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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών υγείας 

μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην υπερπήδηση των εμποδίων και των προκλήσεων που 

παρουσιάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και παρακωλύουν την ποιοτική προσφορά τέτοιων υπηρεσιών 

στους πολίτες που είναι και οι τελικοί αποδέκτες. H ηλεκτρονική υγεία μπορεί να συμβάλει στην 

εξασφάλιση βελτιωμένης περίθαλψης με μικρότερη δαπάνη, στο πλαίσιο συστημάτων διανομής 

υπηρεσιών υγείας που είναι επικεντρωμένα στους πολίτες. Είναι το σύγχρονο εργαλείο για την 

επίτευξη σημαντικών αυξήσεων στην παραγωγικότητα, και το μελλοντικό μέσο για την αναδιάρθρωση 

των συστημάτων υγείας που είναι επικεντρωμένα στον πολίτη. Το νέο όμως μοντέλο περίθαλψης το 

οποίο προάγει η e-Υγεία δεν συνιστά από μόνο του πανάκεια αλλά εισάγει κάποιους 

προβληματισμούς αλλά και περιορισμούς αναφορικά με τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών.  

Ο πρώτος σημαντικός περιορισμός αφορά στην προτυποποίηση των μεταδιδόμενων δεδομένων. 

Παρά τη σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και παρότι 

καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια προτυποποίησης των μεταδιδόμενων δεδομένων, έως σήμερα 

δεν υπάρχει ένα πιστοποιημένο πρωτόκολλο το οποίο να χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας. Ο δεύτερος σημαντικός 

περιορισμός αφορά το ποσοστό αξιοπιστίας των ασύρματων δικτύων τα οποία αξιοποιούνται κατά την 

αρχιτεκτονική σχεδίαση συστημάτων απομακρυσμένης περίθαλψης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

αποστολή της πληροφορίας σε κέντρα συντονισμού στα οποία γίνεται η αξιολόγηση της πληροφορίας 

αυτής. 

Σκοπός της διατριβής ήταν η πρόταση λύσεων και οδηγιών οι οποίες θα επιτρέψουν την εφαρμογή των 

προτεινόμενων αρχιτεκτονικών της κατ’ οίκον νοσηλείας στην κλινική πράξη. Αναφορικά με την 

προτυποποίηση και μορφοποίηση των μεταδιδόμενων δεδομένων, στα πλαίσια της διατριβής 

παρουσιάζεται η επέκταση του υφιστάμενου πρωτοκόλλου SCP-ECG, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 

πληθώρα άλλων βιοσημάτων πέραν του υποστηριζόμενου ΗΚΓ και κατ’ επέκταση να υποστηρίξει τις 

ποικιλόμορφες ανάγκες της κατ’ οίκον νοσηλείας. Επιπλέον παρατίθεται η σύσταση οδηγιών 

αναφορικά με την αξιοποίηση ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης μικρής εμβέλειας για την 

παρακολούθηση ασθενών, τα οποία προέκυψαν από την πραγματοποίηση εκτενών πειραματικών 

μετρήσεων υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες μοντελοποιήθηκαν υπό τη μορφή διαφορετικών 

σεναρίων. 
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ABSTRACT 

 

The utilization of Information & Communications Technologies for the provision of healthcare services 

can significantly contribute in overcoming the obstacles and challenges presented at a worldwide level 

which hinder the qualitative provision of such services to the citizens who are the final recipients. E-

Health can contribute in guaranteeing improved healthcare services at reduced costs, in the frame of 

healthcare service provision systems targeted towards the citizens. It is the modern tool for the 

achievement of productivity increase and the future means for the restructuring of citizen-centred 

healthcare systems. The new healthcare model which e-Health promoted however imposes some 

constraints regarding the way these services are delivered.  

The first significant constraint regards the standardization of the communicated data. Despite the 

significant effort put in the development of integrated information systems, and even though effort has 

also been put in the standardization of the data exchanged between these systems, until today no 

certified protocol is being used by medical instrumentation manufacturers in the field of homecare 

service provision. The second constraint regards the credibility percentage of the wireless networks that 

are utilized for the deployment of the architecture of remote monitoring systems, which are responsible 

for the transmission of the collected information to remote centres where this information is evaluated. 

The scope of the current thesis is the proposition of solutions and guidelines which will enable the 
application of the suggested homecare system architectures in clinical practice. Regarding the 
standardization and formatting of transmitted data, the expansion of the SCP-ECG protocol is presented 
so that it may support a plethora of critical biosignals other than ECG which it currently supports. In this 
way it will be able to support the diverse needs of homecare. In addition, several guidelines are 
presented regarding the utilization of wireless personnal area networks for patient monitoring, which 
were extracted from the implementation of rather exhaustive experimental measurements conducted 
under different circumstances, which were modeled as different experimental scenarios. 

 

Keywords 

e-Health, Homecare, Interference, Packet Error Rate, Network Reliability, SCP-ECG, Standards, Wireless 
Personal Area Networks (WPAN), ZigBee 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Παρά την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη που έχει σημειωθεί με την πάροδο των χρόνων σε 

όλους τους τομείς και όλες τις εκφάνσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζονται σήμερα 

σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες προκλήσεις, μεταξύ άλλων και στα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 Την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος 

πληθυσμού και υψηλοτέρων επιπέδων εισοδήματος και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

αναμένεται ότι το 2050, ένα ποσοστό περίπου ίσο με το 40% του συνολικού πληθυσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι άνω των 65 ετών. 

 Τις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή 

ποιότητα στις υπηρεσίες περίθαλψης, με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων 

όσον αφορά την πρόσβαση στις αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας από όλους 

τους πολίτες. 

 Την αυξανόμενη κινητικότητα πολιτών και ασθενών στο πλαίσιο της βελτιωμένης λειτουργίας 

της εσωτερικής αγοράς 

 Τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική φροντίδα και την υγεία, 

οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες με ασφάλεια, να είναι προσβάσιμες έγκαιρα στο σημείο 

όπου απαιτούνται και να είναι επεξεργασμένες για πληθώρα σκοπών. 

Η ηλεκτρονική υγεία (eHealth) και γενικά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι τομείς που 

εξετάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως μηχανισμοί αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προκλήσεων 

(Pagliari, 2005). Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό δράσεων 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω των πολιτικών 

Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth) και Ηλεκτρονικής Συνοχής (eInclusion) οι οποίες προωθούν την 

εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της Υγείας 

και Κοινωνικής Φροντίδας1. Οι ειδικότεροι στόχοι αναφορικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

(ehealth – eInclusion) είναι: 

 Η υποστήριξη του κλινικού έργου μέσω της χρήσης συστημάτων ιατρικού φακέλου και 

δημιουργίας κωδικοποιημένων δεδομένων (patient summary, minimum data sets, national 

structured data, κλπ) 

 Η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών  μέσω της μείωσης του χρόνου 

αναμονής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

 Η μείωση των περιστατικών που δρομολογούνται στις νοσοκομειακές μονάδες ή κοινωνικά 

ιδρύματα, με την ενδυνάμωση των δομών κατ’ οίκον νοσηλείας (τηλεπαρακολούθηση χρόνιων 

                                                             
1 EU 2004a, e-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels, 
European Commission, COM (2004), 356 final 
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ασθενών, καρδιολογική αποκατάσταση, ορθοπεδική αποκατάσταση, κλπ) και φροντίδας (τηλε-

υποστήριξη, τηλε-φροντίδα, κλπ) 

 Η αναβάθμιση του τρόπου παροχής ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας  από τα κέντρα 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω τηλεματικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

 Η βελτίωση της ικανότητας της Πολιτείας για άσκηση εποπτείας του δικτύου πρόνοιας και των 

επιδοματικών πολιτικών. 

Συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων που προωθούνται και χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αποτελούν τα δίκτυα πληροφοριών υγείας, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, οι υπηρεσίες 

τηλεϊατρικής, τα προσωπικά φορετά και φορητά συστήματα ηλεκτρονικής υγείας, οι δικτυακές πύλες 

για την υγεία, τα συστήματα φροντίδας ηλικιωμένων και τα συστήματα τηλεφροντίδας και τηλε-

υποστήριξης ευπαθών ατόμων. 

Η αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων αυτών δράσεων στο σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Φροντίδας αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προσφερομένων 

υπηρεσιών.  

Το νέο όμως μοντέλο περίθαλψης εισάγει κάποιους προβληματισμούς αλλά και περιορισμούς 

αναφορικά με τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών φροντίδας. Δύο από τους πλέον βασικούς 

περιορισμούς αποτελούν και το αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής. 

 Ο πρώτος σημαντικός περιορισμός αφορά στην προτυποποίηση των μεταδιδόμενων 

δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς φακέλους πολιτών, 

προκειμένου η πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη ανά πάσα χρονική στιγμή. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση έχει συντελέσει σημαντικά και η προσπάθεια προτυποποίησης της μετάδοσης 

των δεδομένων, δηλαδή της μορφοποίησης της πληροφορίας η οποία εμπερικλείει ιατρικά 

δεδομένα αναφορικά με πολίτες και η οποία μεταδίδεται μεταξύ των πληροφοριακών 

συστημάτων. Εν τούτοις, στην προσπάθεια αυτή ολοκλήρωσης της πληροφορίας, εγείρονται 

διάφορα ζητήματα και εμπόδια, τα οποία αναλύονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας διατριβής. 

o Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι η επιλογή του κατάλληλου προτύπου ανάμεσα στην 

πληθώρα των προτύπων που έχουν προταθεί έως και σήμερα. Αναζητώντας στην 

βιβλιογραφία, ένας κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορεί να βρει 

πλειάδα προτύπων τα οποία μπορεί να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σε 

προτυποποίηση των καταγραφόμενων και προς μετάδοση δεδομένων. Οι διάφορες 

ερευνητικές ομάδες ανά την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική έχουν προχωρήσει στην 

πρόταση διαφόρων προτύπων, τα οποία είτε είναι application-specific, δηλαδή 

αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές, είτε είναι αρκετά γενικά προκειμένου να 

μπορέσουν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών. Αυτό όμως 

οδηγεί σε σύγχυση τους κατασκευαστές οι οποίοι δεν ξέρουν ποιο πρότυπο πρέπει να 

ακολουθήσουν προκειμένου να είναι συμβατοί με τα πληροφοριακά συστήματα τα 
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οποία αναπτύσσονται και τα οποία θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν στα 

ευρωπαϊκά νοσοκομεία αλλά και γενικότερα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ανά 

την υφήλιο. 

o Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η πολυπλοκότητα και η δυσκολία υλοποίησης κάποιων 

πρωτοκόλλων. Όσο πιο πολλές εφαρμογές φιλοδοξεί να υποστηρίξει ένα πρωτόκολλο, 

προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη πληθώρα χαρακτηριστικών στους τελικούς 

χρήστες, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται και τόσο πιο δύσκολο στην υλοποίησή του. 

o Ένα τρίτο ζήτημα είναι η υποστήριξη πεδίων. Δεν υποστηρίζουν όλα τα προτεινόμενα 

πρωτόκολλα τις ίδιες λειτουργίες, ούτε κωδικοποιούν τα ιδία δεδομένα. Για 

παράδειγμα υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία έχουν προταθεί για την 

μορφοποίηση δεδομένων κυματομορφών αποκλειστικά και άλλα πρωτόκολλα τα οποία 

υποστηρίζουν την μορφοποίηση προς μετάδοση τόσο αριθμητικών δεδομένων και 

δεδομένων κυματομορφών, όσο και δεδομένων ιατρικών  εικόνων και γενικά ιατρικών 

πολυμεσικών αρχείων καθώς και λοιπών παραμέτρων που έχουν να κάνουν με την 

παρακολούθηση του πολίτη. Φυσικά είναι προφανές ότι όσο πιο πολλά πεδία 

υποστηρίζει ένα πρωτόκολλο, τόσο πιο πολύπλοκο είναι, τόσο πιο εκτενή τεκμηρίωση 

έχει, και τόσο πιο δύσκολο είναι στην υλοποίηση. 

o Ένα τέταρτο ζήτημα είναι η αποδοχή των πρωτοκόλλων από την κοινότητα και από 

τους οργανισμούς προτυποποίησης. Δεν έχουν γίνει όλα τα προτεινόμενα πρωτόκολλα 

το ίδιο αποδεκτά από την ερευνητική και την βιομηχανική κοινότητα. Αντιθέτως, 

υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν γνωρίσει σημαντική αποδοχή και χρησιμοποιούνται 

από αρκετές ερευνητικές ομάδες και έχουν αρχίσει να υποστηρίζονται από αρκετούς 

κατασκευαστές ιατρικών μηχανημάτων, όπως υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν 

γνωρίσει πολύ μικρή αποδοχή και χρησιμοποιούνται μόνο «τοπικά», από τις 

ερευνητικές ομάδες οι οποίες τα ανέπτυξαν. 

o Ένα άλλο μεγάλο εμπόδιο το οποίο συνιστούσε σημαντικό πρόβλημα μέχρι πρόσφατα, 

αν και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ξεπερνιέται, είναι η απροθυμία των 

μεγάλων κατασκευαστών ιατρικών μηχανημάτων να γίνουν συμβατοί με ανοικτά 

πρωτόκολλα.  Η χρησιμοποίηση από τους κατασκευαστές αυτούς «κλειστών» 

πρωτοκόλλων τα οποία μπορούσαν να επικοινωνούν και να διαλειτουργούν μόνο με 

μηχανήματα της ίδιας εταιρίας, τους απέφερε τη δέσμευση των πελατών και συνεπώς 

τεράστια κέρδη. 

Τα παραπάνω μας βοηθούν λοιπόν να καταλήξουμε σε δύο συμπεράσματα: 

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα trade-off μεταξύ της πολυπλοκότητας (το 

οποίο συνεπάγεται δυσκολία στην υλοποίηση) και της υποστήριξης των πεδίων. Όσο 

περισσότερα πεδία καλείται να υποστηρίξει ένα πρωτόκολλο, τόσο περισσότερο 

πολύπλοκο γίνεται, και κατά συνέπεια τόσο δυσκολότερη ή καλύτερα επίπονη είναι η 

υλοποίησή του από τους κατασκευαστές των ιατρικών μηχανημάτων. 
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Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα μόνο πρωτόκολλο 

με το οποίο να συμμορφωθούν όλοι οι κατασκευαστές ιατρικών μηχανημάτων. Έτσι 

πρέπει να υπάρχει ένας μικρός αριθμός παραμετροποιήσιμων πρωτοκόλλων τα οποία 

να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των τελικών χρηστών, και να 

κατασκευαστούν «γέφυρες» αυτοματοποιημένης μετατροπής μεταξύ αυτών 

προκειμένου να υποστηρίζεται το σύνολο των απαιτήσεων. 

