτυο σαν κύρια συσκευή, βλέπουµε
ότι δηµιουργούνται προ�λήµατα συνδεσιµότητας µεταξύ των συσκευών τα οποία δεν οφεί-
λονται στις συσκευές αλλά στον τρόπο χρήσης τους και αλληλεπίδρασης µε άλλες συσκευές,
το οποίο φυσικά δεν είναι επιθυµητό. Το πρό�ληµα αυτό καλούνται εν µέρει να λύσουν άλ-
λες εργασίες οι οποίες ασχολούνται µε αλγόριθµους δροµολόγησης σε ασύρµατα δίκτυα [13]
[40].

Στην εργασία [42] παρουσιάζεται µια µελέτη της συνδεσιµότητας µεταξύ συσκευών
Bluetooth και κυρίως για τις διαδικασίες και το χρόνο που απαιτείται για να πραγµατο-
ποιηθεί µια σύνδεση µεταξύ τους. Ο στόχος της εργασίας ήταν κυρίως για την βελτίωση

της απόδοσης σε αλγόριθµους δροµολόγησης, όµως έχει προφανείς επιπτώσεις και σε όλα
τα πρωτόκολλα που λειτουργούν πάνω από το Bluetooth. Η εργασία συµπεραίνει το µε-
γάλο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την πραγµατοποίηση µιας σύνδεσης και προ-
τείνεται ότι για τη βελτίωση της συνδεσιµότητας µε βάση το ισχύον πρότυπο του Bluetooth

θα απαιτούνταν να αυξηθεί ο χρόνος που διαρκεί η διαδικασία ανίχνευσης για αίτηση σύν-
δεσης (page scan) εις βάρος της διαδικασίας ανίχνευσης για αναζήτηση συσκευών (inquiry
scan), το οποίο όµως θα είχε σαν επακόλουθο την ανικανότητα ανακάλυψης αυτής της συ-
σκευής (non-discoverable mode, βλ. ενότητα 2.3.2) και ακόµα αυξηµένη κατανάλωση ενέρ-
γειας. Επειδή αυτές οι λύσεις δεν είναι αποδεκτές, προτείνεται οι αλγόριθµοι δροµολόγησης
να αποφεύγουν να ανοίγουν νέες συνδέσεις και να επαναχρησιµοποιούν όσο είναι δυνατό

κάποιες υπάρχουσες συνδέσεις.
΄Οπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 ένα µεγάλο πρό�ληµα για την επικοινωνία µέσα στα µι-

κροδίκτυα Bluetooth, είναι η αυστηρή τοπολογία αστέρα η οποία δεν επιτρέπει στις υποτε-
λείς συσκευές να επικοινωνούν µεταξύ τους παρά µόνο µέσω της κύριας συσκευής. Αυτό
εκτός τις προφανείς επιπτώσεις επικοινωνίας, έχει επιπτώσεις τόσο στο διαθέσιµο εύρος
(bandwidth) του δικτύου όσο και στην ενέργεια που καταναλώνει η κύρια συσκευή καθώς
από αυτήν περνάει όλη η επικοινωνία µεταξύ των άλλων συσκευών. Στην εργασία [16] περι-
γράφεται µια λύση για το παραπάνω πρό�ληµα, σύµφωνα µε την οποία κάποιες χρονοθυρί-
δες (time-slots) εκποµπής δεδοµένων δεσµεύονται από την κύρια συσκευή για την απευθείας
επικοινωνία των υποτελών συσκευών µεταξύ τους. Η λύση αυτή προσοµοιώθηκε και αξιο-
λογήθηκεως προς τις επιπτώσεις που έχει σε ταχύτητα εκποµπής, χωρητικότητα δικτύου και
καταλισκόµενης ενέργειας και δείχθηκε η βελτίωση σε όλους τους τοµείς έναντι της κλασσι-
κής επικοινωνίας του Bluetooth. ∆υστυχώς η υλοποίηση αυτής της λύσης έγινε µόνο σε προ-
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σοµοίωση και δεν υπάρχει κάποια υλοποίηση για χρήση από εφαρµογές σε περι�άλλοντα

Bluetooth.

3.3.2 Βελτιώσεις της Ανακάλυψης Συσκευών στο Bluetooth

Στην ερευνητική εργασία [18] προτείνονται δυο διαφορετικές τεχνικές για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ανακάλυψης µεταξύ συσκευών Bluetooth. Στις τεχνικές αυτές προτείνε-
ται για κάποια συσκευή η οποία προσπαθεί να ανακαλύψει τις συσκευές που βρίσκονται

εµ�έλεια, να συνδέεται στις συσκευές που ήδη γνωρίζει και να ενηµερώνεται από αυτές για
τις υπόλοιπες συσκευές τις οποίες έχουν ήδη ανακαλύψει.

• Στην πρώτη τεχνική -η οποία ονοµάζεται στην εργασία "ολικής ανακάλυψης"- προ-
τείνεται ένα χρονικό όριο στην κλασσική διαδικασία ανακάλυψης του Bluetooth και

κατόπιν σύνδεση σε όλες τις συσκευές οι οποίες ανακαλύφθηκαν σε αυτό το χρονικό

διάστηµα, προκειµένου να ενηµερωθούν από αυτές για άλλες συσκευές οι οποίες πι-
θανόν βρίσκονται σε εµ�έλεια αλλά δεν απάντησαν κατά τη διαδικασία της ανακάλυ-
ψης.

• Στη δεύτερη τεχνική -η οποία ονοµάζεται "σταδιακής ανακάλυψης"- προτείνεται
εναλλαγή ανάµεσα σε διαδικασίες ανακάλυψης και σύνδεσης στις συσκευές µόλις αυ-
τές ανακαλυφθούν. Μόλις µια συσκευή απαντάει κατά τη διαδικασία ανακάλυψης,
ανοίγεται µια σύνδεση µε αυτήν προκειµένου να να ενηµερώσει για τις συσκευές τις

οποίες ήδη γνωρίζει.

Από τις µετρήσεις που έγιναν στις δύο αυτές µεθόδους από τους ερευνητές της εργασίας

πάνω σε πραγµατικές συσκευές, βρέθηκε ότι η πρώτη τεχνική είναι πιο αποδοτική όταν βρί-
σκονται πολλές συσκευές σε εµ�έλεια και όταν το σύστηµα απαιτεί µια πιο πλήρη εικόνα για

τις διαθέσιµες συσκευές, ενώ η δεύτερη τεχνική είναι προτιµότερη όταν δεν υπάρχουν πολ-
λές συσκευές σε εµ�έλεια (λιγότερες από 5) ή το σύστηµα δεν ενδιαφέρεται για µια συνολική
άποψη των διαθέσιµων συσκευών αλλά απαιτεί µια γρήγορη ανταπόκριση από ένα υποσύ-
νολο των συσκευών.

Στην εργασία [63] ακολουθείται µια διαφορετική προσέγγιση για τη βελτίωση του

απαιτούµενου χρόνου σύνδεσης µεταξύ δύο συσκευών Bluetooth, κατά την οποία προτείνε-
ται η χρήση της τεχνολογίας IrDA [2] για την ανακάλυψη των συσκευών µεταξύ τους. Πιο
συγκεκριµένα, οι ερευνητές της εργασίας αυτής προτείνουν την αποφυγή της χρονο�όρας
διαδικασίας ανακάλυψης του Bluetooth (inquiry) και προτείνουν τη χρήση της τεχνολογίας
IrDA για την ανακάλυψη των συσκευών και ανταλλαγή στοιχείων σχετικά µε τις διευθύν-
σεις τους, έτσι ώστε να µπορεί κατόπιν να ακολουθήσει η διαδικασία σύνδεσης. Επειδή
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στην τεχνολογία IrDA ο χρόνος που απαιτείται για την ανακάλυψη είναι της τάξης των 1.12
sec, σύµφωνα µε την έρευνα, δηλαδή αρκετά µικρότερος από τον απαιτούµενο χρόνο στο
Bluetooth, της τάξης των 10.24 sec για µια αξιόπιστη αναζήτηση (ενότητα 2.3.2) βλέπουµε
ότι η µέθοδος αυτή εισάγει µια εµφανώς µεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα της σύνδεσης όταν

πρέπει να προηγηθεί ανακάλυψη των συσκευών. ΄Οµως, η µέθοδος που προτείνει η εν λόγω
έρευνα είναι µειωµένης χρηστικότητας και αποτελεί χρήσιµη λύση µόνο σε εξειδικευµένα

σενάρια χρήσης, καθότι αφενός απαιτεί εξοπλισµό πέραν του απαραίτητου (IrDA) οπότε
αυξάνει το κόστος και αφετέρου επειδή προσθέτει και όλα τα µειονεκτήµατα της τεχνολο-
γίας IrDA,από τα οποία πιο σηµαντικά είναι η µικρή εµ�έλεια και η µειωµένη συνδεσιµότητα
µόνο όταν υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και δέκτη, το οποίο εκµηδενίζει τα πλεο-
νεκτήµατα της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων που χρησιµοποιεί το Bluetooth.

Στην εργασία [8] γίνεται µια αποτίµηση της διαδικασίας ανακάλυψης συσκευών

Bluetooth µεταξύ τους µε σκοπό την καλύτερη δροµολόγηση µεταξύ των συσκευών. Μέσα
από προσοµείωση της διαδικασίας ανακάλυψης έδειξαν ότι σε περι�άλλον µε πολλές συ-
σκευές, περίπου 60, για να υπάρχει µια εγγύηση ότι όλες οι συσκευές θα ανακαλύψουν το
µεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες συσκευές (> 90%) απαιτείται χρονικό διάστηµα της
τάξης των 18 sec το οποίο είναι πολύ µεγάλο. ΄Εδειξαν δηλαδή τη στατιστική αδυναµία να
υπάρχει µια πλήρης γνώση των γειτονικών συσκευών και ακόµα περισσότερο, την αδυναµία
να υπάρχει µια κάποια σχετική συνέπεια του συστήµατος αλλά και ταχεία "αντίδραση" του
σε αλλαγές, για παράδειγµα σε δυναµικά περι�άλλοντα όπου υπάρχει πληθώρα συσκευών
οι οποίες αλλάζουν συνεχώς, διότι χρονικό διάστηµα της τάξης των 18 sec είναι σχεδόν απα-
γορευτικό για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, καθότι για να υπάρχει συνεχής ενη-
µέρωση θα έπρεπε το σύστηµα να εκτελεί διαρκώς αναζήτηση για άλλες συσκευές, το οποίο
όµως όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στην συνδεσιµότητα των συ-
σκευών. Αντίθετα, µέσω της εργασίας οι συγγραφείς έδειξαν ότι µε µια διαδικασία ανα-
κάλυψης της τάξης των 6 sec, δηλαδή το 1/3 του χρόνου, µπορεί να ανακαλυφθεί ποσοστό
από συσκευές ικανό να εξασφαλίσει ότι οι περισσότερες συσκευές γνωρίζουν αρκετές "γει-
τονικές" συσκευές ώστε να µπορούν να δηµιουργηθούν συνδεδεµένα υποδίκτυα τα οποία
τελικά µέσω της δροµολόγησης να µπορούν να εξασφαλίσουν την επικοινωνία όλων των

συσκευών µεταξύ τους.

3.3.3 Βελτιώσεις του Πρωτοκόλλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών στο

Bluetooth

Στην εργασία [5] προτείνεται ένα µοντέλο για βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας ανα-
κάλυψης υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας την κύρια συσκευή σε ρόλο µεσάζοντα. Πιο συγκε-
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κριµένα, οι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι εφόσον οι υποτελείς συσκευές στο ίδιο µικροδί-
κτυο δε µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους λόγω των περιορισµών που επι�άλλει το

Bluetooth και επειδή οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ τους πρέπει υποχρεωτικά να περάσει

µέσω της κύριας συσκευής, τότε ένα πιο αποδοτικό µοντέλο θα ήταν να µην επικοινωνούν
καθόλου µεταξύ τους αλλά για οποιαδήποτε αναζήτηση υπηρεσιών σε συσκευές µέσα στο

δικό τους µικροδίκτυο να απευθύνονται στην κύρια συσκευή, η οποία θα αναλαµ�άνει να
µαζεύει και να διατηρεί ένα κατάλογο των διατιθέµενων υπηρεσιών από τις υποτελείς συ-
σκευές. Στην εργασία έγινε και πειραµατική αποτίµηση της µεθόδου αυτής µέσω προσο-
µοίωσης και αποδείχθηκε η εµφανής βελτίωση στην ταχύτητα της ανακάλυψης αλλά και η

µείωση της απαιτούµενης επικοινωνίας έναντι του συµ�ατικού µοντέλου του Blutooth, στο
µεγαλύτερο ποσοστό των πειραµάτων που έγιναν.

Στις εργασίες [4] [3] έχει γίνει µια προσπάθεια να βελτιωθεί το πρωτόκολλο ανακάλυ-
ψης υπηρεσιών του Bluetooth προσθέτοντας τη δυνατότητα για ανακάλυψη υπηρεσιών όχι

µόνο µε λεξικογραφική σύγκριση των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας αλλά µε σηµασιολο-
γικά κριτήρια. Για να το επιτύχουν αυτό οι συγγραφείς στέλνουν σε κάθε αίτηση όχι µόνο
απλές λεξικογραφικές περιγραφές µιας υπηρεσίας όπως γίνεται στο υπάρχον Bluetooth,
αλλά ολόκληρες περιγραφές RDF, όπως επίσης οι αιτήσεις ανακάλυψης. Επίσης υπάρχει
ένα ξεχωριστό υποσύστηµα επιφορτισµένο µε το σηµασιολογικό ταίριασµα των αιτήσεων µε

τις περιγραφές των υπηρεσιών. Στην εργασία δεν υπάρχει κάποια περιγραφή ερωτηµάτων
ή κάποιο σενάριο αλληλεπίδρασης στο οποίο να γίνεται χρήση και εκµετάλλευση αυτών των

παραπάνω δυνατοτήτων και δεν αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος που επιτυγχάνεται το ταί-
ριασµα αυτό, καθώς ο κύριος σκοπός της εργασίας αποσκοπεί σε µια αποτίµηση της επι-
�άρυνσης που προσθέτει στο υπάρχων πρωτόκολλο. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι δεν
υπάρχει πολύ περισσότερο υπολογιστικό κόστος από ότι στο κλασσικό πρωτόκολλο ανα-
κάλυψης υπηρεσιών και ότι θα ήταν εφικτή µια τέτοια προσθήκη. Στους στόχους της εργα-
σίας είναι και µια µελλοντική αποτίµησή του σε πραγµατικές συνθήκες και όχι µόνο µέσω

προσοµοίωσης.
Στην εργασία [56] προτείνονται κάποιες άλλες µέθοδοι για βελτιστοποίηση της ανα-

κάλυψης υπηρεσιών πάνω από δίκτυα Bluetooth. Η πρώτη µέθοδος που προτείνεται είναι

να γίνουν αλλαγές στις παραµέτρους που καθορίζουν το διάστηµα το οποίο διαρκεί η δια-
δικασία σάρωσης για αναζήτηση συσκευών (inquiry scan) ώστε να διαρκεί περισσότερη ώρα
και να υπάρχουν περισσότερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια αναζήτη-
σης για συσκευές. Επειδή όµως η επικοινωνία πάνω από Bluetooth και ακόµα περισσότερο

η αναζήτηση συσκευών είναι ενεργο�όρες διαδικασίες, προτείνεται ακόµα µια λύση η οποία
προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των συσκευών προκειµένου να υπάρχει βελτίωση χωρίς ση-
µαντικές επιπτώσεις στον τοµέα της κατανάλωσης ενέργειας. Η πρόταση της εργασίας αυ-
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τής είναι να περιοριστεί ο χρόνος αναζήτησης για κάθε συσκευή µόλις στα 2.56 sec, δηλαδή
στο χρόνο που απαιτείται για να γίνει σάρωση σε ένα "τραίνο" συχνοτήτων (βλ. ενότητα
2.3.2) και κατόπιν από τις συσκευές που θα έχουν ανακαλυφθεί να επιλέγονται µερικές µε
τις οποίες να δηµιουργείται σύνδεση. Μέσω της σύνδεσης αυτής µπορεί να γίνεται διάχυση

της πληροφορίας για τις υπόλοιπες συσκευές οι οποίες υπάρχουν στην εγγύς περιοχή, χω-
ρίς να χρειάζεται να γίνει µια εκτενής αναζήτηση. Το µοντέλο αυτό είναι µεν πιο σύνθετο
από το µοντέλο που ακολουθεί το Bluetooth, όµως λόγω της σηµαντικά λιγότερης χρονικής

καθυστέρησης που απαιτείται για να ανοίξει µια καινούρια σύνδεση (βλ. ενότητα 2.3.6) σε
σχέση µε το χρόνο για µια αξιόπιστη αναζήτηση συσκευών (βλ. ενότητα 2.3.2) κρίνεται πιο
αποδοτικό.

Στην εργασία [34] το παραπάνω µοντέλο επεκτείνεται ακόµα περισσότερο και οι συγ-
γραφείς προτείνουν ένα µοντέλο παρόµοιο µε αυτό που αναπτύξαµε και υλοποιήσαµε και

εµείς στην παρούσα εργασία (βλ. ενότητα 4.1), παράλληλα µε τη δική µας εργασία. Πιο
συγκεκριµένα προτείνεται ένα µοντέλο από συνεργαζόµενες συσκευές οι οποίες δρουν σαν

µεσάζοντες και συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις διατιθέµενες υπηρεσίες από άλλες συ-
σκευές, όµοια µε τις αντίστοιχες οντότητες µεσάζοντες τις οποίες είδαµε παραπάνω ότι

υπάρχουν σε αρκετά άλλα παρόµοια πρωτόκολλα/συστήµατα. Οι συγγραφείς προτείνουν
µια διαδικασία εκλογής µεταξύ των συσκευών, ώστε να καθορίζουν µεταξύ τους ποιά συ-
σκευή θα επιφορτίζεται µε το ρόλο του µεσάζοντα. Την εργασία αυτή θα την αναλύσουµε
εκτενέστερα στις ενότητες 4.2.1, 4.1 καθώς σχετίζεται άµεσα µε τη δική µας εργασία οπότε
χρησιµεύει σαν βάση για να αποτιµήσουµε και να συγκρίνουµε τις δικές µας προτάσεις και

τη δική µας υλοποίηση, καθώς και τα σηµεία όπου εµείς ή οι συγγραφείς επέλεξαν διαφο-
ρετικές µεθόδους.
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Κεφάλαιο4
Επεκτάσεις στο Πρωτόκολλο Ανακάλυψης

Υπηρεσιών του Bluetooth

Με βάση τα συµπεράσµατα από την σχεδίαση του Bluetooth (βλ. ενότητα 2.5 και του Πρω-
τόκολλου Ανακάλυψης Υπηρεσιών τουBluetooth (βλ. ενότητες 2.4.3, 2.5) και µελετώντας τη
σχετική ερευνητική εργασία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον τον τοµέα της ανακάλυψης

υπηρεσιών πάνω από δίκτυα (βλ. ενότητα 3), αναπτύξαµε κάποιες περαιτέρω προτάσεις

για τη βελτίωση της διαδικασίας αναζήτησης υπηρεσιών πάνω από Bluetooth.
Οι προτάσεις µας αυτές είναι ένας συνδυασµός από τεχνικές/αρχιτεκτονικές οι οποίες

υπάρχουν σε άλλα συστήµατα και πιστεύουµε ότι µπορούν να εφαρµοστούν και στο

Bluetooth, αλλά και βελτιώσεις οι οποίες εκµεταλλεύονται την φύση του Bluetooth και προ-
σφέρουν µια πιο σφαιρική αντιµετώπιση του πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών, όχι
µόνο στο επίπεδο εφαρµογών αλλά και σε υποκείµενα επίπεδα, όπως είναι η ανακάλυψη
των συσκευών.