 Ο δεύτερος σημαντικός περιορισμός αφορά το ποσοστό αξιοπιστίας των ασύρματων δικτύων 

τα οποία αξιοποιούνται κατά την αρχιτεκτονική σχεδίαση συστημάτων απομακρυσμένης 

περίθαλψης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αποστολή της πληροφορίας σε κέντρα 

συντονισμού στα οποία γίνεται η αξιολόγηση της πληροφορίας αυτής. Δεδομένου ότι οι 

εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας συνιστούν μια ιδιαιτέρως ιδιάζουσα κατηγορία υπηρεσιών 

στην οποία τόσο το σύνολο της συλλεγόμενης πληροφορίας όσο και κάθε ανεξάρτητο κομμάτι 

αυτής είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την αξιολόγηση της κατάστασης του πολίτη, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, τη διάγνωση και κατά συνέπεια και για τη δημιουργία του προτεινόμενου 

σχήματος φαρμακευτικής αγωγής, το ποσοστό της απωλεσθείσης πληροφορίας πρέπει να είναι 

μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό. Η αναδρομή στη βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι η αξιοποίηση 

ασύρματων δικτύων μικρής εμβέλειας για τη μετάδοση δεδομένων, είτε πρόκειται για το 

σχηματισμό ασύρματων δικτύων προσωπικής εμβέλειας για την παρακολούθηση ασθενών, είτε 

για πολυμεσικές είτε για βιομηχανικές εφαρμογές από μόνη της δε συνιστά πανάκεια. Αυτό 

ισχύει διότι αρκετές τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης οι οποίες χρησιμοποιούνται 

λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, την ISM στα 2.4 GHz. Αυτό επιφέρει προβλήματα 

αναφορικά με την αξιοπιστία της μετάδοσης, καθώς οι παρεμβολές μεταξύ των συσκευών στην 

ίδια ζώνη μπορεί να είναι σημαντικές, σε βαθμό που να μην καθιστούν δυνατή τη σωστή, 

ασφαλή και αποσφαλματοποιημένη επικοινωνία. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες σημαντικές 

παράμετροι οι οποίες εισάγουν περιορισμούς στην ανάπτυξη λύσεων τηλεϊατρικής και κατ’ 

οίκον νοσηλείας, οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί έως σήμερα με τη 

δέουσα σοβαρότητα. Κάποιες από αυτές τις παραμέτρους είναι: 

o Ο αριθμός των κόμβων ο οποίος χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του ασύρματου 

δικτύου. 

o Η ύπαρξη ή η έλλειψη της οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών 

o Η ταυτόχρονη συνύπαρξη διαφόρων παρεμβαλλόμενων συσκευών, το ποσοστό της 

επιρροής των οποίων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με: 

 Τον παραγόμενο όγκο δεδομένων 

 Τη φυσική απόσταση των συσκευών αυτών από το ασύρματο δίκτυο 

 Την ισχύ εκπομπής των συσκευών αυτών 

o Το μέγεθος των εκπεμπόμενων πακέτων και άλλα 

Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κάποιες παράμετροι οι οποίες 

μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον κατ’ οίκον 

νοσηλείας, το οποίο λόγω της κρισιμότητας δεν επιτρέπει την απώλεια ή την παραμόρφωση 
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δεδομένων, και οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών, 

ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο ποσοστό αξιοπιστίας του ασύρματου 

δικτύου. 

Πέραν βέβαια αυτών των δύο ζητημάτων, υπάρχει και πληθώρα άλλων τα οποία προς το παρόν 

καθιστούν ανεφάρμοστες τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, και πιο συγκεκριμένα τις εφαρμογές 

τηλεϊατρικής, με ένα εξ αυτών να είναι το νομικό πλαίσιο το διέπει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών 

υγείας και περίθαλψης. Προς το παρόν, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει θεσμοθετημένο νομικό 

πλαίσιο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, το οποίο σε συνδυασμό με την 

προκατάληψη με την οποία αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 

αυτές τις υπηρεσίες συνιστούν σημαντικό τροχοπέδη για την καθιέρωση αυτών στην κλινική πράξη. 

 

1.1 Σκοπός Διατριβής 

 

Σκοπός της διατριβής είναι η πρόταση λύσεων και οδηγιών οι οποίες θα επιτρέψουν την εφαρμογή των 

προτεινόμενων αρχιτεκτονικών της κατ’ οίκον νοσηλείας στην κλινική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, η 

διατριβή αποσκοπεί: 

1. Στην προτυποποίηση των δεδομένων τα οποία ανταλλάσσονται μεταξύ ιατρικών και 

υπολογιστικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια συνεδριών κατ’ οίκον νοσηλείας. Ενώ όπως 

αναλύεται στο κεφάλαιο 3 της διατριβής υπάρχει πληθώρα προτύπων τα οποία αποσκοπούν 

στον ορισμό μορφοποίησης των δεδομένων, αυτά για πληθώρα λόγων είναι ανεφάρμοστα 

στην κλινική πράξη. Η καινοτομία της διατριβής στο συγκεκριμένο πεδίο έγκειται στην 

επέκταση ενός υφιστάμενου πρωτοκόλλου, του SCP-ECG, το οποίο δημιουργήθηκε για την 

υποστήριξη και μορφοποίηση δεδομένων ΗΚΓ, προκειμένου αυτό να μπορεί να υποστηρίξει και 

δεδομένα λοιπών κρίσιμων βιοσημάτων. 

2. Στην πρόταση οδηγιών αναφορικά με την αξιοποίηση ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης 

μικρής εμβέλειας για την παρακολούθηση ασθενών. Έτσι όπως δικαιολογείται στο κεφάλαιο 4 

της διατριβής, από το σύνολο των υφιστάμενων διατιθέμενων συναφών τεχνολογιών, η 

τεχνολογία 802.15.4 κρίνεται ως η πλέον δόκιμη για εφαρμογή σε αρχιτεκτονικές κατ’ οίκον 

νοσηλείας. Εν τούτοις, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 5 της διατριβής η συγκεκριμένη 

τεχνολογία παρουσιάζει κάποιους σημαντικούς περιορισμούς, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 

λειτουργεί στην ίδια ζώνη συχνοτήτων με άλλες τεχνολογίες με μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής, το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες πακέτων οι οποίες δεν είναι αποδεκτές για 

τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η καινοτομία της διατριβής στο συγκεκριμένο πεδίο έγκειται στην 

αξιολόγηση πληθώρας παραμέτρων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της 

μετάδοσης των δεδομένων και κατ’ επέκταση να οδηγήσουν σε απώλειες πακέτων, και στην 

πρόταση οδηγιών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποσφαλματοποιημένες 

μεταδόσεις. Στα πλαίσια της έρευνας έλαβε χώρα μοντελοποίηση και ανάπτυξη ενός 
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συστήματος το οποίο προσομοιάζει ένα σύστημα καταγραφής κρίσιμων βιοσημάτων για κατ’ 

οίκον παρακολούθηση ασθενών. Η σημαντική διαφοροποίηση της παρούσας έρευνας από 

συναφείς έρευνες άλλων ομάδων είναι η πραγματοποίηση σεναρίων σε πραγματικό 

περιβάλλον, και όχι η παράθεση αποτελεσμάτων προσομοιώσεων, τα οποία εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από το μοντέλο προσομοίωσης το οποίο χρησιμοποιείται από την κάθε ομάδα. 

 

1.2 Διάρθρωση Διατριβής 

 

Η διάρθρωση της παρούσας διατριβής έχει ως ακολούθως: 

 Στο κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή αναφορικά με την ηλεκτρονική υγεία και πιο συγκεκριμένα 

την κατ’ οίκον νοσηλεία, γίνεται παρουσίαση δύο σημαντικών αδυναμιών οι οποίες 

συνεισφέρουν αρνητικά στην εφαρμογή της απομακρυσμένης παρακολούθησης με χρήση 

τεχνολογιών αιχμής πολιτών στο σπίτι στην κλινική πράξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 

και παρουσίαση του σκοπού της διατριβής. 

 Στο κεφάλαιο 2 παρατίθενται οι σύγχρονες προσπάθειες ανάπτυξης συστημάτων για κατ οίκον 

παρακολούθηση ασθενών, είτε αυτές αφορούν πιλοτικές ή πρακτικά εφαρμοσμένες 

προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, είτε συλλογικές, συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προσπάθειες οι οποίες και αυτές εφαρμόστηκαν πιλοτικά. Ο κατάλογος φυσικά δεν 

είναι εξαντλητικός, αλλά είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικός των 

προσπαθειών που γίνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

 Στο κεφάλαιο 3 γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των προτύπων τα οποία υπάρχουν και έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή χρησιμοποιούνται σήμερα για την υποστήριξη 

μορφοποίησης δεδομένων κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. Σκοπός του κεφαλαίου 

είναι η παραμετροποίηση του υφιστάμενου πρωτοκόλλου SCP-ECG το οποίο αρχικά 

υλοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες μορφοποίησης δεδομένων ΗΚΓ. Η 

πρόταση ανάπτυξης ενός νέου πρωτοκόλλου το οποίο να είναι εύκολα υλοποιήσιμο και 

παραμετροποιήσιμο και να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν 

κρίθηκε αναγκαία καθώς η έρευνα που έλαβε χώρα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η επέκταση 

του εν λόγω πρωτοκόλλου μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις ανάγκες μιας τέτοιας εφαρμογής. 

Το κεφάλαιο κλείνει με τα συμπεράσματα από τη σύγκριση των πρωτοκόλλων και την πρόταση 

του νέου, επεκταμένου πρωτοκόλλου. 

 Στο κεφάλαιο 4 γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων τεχνολογιών ασύρματης 

δικτύωσης μικρής εμβέλειας, μικρής κατανάλωσης ισχύος και μικρού εύρους ζώνης, οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές τηλεϊατρικής για ασύρματη καταγραφή βιοσημάτων 

ασθενών. Το κεφάλαιο 4 αποσκοπεί στο να εξακριβώσει βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε 

τεχνολογίας ποια είναι περισσότερο δελεαστική και ενδεχομένως περισσότερο δόκιμη για 

εφαρμογή σε σχηματισμό ασύρματων δικτύων προσωπικής εμβέλειας για παρακολούθηση 
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ασθενών στο σπίτι, δεδομένων των διαφόρων περιορισμών που εισάγει η συγκεκριμένη 

θεματική περιοχή. 

 Αντικείμενο του κεφαλαίου 5 της διατριβής αποτελεί η αξιολόγηση της απόδοσης και της 

αξιοπιστίας της τεχνολογίας 802.15.4 η οποία προτείνεται κατά κόρον την τελευταία τριετία για 

το σχηματισμό ασύρματων δικτύων προσωπικής εμβέλειας για την παρακολούθηση ασθενών. 

Στο κεφάλαιο 5 λαμβάνει χώρα η ανάλυση των τεχνολογιών αιχμής που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα φάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενώ παράλληλα αναλύονται και οι διάφοροι 

περιορισμοί τους οποίους εισάγει η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και γίνεται 

αξιολόγηση του κατά πόσον αυτοί οι περιορισμοί έχουν ληφθεί υπόψιν από τις εκάστοτε 

ερευνητικές ομάδες. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση κάποιων σημαντικών 

χαρακτηριστικών τα οποία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας σε 

ένα περιβάλλον κατ’ οίκον νοσηλείας, το οποίο λόγω της κρισιμότητας δεν επιτρέπει την 

απώλεια ή την παραμόρφωση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο ασχολείται με την 

αξιολόγηση των παραμέτρων εκείνων οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία 

ενός Ασύρματου Δικτύου Προσωπικής Εμβέλειας, όπως είναι ο αριθμός των κόμβων οι οποίοι 

απαρτίζουν το δίκτυο, η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών, η απόσταση του δικτύου από 

λοιπές συσκευές οι οποίες λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, η ύπαρξη η μη οπτικής 

επαφής μεταξύ των πομποδεκτών και άλλοι. Στα πλαίσια του κεφαλαίου περιγράφεται η 

μοντελοποίηση και ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο προσομοιάζει ένα σύστημα 

καταγραφής κρίσιμων βιοσημάτων για κατ’ οίκον παρακολούθηση ασθενών και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα σε ένα πραγματικό περιβάλλον, προσομοιώνοντας πραγματικά σενάρια, εν 

αντιθέσει με τα αποτελέσματα λοιπών ερευνητικών ομάδων οι οποίες βασίζονται μόνο σε 

αποτελέσματα προσομοίωσης, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μοντέλο 

προσομοίωσης το οποίο χρησιμοποιείται από την κάθε ομάδα. 

 Το κεφάλαιο 6 αποτελεί το επιστέγασμα της διατριβής και συνοψίζει τα γενικά συμπεράσματα 

τα οποία προκύπτουν, καθώς και τη μελλοντική έρευνα η οποία θα λάβει χώρα. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

Η ηλεκτρονική υγεία (e-υγεία) είναι ένας όρος ο οποίος καθιερώθηκε από τον Eyesenbach το 2000 

(Eyesenbach, 2000), και ήρθε να λειτουργήσει ως όρος ομπρέλα προκειμένου να καλύψει την 

προσφορά υπηρεσιών υγείας με την χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) σε όλο το φάσμα των λειτουργιών που επηρεάζουν τον τομέα της υγείας. Η e-υγεία μπορεί να 

βελτιώσει την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να δώσει ώθηση στην ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Στα εργαλεία ή τις λύσεις της e-υγείας 

περιλαμβάνονται προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, τα οποία ξεπερνούν τις απλές εφαρμογές που 

βασίζονται στο Ίντερνετ. Περιλαμβάνονται εργαλεία, τόσο για τις υγειονομικές αρχές όσο και για το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και εξατομικευμένα συστήματα υγείας για ασθενείς και πολίτες. 

Μεταξύ των παραδειγμάτων αναφέρονται δίκτυα πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικός ιατρικός 

φάκελος, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, προσωπικά  φορετά και φορητά συστήματα, δικτυακές πύλες για την 

υγεία, καθώς και πολλά άλλα εργαλεία που βασίζονται στις ΤΠΕ και επικουρούν την πρόληψη, 

διάγνωση, θεραπεία, καθώς και την παρακολούθηση της υγείας και παραμέτρων του τρόπου ζωής.  

Συνδυαζόμενη με οργανωτικές αλλαγές και με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η e-υγεία μπορεί να 

συμβάλει στην εξασφάλιση βελτιωμένης περίθαλψης με μικρότερη δαπάνη, στο πλαίσιο συστημάτων 

διανομής υπηρεσιών υγείας που είναι επικεντρωμένα στους πολίτες. Ανταποκρίνεται με τον τρόπο 

αυτό στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας, ο οποίος αυτή τη στιγμή 

απασχολεί το 9% του ευρωπαϊκού εργασιακού δυναμικού.  

Η ηλεκτρονική υγεία είναι το σύγχρονο εργαλείο για την επίτευξη σημαντικών αυξήσεων στην 

παραγωγικότητα, και το μελλοντικό μέσο για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας που είναι 

επικεντρωμένα στον πολίτη, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας στην ευρωπαϊκή 

πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική παράδοση παροχής υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα επιτυχών εξελίξεων αναφορικά με την ηλεκτρονική υγεία, όπου συμπεριλαμβάνονται 

δίκτυα πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, φορετά και 

φορητά συστήματα παρακολούθησης και δικτυακές πύλες για την υγεία. Τουλάχιστον τέσσερις στους 

πέντε ευρωπαίους γιατρούς είναι σήμερα συνδεδεμένοι με το internet, ενώ το ένα τέταρτο των 

ευρωπαίων πολιτών το χρησιμοποιούν για πληροφορίες σχετικά με την υγεία. 

Η e-υγεία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη 

(eEurope). Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής 

μεγέθυνσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις οποίες απαιτούνται υψηλότερα προσόντα στο 

πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομίας της γνώσης. Το όραμα αυτό διαμορφώθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 20002. Η πορεία προς τα εμπρός συνεπάγεται ανάληψη 

δράσης σε διάφορα πεδία πολιτικής, από την έρευνα, την εισαγωγή και εγκατάσταση ευρυζωνικών 

δικτύων στις τηλεπικοινωνίες έως την ανάληψη δράσης στο πεδίο της δημόσιας υγείας, καθώς και σε 

                                                             
2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000), Συμπεράσματα της Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24 Μαρτίου 2000. 
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εργασίες των κρατών μελών για την προώθηση της κινητικότητας των ασθενών3 και την εκτίμηση των 

επιπτώσεων της γήρανσης στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ορισμένες από τις 

δράσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται σε μέτρα πολιτικής που προσδιορίστηκαν 

στο σχέδιο δράσης eEurope 2005 - σημείο αναφοράς για ανάληψη δεσμεύσεων που αφορούν την 

προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο - ιδίως στα πεδία της e-υγείας, της 

e-κυβέρνησης, της ασφάλειας, των ευρυζωνικών τεχνολογιών, καθώς και της ανάπτυξης, ανάλυσης και 

διάδοσης ορθής πρακτικής.  

Μολονότι οι ανάγκες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας διαφέρουν, σε κλίμακα και 

χαρακτήρα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι επίσης αξιομνημόνευτο ότι η e-υγεία 

συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της παγκόσμιας διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την 

κοινωνία της πληροφορίας, το Δεκέμβριο του 20034, και ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

συμμετέχει πλέον σε σειρά πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής υγείας. 

Τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποστηρίζουν την e-υγεία ήδη επί μία 

δεκαπενταετία, με τη συγχρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί από το FP4 (1994) και μετά να έχει 

φθάσει σε ύψος 500 εκατομμυρίων €, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου διπλάσιο του ποσού 

αυτού. Πολλά ερευνητικά αποτελέσματα έχουν πλέον δοκιμαστεί και τεθεί σε πρακτική εφαρμογή. Το 

γεγονός αυτό έφερε την Ευρώπη σε ηγετική θέση στη χρήση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην εισαγωγή (έξυπνων) καρτών υγείας. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν 

στην εμφάνιση ενός νέου «κλάδου e-υγείας», ο οποίος διαθέτει το δυναμικό να καταστεί ο τρίτος 

μεγαλύτερος κλάδος στον τομέα της υγείας, με κύκλο εργασιών ύψους 11 δισεκατομμυρίων €. Έως το 

2010 αναμένεται να φθάσει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού για την υγεία. Ο κλάδος της e-

υγείας στην Ευρώπη - αποτελούμενος κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις - διαθέτει επί του 

παρόντος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συνεχίζει όμως να έχει ανάγκη ενός ευνοϊκότερου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Τα κράτη μέλη έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για περαιτέρω προώθηση των θεμάτων της e-υγείας5, 

στηριζόμενα σε περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής και σε εμπειρίες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει προς την κατεύθυνση ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου e-Υγείας», 

ένα πλαίσιο βασισμένο σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ο εν λόγω χώρος 

νοείται ως αναδυόμενο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων και συνέργειας στην e-υγεία, που θα 

δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ολοκλήρωση συναφών πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο. 

Δεδομένου ότι ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη αποτελείται κατά κύριο λόγο από υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα, οι περισσότερες από τις προκλήσεις και τις δράσεις που περιγράφονται στην 

                                                             
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2004) 301, με τίτλο Συνέχεια της διαδικασίας προβληματισμού υψηλού επιπέδου για την 
κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές εξελίξεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
4 Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, Έκθεση και πρόγραμμα δράσης, Δεκέμβριος 2003. 
5 Δήλωση των υπουργών κατά την υπουργική διάσκεψη του 2003 για την e-υγεία. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/index_en.htm.  



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΡΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

Σελίδα 36 από 362 

 

ανακοίνωση σχετικά με τον "ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το μέλλον της Ευρώπης"6 

ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση.  

Στο συνέδριο High Level eHealth conference το οποίο διεξήχθη στο Βερολίνο μεταξύ 16 και 19 Απριλίου 

2007 οι 27 χώρες της Ε.Ε. κατέληξαν σε μια κοινή θέση των κρατών μελών της Ε.Ε. Η θέση αυτή αφορά 

τη διεξαγωγή μεγάλων πιλοτικών έργων με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6 κρατών σε κάθε πιλότο με 

σκοπό να δοκιμαστεί η διαλειτουργικότητα συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η νέα αυτή κοινή θέση των κρατών μελών ονομάστηκε «Engineering eHealth in Europe». Προκειμένου 

να μπορέσουν να διαλειτουργήσουν τα πληροφοριακά συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται η 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας το οποίο από μόνο τους είναι μια πολύ 

σύνθετη διαδικασία. 

Προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί σταδιακά προτείνεται η δημιουργία ενός οδικού χάρτη σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο και με βάση τον οποίο θα ληφθούν όλες οι αναγκαίες πολιτικές δράσεις υποστήριξης. 

Γνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ε.Ε., η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη δεσμεύονται να ανταποκριθούν σε αυτή τη κοινή 

προσπάθεια. Τα άμεσα και επόμενα βήματα σε αυτή τη δομημένη και σταδιακή συνεργασία θα 

αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προσεγμένα σχεδιασμένων πιλοτικών έργων. Αυτά τα 

ευρέως φάσματος πιλοτικά έργα (Large Scale Pilots) θα δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και 

χρηστικότητα των βελτιωμένων Ιατρικών αναμνηστικών (patient summaries) σε διαφορετικά ιατρικά 

περιβάλλοντα όπως είναι τα επείγοντα περιστατικά και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.  

Θα αφορούν μια πληθώρα καλά προετοιμασμένων περιγραφών κοινών ζητημάτων ασθενών όπως οι 

χρόνιες ασθένειες και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα πιλοτικά έργα θα 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη των συστημάτων, στο σχεδιασμό των υπηρεσιών, στη δημιουργία 

πρωτοτύπων και στην πιλοτική δοκιμή των πρωτοτύπων αυτών. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα γίνουν 

οι αναγκαίες ρυθμιστικές και θεσμικές αλλαγές ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής ενσωμάτωση των 

νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Μέρος της κοινής προσπάθειας αφορά στη βελτίωση των 

συνθηκών και αναγκών διαλειτουργικότητας, στη χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, στην 

αξιοποίηση ερευνητικών δράσεων, στη δημιουργία και τον συντονισμό προτύπων eHealth τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη χρήση διασυνοριακών εφαρμογών. Αυτή η πανευρωπαϊκή κοινή προσπάθεια 

θα συνεισφέρει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και θα οδηγήσει στη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού χώρου ιατρικών πληροφοριών (European health information space.) 

Η e-υγεία έχει σαφή ρόλο στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη, 

ενώ αποτελεί επίσης κλειδί για την επίτευξη ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης μέσα σε μια δυναμική οικονομία της γνώσης - το όραμα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 20007,8. Για την περαιτέρω πορεία θα 

                                                             
6 The Role of eGovernment for Europe’s Future, 2003. 
7 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000), Συμπεράσματα της Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24 Μαρτίου 2000. 
8 COM (2002) 263 τελικό, eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους - Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται ενόψει του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002. Βρυξέλλες, 28.5.2000. 
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απαιτηθούν δράσεις σε διάφορα σημαντικά πεδία πολιτικής, που κυμαίνονται από την έρευνα, 

εγκατάσταση και εμπορική εκμετάλλευση ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έως την ανάληψη 

δράσης στη δημόσια υγεία, καθώς και εργασίες των κρατών μελών που προωθούν την κινητικότητα και 

αξιολογούν τις επιπτώσεις της γήρανση των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα συστήματα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

2.1 Τηλεϊατρική & Κατ’ Οίκον Νοσηλεία 

 

Η Τηλεϊατρική, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται ως η «παροχή υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας, εκεί όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας, από επαγγελματίες του χώρου 

της υγείας με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης 

πληροφορίας, για διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων, έρευνα και 

αξιολόγηση, και για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση παροχέων υπηρεσιών υγείας, και όλα αυτά με 

απώτερο στόχο την προώθηση της υγείας των ατόμων και των κοινοτήτων τους». 

Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής πρέπει να είναι προσιτές σε όλους, οποτεδήποτε και οπουδήποτε αυτό 

κρίνεται αναγκαίο: αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με την κατ’ οίκον παροχή φροντίδας, με την οποία 

διασφαλίζεται η άνεση-ευκολία του πολίτη, και μειώνεται το κόστος των οργανισμών που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας. Η κατ’ οίκον φροντίδα -  η οποία ορίζεται ως η συνιστώσα της ιατρικής φροντίδας 

όπου ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν έναν πάροχο υπηρεσιών υγείας 

λαμβάνουν μια πρώτη εκτίμηση και θεραπεία στο σπίτι τους – είναι ο παράγοντας-κλειδί σε αυτό το 

σενάριο. 

Οι κυρίαρχες τάσεις που μπορούν να αναγνωριστούν στην Ευρώπη αυτήν τη χρονική περίοδο είναι οι 

ακόλουθες: 

 Ανάπτυξη των εφαρμογών τηλεϊατρικής που αφορούν παρακολούθηση και νοσηλεία στο σπίτι 

 Αύξηση του αριθμού των κέντρων συνδιάσκεψης 

 Χρήση του διαδικτύου για την online ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας και την επικοινωνία 

μεταξύ γενικών και εξειδικευμένων ιατρών 

 Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου με τις σύγχρονες 

τεχνολογίες τηλεϊατρικής 

 Διεθνής θεσμοθέτηση σχετικά με την αποζημίωση για συνεδρίες εξ’ αποστάσεως  

Στα επόμενα χρόνια αναμένεται ραγδαία αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής για 

διάφορους λόγους, όπως: 

 Οι αποδέκτες υπηρεσιών υγείας απαιτούν συνεχώς βελτιωμένη ποιότητα στις υπηρεσίες που 

λαμβάνουν. Για το λόγο αυτό οι παροχές τηλεϊατρικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

οργανισμούς υγείας ως μέσα διαφοροποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών τους είτε για 
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την προσέλκυση νέων αποδεκτών, είτε για τη διατήρηση εκείνων που  τις θεωρούν πλέον 

απαραίτητες.  

 Για πολλά χρόνια, τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας δεν υποστήριζαν 

ιδιαίτερα τις συσκευές τηλεϊατρικής λόγω εξόδων και περιορισμένης απόδοσης επένδυσης. Η 

τάση όμως αλλάζει αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα θα αποτελέσει σημαντική οικονομική 

διαφοροποίηση στα διάφορα σχήματα αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας. Έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες προτάσεις από κυβερνήσεις σχετικά με την επίδραση της ποιότητας στην αλλαγή των 

αποζημιώσεων (για την επιβράβευση νοσοκομειακών πολιτικών οι οποίες συμμορφώνονται με 

συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας που προέρχονται από το χώρο της τεχνολογίας). 

 Υπάρχει σαφής τάση μείωσης του χρόνου παραμονής των ασθενών στα νοσοκομεία. 

 Οι πιθανοί αποδέκτες υπηρεσιών υγείας αντιλαμβάνονται και επιζητούν πλέον την 

αναγκαιότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας. 

 Οι πιθανοί πελάτες αναζητούν νέες λύσεις για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 

 Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο 

ζωής διευκολύνουν την αποδοχή της χρήσης υπηρεσιών τηλεϊατρικής. 

Η τηλεϊατρική εν γένει μπορεί να συνεισφέρει: 

 στην ουσιαστική εξοικονόμηση σε έξοδα εξέτασης, μετακίνησης, και διαχείρισης του 

συστήματος περίθαλψης.  

 στη μείωση της γεωγραφικής και φυσικής απομόνωσης ασθενών (απομακρυσμένες περιοχές, 

ηλικιωμένοι και ανάπηροι).  

 στην εξάλειψη του φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα για 

καλύτερη περίθαλψη.  

 στον τρόπο αποφυγής ανάγκης επανάληψης επώδυνων εξετάσεων, αντιφατικών συνταγών και 

λαθών στην θεραπεία.  

 στη δυνατότητα παροχής συμβουλών από ειδικούς στο εξωτερικό που διαφορετικά δεν θα 

ήταν προσιτοί.  

 στο να προάγει και να βελτιώσει την καθημερινή έρευνα καθώς παρέχει γρήγορη και άμεση 

πρόσβαση σε νέες πληροφορίες και γνώσεις.  

 στην άμεση επικοινωνία ιατρών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές, για 

ανταλλαγή απόψεων και αντιμετώπιση έκτατων περιστατικών.  

 στη δραστική μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ Νοσοκομείων και ιατρών.  

 στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 στην ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών.  

 στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρικού προσωπικού με χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας και υπηρεσιών βάσει διεθνών προτύπων.  
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 στη διευκόλυνση και αναβάθμιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ιατρών.  

 στην αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τηλεματικής από ιατρικό προσωπικό.  

 Ευρεία γεωγραφική κάλυψη.  

 

2.1.1 Απαιτήσεις & Συνθήκες Εφαρμογής 

Σε γενικές γραμμές, η ιδέα της νοσηλείας στο σπίτι παρεμποδίζεται από ρυθμιστικούς μηχανισμούς και 

τις πολιτικές αποζημίωσης οι οποίες δεν ανταμείβουν την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα. 

Εντούτοις, η ανάπτυξη της διαχείρισης ασθενειών θα αυξήσει τη χρήση συστημάτων τηλεφροντίδας. Η 

αποτελεσματικότητα της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι τόσο σημαντική που τελικά οι διάφορες 

ρυθμιστικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες θα υπερπηδηθούν αργά ή γρήγορα. Οι αρχές θα 

αναγκαστούν να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς και της ζήτησης, έτσι ώστε η οικονομική 

παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας να είναι δυνατή και για την κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Οι επίδοξοι παροχείς υπηρεσιών τηλεϊατρικής, που επιζητούν την κατοχύρωσή τους στη συγκεκριμένη 

αγορά, πρέπει να εξασφαλίσουν συνεργασία με σημαντικούς παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

σε κάθε χώρα. Απαιτείται επίσης η σύνδεση με εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού για την παροχή 

ολοκληρωμένων λύσεων και η επίβλεψη ανάπτυξης ενός δοκιμασμένου δικτύου διανομής για τον 

εφοδιασμό και την υποστήριξη των τελικών χρηστών. Η όποια προσέγγιση πάντως θα πρέπει να 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά απαιτεί κυρίως την παροχή λύσεων σε συγκεκριμένα 

προβλήματα και όχι την όποια προώθηση προϊόντων. 

Η αγορά προώθησης εφαρμογών τηλεϊατρικής μόλις έχει συσταθεί και δεν είναι ακόμη σε βιομηχανικό 

επίπεδο ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν απευθύνονται σε μαζική αγορά. Εντούτοις, είναι 

αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι σύντομα θα εξελιχθεί σε σπουδαίο οικονομικό παράγοντα κάθε χώρας, 

γεγονός που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και θα προάγει τις υπάρχουσες 

υπηρεσίες, βάσει του ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί.  

Η δομή της αγοράς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη, αλλά είναι βέβαιο ότι επιτυχημένες θα είναι οι 

εταιρείες οι οποίες εδραιώνουν τη θέση τους με συμμαχίες, συνεργασίες ή αγορές. Τα οφέλη-κέρδη με 

την αγορά τέτοιου είδους είναι μεγάλα, όμως η εμπειρία, η ανάπτυξη και η παραγωγή είναι 

δαπανηρές. Τρία βασικά στοιχεία διαμορφώνουν την αγορά: τηλεπικοινωνίες, λογισμικό και υλικό. 

Επομένως η Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί έτσι ώστε να μην 

υπερκεραστεί από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 
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2.2 Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 
 

E-CARE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο e-CARE αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης για τη 

σύλληψη, τη μετάδοση και τη διανομή δεδομένων υγείας ανάμεσα σε γιατρούς, φροντιστές και 

οικογένειες ασθενών. Το e-CARE αποσκοπούσε στην παρουσίαση καινοτόμων ιατρικών υπηρεσιών οι 

οποίες εισήγαγαν νέες μεθόδους στην παρακολούθηση της υγείας των ασθενών και την υποστήριξη 

αποφάσεων σε ζητήματα υγείας. Το e-CARE αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση ευρέως φάσματος 

σεναρίων, από ασθενείς σε βραχεία ανάρρωση (1-2 μήνες) μετά τη θεραπεία, μέχρι ασθενείς με 

χρόνιες ασθένειες, ηλικιωμένους ανθρώπους καθώς και πολίτες με προδιάθεση για ασθένειες, οι 

οποίοι ενώ ζουν μια κανονική ζωή χρειάζονται παράλληλα παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας 

τους για τυχόν απρόσμενη επιδείνωση. Το e-Care έδωσε τη δυνατότητα στους γιατρούς να 

καταγράφουν συνεχώς και απομακρυσμένα διάφορες ζωτικής σημασίας παραμέτρους των ασθενών 

τους, με χρησιμοποίηση ιατρικών συσκευών με ενσωματωμένες επικοινωνιακές δυνατότητες, 

βοηθούμενοι από μια έξυπνη αυτοματοποιημένη υποδομή. Η οικογένεια και οι φίλοι των ασθενών 

είχαν επίσης πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ήταν επεξεργάσιμες και παρουσιάζονταν με 

φιλικό και κατανοητό τρόπο. Υπεύθυνο για την καθολική διαχείριση της ολοκληρωμένης υπηρεσίας 

ήταν ένα εξελιγμένο Μοντέλο Συνεργασίας το οποίο ενημερώνεται για το ιατρικό αρχείο κάθε 

ασθενούς,  παρέχοντας ένα δίαυλο πληροφοριών μεταξύ του ιατρικού προσωπικού, των ασθενών και 

των περιθαλπόντων τους. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2001-33261 - Health Professionals - Research 

Διάρκεια September 2001 (30 months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.e-care-ist.net/ 

 

HEARTS 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο HEARTS αποσκοπούσε στην παροχή υποστήριξης για την έγκαιρη διάγνωση, 

παρακολούθηση και πρόληψη των καρδιακών ασθενειών, μέσω της ανάπτυξης ενός ελάχιστα 

επεμβατικού, τεχνολογικά προηγμένου προσωπικού συστήματος, προσπαθώντας παράλληλα να 

ικανοποιήσει τα παρακάτω κριτήρια: 

 Να είναι μη επεμβατικό και η πληροφορία να λαμβάνεται μέσω φορετών αισθητήρων 

 Να δίνει τη δυνατότητα προηγμένης και προσαρμοστικής υποστήριξης αποφάσεων, 
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ολοκληρώνοντας τις κλασικές τεχνικές ανάλυσης με καινούριες, όπως η «μάθηση και εξέλιξη» 

(learning and evolving) 

 Να είναι βασισμένο σε ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με 

την προσθήκη ή αντικατάσταση τμημάτων 

 Να δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης ή/και διάγνωσης ασθενειών 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2001-37403 - Health Professionals - Research 

Διάρκεια July 2002 (24 months) 

Δικτυακός Τόπος http://heartsproject.datamat.it 

 

MOBIHEALTH 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο MOBIHEALTH αποσκοπούσε στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, 

βασισμένων στις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας GPRS και UMTS, στον τομέα της υγείας. Ο σκοπός 

αυτός επιτεύχθηκε  με την ενσωμάτωση βιοϊατρικών αισθητήρων σε ένα ασύρματο δίκτυο σώματος 

(Body Area Network - BAN). Οι αισθητήρες αυτοί ήταν υπεύθυνοι για τη συνεχή καταγραφή ζωτικής 

σημασίας βιοσημάτων και τη γρήγορη και αξιόπιστη μετάδοση αυτών, μαζί με πολυμεσικό 

περιεχόμενο (ήχο ή/και εικόνα) σε παρόχους υπηρεσιών υγείας. Το έργο αποσκοπούσε τόσο στη 

βελτίωση της ζωής των ασθενών όσο και στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους 

χώρους της πρόληψης των ασθενειών, της διάγνωσης και της διαχείρισης αυτών, της απομακρυσμένης 

μέριμνας, της παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ασθενών και της κλινικής έρευνας. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2001-36006  - Health Professionals – Trial 

Διάρκεια May 2002 (18 months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.mobihealth.org 

 

@ΗΟΜΕ 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο @HOME στόχευε στη δημιουργία μιας εμπορικά βιώσιμης πλατφόρμας 

τηλεϊατρικής για την σε πραγματικό χρόνο ασύρματη, απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών από 

τους προσωπικούς τους ιατρούς. Εισήγαγε επόμενης γενιάς, φιλικές προς το χρήστη, οικονομικές και 

διαλειτουργικές, γενικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζοντας ότι τα νοσοκομεία κάνουν 
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την καλύτερη δυνατή χρήση της προηγμένης τεχνολογίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών (UMTS, 

Bluetooth, απόρρητο δεδομένων και ασφαλείς συνδέσεις), των ιατρικών αισθητήρων, της διαχείρισης 

ρίσκων και της διαχείρισης πληροφορίας. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ασθενείς που έπασχαν από 

χρόνια νοσήματα καθώς και σε αυτούς που ανάρρωναν μετά από νοσοκομειακή περίθαλψη, 

αποσκοπώντας κυρίως στη βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής αυτών. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2000-26083 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2001 – March 2003 (27 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.at-home-medic.net 

 

AMON 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Ο κύριος σκοπός του AMON ήταν η διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας, ανάπτυξης και τεκμηρίωσης 

προκειμένου για τη δημιουργία ενός προηγμένου, κατάλληλου να φορεθεί, προσωπικού συστήματος 

υγείας. Το σύστημα σχεδιάστηκε να παρακολουθεί και να αξιολογεί ανθρώπινα βιοσήματα 

χρησιμοποιώντας προηγμένους βιο-αισθητήρες. Η Επικάρπια Συσκευή Παρακολούθησης (Wrist 

Monitoring Device – WMD) (ΕΣΠ) συγκεντρώνει ζωτική πληροφορία από τους αισθητήρες και την 

αναλύει χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο ευφυές σύστημα. Η ΕΣΠ μεταδίδει τα συλλεγόμενα 

δεδομένα σε ένα απομακρυσμένο κέντρο τηλεϊατρικής για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση, 

χρησιμοποιώντας την κυψελλωτή υποδομή GSM/GPRS. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2000-25239 – Patients - Research 

Διάρκεια January 2001 – March 2003 (27 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.medictouch.net/AMON 

 

CHRONIC 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Ο στόχος του ερευνητικού έργου ήταν η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος πληροφορίας για την 

περίθαλψη ασθενών με χρόνια νοσήματα, ως μια αποδοτική εναλλακτική στη συνηθισμένη περίθαλψη 

σε ιδρύματα, η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει τόσο στη βελτίωση του τρόπου ζωής τους όσο και στη 

μείωση των τεράστιων εξόδων υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, ενώ παράλληλα θα ωφελήσει και 

στην εφαρμογή των τεχνολογιών συστημάτων πληροφοριών στην κλινική πράξη.  Στα πλαίσια του 
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έργου δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή σε διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που 

πάσχουν από οξείες αρρώστιες και ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ασθένειάς τους.  

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-1999-12158 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2000 – December 2002 (36 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.chronic.cestel.es  

 

EPI-MEDICS 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο EPI-MEDICS αφορούσε στο σχεδιασμό ενός νευρωνικού δικτύου, βασισμένο σε 

μεθόδους λήψης αποφάσεων για την ανίχνευση ισχαιμικών γεγονότων, και ανέπτυξε ένα πλήθος από 

φορετές προσωπικές συσκευές παρακολούθησης ΗΚΓ, που δοκιμάστηκαν σε διάφορα κλινικά 

περιβάλλοντα. Τα ΗΚΓ που λαμβάνονται από τους ασθενείς/πολίτες, διερμηνεύονται από τις συσκευές 

και αποθηκεύονται τοπικά, μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας των ασθενών σε μια ασφαλή 

προσωπική ευφυή κάρτα δεδομένων (Smart Media Card – SMC). Τα μείζονος σημασίας μηνύματα 

ειδοποιήσεων μεταδίδονται αυτόματα στο κοντινότερο κέντρο επειγόντων κλήσεων, μέσω δικτύων 

GSM ή GPRS. Τα δεδομένα, που δημιουργούν μέτριας ή ελάσσονος σημασίας ειδοποιήσεις, 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα κεντρικό εξυπηρετητή ειδοποιήσεων και οι επαγγελματίες της 

υγείας πληροφορούνται σχετικά, με ένα SMS. Οι συσκευές ενσωματώνουν έναν εξυπηρετητή για τη 

διευκόλυνση της επισκόπησης και/ή της ανανέωσης του ηλεκτρονικού αρχείου υγείας, κατά τη 

διάρκεια μιας συνηθισμένης επίσκεψης στο γραφείο του γιατρού. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2000-26164 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2001 – December 2003 (36 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://epi-medics.univ-lyon.fr 

 

E-REMEDY 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός του έργου ήταν η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών αποκατάστασης η οποία παρέχεται 

στους ασθενείς από τα νοσοκομεία και τα κέντρα αποκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μείωση 

του κόστους των υπηρεσιών αυτών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών το έργο αποσκοπούσε στο 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση μέσω πιλότων και την εμπορική εκμετάλλευση μιας 
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καινοτόμας υποδομής για την υποστήριξη διαδικασιών αποκατάστασης με το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

να λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον, χωρίς μείωση (και με ενδεχόμενη αύξηση) του επιπέδου 

παρακολούθησης. Η υποδομή αυτή περιελάμβανε προηγμένους αισθητήρες, ασύρματες 

τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, δυνατότητες τηλε-διάσκεψης και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2000-25146 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2001 – December 2002 (24 Months) 

Δικτυακός Τόπος Ν/Α 

 

HEALTHMATE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο HEALTHMATE αποσκοπούσε στο να συνδράμει στον ορισμό μιας νέας γενιάς 

φορητών προσωπικών συστημάτων, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών GPRS και 

UMTS. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν τέσσερις καινοτόμες πλατφόρμες απομακρυσμένης 

περίθαλψης, οι οποίες συνεργάστηκαν με ένα μεγάλο αριθμό πιθανών ομάδων χρηστών και αναγκών 

της υγείας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών τερματικών πλοήγησης/εντοπισμού θέσης, 

προγραμματιζόμενων τερματικών με σαφώς καθορισμένα πρωτόκολλα για απομακρυσμένη βοήθεια ή 

διαχείριση των γεγονότων έκτακτης ανάγκης, κινητών προσωπικών συσκευών καταγραφής δεδομένων 

καθώς και πολυμορφικών τερματικών με δυνατότητα διαλόγου υψηλού επιπέδου. Το έργο 

αναβάθμισε την αξία των συγκεκριμένων προϊόντων εμπλουτίζοντάς τα με καινοτόμες διεπαφές 

μεγάλης χρησιμότητας, με εργαλεία ασφάλειας και απορρήτου καθώς και με κλιμάκωση και 

διαλειτουργικότητα. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2000-26154 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2001 – June 2003 (30 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.healthmate-project.org 

 

TELECARE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Η κύρια επιδίωξη του ερευνητικού έργου TELECARE ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός 

συστήματος το οποίο να επιτρέπει την παροχή μιας νέας διαδραστικής υπηρεσίας συνεχούς 

περίθαλψης η οποία απευθύνεται σε ασθενείς με σταθερή ιατρική κατάσταση, η οποία επιτρέπει μια 
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σχεδόν κανονική ζωή, αλλά μπορεί ξαφνικά να επιδεινωθεί και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του 

ασθενούς. Το TELECARE αποσκοπούσε στην παροχή μιας κινητής, ασφαλούς πλατφόρμας τηλεϊατρικής, 

για την συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων και την έγκαιρη επέμβαση, που θ’ 

αποτρέψει τα κλινικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς 

απομακρυσμένων υπηρεσιών περίθαλψης σε μετεγχειρητικούς ασθενείς και σε άτομα με χρόνιες 

ασθένειες. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο, ολοκληρωμένο σύστημα, που 

ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες για οικονομική, υψηλής ποιότητας παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης με έγκαιρη και ασφαλή πρόσβαση.  

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2001-33299 – Patients – Research 

Διάρκεια September 2001 – February 2004 (30 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.biomed.ntua.gr/telecare 

 

TELEMEDICARE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός του ερευνητικού έργου TelemediCare ήταν η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της κατ’ οίκον παρακολούθησης και περίθαλψης ασθενών, με την ανάπτυξη μιας νέας 

γενιάς πλατφόρμας τηλεϊατρικής βασισμένης σε ανοικτή αρχιτεκτονική. Στα πλαίσια του έργου 

αναπτύχθηκαν νέα ιατρικά όργανα τα οποία επέτρεπαν στους ασθενείς να δέχονται εικοσιτετράωρη 

ιατρική παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, στο ίδιο τους το σπίτι και προηγμένοι και αξιόπιστοι 

αισθητήρες σώματος οι οποίοι μπορούσαν να παρέχουν ιατρικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Αυτά τα 

δεδομένα αποστέλλονταν στον υπολογιστή του πολίτη, μέσω ασύρματης επικοινωνίας, ο οποίος 

αναλάμβανε την ανάλυση και αποθήκευσή τους. Ένα έξυπνο λογισμικό αναλάμβανε την ιατρική 

επίβλεψη, θεραπεία ή περίθαλψη με τη δημιουργία διμερούς επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.  

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-1999-10754 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2000 – June 2002 (30 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.telemedicare.net 

 

TOPCARE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Η γενική επιδίωξη του έργου ήταν η ανάπτυξη τεχνολογικών συσκευών και τηλεπικοινωνιακών δομών 
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για την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς. Στα πλαίσια του έργου 

εφαρμόστηκαν τεχνολογίες τηλεματικών επικοινωνιών ώστε να καταστεί δυνατή η σύγχρονη 

παρακολούθηση βιοσημάτων ζωτικής σημασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η μετακλινική θεραπεία, να 

ενθαρρυνθεί η επικοινωνία μεταξύ ασθενούς, γιατρών και κλινικών και να παρασχεθεί ηλεκτρονική 

υποστήριξη στη διαχείριση της τεκμηρίωσης, για την εξασφάλιση βελτιωμένης ποιότητας υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης. Το TOPCARE επιλήφθηκε της ανάγκης για αξιόπιστες και ασφαλείς φορητές 

συσκευές και υπηρεσίες οι οποίες ενθάρρυναν τη συμμόρφωση των ασθενών στο οικιακό περιβάλλον. 

Η συνέχιση της περίθαλψης επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση των κατ’ οίκον υπηρεσιών σε ένα δίκτυο 

παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια τηλεματική πλατφόρμα 

κατ’ οίκον περίθαλψης και αξιολογήθηκε σε συνεργατικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα υγειονομικής 

περίθαλψης, σχετικά με την κατ’ οίκον παρακολούθηση και τη θεραπεία των ασθενών που χρειάζονται: 

1. θεραπείες έγχυσης 

2. ελεγχόμενη αναπνευστική υποστήριξη 

3. παρακολουθούμενη ρύθμιση φαρμάκων και συμμόρφωση στη θεραπεία, όταν νοσηλεύονται 

με αντιπηκτικά φάρμακα 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2000-25068 – Patients – Research 

Διάρκεια January 2001 – December 2003 (36 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.topcare-network.com 

 

U-R-SAFE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Η επιδίωξη του ερευνητικού έργου U-R-SAFE ήταν η ανάπτυξη μιας τηλεϊατρικής υπηρεσίας και μιας 

τεχνολογικής πλατφόρμας απευθυνόμενες κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς που έπασχαν από 

αναπνευστικές ή/και καρδιαγγειακές παθήσεις. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας αυτής οι ασθενείς 

μπορούν να παίρνουν νωρίτερα εξιτήριο από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και να 

παρακολουθούνται και να δέχονται υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Η πλατφόρμα συμπεριλαμβάνει 

αισθητήρες για την παρακολούθηση βιοσημάτων όπως το καρδιογράφημα, ο αναπνευστικός ρυθμός, 

οι παλμοί της καρδιάς και ο κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα, καθώς και εφαρμογές ανίχνευσης 

πτώσης και αναγνώρισης ομιλίας οι οποίες μπορούν να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες για την 

κατάσταση των ασθενών. Στην περίπτωση που η κατάσταση του πολίτη επιδεινώνεται, ενεργοποιείται 

ένας μηχανισμός συναγερμού και τα δεδομένα παρακολούθησης στέλνονται στο αρμόδιο κέντρο. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2001-33352 – Patients – Research 
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Διάρκεια January 2002 – December 2004 (24 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://ursafe.tesa.prd.fr 

 

WEALTHY 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο WEALTHY αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ενός φορετού συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, το οποίο να ενσωματώνει υπολογιστικές τεχνικές, έξυπνους αισθητήρες, φορητές 

συσκευές και επικοινωνίες, καθώς και ένα  τοπικό σύστημα νοημοσύνης και υποστήριξης αποφάσεων. 