4.1 Η µεθοδολογία της σχεδίασής µας

Για να βελτιώσουµε το πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών του Bluetooth θα µπορούσαµε

να ακολουθήσουµε δύο διαφορετικές µεθοδολογίες.
Η πρώτη µεθοδολογία, της προσέγγισης από πάνω -προς- κάτω (top -to- bottom

approach) θα ήταν να µελετήσουµε το πρό�ληµα της ανακάλυψης υπηρεσιών γενικότερα,
να σχεδιάσουµε κάποιο πρωτόκολλο εξ’αρχής ή να προτείνουµε κάποια εναλλακτική σχε-
δίαση βασισµένη σε κάποιο γνωστό, δοκιµασµένο σύστηµα και κατόπιν να υλοποιήσουµε
την εκδοχή αυτή πάνω από Blutooth. Η µεθοδολογία αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι θα είχε
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γενικότερη σχεδίαση, ανεξάρτητη του Bluetooth, οπότε θα µπορούσε να βρει εφαρµογή και
σε άλλα συστήµατα µε λίγες ή περισσότερες τροποποιήσεις. ΄Οµως έχει το σηµαντικό µειο-
νέκτηµα ότι πιθανότατα δε θα λάµ�ανε υπόψιν τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες και λεπτο-
µέρειες του Bluetooth µε αποτέλεσµα να µην το εκµεταλλεύεται στο έπακρο.

Η δεύτερη µεθοδολογία, της προσέγγισης από κάτω -προς- πάνω (bottom -to- top
approach) θα ήταν να στηρίξουµε τη γενικότερη σχεδίαση και υλοποίηση του συστήµατός
µας στην πλατφόρµα του Bluetooth, αλλά µε µια αρκετά γενική σχεδίαση ώστε να µπορεί να
επεκταθεί και σε άλλες πλατφόρµες µε κάποιες προσθήκες ή αλλαγές. Η προσέγγιση αυτή

έχει το πλεονέκτηµα ότι θα εκµεταλλεύεται τις ιδιαιτερότητες του Bluetooth, πράγµα πολύ
κρίσιµο στην περίπτωση µας όπου θέλουµε να βελτιώσουµε την απόδοση σε διάφορους το-
µείς, αλλά φέρει και το µειονέκτηµα-κίνδυνο η σχεδίαση να είναι προσανατολισµένη υπε-
ρ�ολικά στην πλατφόρµα Bluetooth µε αποτέλεσµα να χαθεί η γενικότητα της σχεδίασης

αλλά και η υλοποίηση να µην είναι επεκτάσιµη και σε άλλες πλατφόρµες.
Για την εργασία αυτή προτιµήσαµε τη δεύτερη µεθοδολογία, δηλαδή της προσέγγι-

σης από κάτω-προς-πάνω. Οι λόγοι που µας οδήγησαν σε µια τέτοια σχεδίαση ήταν ότι

όπως αναφέρεται και στην εργασία [52] για το επιχείρηµα άκρο -προς- άκρο (end -to- end
argument), σε µια εφαρµογή/εργασία όπου έχει σαν σκοπό την βελτίωση της απόδοσης σε
διάφορους τοµείς (ταχύτητα, κατανάλωση εύρους δικτύου, ασφάλεια κλπ) πρέπει να λα-
µ�άνονται υπόψιν και τα χαµηλότερα επίπεδα από αυτά στα οποία δραστηριοποιείται η

εφαρµογή/εργασία αυτή, καθότι καθορίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την απόδοση -οπότε
δεν υπάρχει η πολυτέλεια να αγνοούνται- αλλά και είναι πιθανόν κάποια εργασία να επανα-
λαµ�άνεται -άσκοπα- σε περισσότερα επίπεδα οπότε µια γενικότερη θεώρηση των επιπέδων
αυτών αποσο�εί τέτοιους κινδύνους.

∆ιάφορα ζητήµατα τα οποία έπρεπε να λά�ουµε υπόψιν κατά τη σχεδίαση µας ήταν:

• Στην περίπτωση της ανακάλυψης υπηρεσιών πάνω από Bluetooth, σηµαντικό τµήµα
της διαδικασίας αυτής για µια συσκευή είναι η ανακάλυψη αρχικά των γειτονικών συ-
σκευών της και έπειτα η ανακάλυψη των υπηρεσιών σε αυτές τις συσκευές. Οπότε το
ενδιαφέρον της εργασίας µας θα έπρεπε να επικεντρωθεί και στην βελτίωση της δια-
δικασίας ανακάλυψης των συσκευών.

• ΄Επειτα από το στάδιο της ανακάλυψης των γειτονικών συσκευών, σηµαντικό ρόλο
παίζει η σύνδεση µε τις υπόλοιπες συσκευές καθώς είδαµε ότι υπάρχουν διάφορα προ-
�λήµατα συνδεσιµότητας στοBluetooth (βλ. ενότητα 2.5), οπότε η σχεδίαση θα έπρεπε
να αντιµετωπίζει το πρό�ληµα της συνδεσιµότητας µεταξύ συσκευών.

• Εκτός από την αντιµετώπιση των επιµέρους προ�ληµάτων ανακάλυψης και συνδεσι-
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µότητας των συσκευών, µια γενικότερη άποψη θα επέ�αλλε την προσπάθεια περιορι-
σµού τους, δηλαδή προσπάθεια ώστε κατά το δυνατόν να µη χρειάζεται να γίνεται η
ανακάλυψη των γειτονικών συσκευών ή σύνδεση µε αυτές.

• ΄Ενα σηµαντικό πρό�ληµα είναι ότι το µηχανισµό ανακάλυψης υπηρεσιών τον χρησι-
µοποιούν εκτός από το χρήστη και προγράµµατα, όπως εφαρµογές ή άλλες υπηρεσίες.
΄Ενας χρήστης πιθανότατα είναι διατεθειµένος να περιµένει ένα χρονικό διάστηµα µε-
ρικών δευτερολέπτων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακάλυψης, όµως για
ένα πρόγραµµα αυτό µπορεί να αποτελεί καθοριστική -και ανεπίτρεπτη- τροχοπέδη
για την οµαλή λειτουργία του. Ακόµα περισσότερο, στην ίδια συσκευή είναι δυνατόν
-και µάλιστα πολύ πιθανό- να υπάρχουν πολλές εφαρµογές/υπηρεσίες οι οποίες ανα-
ζητούν για άλλες υπηρεσίες χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο αυτό.

Λαµ�άνοντας υπόψιν τα παραπάνω ζητήµατα αλλά και την υπάρχουσα ερευνητική

εργασία, καταλήξαµε στις παρακάτω δύο προτάσεις-επεκτάσεις του Πρωτοκόλλου Ανα-
κάλυψης Υπηρεσιών.

4.2 ∆ιοµότιµη αρχιτεκτονική µε τη χρήση του µηχανισµού

ανακάλυψης συσκευών

Είναι κοινός τόπος στις περισσότερες εργασίες, να υπάρχει ένας µηχανισµός οµαδοποίησης
(aggregation) τόσο των αιτήσεων προς ανακάλυψη υπηρεσιών, όσο και των απαντήσεων
προς τους πελάτες. Σε άλλα πρωτόκολλα υπάρχει κάποιος µεσάζωντας ο οποίος αναλα-
µ�άνει να συγκεντρώνει είτε αιτήσεις αναζήτησης, είτε αποτελέσµατα αναζητήσεων, είτε
περιγραφές υπηρεσιών ώστε τελικά να µη χρειάζεται για κάθε αναζήτηση, είτε πρόκειται
για αναζήτηση συσκευών είτε για αναζήτηση υπηρεσιών, να επικοινωνεί η τοπική συσκευή
µε όλες τις υπόλοιπες.

Εάν διαφορετικές υπηρεσίες στην ίδια συσκευή εκτελούν αναζητήσεις, αυτό δε θα
πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα κάθε φορά να εκκινείται µια καινούρια διαδικασία αναζή-
τησης και επίσης θα πρέπει τα αποτελέσµατα από διαφορετικές αναζητήσεις να αποθηκεύ-
ονται προσωρινά, σε περίπτωση που χρειαστούν από κάποια άλλη εφαρµογή στην ίδια συ-
σκευή. Το παραπάνω ισχύει σε επίπεδο συσκευής, ώστε να υπάρχει επαναχρησιµοποίηση
από τις τοπικές εφαρµογές και υπηρεσίες αλλά και σε επίπεδο δικτύου ώστε να υπάρχει επα-
ναχρησιµοποίηση του µηχανισµού από διαφορετικές συσκευές.

Σε επίπεδο συσκευής, ως πιο κατάλληλη τεχνική κρίναµε την ύπαρξη µιας κεντρικής
εφαρµογής (daemon) σε κάθε συσκευή, επιφορτισµένης να αναλαµ�άνει τη διεκπεραίωση
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των αναζητήσεων, ώστε να υπάρχει κεντρικός συντονισµός για τις αναζητήσεις εκ µέρους
πολλών εφαρµογών αλλά και προσωρινή αποθήκευση των αποτελεσµάτων για πιθανή επα-
ναχρησιµοποίησή τους. Οι τοπικοί πελάτες µπορούν να επικοινωνούν µε την εφαρµογή

daemon και να εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:

• Εγγραφή τοπικής υπηρεσίας

• ∆ιαγραφή τοπικής υπηρεσίας

• Αίτηση προς αναζήτηση κάποιας υπηρεσίας

• Αίτηση προς αναζήτηση και απαρίθµηση όλων των διαθέσιµων υπηρεσιών

Για την ικανοποίηση των αιτήσεων αναζήτησης η εφαρµογή συνδέεται µε την αντί-
στοιχη εφαρµογή daemon σε άλλες συσκευές τις οποίες ανακαλύπτει χρησιµοποιώντας το

µηχανισµό ανακάλυψης συσκευών του Bluetooth, και ανακτά µια λίστα από τις υπηρεσίες
οι οποίες είναι καταγεγραµµένες στη συσκευή αυτή. Στην εικόνα 4.1 φαίνονται οι αλληλε-
πιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών υποσυστηµάτων που συµµετέχουν στην αρχιτεκτονική

του συστήµατος σε επίπεδο συσκευής.

Discovery
Daemon

service

servicediscover

register

DEVICE

Discovery
Daemon

application

service

service

DEVICE

register

discover

discover

Σχήµα 4.1: Αλληλεπίδραση µεταξύ υποσυστηµάτων στο προτεινόµενο πρωτόκολλο.

Για το επίπεδο δικτύου, ως πιο κατάλληλη κρίναµε την αρχιτεκτονική των υπερ-
κόµ�ων (βλ. ενότητα 3.1.1.3) καθώς επιτρέπει στο σύστηµα να δηµιουργήσει µια τέτοια

οµαδοποίηση χωρίς όµως να την επι�άλλει, χωρίς να καταστρατηγείται η αυτονοµία των

κόµ�ων και χωρίς η οργάνωση αυτή να κάνει υποθέσεις για τη διαθεσιµότητα των κόµ�ων

το οποίο θα είχε επιπτώσεις στην ανοχή του συστήµατος σε λάθη. Επειδή όπως αναφέραµε
στο κεφάλαιο 1 τα σενάρια χρήσης χαρακτηρίζονται από έντονη τοπικότητα, πιστεύουµε
ότι µια υλοποίηση η οποία θα χρησιµοποιεί τη χρήση µεσαζώντων µπορεί να εκµεταλλευτεί

καλύτερα αυτή την τοπικότητα.
Με τη χρήση της αρχιτεκτονικής υπερ-κόµ�ων, ορισµένοι από τους απλούς κόµ�ους

αναλαµ�άνουν να διαδραµατίζουν το ρόλο του µεσάζωντα και να αποθηκεύουν πλη-
ροφορίες για την ύπαρξη άλλων συσκευών σε εµ�έλεια, καθώς και για τις υπηρεσίες
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που προσφέρουν αυτές οι συσκευές. Οι υπερ-κόµ�οι εκτελούν περιοδικές αναζητήσεις
ανά περιόδους διάρκειας UPDATE INTERVAL για απαρίθµηση όλων των διαθέσιµων συ-
σκευών/υπηρεσιών σε εµ�έλεια και διατηρούν µια προσωρινή µνήµη µε αυτές τις πληροφο-
ρίες όπου κάθε τέτοια εγγραφή σχετίζεται µε µια χρονοετικέτα (timestamp) η οποία χαρα-
κτηρίζει πόσο πρόσφατα ανακαλύφθηκε η υπηρεσία/συσκευή. ΄Οσο η υπηρεσία/συσκευή
εξακολουθεί να βρίσκεται σε εµ�έλεια η χρονοετικέτα ενηµερώνεται, ενώ µε το πέρας

κάποιου συγκεκριµένου χρονικού ορίου RECORD EXPIRY TIMEOUT οι εγγραφές δια-
γράφονται σαν παρωχηµένες ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο υπερ-κόµ�ος θα παρέχει κατά
το δυνατόν συνεπείς πληροφορίες. Φυσικά, στα πλαίσια ενός δυναµικού κατανεµηµένου
συστήµατος η συνέπεια των πληροφοριών αποτελεί από µόνο του πεδίο έρευνας και είναι

αποδεδειγµένο ότι οι όποιες εγγυήσεις µπορούν να περιοριστούν σε συγκεκριµένα χρονικά

περιθώρια συνέπειας, ποτέ όµως δε µπορεί να εξασφαλισθεί απόλυτη συνέπεια καθώς συ-
σκευές µπορούν να προστίθενται ή να εγκαταλείπουν συνεχώς ένα τέτοιο σύστηµα.

simple node

super−node

An arrow indicates that a super−node is aware
of the existence of another node

Σχήµα 4.2: Τοπολογία δικτύου µε βάση το προτεινόµενο πρωτοκόλλο.

Στην εικόνα 4.2 φαίνεται σχηµατικά η µορφή της τοπολογίας του -εικονικού- δικτύου
που σχηµατίζεται µε τη χρήση της αρχιτεκτονικής υπερ-κόµ�ων, µε βάση την γνώση που
έχει κάθε κόµ�ος(συσκευή) για την ύπαρξη άλλων κόµ�ων. Κάθε κόµ�ος γνωρίζει ένα υπο-
σύνολο από τους υπάρχοντες σε κάποια ακτίνα γύρω του αλλά στο σχήµα απεικονίζουµε

µόνο για τους υπερ-κόµ�ους τις πιθανές "συνδέσεις" (γνώση ύπαρξης) χάριν απλοποίησης
του σχήµατος. Το Πρωτόκολλο Ανακάλυψης χρησιµοποιούν για να ενηµερώνονται και οι
απλοί κόµ�οι αλλά και οι υπερ-κόµ�οι για τις συσκευές που υπάρχουν σε εµ�έλεια.

Οι κόµ�οι αποφασίζουν δυναµικά εάν θα παρέχουν µια υπηρεσία υπερ-κόµ�ου και
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µπορούν να εναλλάσσουν ρόλους κατά βούληση, καθώς οι υπόλοιποι κόµ�οι δεν "βασίζον-
ται" σε αυτούς. Εάν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλοί υπερ-κόµ�οι σε εµ�έλεια, τότε µπο-
ρούν να επιλέγουν να µειώσουν τα διαστήµατα περιοδικής ανανέωσης ή και να αναστείλουν

τελείως τη λειτουργία υπερ-κόµ�ου ενώ άλλες φορές πάλι, εάν διαπιστώσουν ότι δεν υπάρ-
χει κάποιος υπερ-κόµ�ος σε εµ�έλεια µπορούν να προσφέρουν οι ίδιοι την υπηρεσία αυτή.
Οµοίως µε το µηχανισµό υπερ-κόµ�ων στα συστήµατα ανταλλαγής αρχείων, οι κόµ�οι θα
µπορούσαν να κρίνουν µε "έξυπνα" κριτήρια εάν µπορούν/πρέπει να γίνουν υπερ-κόµ�οι,
µε βάση την υπολογιστική ισχύ του κόµ�ου, αν έχει πολλές ή λίγες τοπικές υπηρεσίες (εάν
έχει πολλές υπηρεσίες, θα είναι ήδη µεγάλος ο φόρτος του από τις αιτήσεις σύνδεσης) κ.ά.
Επίσης, πολύ σηµαντικό κριτήριο είναι εάν ένας κόµ�ος ήδη συµµετέχει σε κάποιο µικροδί-
κτυο και ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτό, καθότι µια συσκευή-υποτελής δε θα είχε νόηµα
να είναι υπερ-κόµ�ος διότι δε θα είχαν οι άλλες συσκευές τη δυνατότητα να συνδεθούν σε
αυτή. Για τον ίδιο λόγο, ένα σηµαντικό κριτήριο για να γίνει ή όχι µια συσκευή υπερ-κόµ�ος
θα ήταν εάν υποστήριζε υπηρεσίες ή όχι. Ιδανικά, ένας υπερ-κόµ�ος δε θα διέθετε υπηρε-
σίες ή θα διέθετε πολύ λίγες.

Στη δική µας υλοποίηση, για να µπορούµε να ελέγξουµε και να µετρήσουµε πειραµα-
τικά τις επιδόσεις του συστήµατος δε µπορούσαµε να βασιστούµε σε µια δυναµική και άρα

τυχαία -εν µέρει- συµπεριφορά, οπότε καθορίζαµε µέσω εντολών πότε κάποιος κόµ�ος µε-
ταλλασσόταν σε υπερ-κόµ�ο και αντίστροφα.