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός φορετού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης το 

οποίο να μπορεί να βελτιώσει την αυτονομία και την ασφάλεια των ασθενών. Το σύστημα 

αποσκοπούσε στο να βοηθήσει τους ασθενείς στη διάρκεια της αποκατάστασης ή ανθρώπους που 

εργάζονται σε ακραίες, αγχωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας συνεχή, ευφυή έλεγχο 

της κατάστασής τους. Ένα έξυπνο υλικό με ίνες και νηματοειδή μορφή, που εξοπλίστηκε με ένα ευρύ 

φάσμα ηλεκτροφυσικών ιδιοτήτων (αγωγιμότητα, πιεζοαντίσταση, κ.λπ.), ενσωματώθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε ως βασικό στοιχείο, το οποίο υφαίνεται ή πλέκεται σε μορφή υφάσματος. Η 

καταγραφή και επεξεργασία των βιοσημάτων επέτρεψε τον κατά προσέγγιση υπολογισμό διαφόρων 

παραμέτρων, τη δημιουργία μηνυμάτων ειδοποιήσεων και τη σκιαγράφηση της συνολικής κατάστασης 

του πολίτη. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 5th FP – IST-2001-37778 – Citizens – Research 

Διάρκεια September 2002 – February 2005 (30 Months) 

Δικτυακός Τόπος http://www.wealthy-ist.com 

 

CAALYX 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο CAALYX αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μιας ελαφριάς, φορετής συσκευής για τη 

μέτρηση συγκεκριμένων ζωτικών σημάτων των ηλικιωμένων, για την ανίχνευση πτώσεων και για την 

αυτόματη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με παροχείς υγειονομικής περίθαλψης στην περίπτωση 

επειγόντων περιστατικών, οπουδήποτε και αν βρίσκεται το ηλικιωμένο άτομο, εντός ή εκτός σπιτιού. 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπούσε: 

 στην αναγνώριση των ζωτικών σημάτων και των προτύπων που είναι πιο σχετικά για τον 

προσδιορισμό πιθανών κρίσιμων καταστάσεων της υγείας των ηλικιωμένων 

 στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής συσκευής ικανής να μετράει βιοσήματα και να ανιχνεύει 
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πτώσεις των ηλικιωμένων, ενσωματώνοντας ένα σύστημα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης 

για τον προσδιορισμό της θέσης του ηλικιωμένου σε περίπτωση ατυχήματος 

 στο να επιτρέψει την ασφαλή παρακολούθηση ατόμων οργανωμένων σε ομάδες οι οποίες 

παρακολουθούνται από κάποιον φροντιστή 

 στη δημιουργία εύχρηστων τηλε-βοηθητικών υπηρεσιών. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST-2005-045215 – STREP 

Διάρκεια January 2007 – December 2008 

Δικτυακός Τόπος http://www.caalyx.eu/ 

 

K4CARE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο K4CARE αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας βασισμένης σε ΤΠΕ για τη 

διαχείριση των πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον 

περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπούσε: 

 στην ενσωμάτωση πληροφοριών διαφορετικών τύπων και διαφορετικών πηγών 

 στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων 

 στη χρησιμοποίηση οντολογιών για τον καθορισμό του προφίλ των ανθρώπων που έχουν 

πρόσβαση (δηλ. γιατροί, ασθενείς) στην πληροφορία αλλά και των αντικειμένων (δηλ. 

ασθένεια, μελέτη) 

 στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού που να συνδυάζει και να βελτιώνει τις οντολογίες για την 

προσωποποίηση του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας 

γιατρός, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών 

 στην ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας από γηριατρικές κλινικές οδηγίες 

 στη δημιουργία σχεδίων επέμβασης από τις βάσεις δεδομένων των κέντρων υγειονομικής 

περίθαλψης, εάν οι κλινικές οδηγίες δεν υπάρχουν ή είναι ακατάλληλες για μια συγκεκριμένη 

περίπτωση 

 στη διαμόρφωση ενός έμπειρου εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων, που μπορεί να παρέχει 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλους όσους εμπλέκονται στην κατ’ οίκον περίθαλψη. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST-2004-026968 – STREP 

Διάρκεια March 2006 – February 2009 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

Σελίδα 49 από 362 
 

Δικτυακός Τόπος http:// www.k4care.net 

 

MyHeart 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

To ερευνητικό έργο MyHeart αποσκοπούσε στην ανάπτυξη «ευφυών» συστημάτων για την πρόληψη 

και τον έλεγχο των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αναπτύχθηκαν 

«έξυπνα» ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και «έξυπνα» βιοϊατρικά υφάσματα, ενώ παράλληλα 

σχεδιάστηκαν κατάλληλες υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες (ασθενείς) να ελέγχουν 

μόνοι τους την κατάσταση της υγείας τους. Οι βασικότερες καινοτομίες του συγκεκριμένου έργου ήταν 

ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών βιοϊατρικών ενδυμάτων τα οποία ολοκλήρωναν νέα βιοϊατρικά 

επιθέματα, ηλεκτρονικούς αισθητήρες και εξατομικευμένους αλγορίθμους, καθώς και ιδεών 

υποκίνησης και ανατροφοδότησης του χρήστη, προκειμένου να φθάσουν στη δημιουργία νέων 

εφαρμογών για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων, όπου αυτό 

καθίσταται δυνατό. Προκειμένου να εστιάσει στην υποκίνηση του χρήστη και στο εξατομικευμένο 

όφελος, το MyHeart επικέντρωσε τους στόχους του σε 5 διαφορετικά πεδία εφαρμογών, τα οποία 

συνιστούν τους βασικότερους κινδύνους για την δημιουργία καρδιαγγειακών παθήσεων και τονίζουν 

την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης από το χρήστη, προκειμένου να περιοριστεί η σοβαρότητα ενός 

οξέως περιστατικού, και τα οποία ήταν τα ακόλουθα:  

 CardioActive: Ομάδα εφαρμογών για τη βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας.  

 CardioBalance: Ομάδα εφαρμογών για βελτιωμένη διατροφή και δίαιτα.  

 CardioSleep: Ομάδα εφαρμογών για βελτιωμένο ύπνο και χαλάρωση.  

 CardioRelax: Ομάδα εφαρμογών για βελτιωμένες λύσεις καταπολέμησης του άγχους.  

 CardioSafe: Εφαρμογές για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη οξέων περιστατικών.  

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST-2002-507816 eHealth - IP 

Διάρκεια 01/04 – to 12/08 

Δικτυακός Τόπος http://www.hitechprojects.com/euprojects/myheart/ 

 

OFSETH 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός του ερευνητικού έργου OFSETH ήταν η ανάπτυξη οπτικών αισθητήρων για τη συνεχή εκτίμηση 

των ζωτικών παραμέτρων ενός ασθενούς. Ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η επίδειξη της ισχύος των 

λύσεων οπτικής ανίχνευσης στον τομέα της υγείας και η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας λαμβάνοντας 
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υπ’ όψιν τα ζητήματα που συνδέονται με το υλικό και τη ανθεκτικότητα για την επίτευξη μελλοντικά 

αποτελεσματικής και συνεχούς φροντίδας των ασθενών. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST-2005-027869 eHealth - STREP 

Διάρκεια 03/06 – to 08/09 

Δικτυακός Τόπος http://www.ofseth.org 

 

SAPHIRE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Στόχος του ερευνητικού έργου SAPHIRE ήταν η ανάπτυξη ενός έξυπνος συστήματος το οποίο θα 

επιτρέπει την ολοκλήρωση των δεδομένων που προέρχονται από ασύρματους ιατρικούς αισθητήρες με 

τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, προκειμένου για την παρακολούθηση της παροχής 

υπηρεσιών υγείας και την υποστήριξη αποφάσεων. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST-2004-027074 eHealth - STREP 

Διάρκεια 01/06 – to 12/08 

Δικτυακός Τόπος http://www.srdc.metu.edu.tr 

 

PERSONA 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Στόχος του ερευνητικού έργου PERSONA ήταν η ανάπτυξη «περιβαλλοντικής Ευφυΐας» (Ambient 

Intelligence) μέσω της εναρμόνισης τεχνολογιών και ιδεών υποβοηθούμενης ζωής στον περιβάλλοντα 

χώρο (Ambient Assisted Living – AAL) για την ανάπτυξη οικονομικών και βιώσιμων λύσεων για την 

κοινωνική συνοχή και την ανεξάρτητη ζωή των ηλικιωμένων, ολοκληρωμένων σε ένα κοινό 

σημασιολογικό πλαίσιο. Στόχος του έργου ήταν να αναπτυχθεί μια επεκτάσιμη τεχνολογική πλατφόρμα 

βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη πληθώρας AAL υπηρεσιών, 

ώστε να επιδειχθεί και να τεκμηριωθεί η σύλληψη αυτή σε πραγματικό περιβάλλον, αξιολογώντας την 

κοινωνική επίδραση και καθορίζοντας την αρχική επιχειρηματική στρατηγική για μελλοντικές 

υλοποιήσεις των προτεινόμενων τεχνολογιών και υπηρεσιών. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST Call 6 (eInclusion) – 045459 – IP 
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Διάρκεια January 2007 – June 2010 

Δικτυακός Τόπος http://www.aal-persona.org/ 

 

SOPRANO 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό έργο SOPRANO αποσκοπούσε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων, ευφυών 

υπηρεσιών, με φυσικές και φιλικές διεπαφές για τους ηλικιωμένους, ανταποκρινόμενων στις 

απαιτήσεις των χρηστών, της οικογένειας και των φροντιστών (παρόχων φροντίδας), επιτρέποντάς τους 

να ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι τους. Το έργο αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση: 

 αυτόνομων τεχνολογιών υποβοήθησης, δηλαδή προϊόντων σχεδιασμένων ώστε να 

αποζημιώνουν για κινητικές αλλά και νοητικές δυσκολίες των ηλικιωμένων ατόμων 

 τεχνολογιών έξυπνων σπιτιών, μέσω της διασύνδεσης διαφόρων οικιακών συσκευών 

παρέχοντας έλεγχο σε ολόκληρο το περιβάλλον διαβίωσης 

 υπηρεσιών τηλεφροντίδας , επιτρέποντας την υποστήριξη από επαγγελματίες υγείας αλλά και 

άτυπους παροχείς φροντίδας. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο 6th FP – IST Call 6 (eInclusion) – 045212 – IP 

Διάρκεια January 2007 – April 2010 

Δικτυακός Τόπος http://www.soprano-ip.org/ 

 

CHRONIOUS 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

To ερευνητικό έργο CHRONIOUS αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, προσαρμόσιμου 

και παραμετροποιήσιμου συστήματος διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων το οποίο να μπορεί να 

προσφέρει διαρκή παρακολούθηση των ασθενών με χρήση: 

 αισθητήρων που είτε είναι φορετοί ή είναι διασκορπισμένη στο περιβάλλον όπου ζει ο πολίτης 

 «έξυπνων» υπηρεσιών που παρέχονται στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας οι οποίες 

τους βοηθούν στην παρακολούθηση των ασθενών τους. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο FP7-ICT-2007–1– 216461 

Διάρκεια Έναρξη February 2008 (42 months) 
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Δικτυακός Τόπος http://www.chronious.eu/ 

 

E-VITAL 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

To έργο e-Vital είχε ως στόχο να επικυρώσει την ευρωπαϊκή αγορά σε ό,τι αφορά την παροχή μιας 

υπηρεσίας τηλεϊατρικής για απομακρυσμένη παρακολούθηση, η οποία χρησιμοποιεί ευκολοφόρετες 

συσκευές παρακολούθησης ζωτικών σημάτων με σκοπό την μετάδοση κρίσιμων ζωτικών παραμέτρων 

σε γιατρούς και ιατρικούς συμβούλους ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται 

παρέχοντας παράλληλα ανατροφοδότηση στους ασθενείς. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο eTen – 2001-1 eHealth 

Διάρκεια Oct 2002 – June 2004 

Δικτυακός Τόπος http://www.inatelecom.org/e-Vital 

 

HEALTHWEAR 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός το έργου Healthwear ήταν να επικυρώσει την αγορά στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία 

αναφορικά με την απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης υγείας μέσω φορετών ιατρικών 

αισθητήρων. Οι τελικοί χρήστες ήταν άτομα που χρίζουν συνεχούς ιατρικής φροντίδας, όπως για 

παράδειγμα οι ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνιες ασθένειες, ασθενείς που βρίσκονται στη φάση της 

ανάρρωσης και ασθενείς κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής τους. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο eTen - 2005-1 eHealth 

Διάρκεια Nov 2006 - Apr 2008 

Δικτυακός Τόπος http://www.health-wear.eu/ 

 

INTERLIFE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός το έργου INTERLIFE ήταν να επικυρώσει την παροχή νέων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι 

βασισμένες σε μια τεχνολογική πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει μια υπηρεσία πρώιμης 

εξαγωγής από το νοσοκομείο και συνεχούς παρακολούθησης στο σπίτι. Με αυτό τον τρόπο 
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αποσκοπούσε στο να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εξόδων νοσηλείας και σε αυξημένη 

αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο eTen - 2004-1 eHealth 

Διάρκεια Jan 1999 - Oct 2000 

Δικτυακός Τόπος http://www.interlife-project.net/ 

 

MCC 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός του έργου MCC (Medical Care Continuity – Συνέχεια Ιατρικής Φροντίδας) ήταν η τεκμηρίωση της 

ωφέλειας παροχής υπηρεσιών περίθαλψης σε ασθενείς που αναρρώνουν στο σπίτι τους υπό την 

εποπτεία του νοσοκομείου μετά από θεραπεία σε εντατική μονάδα, προκειμένου να επιτρέψει την 

ένταξη και επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητα και τη φυσιολογική ζωή. Οι κύριοι αποδέκτες 

ήταν ηλικιωμένα άτομα και ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο eTen - 2004-1 eHealth 

Διάρκεια Feb 2005 - May 2007 

Δικτυακός Τόπος http://www.eten-mcc.org/ 

 

TEN-CARE 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι/Αποτελέσματα 

Σκοπός του έργου TEN-CARE ήταν η παροχή υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν τη συνέχιση της 

περίθαλψης και την κατ’ οίκον τηλε-φροντίδα. Το έργο αποσκοπούσε στη διερεύνηση της δεκτικότητας 

της αγοράς και την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας πιλοτικών δοκιμών συμπεριλαμβάνοντας μεγάλους 

παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη, 

υποστηριζόμενων από μεγάλα συμβουλευτικά και ερευνητικά γκρουπ με ειδίκευση στις πλέον 

προηγμένες υπηρεσίες τηλεϊατρικής που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής. 

Γενικές Πληροφορίες 

Χρηματοδότηση - Προκήρυξη - Εργαλείο eTen – 1998-2 (eHealth) 

Διάρκεια Ιανουάριος 1999 – Ιούνιος 2000 

Δικτυακός Τόπος http://www.empirica.com/ten-care 
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2.3 Εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας σε εθνικά επίπεδα 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται κάποιες βέλτιστες πρακτικές σε εθνικά ή διακρατικά 

επίπεδα, οι οποίες αποτελούν πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των τεχνολογιών εξελίξεων στον τομέα 

της υγείας και την πρακτική εφαρμογή της κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Έργο Οικιακής Περίθαλψης Boario (BHC) 

Χώρα Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας 

Ιταλία Ιταλική Κυβέρνηση Ίδρυμα Salvatore Maugeri 

Τομέας Θεματική Περιοχή Ομάδα Χρηστών 

e-Υγεία Τηλεϊατρική, παρακολούθηση ECG Γενικοί Ιατροί, Καρδιολόγοι, Ασθενείς 

Δικτυακός Τόπος Έτος Υλοποίησης Κόστος Υλοποίησης 

www.fsm.it 01/02/1998 1.384.000€ 

Διοικητικό Επίπεδο 
Ιδιωτική υπηρεσία που υποστηρίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σε 

όλη τη χώρα 

Π
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Σκοπός του έργου ήταν η παροχή ενός συστήματος το οποίο να μπορεί να προσφέρει σε 

γενικούς Ιατρούς, καρδιολόγους και στους ασθενείς συσκευές οι οποίες να μπορούν 

εύκολα να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από ανειδίκευτα άτομα και οι οποίες να είναι 

ικανές να καταγράφουν ηλεκτροκαρδιογραφικά σήματα. Η υπηρεσία τηλεκαρδιολογίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και οπουδήποτε στη χώρα, είτε 

σε έκτακτη ανάγκη, είτε σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Το καταγεγραμμένο σήμα του 

ΗΚΓ μεταφέρεται (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου) σε πραγματικό χρόνο, στο 

σταθμό λήψης, και έπειτα μια νοσοκόμα και ένας καρδιολόγος που εργάζονται στο σπίτι 

είναι διαθέσιμοι για την παραπομπή του ΗΚΓ και για μια διαδραστική παροχή 

συμβουλών μέσω τηλεφώνου για να προσανατολίσουν την ακόλουθη θεραπευτική 

παρέμβαση. Στο τέλος όλων των διαδικασιών λήψης τα στοιχεία αποθηκεύονται, 

μεταφέρονται στον εξυπηρετητή και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για πληροφοριακή 

κλινική έκθεση, ανώνυμα και κρυπτογραφημένα. Μεταξύ των συνολικών παρεχόμενων 

υπηρεσιών περιλαμβάνονται υπηρεσίες για τους γενικούς ιατρούς καθώς και υπηρεσίες 

για τους ασθενείς, όπως Υπηρεσία Καταγραφής Αρρυθμιών και Υπηρεσίες 

Παρακολούθησης Χρόνιων Ασθενειών. Προς το παρόν, υπάρχουν τέσσερις τύποι 

υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες: 

1. Τηλεφωνικές συμβουλές και παραπομπές ECG και μια δεύτερη γνώμη πολλαπλής 

ειδικότητας για τους Γενικούς Ιατρούς και τους καρδιολόγους 

2. Οικιακή Περίθαλψη για τις χρόνιες καρδιακές παθήσεις 

3. Τηλεδιάγνωση για την αρρυθμία 

4. Κέντρο Κλήσης για τα Νοσοκομεία. 
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Περισσότεροι από 1.200 Γενικοί Ιατροί και από 52.000 ασθενείς έχουν εγγραφεί στη βάση 

δεδομένων του συστήματος. Τα στατιστικά από τη χρήση του συστήματος αποδεικνύουν 

ότι έχει σημειωθεί μείωση του κόστους για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας μέσω της 

υπηρεσίας τηλεκαρδιολογίας, η οποία προέρχεται από μια μείωση 47% της Παραπομπής 

στην Εντατική και 95% των Καρδιολογικών Διαβουλεύσεων, σε σύγκριση με την κανονική 

διαδικασία που ακολουθείται από τους Γενικούς Ιατρούς.  Παρόμοια αποτελέσματα 

λήφθηκαν από τους ηλικιωμένους ασθενείς, για τους οποίους τα παραπάνω ποσοστά 

ανέρχονται σε μειώσεις 37% και 94%, αντίστοιχα. Εκτός από τα προκύπτοντα μειωμένα 

ποσοστά εισαγωγής στο νοσοκομείο, καταγράφηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ασθενών. 

 

HYGEIANET 

Χώρα Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας 

Ελλάδα 
Προγράμματα ΕΤΑ και 

διαρθρωτικά ταμεία 
Βενιζέλειο Περιφερειακό Νοσοκομείο 

Τομέας Θεματική Περιοχή Ομάδα Χρηστών 

e-Υγεία Τηλεϊατρική 
Επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής 

περίθαλψης, ασθενείς 

Δικτυακός Τόπος Έτος Υλοποίησης Κόστος Υλοποίησης 

www.hygeianet.gr Δεκέμβριος 2001 8.000.000 € 

Διοικητικό Επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Το HYGEIAnet είναι η έκβαση μιας συστηματικής προσπάθειας για το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την επέκταση των προηγμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας σε διάφορα 

επίπεδα της ιεραρχίας  της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 

εφαρμογής σε έκτακτα περιστατικά προ της εισαγωγής στο νοσοκομείο, σ την υποστήριξη 

της σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών επαγγελματιών σε 

πρωτοβάθμια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και ειδικούς του Βενιζέλειου 

Νοσοκομείου, στην καρδιολογία και την ακτινολογία, καθώς επίσης και στην εξ 

αποστάσεως αντιμετώπιση των ασθματικών ασθενών. Τέλος, μια υπηρεσία Ηλεκτρονικής 

Υγείας που παρέχει την πρόσβαση σε ένα Ολοκληρωμένο, Δια βίου Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Υγείας (I-EHR) χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την κινητικότητα και τη συνοχή της 

περίθαλψης στις οργανωτικές υπηρεσίες πέρα από τους οργανωτικούς περιορισμούς. 
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 Οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Υγείας μέσα στο HYGEIAnet παρέχονται  από τον 

Δεκέμβριο του 2001 σε πολλές διαφορετικές ομάδες χρηστών, συμπεριλαμβανομένων 

των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και διαφόρων κατηγοριών ασθενών. 

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα. 

 

FRONTIS – Νοσοκομείο στο σπίτι 

Χώρα Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας 

Ελλάδα Νοσοκομείο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ» ATKOSoft S.A. 

Τομέας Θεματική Περιοχή Ομάδα Χρηστών 

e-Υγεία 
Τηλεϊατρική, Ηλεκτρονικό 

αρχείο περίθαλψης 

Ασθενείς που νοσηλεύονται στο 

σπίτι, Επαγγελματίες υγείας 

Δικτυακός Τόπος Έτος Υλοποίησης Κόστος Υλοποίησης 

 Ιούνιος 2000  

Διοικητικό Επίπεδο Ιδιωτικό, Μητροπολιτικό 
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Η πρωτοβουλία «FRONTIS» που ξεκίνησε το νοσοκομείο «Υγεία» της Αθήνας έχει ως 

στόχο να περιθάλπεται ο πολίτης στο σπίτι του, ικανοποιητικά και με ασφάλεια, χωρίς να 

χρειάζεται να διακομίζεται στο νοσοκομείο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να 

νοσηλεύεται στην οικία του οποιοσδήποτε πολίτης δεν χρειάζεται χειρουργική 

παρέμβαση ή στενή παρακολούθηση σε μια εντατική μονάδα φροντίδας. Το μοντέλο της 

πρωτοβουλίας αποτελείται  από ένα κέντρο «Εικονικής οργάνωσης» (VCC),  που 

βρίσκεται στο νοσοκομείο «Υγεία», το οποίο κατευθύνει , οργανώνει και διαχειρίζεται 

όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών  φροντίδας στο σπίτι 

από το Τμήμα «Νοσηλεία στο σπίτι». Οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων του VCC 

αναπτύσσουν από κοινού ένα δομημένο Σχέδιο Περίθαλψης. Ομάδες από επισκέπτες 

ιατρούς που πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις παρέχουν τις συγκεκριμένες 

υπηρεσίες βασιζόμενοι σε έναν προγραμματισμό επισκέψεων που πραγματοποιείται από 

το λογισμικό ενώ μπορούν και να συλλέγουν ιατρικά δεδομένα που αποκτώνται on line 

από τις φορητές συσκευές. Τα συγκεκριμένα δεδομένα εισάγονται στη συνέχεια στο 

πρόγραμμα. Έτσι, οι γιατροί του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» μπορούν να ανατρέξουν σε 

ιατρικές ενδείξεις και δεδομένα και να τα συγκρίνουν. 
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Στους πρώτους 30 μήνες λειτουργίας του συστήματος έχουν πραγματοποιηθεί 

περισσότερες από 3.500 εισαγωγές , ενώ ο συνολικός αριθμός ημερών κατ’ οίκον 

νοσηλείας ξεπέρασε τις 13.500. Με έναν μέσω όρο επισκέψεων 3 ανά ημέρα, ο αριθμός 

των ημερών κατ’ οίκον νοσηλείας μπορεί να ερμηνευθεί ως πάνω από 40.000 επισκέψεις 

σε διάστημα 30 μηνών λειτουργίας. Από την έως τώρα εμπειρία λειτουργίας, 

υπολογίζεται ότι η πλήρης εφαρμογή της υπηρεσίας θα οδηγήσει στη μείωση του 

συνολικού αριθμού των ημερών νοσηλείας κατά 35% καθώς και σε μια ταυτόχρονη 

μείωση του μέσου χρόνου παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο από 3.7 σε 3.0 

ημέρες. 

 

DITIS: Δίκτυο συνεργασίας για Νοσηλεία στο Σπίτι 

Χώρα Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας 

Κύπρος Υπουργείο Υγείας Κύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. 

Τομέας Θεματική Περιοχή Ομάδα Χρηστών 

e-Υγεία 

Δίκτυο Σύμπραξης 

περίθαλψης 

Τηλεϊατρική, Ηλεκτρονικό 

αρχείο υγείας 

Νοσοκόμοι, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, 

κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, Ασθενείς 

που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. 

Δικτυακός Τόπος Έτος Υλοποίησης Κόστος Υλοποίησης 

www.ditis.ucy.ac.cy 1999 250.000€ 

Διοικητικό Επίπεδο Διεθνές, ΣΔΙΤ, Υπουργείο Υγείας Κύπρου 
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Το Δίκτυο Συνεργασίας για Νοσηλεία στο σπίτι απαρτίζει μία εικονική ομάδα είκοσι 

γιατρών - ειδικών νοσηλείας στο σπίτι και περισσότεροι από 600 ασθενείς με καρκίνο. 

Νοσοκόμοι, ιατροί, φυσιοθεραπευτές κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και άλλοι 

συνεργάζονται για να παρέχουν φροντίδα στο σπίτι για έγκλειστους ασθενείς, 

διενεργώντας συνεχώς την καλύτερη δυνατή εκτίμηση, διάγνωση και θεραπεία. Τέτοιες 

ομάδες ειδικών επικεντρώνονται σε κάθε πολίτη χωριστά και είναι εικονικοί, δηλαδή 

λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να είναι φυσικά παρόντες  οι ίδιοι. Το DITIS είναι ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα που υποβοηθά την αποτελεσματική διαχείριση και τη συνεργασία 

των εικονικών ομάδων. Παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία από 

οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(στη δουλειά) ή μια σειρά φορητών εφαρμογών (όταν είναι σε κίνηση). Το σύστημα 

ξεκίνησε το 1999 και αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Συνδέσμου 

Ασθενών με Καρκίνο και Φίλων στην Κύπρο (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.), που παρέχει υπηρεσίες 

φροντίδας στο σπίτι σε περισσότερους από  600 ασθενείς με καρκίνο το χρόνο στην 

Κύπρο. Το εν λόγω γραφείο έχει απαλλαγεί από έντυπες αναφορές αφού το DITIS από το 

2003 κρατά όλα τα αρχεία των ασθενών σε ηλεκτρονική μορφή. Το προσωπικό του 

ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. εκπαιδεύτηκε στη χρήση του DITIS, και δύο εικονικές ομάδες περίθαλψης 

είναι έτοιμες για τη λειτουργία χρησιμοποιώντας κινητές εφαρμογές. Παράλληλα το DITIS 

έχει επεκταθεί προκειμένου να συνεργαστεί με άλλες μονάδες περίθαλψης, όπως το 

Ογκολογικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. 
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Το κόστος ανάπτυξης κυμάνθηκε στα περίπου 250.000 Euro. Τα τρέχοντα έξοδα δεν 

αναμένονται να ξεπεράσουν τα δέκα χιλιάδες € για τη διαχείριση των βασικών 

υποδομών, συν περίπου 200.000 Ευρώ ανά ειδικό περίθαλψης το χρόνο, κυρίως για τέλη 

τηλεπικοινωνιών για πρόσβαση στα δεδομένα (με βάση το σημερινό υψηλό κόστος μέσω 

συσκευών κινητών). Το κόστος εγκατάστασης και υποστήριξης μιας τέτοιας υποδομής, σε 

αντίθεση με τα πλεονεκτήματα όπως η ποιότητα ζωής, ο χρόνος που εξοικονομείται και 

το άγχος δουλειάς, είναι δύσκολο να αποδοθούν με οικονομικούς όρους. Εν τούτοις, 

συγκεντρωτικά μπορούμε να πούμε πως σημειώθηκε κέρδος για το υπουργείο υγείας 

μέσω της βελτιωμένης επικοινωνίας και του καλύτερου προγραμματισμού των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία. 

 

Δίκτυο Υγείας Βόρειας Νορβηγίας 

Χώρα Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας 

Νορβηγία Νορβηγικό Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο 

Βόρειας Νορβηγίας 

Τομέας Θεματική Περιοχή Ομάδα Χρηστών 
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Τοπικό Δίκτυο, Τηλε - ιατρική, 

ηλεκτρονικές κρατήσεις, 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 

Νοσοκομειακό δίκτυο ευρείας 

κάλυψης 

Ασθενείς σε απομακρυσμένες 

περιοχές 

Δικτυακός Τόπος Έτος Υλοποίησης Κόστος Υλοποίησης 

www.unn.no 1997 5.000.000 ΝΟΚ 

Διοικητικό Επίπεδο Δημόσιο, Νορβηγικό εθνικό δίκτυο υγείας, Μητροπολιτικό 

Π
ερ

ιγ
ρα

φ
ή 

Το δίκτυο υγείας της Βόρειας Νορβηγίας αποτελεί κομμάτι του εθνικού δικτύου Υγείας 

της Νορβηγίας. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Βόρειας Νορβηγίας παρέχει 

υπηρεσίες Υγείας στο συγκεκριμένο δίκτυο. Το Νορβηγικό κέντρο τηλεϊατρικής αποτελεί 

μέρος του UNN, και είναι αρμόδιο για την έρευνα και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Το 

σύστημα προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες 

 Δερματολογικές, για τη μετάδοση μεμονωμένων εικόνων 

 Ωτορυνολαριγγολογίας 

 Παιδιατρικού προ καταγεγραμμένου καρδιογράφηματος και αποστολής αυτού 

μέσω e-mail σε ειδικούς ιατρούς  

 Τηλεδιάσκεψης 

 Ραδιολογικής γνωμάτευσης 

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για κλινικές, διοικητικές και/ή εκπαιδευτικές εργασίες. Το 

συγκεκριμένο δίκτυο είναι χωρισμένο από το υπόλοιπο δίκτυο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και λειτουργικότητας 
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η χρήση μεθόδων τηλεϊατρικής αποδείχθηκε ότι δε 

βελτίωσε τα αποτελέσματα των ιατρικών υπηρεσιών στην υγεία των ασθενών, απλά είναι 

μια μέθοδος παροχής των ίδιων ιατρικών υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο. Το 

βασικότερο πλεονέκτημα της τηλεϊατρικής είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων των 

ασθενών. Το αν η χρήση τηλεϊατρικών μεθόδων είναι επικερδής ή όχι εξαρτάται από 

συγκεκριμένους περιστασιακούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο 

φόρτος εργασίας. Άλλοι παράγοντες είναι το μέγεθος του κόστους, όπως αν μια υπηρεσία 

μεταφοράς ασθενών είναι απαραίτητη ή όχι και αν η απόσταση από το αστικό κέντρο στο 

δευτερεύον κέντρο περίθαλψης είναι μεγάλη ή όχι. Από υπολογισμό της οικονομικής 

προοπτικής αξιοποίησης του συστήματος διαφαίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης έως 

και 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. 
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2.4 Συμπεράσματα 
 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, με την πάροδο των ετών σημειώνεται μια μεταστροφή από την 

εξυγίανση των αρρώστων στο να παραμένουν οι πολίτες υγιείς και να παρακολουθούνται μη 

επεμβατικά και με όσο το δυνατόν μικρότερη ενόχληση σε χώρους στους οποίους αισθάνονται οικεία 

οι ίδιοι. Παρατηρείται δηλαδή μια στροφή στην άσκηση προληπτικής ιατρικής, στην αποασυλοποίηση 

των ασθενών και στην παρακολούθηση στο σπίτι. 

Η νέα τάση όμως αυτή σήμανε και την ανάγκη αντιμετώπισης δύο σημαντικών τεχνολογικών 

προκλήσεων οι οποίες ακόμα και τώρα δυσχεραίνουν την άσκηση της τηλεϊατρικής και της εξ 

αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών. 