Οπότε συνοπτικά, τα βήµατα που εκτελούν οι απλοί κόµ�οι συνοψίζονται στην παρα-
κάτω διαδικασία:

• Κάθε πελάτης που θέλει να εκτελέσει µια αναζήτηση κάποιας υπηρεσίας επικοινωνεί

µε την τοπική εφαρµογή (daemon) και κάνει µια αίτηση µε την ερώτησή του.

• Η τοπική εφαρµογή (daemon) διατηρεί µια λανθάνουσα µνήµη όπου αποθηκεύει διευ-
θύνσεις υπερ-κόµ�ων τους οποίους ανακάλυψε πρόσφατα. ∆οκιµάζει να ρωτήσει

πρώτα αυτούς για τις αναζητούµενες υπηρεσίες. Φυσικά, εάν η ίδια εφαρµογή εκτελεί
και ρόλο υπερ-κόµ�ου τότε αν έχει πληροφορίες για τις αναζητούµενες υπηρεσίες τις
επιστρέφει άµεσα.

• Εάν δεν διαθέτουν πληροφορίες οι υπερ-κόµ�οι, τότε ο πελάτης προχωράει σε µια
αναζήτηση συσκευών.

• Από τις συσκευές που ανακαλύπτει, εξετάζει αρχικά εάν ανακάλυψε κάποιες συ-
σκευές η οποίες είναι υπερ-κόµ�οι και δεν συµπεριλαµ�άνονται στη λανθάνουσα προ-
σωρινή µνήµη του. Εάν υπάρχουν τότε τις προσθέτει στην προσωρινή µνήµη του και
συνδέεται κατά προτεραιότητα µαζί τους προς αναζήτηση των υπηρεσιών.
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• Εάν και πάλι δεν ανακαλύψει τις υπηρεσίες που αναζητάει, τότε συνδέεται µε όλες τις
υπόλοιπες συσκευές τις οποίες ανακάλυψε και εκτελεί το πρωτόκολλο ανακάλυψης

υπηρεσιών. ∆ε χρειάζεται να συνδεθεί µε τις συσκευές στις οποίες διαπίστωσε µέσω
των υπερ-κόµ�ων ότι δεν υπάρχει διαθέσιµη η υπηρεσία που αναζητεί, οπότε εξοικο-
νοµεί χρόνο από περιττές συνδέσεις.

Οι λειτουργίες που εκτελούν οι υπερ-κόµ�οι επιπλέον από τους απλούς κόµ�ους είναι
οι εξής:

• Περιοδικά εκτελούν αναζήτηση συσκευών και ενηµερώνουν µια προσωρινή λαν-
θάνουσα µνήµη µε τις διαθέσιµες συσκευές και τις υπηρεσίες τους. ΄Οσες εγγραφές
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ενηµερωθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, διαγράφονται.

• Στις συνδέσεις που συνάπτονται µαζί τους, εκτός από τις δικές τους υπηρεσίες είναι
σε θέση (εάν τους ζητηθεί) να επιστρέψουν και τις υπηρεσίες άλλων συσκευών για τις
οποίες γνωρίζουν πληροφορίες.

Τα παραπάνω ισχύουν για την αναζήτησης κάποιας συγκεκριµένης υπηρεσίας, όµως
στην περίπτωση του ερωτήµατος της απαρίθµησης όλων των διαθέσιµων υπηρεσιών είναι

επι�ε�ληµένο ο κόµ�ος που την εκτελεί να προ�εί σε πλήρη αναζήτηση συσκευών, ώστε να
υπάρχει εγγύηση ότι θα βρεθεί το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό από τις διαθέσιµες υπηρε-
σίες, καθώς όπως αναφέραµε παραπάνω δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι οι τυχόν υπερ-
κόµ�οι θα έχουν πληροφορίες για όλες τις διαθέσιµες συσκευές και µάλιστα σε ένα δυνα-
µικό, συχνά µετα�αλλόµενο περι�άλλον είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι υπερ-κόµ�οι δεν θα
διαθέτουν αξιόπιστη κατάσταση του συστήµατος. Επειδή όµως οι κόµ�οι δεν µπορούν να
γνωρίζουν για τις συνθήκες του περι�άλλοντος στο οποίο βρίσκονται, προκειµένου να επι-
τυγχάνουν πάντα το µέγιστο δυνατό ποσοστό επιτυχίας ανακάλυψης (ακόµα και εις βάρος
του χρόνου που χρειάζεται για την ανακάλυψη) είναι επι�ε�ληµένο πάντα όταν εκτελούν
απαρίθµηση των συσκευών να κάνουν πλήρη αναζήτηση συσκευών, όπως κάνει δηλαδή και
το Bluetooth SDP. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι στο ερώτηµα της πλήρους απαρίθµησης των
διαθέσιµων υπηρεσιών, το πρωτόκολλό µας θα ακολουθεί σχεδόν ίδια συµπεριφορά µε το
πρωτόκολλο τουBluetooth οπότε αναµένουµε και παρόµοιες επιδόσεις. Η διαφορά έγκειται

στο ότι η ύπαρξη των υπερ-κόµ�ων θα δρα βοηθητικά σε κάποιες περιπτώσεις καθώς εάν
ένας υπερ-κόµ�ος διαθέτει πληροφορίες για κάποιες συσκευές, δε θα χρειάζεται ο κόµ�ος
που εκτελεί την απαρίθµηση να ανοίγει σύνδεση µαζί τους.

Ακόµα και αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι κόµ�οι οι οποίοι λειτουργούν σαν µε-
σάζωντες, ένα πρό�ληµα είναι ότι προκειµένου να τους ανακαλύψει ένας άλλος κόµ�ος

πρέπει ούτως ή άλλως να "πληρώσει" το κόστος της ανακάλυψής τους, καθώς πρέπει να

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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κάνει αναζήτηση για συσκευές, πράγµα το οποίο είδαµε ότι είναι χρονο�όρος διαδικασία.
Ακόµα περισσότερο, εάν κάνει αναζήτηση για συσκευές αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ξεχω-
ρίσει ποιες από αυτές λειτουργούν µε την πρόσθετη υπηρεσία-µεσάζωντας, τότε ουσιαστικά
δεν υπάρχει κάποιο όφελος σε σχέση µε το κλασσικό πρωτόκολλο του Bluetooth καθώς θα

πρέπει και πάλι να ανοιχθούν συνδέσεις σειριακά µε όλες τις υπόλοιπες συσκευές έως ότου

ανακαλυφθεί η συσκευή-µεσάζωντας.
Σε αυτό το πρό�ληµα έρχεται να δώσει λύση το πεδίο CoD (Class of Device) (βλ.

ενότητα 2.3.3.1). Το πεδίο αυτό αποτελείται από 3 bytes, τα οποία µεταφέρονται κατά τη
διάρκεια αναζήτησης συσκευών από την αναζητούµενη συσκευή προς την αναζητώσα, µαζί
µε τη διεύθυνση της. Για το πεδίο αυτό υπάρχει µια πρότυπη κωδικοποίηση [6] ώστε να µε-
ταφέρονται µε αυτό διάφορες πληροφορίες κατά τη διαδικασία της αναζήτησης και υπάρ-
χει η πρό�λεψη για µελλοντική επέκτασή τους οπότε έχουν µείνει διαθέσιµα κάποια bits.
Στην σχεδίασή µας προτείνουµε µια επέκταση της πρότυπης κωδικοποίησης ώστε να πε-
ριλαµ�άνει την ένδειξη εάν µια συσκευή προσφέρει υπηρεσία µεσάζωντα. Η ένδειξη αυτή

µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας ένα από τα δεσµευµένα bits (όπως είναι τα bits 14, 15),
οπότε η επέκταση αυτή είναι συµ�ατή µε την υπάρχουσα κωδικοποίηση που χρησιµοποιεί-
ται στο Bluetooth και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί χωρίς να προκαλεί πρό�ληµα ασυ-
µ�ατότητας ή παρεµ�ολών σε άλλες συσκευές. Με τον τρόπο αυτό, µόλις ολοκληρωθεί
η φάση της αναζήτησης µπορεί η αναζητώσα συσκευή να διακρίνει ποιές συσκευές προ-
σφέρουν υπηρεσία µεσάζωντα και έτσι δε χρειάζεται να συνδεθεί µε όλες τις υπόλοιπες.

Εάν ο µεσάζωντας δεν διαθέτει πληροφορίες για την αναζητούµενη υπηρεσία τότε

η αναζητώσα συσκευή ακολουθεί το κλασσικό πρωτόκολλο και ανοίγει συνδέσεις µε τις

υπόλοιπες συσκευές χωρίς φυσικά να χρειάζεται να επικοινωνεί µε τις συσκευές µε τις

οποίες διαπίστωσε (µέσω του µεσάζωντα) ότι δε διαθέτουν την υπηρεσία, οπότε και στην
περίπτωση ακόµα που δεν ανακαλύψει την υπηρεσία, εξοικονοµεί χρόνο από τις άσκοπες
συνδέσεις που θα έπρεπε να εκτελέσει.

4.2.1 Υλοποίηση

Η υλοποίηση του παραπάνω µηχανισµού έγινε στη γλώσσα προγραµµατισµού C, στο περι-
�άλλον του λειτουργικού συστήµατος Linux. Για την υλοποίηση χρησιµοποιήθηκαν πραγ-
µατικές συσκευές Bluetooth ώστε η αποτίµηση του µηχανισµού να γίνει σε αληθινές συνθή-
κες και όχι µέσω προσοµοίωσης.

Η µορφή της υλοποίησης φαίνεται σχηµατικά στο σχήµα 4.3. Αποτελείται από τρία
διαφορετικά υπολογιστικά νήµατα (threads), το Remote Connection Handler Thread

το οποίο είναι υπεύθυνο να διαχειρίζεται αιτήσεις από τις άλλες συσκευές, το Local
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Connections Handler Thread το οποίο διαχειρίζεται τις αιτήσεις των τοπικών εφαρµο-
γών της συσκευής και το Update Thread το οποίο όµως ενεργοποιείται µόνο εάν η συσκευή

λειτουργεί σε συµπεριφορά υπερ-κόµ�ου και το οποίο εκτελεί περιοδικά αναζητήσεις συ-
σκευών, ώστε να ενηµερώνεται για τις υπάρχουσες συσκευές σε εµ�έλεια και τις υπηρεσίες
που αυτές διαθέτουν.

Service
Cache

Device
Cache

Update Thread

Local Connections
Handler Thread

Remote Connections
Handler Thread

Requests to
remote devices

Requests from
remote devices

Requests to
remote devices

Requests from
local applications

Σχήµα 4.3: Υλοποίηση του βελτιωµένου πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών µε τη χρήση
υπερ-κόµ�ων

Υπάρχει ακόµα ένας κοινός αποθηκευτικός χώρος (Device Cache) όπου κρατούνται
προσωρινές πληροφορίες για τις συσκευές για τις οποίες έχει γνώση η συσκευή, για τον

τύπο των συσκευών (εάν είναι υπερ-κόµ�οι ή όχι) και για τις διαθέσιµες υπηρεσίες τους

(Service Cache). Οι εγγραφές στον προσωρινό αποθηκευτικό χώρο έχουν χρονο-ετικέτες
(timestamps) σχετικά µε την τελευταία χρονική στιγµή που ενηµερώθηκαν, ώστε οι παρωχη-
µένες εγγραφές να διαγράφονται περιοδικά.

4.2.2 Χρόνος αναζήτησης συσκευών

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης χρειάστηκε να πάρουµε διάφορες αποφάσεις οι οποίες

καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την απόδοση του συστήµατός µας. Μια σηµαντική πα-
ράµετρος ήταν το χρονικό διάστηµα που επιθυµούσαµε να διαρκεί µια διαδικασία ανακάλυ-
ψης συσκευών. Στην πρότυπη περιγραφή του Bluetooth υποδεικνύεται ότι µια διαδικασία
ανακάλυψης χρειάζεται να διαρκεί χρονικό διάστηµα 10.24 sec (2 * 2 frequency trains

* 2.56 sec) για να είναι αρκετά αξιόπιστη, δηλαδή να επιτυγχάνει να επιστρέψει αρκετά
µεγάλο ποσοστό από τις συσκευές σε εµ�έλεια.
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Επειδή χρειάζεται αρκετά συχνά να εκτελούνται διαδικασίες αναζήτησης συσκευών

και αυτό το χρονικό διάστηµα είναι πολύ µεγάλο, προσπαθήσαµε να βρούµε µέσω µετρή-
σεων µια "χρυσή τοµή" για τη χρονική διάρκεια της αναζήτησης έτσι ώστε να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερης διάρκειας και να εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία για το σύ-
στηµά µας.

Για το λόγο αυτό προχωρήσαµε σε µετρήσεις µε αρκετό πλήθος από συσκευές, όπου
µετρούσαµε το ποσοστό επιτυχίας µιας συσκευής να ανακαλύψει όλες τις συσκευές σε

εµ�έλεια ως προς τη διάρκεια αναζήτησης. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στην εικόνα
4.4

Σχήµα 4.4: Ποσοστά συσκευών που ανακαλύφθηκαν σε σχέση µε τη διάρκεια της αναζήτη-
σης

Από την πρότυπη περιγραφή του Bluetooth γνωρίζουµε ότι απαιτούνται 2.56 sec (2
χρονικές µονάδες) για να σαρωθούν πλήρως όλες οι συχνότητες σε µια οµάδα (τραίνο) συ-
χνοτήτων από αυτές που χρησιµοποιούνται για τη διαδικασία της αναζήτησης συσκευών

και µόνο µετά από αυτό το χρονικό διάστηµα µπορεί να γίνει αναζήτηση στη δεύτερη οµάδα

(τραίνο) συχνοτήτων.
΄Οπως είναι αναµενόµενο λοιπόν θεωρητικά, µέσα σε 1.28 sec (αναζήτηση 1 χρονικής

µονάδας) δεν προλα�αίνει το Bluetooth να ανιχνεύσει αιτήσεις αναζήτησης ούτε καν σε ένα
ολόκληρο από τα τραίνα συχνοτήτων και παρατηρούµε ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στα

αποτελέσµατα των µετρήσεων καθώς στο 85% των µετρήσεων δεν κατόρθωσε να ανακαλύ-
ψει ούτε τις µισές συσκευές, σε ένα ποσοστό περίπου 20% δεν ανακάλυψε καµία συσκευή,
ενώ δεν κατόρθωσε ποτέ να ανακαλύψει όλες τις υπάρχουσες συσκευές.
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Σε αναζήτηση διάρκειας 2 χρονικών µονάδων (2.56 sec) παρατηρούµε ότι αυξάνεται
το ποσοστό των ανακαλυπτόµενων συσκευών σε σύγκριση µε την αναζήτηση διάρκειας 1
χρονικής µονάδας αλλά εξακολουθεί σε µεγάλο ποσοστό (περίπου 70 %) να ανακαλύπτει
λιγότερες από τις µισές συσκευές, ενώ και πάλι δεν κατόρθωσε ποτέ καθ’όλη τη διάρκεια
της µέτρησης να ανακαλύψει όλες τις διαθέσιµες συσκευές σε εµ�έλεια. Σε διάστηµα 2.56
sec σύµφωνα µε το πρότυπο του Bluetooth η συσκευή σαρώνει µόνο τις µισές συχνότητες (το
ένα εκ των δύο τραίνων-οµάδων συχνοτήτων) οπότε το αποτέλεσµα αυτό είναι λογικό και
αναµενόµενο.

Στην αναζήτηση διάρκειας 3 χρονικών µονάδων, θεωρητικά αναµένουµε καλύτερα

αποτελέσµατα καθώς πλέον η συσκευή σε αυτό το χρόνο σαρώνει µια ολόκληρη οµάδα συ-
χνοτήτων και µισή ακόµα από την εναποµείνουσα. Το αποτέλεσµα αυτό αντικατοπτρίζεται
και στις µετρήσεις µας όπου παρατηρούµε ότι έχει µηδενισθεί η πιθανότητα να µην ανα-
καλυφθούν καθόλου συσκευές, ενώ σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξης του 35% -σε
σχέση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις όπου ήταν µηδενικό- ανακαλύπτονται όλες οι συ-
σκευές ή σχεδόν όλες οι συσκευές.

΄Οπως αναµένουµε και θεωρητικά, σε 4 χρονικές µονάδες η συσκευή σαρώνει όλες τις
συχνότητες που καθορίζει η διαδικασία αναζήτησης, παρατηρούµε λοιπόν µεγάλα ποσοστό
επιτυχίας στην αναζήτηση διάρκειας 5.12 sec. Βλέπουµε ότι σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό
της τάξης του 74%, ανακαλύπτωνται όλες οι συσκευές σε εµ�έλεια, ενώ σε καµία περίπτωση
δεν είχαµε αποτυχία να εντοπιστεί τουλάχιστο το 75% των συσκευών σε εµ�έλεια. Βλέπουµε
λοιπόν ότι µια αναζήτηση τέτοιας διάρκειας είναι αρκετά αξιόπιστη και µε µεγάλη ακρί�εια

επιστρέφει το σύνολο σχεδόν των διαθέσιµων συσκευών.
Θέλοντας να αξιολογήσουµε κατά πόσον οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερα ποσοστά επι-

τυχίας µια αναζήτηση µεγαλύτερης διάρκειας, πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις διάρκειας 5
χρονικών µονάδων (6.40 sec). Παρατηρούµε σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά επιτυχίας
είναι παραπλήσια µε την προηγούµενη αναζήτηση. Σε ενδεικτικές µετρήσεις που πραγµα-
τοποιήσαµε µε ακόµα µεγαλύτερη διάρκεια αναζήτησης διαπιστώσαµε ότι αυξάνονται λίγο

τα ποσοστά επιτυχίας και όχι σε τέτοιο βαθµό ώστε να δικαιολογούν το επιπλέον χρονικό

κόστος. Αυτό είναι αναµενόµενο, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο των παρεµ�ολών
ή/και χαµένων πακέτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης οπότε πρακτικά εί-
ναι εξαιρετικά απίθανο να επιτύχουµε µηδενικές απώλειες.

Από τις παραπάνω µετρήσεις συµπεραίνουµε ότι µια αναζήτηση διάρκειας 8 χρονικών
µονάδων (10.24 sec) που προτείνεται από το πρότυπο του Bluetooth για µεγιστοποίηση του
ποσοστού αξιοπιστίας (επιτυχίας ανακάλυψης) είναι υπερ�ολική, συγκριτικά µε το χρονικό
κόστος της, καθώς µια αναζήτηση µε τη µισή µόνο διάρκεια (5.12 sec) µπορεί σε µεγάλο πο-
σοστό να ανακαλύψει το µεγαλύτερο ποσοστό από τις διαθέσιµες συσκευές και ως εκ τού-
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του η αναζήτηση διάρκειας 5.12 sec (4 * 1.28 sec) κρίνεται σαν η χρυσή τοµή του χρονικού
κόστους έναντι της αξιοπιστίας της αναζήτησης.

4.2.3 Χρόνος σύνδεσης συσκευών

΄Ενα κρίσιµο χαρακτηριστικό το οποίο ήταν χρήσιµο να γνωρίζουµε για το Bluetooth εί-
ναι ο απαιτούµενος χρόνος για τη σύνδεση µεταξύ δύο συσκευών Bluetooth. Για το λόγο
αυτό πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις ώστε να διαπιστώσουµε τη µέση καθυστέρηση που πα-
ρατηρείται και διαπιστώσαµε ότι η µέση καθυστέρηση όταν επιτυγχάνει η σύνδεση είναι της

τάξης 1.5 sec µε µέση απόκλιση 0.9 sec.
Οι χρόνοι αυτοί µπορούν να εξηγηθούν και θεωρητικά από την πρότυπη περιγραφή

τουBluetooth καθώς στη διαδικασία αίτησης σύνδεσης (βλ. ενότητα 2.3.4) ακολουθείται πα-
ρόµοια διαδικασία µε την διαδικασία αναζήτησης, όπου οι συχνότητες στις οποίες εκπέµ-
πουν/λαµ�άνουν οι συµµετέχουσες συσκευές χωρίζονται σε 2 οµάδες συχνοτήτων (trains).
Η εναλλαγή ανάµεσα στις δύο οµάδες συχνοτήτων που σαρώνει η συσκευή η οποία προσπα-
θεί να ανοίξει την σύνδεση (µελλοντική κύρια συσκευή) µπορεί να γίνει µόνο έπειτα από 1.28
sec σύµφωνα µε το πρότυπο, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει πιθανότητα να συµπέσει
στην κατάλληλη συχνότητα µε την -µελλοντική- υποτελή συσκευή, καθότι η µελλοντική υπο-
τελής συσκευή σαρώνει µία φορά κάθε 1.28 sec τη συχνότητα που καθορίζει ο αλγόριθµος
εναλλαγής συχνοτήτων.

Σε µια τυχαία διαδικασία αίτησης σύνδεσης, είναι αναµενόµενο ότι τις µισές περίπου
φορές τα ρολόγια των συσκευών θα βρίσκονται σε τέτοια σχετική θέση µεταξύ τους ώστε

να τύχει να σαρώνουν συχνότητες από την ίδια οµάδα συχνοτήτων, ενώ τις άλλες µισές να

τύχουν σε διαφορετική οµάδα συχνοτήτων, µε αποτέλεσµα λοιπόν στη µία περίπτωση να

χρειάζεται η σύνδεση χρόνο τουλάχιστο 1.28 sec ενώ στην άλλη περίπτωση χρόνο το πολύ

1.28 sec.
Το αποτέλεσµα αυτό αντικατοπτρίζεται και στις µετρήσεις, όπου διαπιστώνουµε ότι ο

χρόνος κυµαίνεται γύρω στο 1.5 sec, µε τυπική απόκλιση της τάξης του 0.9 sec.

4.3 ∆ιοµότιµη αρχιτεκτονική µε τη χρήση κωδικοποίησης

στο πεδίο CoD

Η αρχιτεκτονική που προτείναµε παραπάνω, χρησιµοποιεί και τροποποιεί το πεδίο CoD
αλλά µε ένα τρόπο ο οποίος είναι συµ�ατός µε το καθορισµένο πρότυπο από το Bluetooth

SIG [6]. Προχωρώντας την πρόταση αυτή ένα βήµα παραπέρα, σκεφτήκαµε ότι θα µπο-
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ρούσε να χρησιµοποιηθεί το πεδίο αυτό µε τη χρήση διαφορετικής κωδικοποίησης από την

προτεινόµενη, προκειµένου να πετύχουµε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. Βέ�αια όπως γί-
νεται κατανοητό, µε τη χρήση διαφορετικής κωδικοποίησης, η υλοποίησή µας γίνεται ασύ-
µ�ατη µε τις υπάρχουσες συσκευές.

΄Οπως φαίνεται στο σχήµα 2.6 το πεδίο αυτό αποτελείται από 3 bytes. Τα 2 πρώτα bits
χρησιµοποιούνται για να δείξουν το είδος κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται, οπότε µια
διαφορετική κωδικοποίηση δηλώνεται εκεί µε µια ένδειξη διαφορετική από την ένδειξη του

προτύπου, ώστε να µη δηµιουργεί προ�λήµατα στις άλλες συσκευές.
Τα υπόλοιπα bits χωρίζονται σε τρεις υπο-οµάδες, από τις οποίες η µία οµάδα δηλώνει

την ευρύτερη κατηγορία στην οποία ανήκει η συσκευή αυτή (υπολογιστής, τηλέφωνο, περι-
φερειακή συσκευή κλπ), η δεύτερη εξειδικεύει περισσότερο την υποκατηγορία στην οποία
ανήκει η συσκευή (για παράδειγµα, αν είναι περιφερειακή συσκευή καθορίζει εάν πρόκειται
για ποντίκι, πληκτρολόγιο, ακουστικά κλπ) ενώ στην τρίτη οµάδα υποδηλώνονται οι υπη-
ρεσίες τις οποίες διαθέτει η συσκευή.

Κάθε bit στην οµάδα αυτή αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη κατηγορία υπηρεσιών, από
µια πολύ γενική λίστα η οποία καθορίζεται στην πρότυπη κωδικοποίηση του πεδίου. Ου-
σιαστικά η κωδικοποίηση αυτή καθορίζει και µια οντολογία των πιθανών υπηρεσιών που

υπάρχουν ή µπορεί να υπάρχουν σε ένα δίκτυο προσωπικής περιοχής Bluetooth.
Υπάρχει γενικά η παραδοχή ότι το πεδίο αυτό προσφέρει λίγα bits διαθέσιµα προς

αξιοποίηση, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός του δεν ήταν η απευθείας ανακάλυψη των υπη-
ρεσιών µιας συσκευής, αλλά η απλή ένδειξη για τον τύπο της συσκευής, καθότι µην ξεχνάµε
ότι ένας από τους τοµείς εφαρµογής του Bluetooth είναι η διασύνδεση περιφερειακών µε-
ταξύ τους. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι σε µια εναλλακτική κωδικοποίηση δε θα χρεια-
ζόταν να υποδηλώνουµε το είδος της συσκευής, όπως γίνεται τώρα στο Bluetooth, καθώς
δεν κρίνουµε ότι είναι τόσο σηµαντική πληροφορία. Εξάλλου, για τις εφαρµογές/υπηρεσίες
που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες µιας αποµακρυσµένης συσκευής δεν έχει σηµασία το εί-
δος της συσκευής όσο οι ίδιες οι υπηρεσίες. Για παράδειγµα, µια υπηρεσία που µπορεί να
δεχτεί ένα ρεύµα δεδοµένων προς αποθήκευση ή επεξεργασία, δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία
αν τα δεδοµένα αυτά θα προερχόταν από ένα πληκτρολόγιο ή από µια άλλη εφαρµογή, αρ-
κεί το είδος της υπηρεσίας που θα προσέφερε να ήταν το ίδιο και να υποστήριζαν το ίδιο

πρωτόκολλο για την επικοινωνία µεταξύ τους.
Το συνολικό µέγεθος του πεδίου αυτού είναι 24 bits και 2 από αυτά πρέπει να χρησι-

µοποιηθούν για να δηλώσουν τον κωδικό της κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται, οπότε
µένουν 22 bits πλήρως αξιοποιήσιµα τα οποία δεν είναι επαρκή για να κωδικοποιηθούν σε
αυτά αρκετές πληροφορίες οι οποίες να δίνουν επακρι�ή προσδιορισµό για όλες τις πιθανές

υπηρεσίες που µπορεί προσφέρει µια συσκευή. Η πιθανή πλήρης οντολογία από υπηρεσίες
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θα είναι εν γένει πολύ µεγάλη, χωρίς και πάλι να µπορεί να προ�λέψει όσες πιθανόν ανα-
πτυχθούν µελλοντικά, ενώ και ο αριθµός των υπηρεσιών που προσφέρει µια συσκευή µπορεί
να είναι απεριόριστος, εάν για παράδειγµα πρόκειται για ένα υπολογιστή γενικού σκοπού.
Οπότε, οποιαδήποτε κωδικοποίηση και αν προτεινόταν αυτή θα µπορούσε να δίνει µόνο
γενικές περιγραφές των διαθέσιµων υπηρεσιών όπως γίνεται και τώρα στο Bluetooth και το

µόνο που θα διέφερε ίσως θα ήταν η οντολογία, η οποία θα µπορούσε να είναι πιο πλούσια
και να περιλαµ�άνει µια µεγαλύτερη και πιο ενηµερωµένη λίστα από υπηρεσίες. Ακόµα και
αν επεκτείναµε το υπάρχων µοντέλο και διαθέταµε από ένα bit του πεδίου CoD για κάθε γε-
νική κατηγορία υπηρεσιών, θα µπορούσαµε να υποδηλώσουµε την ύπαρξη (ή µη ύπαρξη)
έως 22 διαφορετικών υπηρεσιών, δηλαδή δεν υπάρχει ένα τόσο σηµαντικό κέρδος το οποίο
να δικαιολογεί το κόστος και την αναστάτωση που θα επέφερε µια τέτοια αλλαγή.

΄Οµως, µια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι σε συνηθισµένα σενάρια χρήσης υπάρ-
χουν αρκετές συσκευές οι οποίες προσφέρουν µόνο µία υπηρεσία, ή ότι µόνο µία υπηρεσία
είναι η βασική. Για παράδειγµα, όταν το σενάριο χρήσης συµπεριλαµ�άνει περιφερειακές
συσκευές, το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι συσκευές θα προσφέρουν µόνο µία υπηρεσία.
Οπότε αφού έτσι και αλλιώς δε µπορούµε να περιγράψουµε λεπτοµερώς όλες τις πιθανές

υπηρεσίες, θα µπορούσαµε να περιγράψουµε µία υπηρεσία εκτενώς δίνοντας περισσότε-
ρες πληροφορίες για αυτήν και να δεσµεύσουµε 1-2 bits σαν ένδειξη εάν υπάρχουν κι άλλες
υπηρεσίες διαθέσιµες, ώστε οι πιθανές ενδιαφερόµενες συσκευές να ανοίξουν L2CAP σύν-
δεση και να µάθουν περισσότερες πληροφορίες. Στην παρούσα υλοποίηση του Bluetooth

είναι κοινή περίπτωση µετά την ανακάλυψη µία συσκευή να πρέπει να ανοίξει L2CAP σύν-
δεση για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για τις υποστηριζόµενες υπηρεσίες, οπότε η
πρότασή µας δεν εισάγει κάποιο καινούρια επι�άρυνση στη συνολική διαδικασία, όµως σε
ειδικές περιπτώσεις χρήσης θα είχε µεγάλη επίπτωση στη βελτίωση της ταχύτητας ανακάλυ-
ψης, αφού κατευθείαν µε µια διαδικασία αναζήτησης συσκευών θα µπορούσε µια συσκευή
να ανακαλύψει µερικές ή και το σύνολο των συσκευών που έχουν τις υπηρεσίες τις οποίες

αναζητάει.
Στην εργασία [34] προτείνεται ένας τρόπος κωδικοποίησης µε τον οποίο µπορούµε να

περάσουµε πλήρη πληροφορία για µία υπηρεσία. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι αν κωδικο-
ποιούµε τις πληροφορίες για την υπηρεσία µε µια λεξικογραφική αναπαράσταση και υπο-
θέσουµε ότι οι πληροφορίες αυτές θα συγκρίνονται µόνο κατά το χρόνο της αίτησης και δε

θα χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, µπορούµε να εφαρµόσουµε µια διαδικασία hashing
πάνω στην πληροφορία αυτή ώστε να τη συµπυκνώσουµε σε 22 bits. Η διαδικασία αυτή δε

χρειάζεται να πληροί κάποιες εγγυήσεις ασφάλειας, παρά µόνο να προσφέρει µικρή πιθα-
νότητα συγκρούσεων (collision free algorithm)οπότε προτείνουν τη χρήση κάποιου από τους
γνωστούς hashing αλγορίθµους όπωςMD5, SHA1,MAA [54] κλπ. Με τον τρόπο αυτό προ-
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τείνουν οι συγγραφείς ότι µια συσκευή που αναζητάει συγκεκριµένα περιφερειακά ή συγ-
κεκριµένες υπηρεσίες, µπορεί να τις ανακαλύπτει µόνο µε µια διαδικασία αναζήτησης συ-
σκευών (inquiry) χωρίς το υπόλοιπο κόστος του πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών.

΄Ενα σηµαντικό πρό�ληµα µε αυτή την προσέγγιση είναι ότι µπορεί να απαντάει µόνο

σε ερωτήµατα του τύπου "Βρες την υπηρεσία Α" (για παράδειγµα "Βρες τον εκτυπωτή "DSL-
PRINTER-LASER1") αλλά όχι όµως σε ερωτήµατα του τύπου "Βρες µια υπηρεσία τύπου Β"
(για παράδειγµα "Βρες ένα laser εκτυπωτή" ή "Βρες όλους τους διαθέσιµους εκτυπωτές").

Η δική µας πρόταση είναι ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µια εναλλακτική κωδι-
κοποίηση συνολικά στα bits του πεδίουClass of Device έτσι ώστε η πληροφορία που εξάγεται

από τα bits αυτά να είναι πιο πλούσια από ότι στην εργασία που περιγράψαµε παραπάνω

ώστε να µπορεί καταρχήν να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία της ανακάλυψης υπηρεσιών

και ακόµα περισσότερο, να προσφέρει τη δυνατότητα κατά τη διαδικασία της ανακάλυψης
υπηρεσιών για ερωτήµατα όπως αυτά που περιγράψαµε.

Χρησιµοποιώντας κάποιο αλγόριθµο προθέµατος (prefix algorithm) [14] θα µπορούσε
κάποιος να καθορίσει εκτός από το είδος της υπηρεσίας που υποστηρίζει µια συσκευή της,
την ακρι�ή θέση στην οποία βρίσκεται σε µια ιεραρχική-δενδρική οντολογία. Στην κωδικο-
ποίηση που χρησιµοποιεί το Bluetooth, έχει φτιαχτεί µια πολύ γενική οντολογία για την πε-
ριγραφή/κατηγοριοποίηση των συσκευών που υπάρχουν (ή πιθανόν να υπάρξουν) και των
υπηρεσιών τους[6]. Θα µπορούσε να αναπτυχθεί λοιπόν µια πιο πλούσια οντολογία η οποία
να περιλαµ�άνει µια πιο ενδελεχή κατηγοριοποίηση όλων των γνωστών υπηρεσιών, πάνω
στην οποία να προσδιορίζει µε τη χρήση τουCoD η συσκευή ποια υπηρεσία προσφέρει. Από
τα 22 διαθέσιµα bits θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το 1 για να υποδηλώσει την ύπαρξη ή
µη περισσότερων διαθέσιµων υπηρεσιών (εκτός αυτής που ήδη περιγράφεται), 1 bit για να
υποδηλώσει εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία υπερ-κόµ�ου (ώστε να µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί η επέκταση που περιγράψαµε παραπάνω) και τέλος θα έµεναν προς αξιοποί-
ηση 20 bits. Με τη χρήση ενός αλγόριθµου προθέµατος θα µπορούσε να υποδηλώσει την
ακρι�ή θέση της υπηρεσίας σε µια δενδρική µορφή, η οποία δοµή ανάλογα και µε την ον-
τολογία που θα µπορούσε να σχεδιαστεί θα µπορούσε να αναπαραστήσει πληροφορία της

τάξης του 220 το οποίο είναι ένα σε�αστό µέγεθος που επιτρέπει µια πολύ αναλυτική κατα-
γραφή από τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο κωδικοποίησης, προχωράµε ένα
βήµα παραπέρα από την πρόταση της εργασίας [34] καθώς δίνουµε τη δυνατότητα όχι µόνο
να συµπεραίνουµε για την ύπαρξη ή όχι µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας αλλά και να προσ-
διορίζουµε επακρι�ώς τον τύπο της (είδος προγόνων σε µια δενδρική ιεραρχία).

Στην παρούσα εργασία δεν καταγράψαµε µια τέτοια καινούρια οντολογία η οποία θα

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στο Bluetooth, καθώς κάτι τέτοιο θα ξέφευγε από τα πλαίσια
της εργασίας µας, όµως στην ενότητα 5 παρουσιάζουµε µια εκτίµηση για την επίδοσή της,

Γιώργος Ζαχαριουδάκης
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µε βάση τις επιδόσεις του µηχανισµού ανακάλυψης συσκευών (inquiry).
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Κεφάλαιο5
Πειραµατική αποτίµηση

5.1 Σενάρια χρήσης

Για να µελετήσουµε την απόδοση του συστήµατός µας σε πραγµατικό περι�άλλον και ρε-
αλιστικές συνθήκες, σκιαγραφήσαµε κάποια σενάρια τα οποία προέρχονται από την καθη-
µερινή πρακτική και αντικατοπτρίζουν υπαρκτές συνθήκες. Ταυτόχρονα προσπαθήσαµε
ώστε τα σενάρια αυτά να µην εισάγουν τεχνητές και κατασκευασµένες συνθήκες, για να

µην υπάρχει ο κίνδυνος/υπόνοια ότι αναδεικνύουν τα προτερήµατα και υπο�αθµίζουν τα
πιθανά προ�λήµατα της σχεδίασης µας.

Υποθέτουµε ότι σε κάθε συσκευή υπάρχει ένας αριθµός από υπηρεσίες. Σε ένα τυπικό
περι�άλλον είναι αναµενόµενο να υπάρχουν συσκευές, όπως για παράδειγµα επιτραπέζιοι
υπολογιστές, οι οποίες θα διαθέτουν αρκετές υπηρεσίες, ενώ θα υπάρχουν και συσκευές οι

οποίες διαθέτουν µόνο λίγες υπηρεσίες, για παράδειγµα ένας εκτυπωτής. Για τα σενάρια
που αναπτύξαµε, υποθέτουµε ότι κάθε συσκευή διαθέτει τουλάχιστο από µία υπηρεσία για
να έχει νόηµα η συµµετοχή της στα σενάρια αυτά.

Με βάση τις παρατηρήσεις που κάναµε στο κεφάλαιο 1 για τις συνήθεις καθηµερινές
αλληλεπιδράσεις µε τέτοια συστήµατα, καταλήξαµε στα παρακάτω σενάρια εφαρµογών:

• Στατικό περι�άλλον

Σε ένα στατικό περι�άλλον, υποθέτουµε ότι υπάρχουν κάποιες συσκευές για εύλογο
χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε έχουν γίνει κάποιες αλληλεπιδράσεις και αναζητήσεις

µεταξύ των συσκευών, έτσι ώστε τελικά το σύστηµα έχει έρθει σε µια σταθερή κα-
τάσταση κατά την οποία οι συσκευές γνωρίζουν αρκετές από τις γειτονικές τους συ-
σκευές και τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν.
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Σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε ένα τυπικό περι�άλλον γραφείου, στο
οποίο υπάρχει ένα σύνολο από συσκευές (υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες, κλπ) το
οποίο είναι σχετικά σταθερό και συνήθως δεν υπάρχουν συχνές δραστικές αλλαγές,
ενώ και οι τυχόν προσθήκες ή µειώσεις στο σύνολο αυτό είναι πρόσκαιρες και µετά

από λίγο το σύστηµα ενσωµατώνει τις αλλαγές, δηλαδή µαθαίνει για την ύπαρξη ή
εξαφάνιση των συσκευών και των υπηρεσιών τους και προσαρµόζεται κατάλληλα. Σε
ένα τέτοιο περι�άλλον ένας χρήστης θα είναι πιο απαιτητικός από την απόδοση του

συστήµατος συνολικά, καθώς περιµένει ότι το σύστηµα (δικτυωµένες συσκευές) "προ-
σαρµόζεται" σε αυτές τις συνθήκες και αν δεν υπάρχουν αλλαγές θαπρέπει η απόδοση
(όπως ταχύτητα απόκρισης, καθυστέρηση, κατανάλωση εύρους δικτύου κλπ) να κυ-
µαίνεται σε σταθερά και προ�λέψιµα επίπεδα.

Για αυτό το λόγο, δε θα ήταν ένας χρήστης ευχαριστηµένος από το σύστηµά του και
µια υπηρεσία δε θα λειτουργούσε υπό τις συνθήκες που θα µπορούσε, εάν για πα-
ράδειγµα ένας εκτυπωτής ο οποίος είναι σταθερός µέσα σε ένα περι�άλλον γραφείου

θα πρέπει να ανακαλύπτεται εξ αρχής κάθε φορά που πρέπει να γίνει µια εκτύπωση.

• ∆υναµικό περι�άλλον

∆υναµικό περι�άλλον θεωρούµε το περι�άλλον στο οποίο µπορούν ανά πάσα στιγµή

να γίνουν ραγδαίες αλλαγές και να προστίθενται/αφαιρούνται συσκευές και υπηρε-
σίες. Σαν παράδειγµα ένας χρήστης µπορεί να έχει ένα σύνολο από συσκευές και να
εισέρχεται σε ένα ξένο περι�άλλον στο οποίο ήδη υπάρχει ένα άλλο σύνολο από συ-
σκευές, ή απλά να περπατάει στο δρόµο και να έρχεται σε εµ�έλεια µε συσκευές άλλων
χρηστών ή δηµόσιες υποδοµές.

Σε ένα δυναµικό περι�άλλον είναι φυσιολογικό να µην έχουµε τόσο καλή απόδοση

(ταχύτητα, κατανάλωση δικτύου κλπ) όσο σε ένα στατικό περι�άλλον αλλά επιθυµητό
χαρακτηριστικό από το πρωτόκολλό µας είναι να µην επι�αρύνει επιπλέον το υπάρχον

πρωτόκολλο και να συµπεριφέρεται στη χειρότερη περίπτωση µε απόδοση αντίστοιχη

του πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών του Bluetooth.

• Υβριδικό περι�άλλον

Υβριδικό περι�άλλον θεωρούµε το περι�άλλον στο οποίο η πλειοψηφία των συσκευών

είναι οργανωµένες σε µικρές οµάδες-πυρήνες οι οποίες αλληλεπιδρούν δυναµικά µε-
ταξύ τους. Η σύνθεση των οµάδων δεν αλλάζει συχνά, οπότε µπορούµε να θεωρή-
σουµε ότι παραµένει σταθερή όπως στο στατικό περι�άλλον που αναφέραµε παρα-
πάνω.
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Το υ�ριδικό περι�άλλον πιστεύουµε ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για την συ-
νήθη χρήση των δικτύων προσωπικής περιοχής. Οι συσκευές που έχει πάνω του ένας

χρήστης, οι συσκευές που βρίσκονται σε ένα γραφείο, σε ένα σπίτι, στο αυτοκίνητο,
σε σηµεία δηµόσιας πρόσ�ασης αποτελούν συνήθως µια σταθερή οµάδα η οποία δεν

αλλάζει συχνά σύνθεση και της οποίας οι συσκευές αλληλεπιδρούν µε άλλες τέτοιες

σταθερές οµάδες µε τις οποίες έρχονται πρόσκαιρα σε εµ�έλεια και κατόπιν πάλι απο-
µακρύνονται όχι µεµονωµένα αλλά όλες µαζί. Αυτή η συµπεριφορά παρουσιάζει µε-
γάλη τοπικότητα ως προς την επικοινωνία και την τρόπο που έρχονται σε εµ�έλεια οι

συσκευές οπότε περιµένουµε πως παρόλο που πρόκειται για ένα δυναµικό περι�άλ-
λον θα παρουσιάζει καλύτερη απόδοση από το καθαρά δυναµικό σενάριο καθώς το

πρωτόκολλο που προτείναµε µπορεί να εκµεταλλεύεται αυτή την τοπικότητα.

Σε όλα τα περι�άλλοντα, τα ερωτήµατα τα οποία υπο�άλλαµε στους µηχανισµούς

ανακάλυψης υπηρεσιών προκειµένου να αξιολογήσουµε τις επιδόσεις τους ήταν

• Αίτηση προς το µηχανισµό ανακάλυψης υπηρεσιών να βρει µία συγκεκριµένη υπηρε-
σία η οποία είναι διαθέσιµη στο σύστηµα

• Αίτηση προς το µηχανισµό ανακάλυψης υπηρεσιών να βρει και να απαριθµήσει όλες

τις διαθέσιµες υπηρεσίες του συστήµατος

5.2 Πειραµατικό περι"άλλον

Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήσαµε επιτραπέζιους υπολογιστές, στους οποίους προσαρτή-
σαµε υποσυστήµατα Bluetooth USB µέσω των οποίων προσοµοιώσαµε την ύπαρξη διαφο-
ρετικών συσκευών Bluetooth. Σε κάθε υπολογιστή, λειτουργούσε ένας αριθµός από εικονι-
κές υπηρεσίες οι οποίες εµφανίζονταν στο Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών να προ-
σφέρουν κάποιες υπηρεσίες αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπήρχε υλοποιηµένη κάποια

λειτουργικότητα σε αυτές. Επίσης, σε κάθε υπολογιστή λειτουργούσαν οι αντίστοιχες

εφαρµογές που υλοποιούσαν το τροποποιηµένο µας Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών.
Λόγω περιορισµένων δυνατοτήτων σε υλικό δεν µας δόθηκε η ευκαιρία να πραγµατοποιή-
σουµε πειράµατα µε πολύ µεγάλο αριθµό από συσκευές Bluetooth. Τα πειράµατα που πα-
ρουσιάζουµε παρακάτω πραγµατοποιήθηκαν µε 8 συσκευές Bluetooth, οι οποίες προέρχον-
ταν από διάφορες εταιρίες. ΄Ολες οι συσκευές εκτός από µία περιείχαν chip-set από την εται-
ρία CSR, µε διαφορετικές όµως εκδόσεις ενσωµατωµένου κώδικα (firmware).

Τα παραπάνω κρίναµε σκόπιµο να τα αναφέρουµε καθότι στις µετρήσεις που ακολου-
θούν εµφανίζονται οι συσκευές σαν ξεχωριστές οντότητες, ενώ στην πραγµατικότητα δεν
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ήταν ξεχωριστές οντότητες αλλά . Παρόλο που θα µπορούσε να επηρεάζεται η αντικειµε-
νικότητα των µετρήσεων λόγω του υπολογιστικού φόρτου και της επιπλέον επι�άρυνσης

στους υπολογιστές, δεν παρατηρήσαµε στα πειράµατα να επηρεάζονται µε κάποιο τρόπο
οι µετρήσεις καθώς οι υπολογιστές που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύγχρονοι σταθµοί εργα-
σίας µε µεγάλη υπολογιστική ισχύ ενώ και οι εφαρµογές που έτρεχαν σε αυτούς δεν είχαν

µεγάλες απαιτήσεις σε µνήµη ή/και υπολογιστική ισχύ καθώς όπως είπαµε επρόκειτο για ει-
κονικές υπηρεσίες.

Οι υπολογιστές χρησιµοποιούσαν το λειτουργικό σύστηµα Linux, ενώ σε όλους τους

υπολογιστές χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα-οδηγός (driver) BlueZ [12] το οποίο είναι το
επίσηµα υποστηριζόµενο πρόγραµµα οδήγησης για Bluetooth του λειτουργικού συστήµα-
τος Linux. Το BlueZ προτιµήθηκε επίσης επειδή είναι πρόγραµµα ανοικτού και ελεύθερου
πηγαίου κώδικα και τυγχάνει ευρείας και ενεργής υποστήριξης από την κοινότητα των προ-
γραµµατιστών για τοBluetooth. Στα συστήµατα µας ήταν εγκατεστηµένη η έκδοσηBlueZ 2.3
.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συσκευές Bluetooth οι οποίες χρησιµοποιήσαµε δεν ήταν

όλες ακρι�ώς ίδιες καθώς προερχόταν από διάφορες εταιρίες αλλά βασιζόταν όµως στο ίδιο

ολοκληρωµένο κύκλωµα Bluetooth από την εταιρία CSR (Cambridge Silicon Radio)[19]. Οι
εκδόσεις του ενσωµατωµένου προγράµµατος οδήγησης (firmware) στα παραπάνω συστή-
µατα διέφεραν, από την έκδοση 14.3 στα παλιότερα έως 16.4 στα πιο σύγχρονα. Οι διαφο-
ρετικές αυτές εκδόσεις δεν έχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους στις υποστηριζόµενες

δυνατότητες, παρατηρήσαµε όµως κατά τη διαδικασία των πειραµάτων και των µετρήσεων
διαφορές στην αξιοπιστία καθώς -όπως είναι φυσικό- τα πιο σύγχρονα συστήµατα είχαν πιο
σταθερή λειτουργία ενώ τα παλιότερα παρουσίαζαν ορισµένες φορές δυσλειτουργίες. Με-
ρικές φορές, ιδιαίτερα έπειτα από πολλά επαναλαµ�ανόµενα πειράµατα, σταµατούσαν οι
συσκευές να ανταποκρίνονται και έπρεπε να γίνει επανεκκίνησή τους, το οποίο δυσχέραινε
κατά πολύ τα πειράµατα.

5.2.1 Μετρούµενες παράµετροι

΄Οπως αναφέραµε και στην ενότητα 3.2.7, οι παράµετροι τις οποίες µετράµε βασίζονται σε
αυτές που προτείνονται στην εργασία [7] δηλαδή είναι :

• Η επιτυχία ανακάλυψης, σαν ποσοστό (λόγος) του πλήθους των περιπτώσεων που
ανακαλύφθηκε επιτυχώς η αναζητούµενη υπηρεσία ως προς το συνολικό πλήθος των

πειραµάτων που έγιναν και υπήρχε η υπηρεσία αυτή διαθέσιµη. Μετρώντας το ποσο-
στό αυτό, ουσιαστικά µετράµε την αξιοπιστία του συστήµατός µας καθώς µπορούµε
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να κρίνουµε εάν το πρωτόκολλο λειτουργεί ικανοποιητικά ως προς τον πρωταρχικό

σκοπό του, ο οποίος είναι φυσικά να επιτυγχάνει την ανακάλυψη της υπηρεσίας.

• Η ταχύτητα ανακάλυψης, µε µέτρο την µέση καθυστέρηση έως ότου ανακαλυφθεί η
αναζητούµενη υπηρεσία, όταν αυτή ανακαλύπτεται. Επίσης για να αξιολογηθεί κα-
λύτερα η ταχύτητα της ανακάλυψης µετράµε και την τυπική της απόκλιση από το µέσο

χρόνο.

• Το κόστος ανακάλυψης, µε µέτρο τον αριθµό των µηνυµάτων (δηµοσίευσης / αναζή-
τησης) που απαιτεί κάθε µέθοδος. Πόσες διαδικασίες αναζήτησης πρέπει να γίνουν,
πόσες συνδέσεις να ανοίξουν και πόση ποσότητα πληροφορίας να µεταδοθεί. Επειδή
αυτή η πειραµατική παράµετρος δεν είναι εύκολο να µετρηθεί, για κάθε µεθοδολογία
που ακολουθήσαµε παραθέτουµε µια ανάλυση µε το κόστος προσεγγιστικά το οποίο

υπολογίζουµε ότι θα παρουσιάζει.

Τις παραπάνω µετρήσεις τις πραγµατοποιούσαµε κάθε φορά, ακρι�ώς ίδιες, στα τρία
-εικονικά- περι�άλλοντα που αναλύσαµε παραπάνω, το στατικό, το δυναµικό και το υ�ρι-
δικό. Στο στατικό φροντίζαµε ώστε οι συσκευές/υπηρεσίες να υπάρχουν για αρκετή ώρα
αδιατάρακτες (χωρίς να προσθέτουµε/αφαιρούµε συσκευές/υπηρεσίες) οπότε είχε "εξα-
πλωθεί" η γνώση για την ύπαρξη κάθε µίας από αυτές. Στο δυναµικό φροντίζαµε να έρχον-
ται όλες οι συσκευές σε εµ�έλεια απότοµα και για να εξασφαλίσουµε µια τέτοια λειτουρ-
γία την "προσοµοιώσαµε" ενεργοποιώντας όλες τις συσκευές ταυτόχρονα. Στο υ�ριδικό

περι�άλλον φροντίζαµε ώστε οι συσκευές που αποφασίσαµε πως θα αποτελούν µέλη της

ίδιας οµάδας να αποκτήσουν γνώση για την ύπαρξη των άλλων συσκευών της ίδιας οµάδας,
όµοια µε το στατικό περι�άλλον, αλλά να λαµ�άνουν υπόψιν τις συσκευές κάποιας άλλης
οµάδας µόνο όταν µε κατάλληλο τρόπο δίναµε εντολή στην εφαρµογή υπο�άθρου (daemon)
που εκτελεί το πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο προσοµοιώναµε
την κατάσταση όπου διαφορετικές -στατικές- οµάδες έρχονται σε εµ�έλεια.

Για τις ανάγκες των µετρήσεων ώστε να έχουµε µέτρο σύγκρισης σε σχέση µε την

απόδοση της αρχιτεκτονικής πάνω στην οποία είναι δοµηµένο το Bluetooth SDP, χρησιµο-
ποιήσαµε στις µετρήσεις µια δική µας υλοποίηση ενός µηχανισµού ανακάλυψης υπηρεσιών

που χρησιµοποιεί την ίδια ακρι�ώς αρχιτεκτονική και µεθοδολογία µε το Bluetooth SDP.
Στις µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε, το βελτιωµένο πρωτόκολλο µε τη χρήση υπερ-

κόµ�ων µετρήθηκε στα προσοµοιωµένα "στατικά", "δυναµικά" και "υ�ριδικά" περι�άλ-
λοντα, ενώ τοBluetooth SDP µετρήθηκε µόνο για το δυναµικό περι�άλλον. Ο λόγος είναι ότι
ενώ το δικό µας πρωτόκολλο χρησιµοποιεί λανθάνουσα προσωρινή µνήµη για την αποθή-
κευση διευθύνσεων συσκευών και υπηρεσιών οπότε εκµεταλλεύεται την περίπτωση του στα-
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τικού περι�άλλοντος, το οποίο και ήταν ένας από τους αρχικούς µας στόχους, το Bluetooth
SDP δεν χρησιµοποιεί τέτοιες τεχνικές, οπότε ακόµα και στο στατικό περι�άλλον όπου όλες
οι συσκευές µένουν αδιατάρακτες επί µακρύ χρονικό διάστηµα σε κάθε αναζήτηση εκτελεί

κάθε φορά καινούρια αναζήτηση συσκευών σαν να βρίσκεται µονίµως σε ένα "δυναµικό"
περι�άλλον.

5.3 Πειραµατικά αποτελέσµατα

5.3.1 Εκτιµώµενο κόστος

΄Οπως περιγράφεται και στις εργασίες [11] [43] η κατανάλωση ενέργειας στο Bluetooth εί-
ναι άµεσα συνυφασµένη µε την εκποµπή/λήψη δεδοµένων καθώς και τη διαδικασία αναζή-
τησης συσκευών και λιγότερο µε τους υπολογισµούς που πιθανόν χρειάζεται να κάνει µια

συσκευή, καθώς η εκποµπή δεδοµένων είναι ενεργο�όρα κατά πολύ περισσότερο από την
κατάσταση όπου χρησιµοποιείται µόνο ο επεξεργαστής της συσκευής.

Σύµφωνα µε τις ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει στον τοµέα της εξοικονόµησης

ενέργειας, έχουν καταλήξει ότι κρίσιµο παράγοντα αποτελεί το µέγεθος των δεδοµένων που
µεταφέρονται µέσω ραδιο-συχνοτήτων, οι διαδικασίες αναζήτησης/ανίχνευσης συσκευών
και γενικά όλες οι επικοινωνίες, τις οποίες και πρέπει να περιορίσουµε προκειµένου να εξοι-
κονοµήσουµε µέρος της καταναλισκόµενης ενέργειας.

Παρακάτω αναλύουµε το κόστος που αναµένουµε για κάθε πρωτόκολλο από τα πα-
ραπάνω, ανάλογα µε το είδος του περι�άλλοντος/σεναρίου στο οποίο υποθέτουµε ότι θα
λειτουργούσε. Παραθέτουµε το εκτιµώµενο µέσο κόστος, το µέγιστο και το ελάχιστο για
κάθε περίπτωση για τις δύο περιπτώσεις ερωτήσεων που µετρήσαµε και στην ενότητα πει-
ραµατικά και κάνουµε µια σύγκριση µεταξύ τους για να διαπιστώσουµε την επι�άρυνση ή

την βελτίωση στη χρήση του δικτύου και κατά συνέπεια και στην καταναλισκώµενη ενέργεια

από τη χρήση των προτεινόµενων πρωτοκόλλων.
Παρακάτω υποθέτουµε ένα σύστηµα όπου υπάρχουν N διαθέσιµες συσκευές σε

εµ�έλεια, µία συσκευή η οποία αναζητάει υπηρεσίες ή/και εκτελεί απαρίθµηση υπηρεσιών.
Επίσης, έστω η συσκευή στην οποία θα ανακαλύψει η συσκευή την υπηρεσία που αναζητάει

αν ψάχνει για συγκεκριµένη υπηρεσία και τέλος υποθέτουµε ότι το κόστος µεταφοράς δεδο-
µένων από κάθε συσκευή είναι ίδιο για όλες τις συσκευές, οπότε στο κόστος για το άνοιγµα
µιας φυσικής σύνδεσης συµπεριλαµ�άνουµε και το κόστος για τη µεταφορά των υπηρεσιών.
Συµ�ολίζουµε µε Ci το κόστος για µια αναζήτηση συσκευών (inquiry) και Cc το κόστος για

το άνοιγµα µιας σύνδεσης. ΄Οπως είδαµε στην ενότητα 4.2.2 ο χρόνος που χρειάζεται για
µια αναζήτηση συσκευών είναι τουλάχιστο 5.12 sec εάν θέλουµε να είναι αρκετά αξιόπιστη
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και να µας επιστρέψει µε µεγάλη πιθανότητα το σύνολο των διαθέσιµων συσκευών. Ακόµα,
στην ενότητα 4.2.3 είδαµε ότι ο µέσος απαιτούµενος χρόνος για να πραγµατοποιηθεί µια
σύνδεση είναι περίπου 1.5 sec µε µέση απόκλιση 0.9 sec. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι αυ-
τός ο χρόνος αφορά στον µέσο χρόνο όταν επιτυγχάνει η σύνδεση. ΄Οταν αποτυγχάνει η
σύνδεση, για οποιοδήποτε λόγο, αυτός ο χρόνος µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερος. Η σύν-
δεση µπορεί να αποτύχει για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγµα επειδή επιχειρείται σύν-
δεση σε αριθµό θύρας όπου δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία να ανταποκριθεί, επειδή η συ-
σκευή είναι απασχοληµένη εκτελώντας αναζήτηση συσκευών ή επειδή είναι ήδη υποτελής

συσκευή σε κάποιο άλλο µικροδίκτυο, επειδή υπάρχει έντονος θόρυ�ος (παρεµ�ολές) κλπ.
Το πρόγραµµα-οδηγός (driver) µας δίδει τη δυνατότητα να καθορίσουµε ένα χρονικό πε-
ριθώριο (timeout) έπειτα από το οποίο να σταµατάει τη διαδικασία της σύνδεσης. Παρόλο
που το προκαθορισµένο χρονικό περιθώριο στο BlueZ είναι αρκετά µεγάλο, έχοντας παρα-
τηρήσει ότι ο µέσος χρόνος σύνδεσης (όταν επιτυγχάνει η σύνδεση) είναι 1.5 sec και µε πολύ
µικρή τυπική απόκλιση της τάξης 0.9 sec , µπορούµε να καθορίσουµε ένα χρονικό περιθώριο
όπου θα σταµατάει η διαδικασία της σύνδεσης της τάξης των 3-4 sec έτσι ώστε ακόµα και
όταν δεν πετυχαίνει η σύνδεση να µην έχουµε µεγάλες καθυστερήσεις.

5.3.1.1 Bluetooth SDP

Το Bluetooth SDP είτε βρίσκεται σε δυναµικό περι�άλλον είτε σε στατικό, για κάθε αναζή-
τηση υπηρεσίας ή απαρίθµηση υπηρεσιών εκτελεί µια καινούρια αναζήτηση συσκευών. Επί-
σης, για κάθε µία από τις συσκευές που βρίσκει ανοίγει µια καινούρια σύνδεση και παίρνει
µια λίστα µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Οπότε αν η συσκευή εκτελεί :

• αναζήτηση συγκεκριµένης υπηρεσίας, το κόστος είναι Ci + K ∗ Cc µε K ∈ [1, N ]

• απαρίθµηση υπηρεσιών, το κόστος είναι Ci + N ∗ Cc

5.3.1.2 Επέκταση µε τη χρήση υπερ-κόµ"ων

Στην περίπτωση που το βελτιωµένο πρωτόκολλο τρέχει σε ένα πολύ δυναµικό περι�άλ-
λον όπου πιθανόν ο υπερ-κόµ�ος να µην έχει προλά�ει να ανακαλύψει καµία συσκευή, το
κόστος εξοµοιώνεται µε το αντίστοιχο κόστος του Bluetooth SDP.

Γενικά, το κέρδος από τη χρήση του υπερ-κόµ�ου είναι στο ότι έχει ήδη ανακαλύψει
και µαζέψει πληροφορίες για ένα αριθµό F από άλλες συσκευές, οπότε η συσκευή που εκτε-
λεί την αναζήτηση γλιτώνει F ∗ Cc ενώ εάν η ερώτηση ήταν για αναζήτηση υπηρεσίας και

βρήκε σχετικές πληροφορίες στον υπερ-κόµ�ο (οπότε δε χρειαστεί να κάνει ούτε αναζήτηση
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συσκευών) το συνολικό κόστος περιορίζεται σε Cc δηλαδή το κόστος σύνδεσης σε µια συ-
σκευή.

Φυσικά, το κόστος για αυτό το όφελος σε κάποιους κόµ�ους είναι ότι οι υπερ-κόµ�οι
είναι υποχρεωµένοι να εκτελούν περιοδικά κάποιες αναζητήσεις συσκευών ώστε να έχουν

συνεπή γνώση των συσκευών σε εµ�έλεια. Αυτό θα µπορούσε να είναι παράµετρος του συ-
στήµατος, το οποίο ο χρήστης να το αλλάζει κατά βούληση εάν υπάρχει λόγος. Για πα-
ράδειγµα, σε ένα στατικό περι�άλλον όπως για παράδειγµα ένα γραφείο, θα µπορούσε ο
χρήστης να καθορίζει πολύ µεγάλα διαστήµατα περιοδικής ανανέωσης καθώς θα γνώριζε

ότι δεν αλλάζει συχνά και δραστικά η σύνθεση των διαθέσιµων συσκευών. Αντίθετα, σε ένα
πιο δυναµικό περι�άλλον όπως για παράδειγµα όταν ο χρήστης περπατάει στο δρόµο, θα
µπορούσε ο χρήστης να υποδεικνύει αυτή την παράµετρο στο σύστηµα µε αποτέλεσµα να

µειώνονται τα διαστήµατα µεταξύ των περιοδικών ανανεώσεων και φυσικά η κατανάλωση

ενέργειας.

5.3.1.3 Επέκταση µε τη χρήση υπερ-κόµ"ων και κωδικοποίηση στο CoD

Σε αυτή την επέκταση, το βέλτιστο και το χείριστο κόστος είναι ίδιο µε την παραπάνω πε-
ρίπτωση, ενώ σε µια µέση περίπτωση όπου δε θα χρειάζεται να ανοίγονται συνδέσεις για

την ανάκτηση των πληροφοριών, αλλά θα αρκεί η κωδικοποίηση στο CoD τότε το συνολικό

κόστος περιορίζεται σε Ci για απαρίθµηση και για αναζήτηση συσκευών. Το "κρυφό" όφε-
λος από αυτή τη µέθοδο είναι ότι δεν διαταράσσεται σηµαντικά η συνδεσιµότητα µεταξύ των

συσκευών, καθώς µε το να αποφεύγουν οι συσκευές να ανοίγουν συνδέσεις µεταξύ τους δε
δηµιουργούνται µικροδίκτυα, τα οποία θα είχαν σαν αποτέλεσµα να µην µπορούν οι υπο-
τελείς συσκευές να επικοινωνήσουν µε συσκευές έξω από το µικροδίκτυό τους.

5.3.2 Πρόταση 1 - Χρήση υπερ-κόµ"ων

Στην γραφική παράσταση 5.1 βλέπουµε τις πειραµατικές µετρήσεις του ποσοστού επιτυχίας
του µηχανισµού που υλοποιήσαµε σε σύγκριση µε το Bluetooth SDP. Παρατηρούµε ότι κα-
θώς αυξάνει ο αριθµός των συσκευών σε εµ�έλεια στο σύστηµά µας το ποσοστό επιτυχούς

ανακάλυψης µειώνεται σταδιακά. Το γεγονός αυτό είναι σε άµεση συνάφεια µε τη δυσκολία
του µηχανισµού ανακάλυψης συσκευών του Bluetooth να ανακαλύψει όλες τις διαθέσιµες

συσκευές, καθώς αυξάνει ο αριθµός των συσκευών.
Παρατηρούµε ότι σε στατικό περι�άλλον ο βελτιωµένος µηχανισµός µας µε τη χρήση

υπερ-κόµ�ων παρουσιάζει αξιοσηµείωτη επιτυχία καθώς επιτυγχάνει σε όλα τα πειράµατα,
ανεξαρτήτως του αριθµού των διαθέσιµων συσκευών, να ανακαλύψει όλες τις διαθέσιµες
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υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα αυτό είναι αναµενόµενο, καθώς σε ένα στατικό περι�άλλον

οι υπερ-κόµ�οι σταδιακά ενηµερώνονται για όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε εµ�έλεια,
οπότε στις αιτήσεις των υπόλοιπων συσκευών µπορούν άµεσα να επιστρέψουν µια πλήρη

λίστα µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες.
Αντιθέτως, σε ένα δυναµικό περι�άλλον παρατηρούµε ότι η απόδοσή του µειώνεται

πάρα πολύ σε σχέση µε το στατικό περι�άλλον και ακολουθεί τις επιδόσεις του Bluetooth

SDP.Αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα δυναµικό περι�άλλον οι υπερ-κόµ�οι
δεν είναι ενήµεροι για τις διαθέσιµες υπηρεσίες σε εµ�έλεια.

Στο υ�ριδικό περι�άλλον που συντίθεται από στατικές οµάδες, παρατηρούµε ότι η
απόδοση κυµαίνεται σε παραπλήσια µεγέθη µε το στατικό περι�άλλον, µε το ποσοστό ανα-
κάλυψης να φθίνει καθώς αυξάνει ο αριθµός των συσκευών αλλά όχι τόσο πολύ όσο στο δυ-
ναµικό περι�άλλον. Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς όταν ανακαλύπτονται οι υπερ-κόµ�οι,
ανακαλύπτονται έµµεσα και όλες οι συσκευές που αυτοί γνωρίζουν.

Σχήµα 5.1: Ποσοστό επιτυχίας για την ανακάλυψη από µία συσκευή όλων των διαθέσιµων
υπηρεσιών του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών

Στη γραφική παράσταση 5.2 παρατηρούµε τους αντίστοιχους χρόνους που σηµείω-
σαν στην ερώτηση απαρίθµησης των υπηρεσιών τα παραπάνω συστήµατα. Παρατηρούµε
ότι η υλοποίηση µε τη χρήση υπερ-κόµ�ων επιτυγχάνει πολύ µικρό χρόνο σε σχέση µε το
SDP, δηλαδή περίπου 2 sec µε τυπική απόκλιση περίπου 1 sec. Με βάση τις µετρήσεις στην
ενότητα 4.2.1 βλέπουµε ότι ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το µέσο
χρόνο µιας σύνδεσης, το οποίο στο στατικό περι�άλλον είναι αναµενόµενο καθώς η διεύ-
θυνση του υπερ-κόµ�ου έπειτα από σύντοµο χρονικό διάστηµα αποθηκεύεται από τις συ-
σκευές και συνδέονται µαζί του χωρίς να χρειάζεται η πραγµατοποίηση διαδικασίας ανα-
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80 Κεφάλαιο 5. Πειραµατική αποτίµηση

κάλυψης συσκευών του Bluetooth. Αντίστοιχα, βλέπουµε ότι οι χρόνοι του βελτιωµένου
πρωτοκόλλου συµ�αδίζουν µε το SDP στην περίπτωση του δυναµικού περι�άλλοντος κα-
θώς δε βοηθάει η χρήση των υπερ-κόµ�ων. Επειδή στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να

πραγµατοποιηθεί µια ανακάλυψη συσκευών, οι χρόνοι κατευθείαν εκτοξεύονται στο τρι-
πλάσιο από τον αντίστοιχο του βελτιωµένου πρωτοκόλλου. Επίσης παρατηρούµε ότι καθώς
αυξάνει ο αριθµός των διαθέσιµων συσκευών στο σύστηµα, αυξάνει και ο µέσος χρόνος για
να πραγµατοποιηθεί η απαρίθµηση, το οποίο είναι αναµενόµενο αφού η συσκευή θα πρέπει
να ανοίξει περισσότερες συνδέσεις.

Στο ενδιάµεσο, υ�ριδικό µοντέλο παρατηρούµε ότι ο χρόνος για να ανακαλυφθούν
όλες οι συσκευές είναι περισσότερος από το στατικό µοντέλο αλλά δεν αυξάνεται µε τον

ίδιο ρυθµό σε σχέση µε το δυναµικό µοντέλο καθώς αρκεί -όπως προείπαµε- να ανακαλυ-
φθούν οι υπερ-κόµ�οι ώστε να ανακαλυφθούν όλες οι συσκευές. Υπάρχουν και µερικές πε-
ριπτώσεις όπου δεν ανακαλύπτονται και γι’ αυτό το λόγο οι χρόνοι που εµφανίζονται έχουν
αυξητικές τάσεις µε την αύξηση του αριθµού των συσκευών. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε

ότι επειδή επι�άλλαµε στις οµάδες να είναι άγνωστες µεταξύ τους και να ανακαλύπτωνται

µόνο όταν τις "φέρουµε σε εµ�έλεια" -µε τον τρόπο που εξηγήσαµε- οι χρόνοι εµφανίζον-
ται αισθητά αυξηµένοι σε σχέση µε το στατικό µοντέλο και µάλιστα ξεκινάνε περίπου από

τα 6 sec που είναι περίπου ο απαιτούµενος χρόνος για να πραγµατοποιηθεί µια αναζήτηση
συσκευών και µια σύνδεση. Η υπόθεση αυτή που ακολουθήσαµε στις µετρήσεις µας δεν επι-
τρέπει στο πρωτόκολλο να αποθηκεύσει διευθύνσεις από συσκευές άλλων οµάδων, ενώ εάν
το επιτρέπαµε τότε το πρωτόκολλο θα παρουσίαζε ακόµα καλύτερες επιδόσεις. Με τις υπο-
θέσεις δηλαδή που κάναµε, υποχρεώναµε το πρωτόκολλο να εκτελεί πάντα αναζήτηση συ-
σκευών, ενώ σε ρεαλιστικές συνθήκες ίσως αυτό να µην ήταν απαραίτητο.

Στη γραφική παράσταση 5.3 παρατηρούµε τα ποσοστά επιτυχούς ανακάλυψης στην
περίπτωση που µια συσκευή αναζητάει µια συγκεκριµένη υπηρεσία. ΄Οπως και στην πε-
ρίπτωση της πλήρους απαρίθµησης, βλέπουµε ότι το βελτιωµένο πρωτόκολλο επιτυγχάνει
ανεξαρτήτως του πλήθους των συσκευών στο σύστηµα να εντοπίσει την αναζητούµενη υπη-
ρεσία. Αυτό είναι αναµενόµενο, διότι σταδιακά οι υπερ-κόµ�οι ενηµερώνονται για την

ύπαρξη όλων των υπηρεσιών οπότε σε κάθε σύνδεση από άλλες συσκευές µπορούν να

δώσουν ακρι�είς πληροφορίες. Παρατηρούµε επίσης ότι το µεν πρωτόκολλο του Bluetooth
έχει χειρότερη απόδοση όσο αυξάνει το πλήθος των συσκευών, αλλά και το βελτιωµένο πρω-
τόκολλο παρουσιάζει άσχηµη απόδοση σε παραπλήσια ποσοστά. Αυτό είναι φυσικό, καθώς
στο δυναµικό περι�άλλον οι υπερ-κόµ�οι δεν διαθέτουν συνήθως έγκυρες πληροφορίες για
τις διαθέσιµες υπηρεσίες του συστήµατος οπότε δεν συµ�άλλουν στη βελτίωση της επιτυ-
χούς ανακάλυψης.

Στο υ�ριδικό µοντέλο παρατηρούµε ότι τα ποσοστά ανακάλυψης είναι περίπου εν-
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Σχήµα 5.2: Μέσος χρόνος καθυστέρησης για την ανακάλυψη από µία συσκευή όλων των
διαθέσιµων υπηρεσιών του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών

διάµεσα από το στατικό και το δυναµικό µοντέλο. Είναι µεν ελαφρώς χειρότερα από το στα-
τικό µοντέλο -αφού στο στατικό έχουµε ανακάλυψη 100%- αλλά δεν είναι τόσο χαµηλά τα
ποσοστά όσο στο δυναµικό µοντέλο το οποίο προσεγγίζει την -κακή- απόδοση τουBluetooth
SDP. Αυτό οφείλεται στο ότι µέσω του υπερ-κόµ�ου της αντίστοιχης οµάδας αρκετά συχνά
καταφέρνει να ανακαλύψει κάποιες συσκευές τις οποίες ειδάλλως δε θα ανακάλυπτε.

Σχήµα 5.3: Ποσοστό επιτυχίας για την ανακάλυψη από µία συσκευή µιας συγκεκριµένης
υπηρεσίας του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών

Ο µέσος χρόνος για την ανακάλυψη µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας παρουσιάζεται στη

γραφική παράσταση 5.4. Βλέπουµε ότι στην περίπτωση του στατικού περι�άλλοντος, η υλο-
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ποίηση µε τη χρήση υπερ-κόµ�ων εµφανίζει πολύ καλές επιδόσεις από άποψη καθυστέρη-
σης καθώς χρειάζεται κατά µέσο όρο για να ανακαλύψει µια υπηρεσία, όσο χρόνο χρειάζε-
ται για να ανοίξει µια σύνδεση (και να µεταφέρει τις αντίστοιχες πληροφορίες) µε τον υπερ-
κόµ�ο. Σε αντιδιαστολή, στην περίπτωση του δυναµικού περι�άλλοντος όπου δεν συµ�άλ-
λει σχεδόν καθόλου η αρχιτεκτονική των υπερ-κόµ�ων, παρατηρούµε ότι ο χρόνος απάντη-
σης αυξάνει πάρα πολύ καθώς αυξάνει ο αριθµός των συσκευών σε εµ�έλεια, ενώ ακολουθεί
περίπου την απόδοση του Bluetooth SDP.

Σχήµα 5.4: Μέσος χρόνος καθυστέρησης για την ανακάλυψη από µία συσκευή µιας συγκε-
κριµένης υπηρεσίας του συστήµατος, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό συσκευών

Οι χρόνοι που παρατηρούµε πιστεύουµε ότι αποδεικνύουν τη βελτιστοποίηση που επι-
τυγχάνεται σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Bluetooth, κυρίως υπό συνθήκες στατικού περι-
�άλλοντος όπου η χρήση των υπερ-κόµ�ων βοηθάει συµ�άλλει στη µείωση του απαιτούµε-
νου χρόνου για την εκτέλεση των διαφόρων ερωτηµάτων και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχούς

ανακάλυψης.
Πιστεύουµε ακόµα, ότι οι µετρήσεις σε δυναµικό περι�άλλον αδικούν εν µέρει την

πρότασή µας, καθώς δείχνουν ίδια απόδοση µε το πρωτόκολλο τουBluetooth. Ο λόγος είναι

η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε στις µετρήσεις, όπου για να προσοµοιώσουµε ένα πραγ-
µατικά δυναµικό περι�άλλον φροντίζαµε να ενεργοποιούνται όλες οι συσκευές σχεδόν ταυ-
τόχρονα (δηλαδή εικονικά να έρχονται ταυτόχρονα σε εµ�έλεια) για να µη δίνουµε χρόνο
στον υπερ-κόµ�ο να µαζεύει πληροφορίες και να ενηµερώνεται για την ύπαρξη άλλων συ-
σκευών. ΄Οµως, σε ένα πραγµατικό περι�άλλον πιστεύουµε ότι το πρωτόκολλό µας και πάλι
θα συνέ�αλλε, ίσως όχι τόσο όσο στο στατικό περι�άλλον αλλά θα παρουσίαζε όµως κα-
λύτερες επιδόσεις από το Bluetooth SDP καθώς οι συνθήκες δεν αλλάζουν συνήθως τόσο
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απότοµα και απόλυτα όσο επι�άλλαµε εµείς κατά τη διάρκεια των µετρήσεων.
΄Οµοια και στο υ�ριδικό µοντέλο, αν και η απόδοσή του είναι εµφανώς καλύτερη από

το δυναµικό µοντέλο, πιστεύουµε ότι αδικείται από τις υποθέσεις των µετρήσεων όπου οι
οµάδες των συσκευών θεωρούνται άγνωστες µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να εξαναγκάζουµε

πάντα το πρωτόκολλο να εκτελεί αναζήτηση συσκευών. Ο µικρός σχετικά χρόνος ανακάλυ-
ψης που κυµαίνεται κοντά στα 6-7 sec και ο µικρός ρυθµός αύξησης του χρόνου αυτού µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι υπερ-κόµ�οι εκµεταλλεύονται την τοπικότητα, όπως επιθυ-
µούσαµε, και ότι σε ένα µοντέλο το οποίο θα υπέθετε οµάδες από συσκευές οι οποίες πε-
ριοδικά έρχονται σε εµ�έλεια και κατόπιν αποµακρύνονται (όπως π.χ. ένας υπάλληλος ο
οποίος διαθέτει κάποιες συσκευές και περιφέρεται από γραφείο σε γραφείο) θα παρουσί-
αζε χρόνους συγκρινόµενους µε το στατικό µοντέλο.

Επίσης να σηµειώσουµε ότι όλες οι παραπάνω µετρήσεις έγιναν µε την υπόθεση ότι

αναφερόµαστε σε ένα περι�άλλον όπου οι διαθέσιµες υπηρεσίες σε κάθε συσκευή µπορούν

να αλλάζουν δυναµικά. Εάν οι υπηρεσίες αυτές δεν αλλάζουν τότε θα αρκούσε να συσχε-
τίζουµε κάθε συσκευή µε µια λίστα από υπηρεσίες και να µη χρειάζεται να ανοίγουµε συν-
δέσεις κάθε φορά που λήγει η ισχύς µιας χρονοετικέτας µιας συσκευής/υπηρεσίας ώστε να
ανακτήσουµε και πάλι την πλήρη λίστα. Θα µπορούσε αυτή η διαδικασία ανανέωσης να γί-
νεται πολύ πιο αραιά, οπότε και οι παραπάνω χρόνοι θα µειωνόταν πάρα πολύ καθώς θα

αρκούσε κάθε φορά µια διαδικασία ανακάλυψης συσκευών.
∆οκιµάσαµε πειραµατικά να αποτιµήσουµε και τη δυνατότητα ανακάλυψης (ποσοστό

επιτυχίας, χρόνο καθυστέρησης) µεταξύ των συσκευών όταν όλες προσπαθούν ταυτόχρονα
να ανακαλύψουν κάποια υπηρεσία ή προσπαθούν να απαριθµήσουν όλες τις διαθέσιµες

υπηρεσίες σε εµ�έλεια, αλλά όταν εκτελούσαν αναζήτηση συσκευών όλες µαζί δεν κατάφερ-
ναν ποτέ να ανακαλύψουν όλες τις διαθέσιµες συσκευές σε εµ�έλεια και αυτό οδηγούσε γε-
νικά το σύστηµα σε αποτυχία οπότε ήταν αδύνατο να πραγµατοποίησουµε αξιόπιστες µε-
τρήσεις µε το σύνολο των συσκευών να αναζητούν όλες τις υπηρεσίες. Επειδή οι συσκευές
µετα�αίνουν όλες σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών, είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν
µεταξύ τους και ακόµα επειδή αρκετές από αυτές δοκιµάζουν να ανοίξουν και συνδέσεις,
οδηγούν το σύστηµα σε πλήρη αποδιοργάνωση. Στο παράρτηµα 5.5 παραθέτουµε περισ-
σότερα στοιχεία για τα αποτελέσµατα όταν όλες οι συσκευές προσπαθούσαν ταυτόχρονα

να ανακαλύψουν όλες τισ διαθέσιµες υπηρεσίες. Για να ανακαλύψουν όλες τις υπηρεσίες
θα έπρεπε κατ’ αρχήν να ανακαλύψουν όλες τις συσκευές, οπότε οι µετρήσεις που παρα-
θέτουµε στο παράρτηµα 5.5 αναφέρονται σε αναζητήσεις συσκευών.
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5.3.3 Πρόταση 2 - Κωδικοποίηση στο πεδίο CoD

Με µετρήσεις που παρουσιάσαµε ήδη στην ενότητα 4.2.2, στη γραφική παράσταση 4.4, δεί-
ξαµε τη διακύµανση του ποσοστού επιτυχίας ανακάλυψης των συσκευών σε εµ�έλεια µε

βάση το χρόνο αναζήτησης και δείξαµε ότι µε αναζήτηση 5.12 sec (µια πλήρη αναζήτηση
και στις δύο οµάδες-τραίνα συχνοτήτων) επιτυγχάνεται υψηλό ποσοστό επιτυχίας και ανα-
καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των συσκευών.

Στη γραφική παράσταση 5.5 παρουσιάζουµε την κατανοµή στα αντίστοιχα ποσο-
στά επιτυχίας όταν εκτελούν αναζήτηση συσκευών πολλές συσκευές ταυτόχρονα χρησιµο-
ποιώντας χρόνο αναζήτησης 5.12 sec.

Σχήµα 5.5: Ποσοστό επιτυχίας ανακάλυψης συσκευών όταν εκτελούν αναζήτηση συσκευών
πολλές συσκευές ταυτόχρονα

Στο παράρτηµα Α παραθέτουµε αναλυτικά τις επιµέρους γραφικές παραστάσεις µε τα

πειραµατικά αποτελέσµατα που αφορούν στο ποσοστό ανακάλυψης των συσκευών.
Στην γραφική παράσταση αυτή λοιπόν παρατηρούµε ότι όταν εκτελείται αναζήτηση

από µία µόνο συσκευή επιτυγχάνει να ανακαλύψει όλες τις συσκευές σε εµ�έλεια σε ποσο-
στό 90% των πειραµάτων, το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό. Με τη χρήση λοιπόν της τε-
χνικής που προτείναµε στην ενότητα 4.3 µια συσκευή που εκτελεί αναζήτηση συγκεκριµένης
υπηρεσίας θα είχε τη δυνατότητα ήδη σε πρώιµο στάδιο να ανακαλύψει την υπηρεσία, ιδίως
σε σενάρια χρήσης τα οποία περιλαµ�άνουν γενικευµένη χρήση περιφερειακών συσκευών

οι οποίες στην πλειοψηφία τους προσφέρουν µόνο µία υπηρεσία οπότε θα µπορούσαν να

την κωδικοποιούν στο CoD.
Παρατηρούµε ακόµα ότι µε την ταυτόχρονη αναζήτηση από πολλές συσκευές τα πο-

σοστά επιτυχίας ανακάλυψης µειώνονται, αναλογικά µε τον αριθµό των συσκευών, και
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φτάνουν στο σηµείο όπου η ταυτόχρονη αναζήτηση εκ µέρους όλων των συσκευών να µην

επιτρέπει σε καµίασυσκευή να ανακαλύψει όλες τις άλλες. Αυτό είναι ένα µεγάλο µειο-
νέκτηµα στο Bluetooth το οποίο γινόταν φανερό σε όλα τα πειράµατα που εκτελέσαµε κα-
θώς η ταυτόχρονη αναζήτηση από πολλές συσκευές -και πολύ περισσότερο όταν δοκίµα-
ζαν να ανοίξουν σύνδεση µεταξύ τους- µείωνε κατακόρυφα τα ποσοστά επιτυχίας ανα-
κάλυψης/σύνδεσης. ΄Οπως είναι αναµενόµενο, από την πρότυπη περιγραφή (specification)
του Bluetooth, όταν οι συσκευές εισέρχονται σε διαδικασία αναζήτησης συσκευών (inquiry
mode) δε µπορούν ταυτόχρονα να είναι σε διαδικασία ανίχνευσης αναζήτησης (inquiry scan
mode) ούτε και ανίχνευσης αίτησης σύνδεσης (page scan mode) οπότε η δυνατότητα των

υπόλοιπων συσκευών να τις ανιχνεύσουν ή να συνδεθούν µαζί τους µειωνόταν δραµατικά.

5.4 Σύγκριση µε άλλες ερευνητικές εργασίες

Από τις ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει µέχι σήµερα για τη βελτίωση του µηχανισµού

ανακάλυψης υπηρεσιών στο Bluetooth, οι πιο αξιόλογες είναι οι εργασίες [34] [56] [3] [5].
Στην εργασία [5] (βλ. ενότητα 3.3.3) προτεινόταν ένα µοντέλο αρχιτεκτονικής στο

οποίο η κύρια συσκευή σε ένα µικροδίκτυο θα έπαιζε το ρόλο µεσάζωντα ώστε να βελτιω-
θεί ο η απόδοση της διαδικασίας ανακάλυψης. Το µοντέλο που προτείνουµε εµείς πιστεύ-
ουµε ότι υπερτερεί καθώς είναι γενικότερο και δεν περιορίζεται µόνο στις κύριες συσκευές

των µικροδικτύων. Ακόµα, µε την αποκεντρωµένη αρχιτεκτονική που προτείνουµε εµείς δεν
υπάρχει κάποιος κεντρικός κόµ�ος-συντονιστής για κανένα σύνολο από συσκευές, οπότε
δεν υπάρχει πρό�ληµα σε περίπτωση που υπάρξει απώλεια του κόµ�ου αυτού.

Στην εργασία [56] συµπέραναν οι συγγραφείς µέσω προσοµοίωσης τα χαρακτηριστικά
που ανακαλύψαµε και εµείς µέσω πραγµατικών µετρήσεων, δηλαδή τη µειωµένη ανακαλυ-
ψιµότητα των συσκευών όταν αυξάνει ο αριθµός τους σε εµ�έλεια, και πρότειναν ένα µηχα-
νισµό "συνεργαζόµενης ανακάλυψης" όπου κάθε συσκευή θα κάνει µια µικρή αναζήτηση
για να ανακαλύψει ένα µικρό υποσύνολο των διαθέσιµων συσκευών και κατόπιν θα συν-
δέεται µε αυτές για να ανακτήσει τη δική τους λίστα από ανακαλυφθείσες συσκευές. Πα-
ρόµοια τεχνική ακολουθήσαµε και εµείς στην εργασία µας, καθώς αν και προσανατολισµένη
περισσότερο στην βελτίωση της ανακάλυψης των υπηρεσιών, ωστόσο βελτίωνε και την ανα-
κάλυψη των συσκευών αφού διέχεε στοιχεία και για αυτές. Επίσης σηµαντική συνεισφορά
µας είναι ότι υλοποιήσαµε πάνω από πραγµατικές συσκευές Bluetooth το παραπάνω πρω-
τόκολλο και αποδείξαµε τη βελτίωση που προσφέρει.

Στην εργασία [34] οι συγγραφείς ακολούθησαν παρόµοια προσέγγιση µε τη δική µας
και µάλιστα η εργασία τους είναι σχετικά πρόσφατη και έγινε παράλληλα µε την υλοποί-
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ηση της δικής µας πρότασης. Οι συγγραφείς προτείνουν δύο επεκτάσεις στη διαδικασία της
ανακάλυψης υπηρεσιών, παρόµοιες µε τις δικές µας προτάσεις. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη
πρόταση τους είναι η χρήση ενός κόµ�ου-µεσάζωντα ο οποίος θα συγκεντρώνει τις πληρο-
φορίες για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και θα κάνει γνωστή την ύπαρξή του χρησιµοποιώντας

το πεδίο CoD. ΄Οµως το µειονέκτηµα της πρότασής τους είναι ότι η πρότασή τους βασίζεται
στην ύπαρξη ενός κεντρικού συντονιστή και υποθέτουν ότι θα είναι πάντοτε διαθέσιµος,
ενώ η προτεινόµενη από εµάς αρχιτεκτονική είναι πλήρως αποκεντρωµένη και δεν εξαρ-
τάται από την ύπαρξη ενός συγκεκριµένου κόµ�ου. Οι συγγραφείς προτείνουν για την περί-
πτωση που δεν υπάρχει ένας τέτοιος κεντρικός κόµ�ος τη διενέργεια µιας διαδικασίας εκλο-
γής νέου συντονιστή, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών και συγκεκρι-
µένα να εκλέγεται η συσκευή µε το µικρότερο ID. ΄Οµως, έχοντας συµπεράνει από πρακτικές
µετρήσεις όπως είδαµε παραπάνω πόσο χρονο�όρα είναι αυτή η διαδικασία και ακόµα τα

µειωµένα ποσοστά επιτυχίας ανακάλυψης όλων των συσκευών όταν εκτελούν αναζήτηση

πολλές συσκευές ταυτόχρονα, συµπεραίνουµε ότι η µεθοδολογία που προτείνουν οι συγ-
γραφείς δεν είναι πρακτικώς αποδοτική και θα οδηγούσε το σύστηµα σε περισσότερη επι-
�άρυνση, ιδιαίτερα εάν αυτό δεν είναι απόλυτα στατικό, όπως για παράδειγµα ένα περι-
�άλλον γραφείου, αλλά είναι κάπως δυναµικό και αλλαζει συχνά η σύνθεσή του οπότε θα
έπρεπε να γίνεται συχνά µια διαδικασία εκλογής κόµ�ου-συντονιστή. Η δεύτερη πρόταση

των συγγραφέων της εργασίας αυτής είναι η χρήση κωδικοποίησης στο πεδίο CoD όπως

προτείναµε και εµείς. Η δική τους πρόταση όµως µε τη χρήση hashing πάνω στο όνοµα µιας

συγκεκριµένης υπηρεσίας, επιτρέπει µόνο την ανακάλυψη µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας.
Για να µπορούν οι συσκευές να χρησιµοποιούν τις ίδιες λεξικογραφικές παραστάσεις των

υπηρεσιών τις οποίες να συγκρίνουν κάνοντας hashing πάνω τους, θα πρέπει να έχουν ορι-
σµένη µια κοινή οντολογία. Με τη χρήση της τεχνικής που προτείνουµε εµείς, µπορούµε
να έχουµε µια οντολογία η οποία να περιλαµ�άνει έως και 220 περιγραφόµενες υπηρεσίες

και ακόµα να δίνεται η δυνατότητα να γίνεται αναζήτηση όχι µόνο για µια συγκεκριµένη

υπηρεσία αλλά και µε βάση τις κατηγορίες που ανήκει αυτή στην οντολογία, µέσω των προ-
γόνων της στην ιεραρχική δοµή. Επίσης, οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν µόνο 2 πραγµατι-
κές συσκευές, µε τις οποίες πραγµατοποίησαν ενδεικτικές µετρήσεις σε ότι αφορά τη συν-
δεσιµότητα και την ανακαλυψιµότητά τους και κατόπιν γενίκευσαν τα συµπεράσµατά τους

µε βάση αυτούς τους χρόνους. ΄Οµως όπως διαπιστώσαµε µέσω των δικών µας µετρήσεων

µια τέτοια γενίκευση δεν είναι δυνατή καθότι τα ποσοστά επιτυχίας σύνδεσης/ανακάλυψης
µειώνονται δραµατικά στην περίπτωση πολλών συσκευών.

Τέλος, στην εργασία [3] έγινε µια προσπάθεια να επεκταθεί το πρωτόκολλο ανακάλυ-
ψης υπηρεσιών τουBluetooth µε τη δυνατότητα ικανοποίησης τωναναζητήσεων µε τη χρήση

σηµασιολογικών κριτηρίων. Στην εργασία αυτή δε γίνεται ρητή περιγραφή του τρόπου µε
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του οποίου επιτυγχάνεται αυτό παρά µόνο οι επιπτώσεις του στην απόδοση του πρωτοκόλ-
λου, όπου περιγράφουν οι συγγραφείς ότι δεν προσθέτει σηµαντική επιπλέον επι�άρυνση.
Για να επιτύχουν την ικανοποίηση των αιτήσεων µε σηµασιλογικά κριτήρια οι συγγραφείς

χρησιµοποιούν περιγραφές RDF τόσο για την περιγραφή των αιτήσεων όσο και για την πε-
ριγραφή των υπηρεσιών. Η δική µας εργασία δεν είχε σαν στόχο της την ικανοποίηση των

αιτήσεων µε σηµασιολογικά κριτήρια αλλά πρωτίστως την βελτιστοποίηση της απόδοσης σε

υπκείµενα επίπεδα και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την υλοποίηση της

παραπάνω εργασίας µε στόχο ένα πιο ολοκληρωµένο και αποδοτικό σύστηµα.

5.5 Αποτίµηση πειραµατικών αποτελεσµάτων

Από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε, διαπιστώσαµε ότι το σύστηµα και το πρω-
τόκολλο που προτείναµε και υλοποιήσαµε εκµεταλλεύεται την τοπικότητα στην επικοινω-
νία, στην αλληλεπίδραση και στη συνδεσιµότητα µεταξύ των συσκευών, η οποία είναι χαρα-
κτηριστικό γνώρισµα των δικτύων προσωπικής περιοχής και ειδοποιός διαφορά από άλλα

µεγαλύτερα δίκτυα, µε συνέπεια να έχει καλύτερη απόδοση από το υπάρχον πρωτόκολλο
που χρησιµοποιεί το Bluetooth. ∆ιαπιστώσαµε ότι σε όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης στα

οποία συγκρίναµε τη δική µας υλοποίηση µε αυτή του Bluetooth, η πρότασή µας έχει ισάξια
ή καλύτερη απόδοση ως προς τα µέτρα σύγκρισης τα οποία χρησιµοποιήσαµε. Μάλιστα, η
πρότασή µας προτείνει βελτιώσεις σε επίπεδο δικτύου, σε επίπεδο εφαρµογών αλλά και σε
επίπεδο συσκευής ώστε να εκµεταλλεύεται την τοπικότητα σε διάφορες εκφάνσεις της.

΄Ενα σηµαντικό χαρακτηριστικό της πρότασής µας είναι ότι σε αντίθεση µε προηγού-
µενες ερευνητικές εργασίες είναι αρκετά γενική ώστε να είναι εφαρµόσιµη τόσο σε δίκτυα

Bluetooth όσο και σε δίκτυα διαφορετικά από το Bluetooth. ΄Οσες από τις προηγούµενες
εργασίες προτείνουν τη χρήση µεσαζώντων σε δίκτυα Bluetooth, προτείνουν σαν µεσάζων-
τες είτε τις συσκευές-κυρίους των µικροδικτύων, είτε σταθερά καθορισµένες συσκευές, είτε
συσκευές που εκλέγονται µε κάποια διαδικασία κατανεµηµένων εκλογών. Το µοντέλο που
προτείνουµε επεκτείνει και γενικεύει τις παραπάνω προτάσεις µε αποτέλεσµα να µην εξαρ-
τάται από τους εκάστοτε µεσάζωντες κόµ�ους και να µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και

χωρίς µεσάζωντες ή υπό την παρουσία πολλών από αυτούς.
Μια σηµαντική συµ�ολή της δικής µας εργασίας αποτελεί ακόµα η πειραµατική

µέτρηση και σύγκριση των διαφόρων τεχνικών όχι µε προσοµοίωση αλλά σε πραγµατικές

συνθήκες, µε αληθινές συσκευές Bluetooth. Στην προηγούµενη ερευνητική δουλειά στον το-
µέα, δεν έχουν γίνει τόσο εκτενείς µετρήσεις µε αληθινές συσκευές Bluetooth ώστε να βγουν
ασφαλή συµπεράσµατα. Υπάρχουν εργασίες οι οποίες γενικεύουν τα αποτελέσµατα µετρή-
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σεων ανάµεσα σε 2 συσκευές έτσι ώστε να εξάγουν συµπεράσµατα για τη λειτουργία δε-
κάδων συσκευών. Υπάρχουν ακόµα κάποιες ερευνητικές εργασίες οι οποίες εξάγουν συµ-
περάσµατα µόνο µε τη χρήση προσοµοιώσεων του Bluetooth αλλά όπως διαπιστώσαµε από

αυτή την εργασία το Bluetooth λόγω των προ�ληµάτων συνδεσιµότητας µεταξύ των συ-
σκευών δεν συµπεριφέρεται συνήθως τόσο ιδεατά όσο προ�λέπουν οι προσοµοιωτές.
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Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε το πρό�ληµα της ανακάλυψης υπηρεσιών πάνω από δί-
κτυα προσωπικής περιοχής Bluetooth. Είδαµε τη σχετική ερευνητική εργασία που έχει γίνει
στον τοµέα αυτό όπως και γενικότερα στον τοµέα της ανακάλυψης υπηρεσιών πάνω από

δίκτυα και προτείναµε κάποιες επεκτάσεις στο υπάρχον πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί το

Bluetooth µε στόχο να βελτιώσουµε το ποσοστό επιτυχίας ανακάλυψης, την ταχύτητα ανα-
κάλυψης και να µειώσουµε την εκποµπή δεδοµένων, µε άµεσο αντίκτυπο στην µειωµένη κα-
τανάλωση ενέργειας.

Υλοποιήσαµε τις προτάσεις µας και δείξαµε µέσω µετρήσεων µε τη χρήση πραγµα-
τικών συσκευών Bluetooth σε ένα ρεαλιστικό περι�άλλον, ότι οι επεκτάσεις που προτεί-
ναµε όντως συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης όπως είχαµε θέσει στόχο εξ’ αρχής.
Ακόµα, συγκρίνοντας την εργασία µας µε άλλες αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες διαπι-
στώσαµε ότι ακολουθήσαµε µια προσέγγιση που γενικά είναι αποδεκτή από την ερευνητική

κοινότητα καθώς και οι υπολοιπες εργασίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ δια-
πιστώσαµε και τα πλεονεκτήµατα των δικών µας προτάσεων έναντι αρκετών από τις υπάρ-
χουσες ερευνητικές εργασίες.

Το µοντέλο που προτείναµε, είδαµε µέσω των µετρήσεων ότι µπορεί να λειτουργή-
σει ικανοποιητικά κάτω από πραγµατικές συνθήκες και συµπεράναµε ότι θα µπορούσε να

εφαρµοστεί σε δίκτυα Bluetooth µε επιτυχία και να προσφέρει καλύτερες επιδόσεις ώς προς

τα χαρακτηριστικά που θέσαµε σαν µέτρα αξιολόγησης, όπως ταχύτητα ανακάλυψης, µέση
καθυστέρηση, ποσοστό επιτυχίας ανακάλυψης, µειωµένη χρήση δικτύου κλπ. Εκµεταλλεύ-
εται την τοπικότητα που εµφανίζουν τα δίκτυα προσωπικής περιοχής στη συνδεσιµότητα

και το µοντέλο επικοινωνίας λόγω της µικρής τους εµ�έλειας και της τάσης να σχηµατίζουν

διάσπαρτες στατικές οµάδες συσκευών. Το µοντέλο µας λοιπόν επιτυγχάνει να βελτιώσει

89
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τους υπάρχοντες µηχανισµούς ανακάλυψης υπηρεσιών στα δίκτυα αυτά, όπως αποδείξαµε
και µε τις πειραµατικές µετρήσεις µας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην υπάρχουσα επιστηµο-
νική βι�λιογραφία τα αντίστοιχα προτεινόµενα µοντέλα δεν συνοδεύονται από µετρήσεις σε

πραγµατικές συνθήκες, όπως στη δική µας εργασία.
Παράλληλα µε την εργασία µας στον τοµέα των πρωτοκόλλων ανακάλυψης υπηρε-

σιών, µελετήσαµε εν γένει την ανακαλυψιµότητα και τη συνδεσιµότητα των συσκευών πάνω
από Bluetooth και διαπιστώσαµε τα προ�λήµατα που αντιµετωπίζει. Τα προ�λήµατα αυτά
οφείλονται καταρχήν στην κακή σχεδίαση του µοντέλου επικοινωνίας του Bluetooth το

οποίο χρησιµοποιεί τοπολογία αστέρα για την επικοινωνία εντός των µικροδικτύων, µε απο-
τέλεσµα ανισοµερή κατανοµή του φόρτου επικοινωνίας και κυρίως προ�λήµατα συνδεσι-
µότητας λόγω των περιορισµών που επι�άλλουν τα µικροδίκτυα. Επίσης, το Bluetooth δεν
σχεδιάστηκε αρχικά για η δηµιουργία δικτύων αλλά κυρίως για τη διασύνδεση περιφερεια-
κών. Αυτό αντανακλά στη σχεδίαση του Bluetooth και το δυσχεραίνει στη δικτύωση, µε χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα τα scatternets που είναι ένα τµήµα του Bluetooth το οποίο υπολει-
τουργεί και βρίσκεται σε ανώριµη τεχνολογικά φάση.

6.1 Μελλοντική εργασία

Πιθανές µελλοντικές εργασίες που θα µπορούσαν να γίνουν στο µέλλον είναι καταρχήν η

περαιτέρω µελέτη της συνδεσιµότητας σε δίκτυα προσωπικής περιοχής Bluetooth και πώς

αλληλοεπηρρεάζονται οι συνδέσεις µεταξύ συσκευών και η δυνατότητα ανακάλυψης. ∆ια-
πιστώσαµε τα προ�λήµατα που υπάρχουν στο Bluetooth λόγω της αυστηρής τοπολογίας

αστέρα που χρησιµοποιεί και πιστεύουµε ότι θα ήταν χρήσιµη περαιτέρω έρευνα γύρω από

τεχνικές δροµολόγησης δεδοµένων και επεκτάσεις/βελτιώσεις ή παρακάµψεις του τρόπου
µε τον οποίο λειτουργούν τα scatternets στην παρούσα πρότυπη περιγραφή του Bluetooth.

Ακόµα, εκµεταλλευόµενοι τις µετρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες θα µπορούσαν να
γίνουν οι αντίστοιχες µετρήσεις σε προσοµοιωτές ώστε να συγκριθούν τα αποελέσµατα που

προκύπτουν σε κάθε περίπτωση και να διαπιστωθεί κατά πόσο συµ�αδίζουν τα αναµε-
νόµενα θεωρητικά αποτελέσµατα µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν στην πράξη.

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



ΠαράρτηµαΑ
Γραφικές παραστάσεις

Εκτελέσαµε το παρακάτω πείραµα: ∆ιαθέταµε 8 συσκευές Bluetooth και τις οποίες θέταµε
σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών, ώστε να συµπεράνουµε πώς επηρεάζεται η απόδοση
στην περίπτωση όπου και οι υπόλοιπες συσκευές σε εµ�έλεια επίσης προσπαθούν να ανα-
καλύψουν τις υπόλοιπες συσκευές.

Παρακάτω παραθέτουµε πιο αναλυτικά τα αποτελέσµατα της γραφικής παράστασης

5.5. Σε αυτές τις γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουµε, πόσες συσκευές κατάφερνε να
ανακαλύψει κάθε συσκευή (κατά µέσο όρο) ανάλογα µε το πλήθος των συσκευών που εκτε-
λούσαν ταυτόχρονα αναζήτηση. Σε όλα τα περιράµατα υπήρχαν σε εµ�έλεια όλες οι 8 συ-
σκευές. Στην περίπτωση όπου υπήρχε µόνο µία συσκευή η οποία εκτελούσε αναζήτηση,
παρατηρούµε ότι σε ποσοστό που πλησιάζει το 95% κατάφερνε να ανακαλύψει όλες τις άλ-
λες συσκευές (δηλαδή τις υπόλοιπες 7). Σε αντίθεση, όταν όλες οι συσκευές προσπαθούσαν
να ανακαλύψουν όλες τις υπόλοιπες συσκευές σε εµ�έλεια, επιτύγχαναν να ανακαλύψουν
µόλις 1-2 από αυτές στην πλειοψηφία των πειραµάτων. Σε όλα τα υπόλοιπα -ενδιάµεσα-
πειράµατα παρατηρούµε τις αντίστοιχες κατανοµές, από όπου συµπεραίνουµε τις σηµαντι-
κές επιπτώσεις και τη µείωση του ποσοστού επιτυχίας όσο αυξάνει ο αριθµός των συσκευών

που εκτελούν αναζήτηση.
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ΠαράρτηµαΒ
Ευρετήριο όρων

Το µεγαλύτερο ποσοστό της βι�λιογραφίας και αρθρογραφίας σχετικά µε το αντικείµενο

αυτής της εργασίας είναι δηµοσιευµένο στην αγγλική γλώσσα, µε συνέπεια το σύνολο σχε-
δόν της τεχνικής ορολογίας που συναντάται στη βι�λιογραφία να αποτελείται από ξενικούς

όρους των οποίων η χρήση έχει καθιερωθεί.
Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να χρησιµοποιήσουµε όπου αυτό ήταν δυ-

νατό αντίστοιχους όρους στην ελληνική γλώσσα, αφενός για να διευκολύνουµε τον ελλη-
νόγλωσσο αναγνώστη και αφετέρου για να συµ�άλλουµε όσο είναι εφικτό από τη δική µας

πλευρά στην καθιέρωση ελληνικής τεχνικής ορολογίας όπου κρίνουµε ότι είναι ελλιπής.
Πολλοί από τους όρους που χρησιµοποιήσαµε έχουν ήδη καθιερωθεί στην ελληνική γλώσσα,
ενώ άλλοι συναντώνται στην ελληνική βι�λιογραφία και τους προτιµήσαµε όταν κρίναµε ότι

εκφράζουν το ακρι�ές νόηµα του ξενόγλωσσου όρου. Στις περιπτώσεις όπου δεν συναν-
τάται -ή δε θα ήταν επιστηµονικά ακρι�ής- µονολεκτικός όρος, προτιµήσαµε περιφραστική
µετάφραση ή/και συνοδεύαµε τον ελληνικό όρο από τον αντίστοιχο αγγλικό, ώστε να απο-
φύγουµε πιθανές παρερµηνείες.
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Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος

DSSS (Direct Sequence απευθείας ακολουθία

Spread Spectrum) πάνω από φάσµα συχνοτήτων

FHSS (Frequency Hopping εναλλαγή συχνοτήτων

Spread Spectrum) πάνω από φάσµα συχνοτήτων

HCI (host control επίπεδο διεπαφής ελέγχου

interface) layer
L2CAP (logical link επίπεδο λογικών καναλιών

control adaptation layer)
RF (radio frequency) layer επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων

Voice/data access points σηµεία πρόσ�ασης σε ήχο/δεδοµένα
ad hoc networking δυναµική δικτύωση

application programming interface διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών

client πελάτης

clock offset µετατόπιση ρολογιού

connection state κατάσταση σύνδεσης

(connection) active ενεργή σύνδεση

(connection) hold σύνδεση σε αναµονή

(connection) park σταθµευµένη σύνδεση

(connection) sniff σύνδεση υπό παρακολούθηση

daemon (background process) εφαρµογή υπο�άθρου

data stream ρεύµα δεδοµένων

driver πρόγραµµα οδηγός

firmware ενσωµατωµένο πρόγραµµα

Πίνακας Β.1: Αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών τεχνικών όρων
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Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος

frequency hopping sequence ακολουθία εναλλαγής συχνοτήτων

frequency train τραίνο συχνοτήτων

hardware υλικό

industrial, scientific and medical band βιοµηχανικό, επιστηµονικό και ιατρικό φάσµα συχνοτήτων
layer stack στοί�α επιπέδων

(layer) baseband επίπεδο επεξεργασίας δεδοµένων και ελέγχου µετάδοσης

(layer) link manager επίπεδο ελέγχου φυσικού καναλιού

limited discoverability mode κατάσταση µειωµένης δυνατότητας ανακάλυψης

master device κύρια συσκευή

mediator µεσάζων

module υποσύστηµα

multicast µαζική κοινοποίηση µηνύµατος

peripheral interconnection διασύνδεση περιφερειακών συσκευών

personal area networks δίκτυα προσωπικής περιοχής

piconet µικροδίκτυο

server εξυπηρετητής

service discovery protocol πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών

slave device υποτελής συσκευή

software λογισµικό

specification πρότυπη περιγραφή

state κατάσταση

(state) inquiry response απάντηση σε αναζήτηση συσκευών

(state) inquiry scan κατάσταση ανίχνευσης για αναζήτηση συσκευών

(state) inquiry κατάσταση αναζήτησης συσκευών

(state) page scan κατάσταση ανίχνευσης για αίτηση σύνδεσης

(state) page κατάσταση αίτησης σύνδεσης

(state) standby κατάσταση αναµονής

super-node, super-peer υπερ-κόµ�ος
timeslot χρονοθυρίδα

timestamp χρονοετικέτα

Πίνακας Β.2: Αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών τεχνικών όρων
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100 Βι"λιογραφία

[21] Christopher Dabrowski and Kevin Mills. Understanding consistency maintenance in

service discovery architectures during communication failure, 2002. Available at:
http://citeseer.nj.nec.com/dabrowski02understanding.html.

[22] Universal Plug & Play Forum. Universal Plug and Play device architecture, 2000.
http://www.upnp.org.

[23] Michael J. Freedman and Radek Vingralek. Efficient peer-to-peer lookup based

on a distributed trie. In Proceedings of the 1st International Workshop on

Peer-to-Peer Systems (IPTPS02), Cambridge, MA, March 2002. Available at:
http://citeseer.nj.nec.com/freedman02efficient.html.

[24] The Gnutella protocol specification v0.4. Available at :
http://www.stanford.edu/class/cs244b/gnutella protocol 0.4.pdf.

[25] The Gnutella file-sharing protocol. Available at : http://gnutella.wego.com.

[26] The Kazaa file-sharing system. Available at : http://www.kazaa.com.

[27] The Morpheus file-sharing system. Available at: http://www.musiccity.com.

[28] The Napster file-sharing system. Available at : http://www.napster.com.

[29] Ravi Gauba and Nigel Davies. Optimizing UPnP network performance for ubiquitous

computing environments.

[30] Y. Y. Goland and et.al. Simple Service Discovery Protocol /1.0 Internet draft, 1999.
Available at: http://www.globecom.net/ietf/draft/draft-cai-ssdp-v1-01.html.

[31] Eugene A. Gryazin. Service discovery in Bluetooth. Available at:
http://citeseer.nj.nec.com/392311.html.

[32] Roch Guerin, Eunyoung Kim, and Saswati Sarkar. Bluetooth technology: Key challenges
and initial research. In Conference on Network and Distributed Simulations, 2002, 2002.

[33] Erik Guttman, Charles Perkins, and Michael Day. Service Location Protocol: Version 2.
Internet RFC 2608, 1999.

[34] Sedov I., Haase M., Preuss S., Cap C., and Timmermann D. Time and energy efficient

service discovery in Bluetooth. In Proceedings of the 57th IEEE Vehicular Technology
Conference, 2003. Available at: http://citeseer.nj.nec.com/570807.html.
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