Η πρώτη σημαντική πρόκληση είναι η υπερπήδηση του εμποδίου της προτυποποίησης, και η ανάγκη 

καθιέρωσης ενός κοινού προτύπου με το οποίο θα συμμορφώνονται τα ιατρικά μηχανήματα των 

διαφόρων κατασκευαστών και βάσει του οποίου θα ανταλλάσσουν τις καταγραφόμενες πληροφορίες, 

προκειμένου να διευκολυνθεί και η καθιέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών σε διακρατικό 

πλέον επίπεδο και όχι ως μεμονωμένη υλοποίηση από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας. Αντικείμενο του 

κεφαλαίου 3 της διατριβής είναι η συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων προτύπων και η πρόταση 

ενός προτύπου για εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Η δεύτερη σημαντική πρόκληση αφορά το ποσοστό αξιοπιστίας των ασύρματων δικτύων τα οποία 

αξιοποιούνται κατά την αρχιτεκτονική σχεδίαση συστημάτων απομακρυσμένης περίθαλψης, τα οποία 

είναι υπεύθυνα για την αποστολή της πληροφορίας σε κέντρα συντονισμού στα οποία γίνεται η 

αξιολόγηση της πληροφορίας αυτής. Δεδομένου ότι οι εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας συνιστούν μια 

ιδιαιτέρως ιδιάζουσα κατηγορία υπηρεσιών στην οποία τόσο το σύνολο της συλλεγόμενης 

πληροφορίας όσο και κάθε ανεξάρτητο κομμάτι αυτής είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την αξιολόγηση της 

κατάστασης του πολίτη, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη διάγνωση και κατά συνέπεια και για τη 

δημιουργία του προτεινόμενου σχήματος φαρμακευτικής αγωγής, το ποσοστό της απωλεσθείσης 

πληροφορίας πρέπει να είναι μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό. Αντικείμενο του κεφαλαίου 5 της διατριβής 

είναι η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα επιτρέψει την αξιολόγηση της απόδοσης της 

τεχνολογίας 802.15.4 η οποία προτείνεται κατά κόρον την τελευταία τριετία για το σχηματισμό 

ασύρματων δικτύων προσωπικής εμβέλειας για την παρακολούθηση ασθενών, η οποία όπως 

αποδεικνύεται και από το κεφάλαιο 4 το οποίο παρέχει τη συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων 

τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης υπερτερεί έναντι άλλων αντίστοιχων τεχνολογιών, καθώς και η 

πρόταση οδηγιών για την αύξηση της αξιοπιστίας των δικτύων αυτών. 
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3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ SCP-ECG ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

3.1 Διαλειτουργικότητα & Ηλεκτρονική Υγεία 
 

Για να υιοθετηθούν και να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα και νέοι τρόποι και 

μεθοδολογίες δουλειάς και παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κώδικες 

και πρότυπα με τα οποία θα καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας και συνύπαρξης μεταξύ αυτών. Ένα 

μεγάλο θέμα στο χώρο της υγείας είναι η συλλογή, η συνύπαρξη, η συνεργασία και η παρουσίαση 

δεδομένων τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Η 

ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί με διαφορετικούς κανόνες και μεθοδολογίες, απαιτεί την ύπαρξη ενός δικτύου το οποίο 

με χρήση υλικού και πολλών ίσως επιπέδων και λειτουργικών μονάδων λογισμικού, καταφέρνει να 

συνδέσει όλα αυτά τα συστήματα (Fischer, 2003).  

Τόσο η κατ’ οίκον νοσηλεία, όσο και η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών εν γένει, παρά την 

έντονη ακαδημαϊκή δραστηριότητα γύρω από αυτές, δεν έχουν αρχίσει ακόμα να εφαρμόζονται στην 

κλινική πράξη. Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, αφήνοντας απ’ 

έξω τόσο την προκατάληψη με την οποία αντιμετωπίζεται η άσκηση της τηλεϊατρικής και η παροχή 

υπηρεσιών υγείας με αντικατάσταση των υφιστάμενων μεθόδων με νέες, βασισμένες στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, όσο και την έλλειψη θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου το οποίο να 

διέπει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και την ανάθεση κλινικής ευθύνης, είναι ότι οι πολύχρονες 

προσπάθειες προτυποποίησης δεν έχουν ακόμα αποδώσει καρπούς. Αυτό δεν συνεπάγεται φυσικά ότι 

δεν υπάρχουν πρότυπα με τα οποία να συμμορφώνονται οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται, αλλά ότι 

με την πάροδο των χρόνων έχουν δημιουργηθεί αρκετά πρότυπα από διαφορετικούς οργανισμούς, τα 

οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ μεγάλες ιδιωτικές 

εταιρίες, ορμώμενες κυρίως από τα τεράστια κέρδη τα οποία μπορούν να τους αποφέρουν οι πωλήσεις 

«κλειστών», μη διαλειτουργικών συστημάτων, αναπτύσσουν δικά τους πρωτόκολλα επικοινωνίας και 

δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες προσπάθειες ανάπτυξης και θέσπισης ανοικτών 

προτύπων. Αυτό δυσχεραίνει αρκετά την πιστοποίηση και χρησιμοποίηση ενός μόνο προτύπου με το 

οποίο να συμμορφώνονται όλες οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων εξ αποστάσεως 

παρακολούθησης ασθενών. 

Με τον όρο πρωτόκολλα επικοινωνίας ονομάζουμε τις καλά ορισμένες μεθόδους και τους κανόνες που 

ακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών 

συστημάτων. Πρότυπα επικοινωνίας (communication standards) είναι τα σύνολα από πρωτόκολλα και 

επίπεδα στα οποία τα πρωτόκολλα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται. Αυτά τα πρότυπα αναφέρονται 

στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι μεταφορές πληροφορίας από ένα σύστημα σε κάποιο 
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άλλο καθώς και σε καθαυτή την πληροφορία που μπορεί να μεταφέρεται. Τα πρότυπα που αφορούν 

στα πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:  

 Πρότυπα επικοινωνίας  

 Πρότυπα για την αναπαράσταση των κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις)  

 Πρότυπα αναγνώρισης  

 Πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και εξασφάλισης ιατρικού απόρρητου. 

Με χρήση προτύπων για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες καθώς και με υιοθέτηση 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί αυτό που ονομάζουμε «διαλειτουργικότητα» μεταξύ 

των συστημάτων. Η διαλειτουργικότητα απαιτείται μεταξύ α) των φορέων που «παρέχουν» και β) των 

φορέων που «καταναλώνουν» (δηλ. οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και οι ιδ. ασφαλιστικές 

εταιρείες) στις υπηρεσίες Υγείας για πάρα πολλούς λόγους (οικονομικούς, διαχειριστικούς, ιατρικούς, 

επιδημιολογικούς κλπ.) αλλά κυρίως για να είναι εφικτή μελλοντικά η δημιουργία του ηλεκτρονικού 

φακέλου υγείας (Kokkinaki, 2006), (Marcheschi, 2006). 

 

3.1.1 Σύγχρονες τάσεις 

Ενώ οι ιατρικές κυματομορφές όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

χρησιμοποιούνται ευρέως στη διεξαγωγή φυσιολογικών εξετάσεων και σε πληθώρα άλλων κλινικών 

πεδίων, την ίδια ώρα που η επεξεργασία σημάτων έχει επεκτείνει τη χρήση των δεδομένων 

κυματομορφών σε πληθώρα πεδίων, δεν υπάρχει ένα κοινά χρησιμοποιούμενο πρότυπο για τη 

μορφοποίηση των δεδομένων κυματομορφών, αλλά πληθώρα προτύπων μορφοποίησης, 

πιστοποιημένων και μη.  

Βάσεις δεδομένων βιοϊατρικών σημάτων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και το σχεδιασμό 

λογισμικού στα πεδία της επιστημονικής έρευνας, των κλινικών δοκιμών και της περίθαλψης. Η 

προτυποποίηση των βάσεων αυτών μπορεί να διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία διαφόρων κέντρων 

αλλά και την πολλαπλή χρήση των ίδιων στοιχείων. Αυτό, γενικά, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του 

αναπτυγμένου λογισμικού, των επιστημονικών δημοσιεύσεων, της έκβασης των κλινικών δοκιμών και 

της υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί επίσης να μειώσει τις δαπάνες και σε μερικές περιπτώσεις να 

οδηγήσει σε αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί χωρίς μια τέτοια διεθνή 

συνεργασία. 

Η τηλεϊατρική απαιτεί τη χρήση των προτύπων στην ανταλλαγή πληροφοριών όταν πρέπει να 

διαλειτουργήσει εξοπλισμός διάφορων κατασκευαστών. Οι αρχικές δοκιμές μπορούν να γίνουν με τις 

συσκευές ενός μόνο κατασκευαστή, αλλά η αγορά των υπηρεσιών ανάλυσης βιοσημάτων απαιτεί την 

ύπαρξη, υποστήριξη και ενσωμάτωση προτύπων από πολλούς κατασκευαστές. Στην ιατρική 

απεικόνιση, ιδιαίτερα στην ακτινολογία, τα πρότυπα DICOM/MEDICOM που έχουν γίνει αποδεκτά τόσο 

από αμερικανούς όσο και από ευρωπαίους κατασκευαστές έχουν λύσει ήδη το πρόβλημα 

διαλειτουργικότητας. Εν τούτοις, στον τομέα των βιοϊατρικών σημάτων υφίστανται αρκετές 

εναλλακτικές λύσεις οι οποίες περιπλέκουν την κατάσταση. 
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3.1.2 Υφιστάμενα εμπόδια 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών, προκειμένου η 

πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη ανά πάσα χρονική στιγμή. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει 

συντελέσει σημαντικά και η προσπάθεια προτυποποίησης της μετάδοσης των δεδομένων, δηλαδή η 

ανάπτυξη προτύπων επικοινωνίας (Varri, 2001). Εν τούτοις, στην προσπάθεια αυτή ολοκλήρωσης της 
πληροφορίας, εγείρονται διάφορα ζητήματα και εμπόδια. 

 Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι η πληθώρα των προτύπων που έχουν προταθεί έως και 

σήμερα. Αναζητώντας στην βιβλιογραφία, ένας κατασκευαστής ιατρικών μηχανημάτων μπορεί 

να βρει πλειάδα προτύπων τα οποία μπορεί να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σε 

προτυποποίηση των καταγραφόμενων και προς μετάδοση δεδομένων. Οι διάφορες 

ερευνητικές ομάδες ανά την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική έχουν προχωρήσει στην πρόταση 

διαφόρων προτύπων, τα οποία είτε είναι application-specific, δηλαδή αφορούν συγκεκριμένες 

εφαρμογές, είτε είναι αρκετά γενικά προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών. Αυτό όμως οδηγεί σε σύγχυση τους κατασκευαστές οι οποίοι 

δεν ξέρουν ποιο πρότυπο πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να είναι συμβατοί με τα 

πληροφοριακά συστήματα τα οποία αναπτύσσονται και τα οποία θα εγκατασταθούν και θα 

λειτουργούν στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία αλλά και γενικότερα στα νοσοκομεία και τα κέντρα 

υγείας ανά την υφήλιο. 

 Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η πολυπλοκότητα και η δυσκολία υλοποίησης κάποιων 

πρωτοκόλλων. Όσο πιο πολλές εφαρμογές φιλοδοξεί να υποστηρίξει ένα πρωτόκολλο, 

προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη πληθώρα χαρακτηριστικών στους τελικούς χρήστες, 

τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται και τόσο πιο δύσκολο στην υλοποίησή του. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιου προτύπου είναι το HL7, το οποίο στην προσπάθεια να υποστηρίξει όλα τα 

δυνατά σενάρια επικοινωνίας μεταξύ ιατρικών συστημάτων, οδηγήθηκε στην έκδοση 3.0 η 

οποία είναι χαοτική και συνοδεύεται από τεκμηρίωση εκατοντάδων σελίδων. 

 Ένα τρίτο ζήτημα είναι η υποστήριξη πεδίων. Δεν υποστηρίζουν όλα τα προτεινόμενα 

πρωτόκολλα τις ίδιες λειτουργίες, ούτε κωδικοποιούν τα ίδια δεδομένα. Για παράδειγμα 

υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία έχουν προταθεί για την μορφοποίηση δεδομένων 

κυματομορφών αποκλειστικά και άλλα πρωτόκολλα τα οποία υποστηρίζουν την μορφοποίηση 

προς μετάδοση τόσο αριθμητικών δεδομένων και δεδομένων κυματομορφών, όσο και 

δεδομένων ιατρικών  εικόνων και γενικά ιατρικών πολυμεσικών αρχείων καθώς και λοιπών 

παραμέτρων που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση του πολίτη. Φυσικά είναι προφανές 

ότι όσο πιο πολλά πεδία υποστηρίζει ένα πρωτόκολλο, τόσο πιο πολύπλοκο είναι, τόσο πιο 

εκτενή τεκμηρίωση έχει, και τόσο πιο δύσκολο είναι στην υλοποίηση. 

 Ένα τέταρτο ζήτημα είναι η αποδοχή των πρωτοκόλλων από την κοινότητα και από τους 

οργανισμούς προτυποποίησης. Δεν έχουν γίνει όλα τα προτεινόμενα πρωτόκολλα το ίδιο 

αποδεκτά από την ερευνητική και την βιομηχανική κοινότητα. Αντιθέτως, υπάρχουν κάποια τα 
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οποία έχουν γνωρίσει σημαντική αποδοχή και χρησιμοποιούνται από αρκετές ερευνητικές 

ομάδες και έχουν αρχίσει να υποστηρίζονται από αρκετούς κατασκευαστές ιατρικών 

μηχανημάτων, όπως υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν γνωρίσει πολύ μικρή αποδοχή και 

χρησιμοποιούνται μόνο «τοπικά», από τις ερευνητικές ομάδες οι οποίες τα ανέπτυξαν. 

 Ένα άλλο μεγάλο εμπόδιο το οποίο συνιστούσε σημαντικό πρόβλημα μέχρι πρόσφατα, αν και 

τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ξεπερνιέται, είναι η απροθυμία των μεγάλων 

κατασκευαστών ιατρικών μηχανημάτων να γίνουν συμβατοί με ανοικτά πρωτόκολλα.  Η 

χρησιμοποίηση από τους κατασκευαστές αυτούς «κλειστών» πρωτοκόλλων τα οποία 

μπορούσαν να επικοινωνούν και να διαλειτουργούν μόνο με μηχανήματα της ίδιας εταιρίας, 

τους απέφερε τη δέσμευση των πελατών και συνεπώς τεράστια κέρδη. 

Τα παραπάνω μας βοηθούν λοιπόν να καταλήξουμε σε δύο συμπεράσματα: 

 Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα trade-off μεταξύ της πολυπλοκότητας του 

προτύπου επικοινωνίας (το οποίο συνεπάγεται δυσκολία στην υλοποίηση) και της αποδοχής 

και χρησιμοποίησής του τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τη βιομηχανία. 

 Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα μόνο πρωτόκολλο με το 

οποίο να συμμορφωθούν όλοι οι κατασκευαστές ιατρικών μηχανημάτων. Έτσι πρέπει να 

υπάρχει ένας μικρός αριθμός παραμετροποιήσιμων πρωτοκόλλων τα οποία να μπορούν να 

καλύψουν όλες τις ανάγκες των τελικών χρηστών, και να κατασκευαστούν «γέφυρες» 

αυτοματοποιημένης μετατροπής μεταξύ αυτών προκειμένου να υποστηρίζεται το σύνολο των 

αναγκών των τελικών χρηστών (Sakkalis, 2003). 

 

3.1.3 Σκοπός κεφαλαίου 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμπερασμάτων, το παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής ασχολείται 

με τη συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων προτύπων επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστωθεί 

ποιο από αυτά είναι καταλληλότερο για αξιοποίηση σε περιβάλλον κατ’ οίκον νοσηλείας. Σκοπός του 

κεφαλαίου είναι η παραμετροποίηση του υφιστάμενου πρωτοκόλλου SCP-ECG το οποίο αρχικά 

υλοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες μορφοποίησης δεδομένων ΗΚΓ. Η πρόταση 

ανάπτυξης ενός νέου πρωτοκόλλου το οποίο να είναι εύκολα υλοποιήσιμο και παραμετροποιήσιμο και 

να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίθηκε αναγκαία καθώς η έρευνα 

που έλαβε χώρα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η επέκταση του εν λόγω πρωτοκόλλου μπορεί να 

υποστηρίξει πλήρως τις ανάγκες μιας τέτοιας εφαρμογής. Το κεφάλαιο κλείνει με τα συμπεράσματα 

από τη σύγκριση των πρωτοκόλλων και την πρόταση του νέου, επεκταμένου πρωτοκόλλου. 
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3.2 Πρότυπα Επικοινωνίας Ηλεκτρονικής Υγείας 
 

3.2.1 HL7 aECG 

Το πρότυπο HL79 Annotated ECG (aECG)10 δημιουργήθηκε ως απάντηση στην πρωτοβουλία ψηφιακού 

ΗΚΓ του FDA το οποίο παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2001. Πριν από αυτήν την πρωτοβουλία, οι 

ερευνητές χρησιμοποιούσαν custom μορφοποιήσεις για την υποβολή ταξινομήσεων και ευρημάτων, 

όπως π.χ. τις μετρήσεις διαστήματος QT, το οποίο όμως καθιστούσε αδύνατη τη συστηματική 

αξιολόγηση των δεδομένων των κυματομορφών ΗΚΓ και των μετρήσεων από τα οποίες αυτές 

προέρχονταν από τον FDA. Επιπλέον, τα περισσότερο (εάν όχι όλα) τα ΗΚΓ συλλέγονταν εγγράφως και 

δεν διατηρούνταν ηλεκτρονικά, το οποίο δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την συστηματική αξιολόγηση 

αυτών.  

Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη ενός προτύπου μορφοποίησης των δεδομένων, προκειμένου να 

μπορούν να αξιολογηθούν οι κυματομορφές και οι παρελκόμενες από αυτές μετρήσεις. Η αξιολόγηση 

των προτύπων μορφοποίησης κυματομορφών ΗΚΓ η οποία έλαβε χώρα από την FDA απεφάνθη ότι δεν 

υπήρχε κάποιο υφιστάμενο πρότυπο που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες όλου του οργανισμού. 

Επομένως το FDA, οι κατασκευαστές συσκευών και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάστηκαν μέσω 

του HL7 ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα πρότυπο το οποίο να ικανοποιεί τις ανάγκες συστηματική 

αξιολόγηση των δεδομένων ΗΚΓ.  

Το πρότυπο aECG δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας RCRIM (Regulated Clinical Research 

Information Management) του HL7, ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2004 και εγκρίθηκε από την ANSI το 

Μάιο του 2004. Η έκδοση του Ιανουαρίου 2004 συνιστά το σχήμα μορφοποίησης βάσει του οποίου ο 

FDA αναμένει να λαμβάνει οποιοδήποτε σχολιασμένο (annotated) ΗΚΓ.  

Παρότι το πρότυπο aECG δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του FDA να δύναται να 

αξιολογήσει κλινικά ευρήματα δεδομένων κυματομορφών ΗΚΓ, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Το πρότυπο αυτό είναι αρκετά ευέλικτο και είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσει πληθώρα χρήσεων.  

 

Τμήματα aECG  

Το aECG αποτελείται από πληθώρα τμημάτων, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στις 

ακόλουθες υποενότητες. 

 

AnnotatedECG (υποχρεωτικό) 

                                                             
9 HL7 V3 Standard http://www.hl7.org/memonly/downloads/v3edition.cfm, accessed May 2006 
10 HL7 aECG Implementation Guide, Final, March 21, 2005, Sponsored by: Regulated Clinical Research Information 
Management, Principal Contributors: Barry D. Brown, Fabio Badilini 
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Το τμήμα αυτό περιέχει τις σχολιασμένες κυματομορφές ΗΚΓ για ένα συγκεκριμένο, σχετικό χρονικό 

σημείο εντός μιας κλινικής δοκιμής.  

 

Id (υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό συνιστά το μοναδικό αναγνωριστικό (Unique Identifier - UID) για τη συγκεκριμένη 

σχολιασμένη κυματομορφή ΗΚΓ. 

 

Code (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό είναι ο κωδικός για το «κλασσικό ΗΚΓ τουλάχιστον 12 απαγωγών, με ερμηνεία και 

αναφορά», όπως ορίζεται από το σύστημα κωδικοποίησης CPT-4. Ο κωδικός αυτός αποδόθηκε ώστε να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον στην περίπτωση που χρειάζεται να αναγνωρισθούν και να διαχωριστούν 

διαφορετικοί τύποι σχολιασμένων κυματομορφών ΗΚΓ. 

 

Text (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό αφορά ελεύθερου κειμένου περιγραφή της σχολιασμένης κυματομορφής ΗΚΓ. 

 

effectiveTime (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό αφορά στο φυσιολογικά συσχετισμένο χρονικό εύρος το οποίο ανατίθεται στα 

ευρήματα ΗΚΓ τα οποία έχουν εξαχθεί από τη σχολιασμένη κυματομορφή ΗΚΓ. Αυτό το χρονικό εύρος 

πρέπει να καλύπτει το εύρος των χρονοσηματοδοτήσεων (timestamps) στα στατιστικά αρχεία συνόλου 

δεδομένων τα οποία περιέχουν τα ευρήματα του ΗΚΓ τα οποία έχουν εξαχθεί από τη σχολιασμένη 

κυματομορφή ΗΚΓ. Ο «αποδοτικός χρόνος» της σχολιασμένης κυματομορφής ΗΚΓ είναι ο χρόνος ο 

οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ανάλυσης των κλινικών δοκιμών, ο οποίος μπορεί να έχει 

προσαρμοστεί για διάφορους λόγους, και για αυτό το λόγο μπορεί να είναι διαφορετικός από τον 

«αποδοτικό χρόνο» ο οποίος καταγράφηκε από τη συσκευή παρακολούθησης (Series effectiveTime).   

 

confidentialityCode (Προαιρετικό) 

Το προαιρετικό τμήμα του ΚωδικούΕμπιστευτικότητας (confidentialityCode) αφορά στην κρυφή 

κατάσταση κατά τη διάρκεια της απόκτησης και ανάλυσης του ΗΚΓ. Η ενσωμάτωση αυτών των 

πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό αναλυτή να μάθει πως συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα 

δεδομένα. Δεν υφίσταται καθιερωμένο λεξιλόγιο για το τμήμα αυτό. Εν τούτοις, προτεινόμενες τιμές 

από το εργαστηριακό πρότυπο CDISC περιλαμβάνουν:  

 S – Κρυφό για τον χορηγό. 
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 I – Κρυφό για τον ερευνητή. 

 B – Κρυφό για τον χορηγό και τον ερευνητή. 

 C – Custom απόκρυψη. 

 

reasonCode (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό αφορά στον λόγο για τον οποίο διεξάγονται οι μετρήσεις ΗΚΓ. Δεν υφίσταται 

καθιερωμένο λεξιλόγιο για το τμήμα αυτό. Εν τούτοις, προτεινόμενες τιμές περιλαμβάνουν:  

 PER_PROTOCOL – το πρωτόκολλο καθορίζει τη διεξαγωγή μέτρησης σε αυτό το σημείο κατά τη 

διάρκεια των κλινικών δοκιμών. 

 NOT_IN_PROTOCOL – το πρωτόκολλο δεν καθόριζε τη διεξαγωγή μέτρησης σε αυτό το σημείο 

κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Εν τούτοις, για απροσδιόριστους λόγους, 

πραγματοποιήθηκε μέτρηση. 

 IN_PROTOCOL_WRONG_EVENT – το πρωτόκολλο καθόριζε τη διεξαγωγή μέτρησης σε αυτό το 

σημείο κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών, αλλά η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε λάθος 

σημείο.  

Το παρακάτω τμήμα κώδικα δείχνει πως χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υποχρεωτικά και προαιρετικά 

τμήματα στην πράξη.  

<AnnotatedECG> 
<id root=”728989ec-b8bc-49cd-9a5a-30be5ade1db5”/> 
<code code=”93000” codeSystem=”2.16.840.1.113883.6.12”/> 
<text>Annotated ECG for FDA Review</text> 
<effectiveTime> 
<low value=”20020510092700”/> 
<high value=”20020510092900”/> 
</effectiveTime> 
<confidentialityCode code=”B” codeSystem=”” displayName=”Blinded 
to Sponsor and Investigator”/> 
<reasonCode code=”PER_PROTOCOL” codeSystem=””/> 
</AnnotatedECG> 

 

ClinicalTrialProtocol (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό περικλείει την αναγνωριστική πληροφορία αναφορικά με το πρωτόκολλο το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών. 

 

Id (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό συνιστά το μοναδικό αναγνωριστικό για το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να 

καθορίσει την κλινική δοκιμή. Αποτελείται από τη «ρίζα» και από μια προαιρετική επέκταση. Η ρίζα 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και συνιστά ένα μοναδικό αναγνωριστικό (UID), ενώ η 
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προαιρετική επέκταση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο συνδυασμός της ρίζας και της επέκτασης πρέπει 

να είναι παγκοσμίως μοναδικός.  

 

Title (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό υποδηλώνει το όνομα του πρωτοκόλλου. 

Το παρακάτω τμήμα κώδικα δείχνει πως χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υποχρεωτικά και προαιρετικά 

τμήματα στην πράξη.  

<clinicalTrialProtocol> 
<id root=”2.16.840.1.113883.3.2” extension=”PUK-123-PROT-A”/> 
<title>Cardiac Safety Protocol for Compound PUK-123</title> 
</clinicalTrialProtocol> 

 

ClinicalTrial (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό περικλείει την αναγνωριστική πληροφορία αναφορικά με τη δοκιμή. 

 

Id (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό συνιστά το μοναδικό αναγνωριστικό για την κλινική δοκιμή. Αποτελείται από τη «ρίζα» 

και από μια προαιρετική επέκταση. Η ρίζα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και συνιστά ένα 

μοναδικό αναγνωριστικό (UID), ενώ η προαιρετική επέκταση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο συνδυασμός 

της ρίζας και της επέκτασης πρέπει να είναι παγκοσμίως μοναδικός. 

 

Title (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό υποδηλώνει το όνομα της δοκιμής. 

 

activityTime (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό εμπεριέχει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δοκιμής. Αυτό βοηθά στον 

προσδιορισμό συγκεκριμένων δοκιμών. Εάν είναι γνωστή η ημερομηνία έναρξης, αλλά η ημερομηνία 

λήξης δεν είναι γνωστή, το πεδίο παίρνει μόνο την τιμή “low”. Εάν αντίθετα είναι γνωστή η ημερομηνία 

λήξης αλλά είναι άγνωστη η ημερομηνία έναρξης, τότε το πεδίο παίρνει μόνο την τιμή “high”. 

Το παρακάτω τμήμα κώδικα δείχνει πως χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υποχρεωτικά και προαιρετικά 

τμήματα στην πράξη.  

<clinicalTrial> 
<id root=”2.16.840.1.113883.3.4” extension=”PUK-123-TRL-1”/> 
<title>Cardiac Safety Trial 1 for Compound PUK-123</title> 
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<activityTime> 
<low value=”20010509”/> 
<high value=”20020316”/> 
</activityTime> 
</clinicalTrial> 

 

Άλλα σημαντικά τμήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο HL7 aECG περιλαμβάνουν (χωρίς να 

περιορίζονται στα) τα ακόλουθα: 

 

ClinicalTrial Author (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό αποτελεί το αναγνωριστικό για τον οργανισμό ο οποίος χορηγεί την κλινική δοκιμή. 

 

ClinicalTrial Location (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό αποτελεί το αναγνωριστικό του τόπου στον οποίο έγινε η κλινική δοκιμή, από όπου και 

αποκτήθηκαν οι κυματομορφές ΗΚΓ από τον πολίτη. 

 

ClinicalTrial ResponsibleParty (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό περιέχει την πληροφορία αναφορικά με τον ερευνητή της κλινικής δοκιμής ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τη λήψη των κυματομορφών ΗΚΓ στον τόπο της κλινικής δοκιμής. 

 

Subject (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό αποτελεί το αναγνωριστικό του πολίτη από τον οποίον αποκτήθηκαν οι κυματομορφές 

ΗΚΓ. 

 

TrialSubject (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με το άτομο το οποίο 

υποβάλλεται στην κλινική δοκιμή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποτμήματα: 

 

Id (Υποχρεωτικό): 

Το τμήμα αυτό συνιστά το μοναδικό αναγνωριστικό του ατόμου. Αποτελείται από τη «ρίζα» και από 

μια προαιρετική επέκταση. Η ρίζα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και συνιστά ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό (UID), ενώ η προαιρετική επέκταση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο συνδυασμός της ρίζας 

και της επέκτασης πρέπει να είναι παγκοσμίως μοναδικός. 
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Code (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό δίνει μια συνοπτική περιγραφή του ρόλου του ατόμου την ώρα της συλλογής της 

κυματομορφής ΗΚΓ. Δεν υφίσταται καθιερωμένο λεξιλόγιο για το τμήμα αυτό. Εν τούτοις, 

προτεινόμενες τιμές περιλαμβάνουν: 

 SCREENING – εξετάζεται η συμμετοχή του ατόμου στις κλινικές δοκιμές, χωρίς ακόμα να έχει 

εγγραφεί σε αυτές. 

 ENROLLED – το άτομο έχει εγγραφεί στις κλινικές δοκιμές. 

 

SubjectAssignment (Υποχρεωτικό) 

Αυτό το τμήμα αναπαριστά τη συσχέτιση ενός πολίτη με μια κλινική δοκιμή. 

SubjectAssignment Definition (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό αναπαριστά τη συσχέτιση ενός πολίτη με μια κλινική δοκιμή ονοματίζοντας την ομάδα 

θεραπείας στην οποίαν έχει ανατεθεί ο συγκεκριμένος πολίτης. 

TreatmentGroupAssignment (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό προσδιορίζει μια ομάδα ατόμων τα οποία υποβλήθηκαν στην ίδια κλινική δοκιμή με τον 

ίδιο τρόπο, το οποίο συνεπάγεται ότι όλα τα άτομα της ομάδας έλαβαν τις ίδιες δόσεις φαρμάκων με 

την ίδια σειρά 

TimepointEvent (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό αναφέρεται στη χρονική στιγμή ή στο γεγονός μιας μελέτης κατά τη διάρκεια του/ης 

οποίου/ας συλλέχτηκαν οι κυματομορφές ΗΚΓ. 

AnnotatedECG Definition (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό προσδιορίζει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση ΗΚΓ για την οποία συλλέχτηκαν οι 

κυματομορφές ΗΚΓ. 

AnnotatedECG Location (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό προσδιορίζει το όνομα και την ταυτότητα της πραγματικής τοποθεσίας λήψης των 

δεδομένων, στην περίπτωση που οι κυματομορφές του ΗΚΓ αποκτήθηκαν σε θέση διαφορετική της 

αναγνωρισμένης περιοχής της κλινικής δοκιμής (η οποία διευκρινίζεται αλλού). 

AnnotatedECG ControlVariable (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες μεταβλητών ελέγχου, οι οποίες εμπεριέχουν 

πληροφορία σχετική με το άτομο ή με τις γενικότερες συνθήκες λήψης των δεδομένων ΗΚΓ, όπως για 
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παράδειγμα την ηλικία του ατόμου, στην περίπτωση που αυτή χρειάζεται να καταγραφεί ανεξάρτητα 

από την ημερομηνία γέννησης που καταγράφεται αλλού, ή κατάσταση της νηστείας του ατόμου. 

AnnotatedECG PertainsTo (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό εμπεριέχει πληροφορία αναφορικά με σχόλια που γίνονται από το άτομο τα οποία 

μπορεί να έχουν κάποια σχέση με τις καταγεγραμμένες κυματομορφές ΗΚΓ. Παραδείγματος χάριν, το 

άτομο μπορεί να επισημάνει ότι αισθάνθηκε ζαλάδα 2 λεπτά πριν από τη λήψη του ΗΚΓ.  

AnnotatedECG Component (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό εμπεριέχει πληροφορίες αναφορικά με τα συστατικά μέρη του aECG, τα οποία είναι 

κυματομορφές και σχολιασμοί. Παρότι το σχήμα XML ορίζει ότι αυτό είναι προαιρετικό μέρος του 

μηνύματος aECG, το μήνυμα καθαυτό δεν είναι ιδιαίτερο χρήσιμο χωρίς τουλάχιστον μια σειρά η οποία 

να περιέχει τουλάχιστον μια κυματομορφή.  

Series SeriesAuthor (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό περιγράφει τη συσκευή η οποία χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της σειράς των 

κυματομορφών. Τυπικά, το τμήμα αυτό περιγράφει έναν ηλεκτροκαρδιογράφο ή ένα καταγραφικό 

Holter. 

manufacturedSeriesDevice (Υποχρεωτικό) 

Το τμήμα αυτό εμπεριέχει το σειριακό αριθμό της συσκευής καταγραφής, ανεξαρτήτως από το ρόλο 

της (δηλ. ανεξαρτήτως κλινικής δοκιμής) και συνήθως είναι ο αύξων αριθμός ο οποίος ορίζεται από τον 

κατασκευαστή συσκευών. 

manufacturerOrganization (Προαιρετικό) 

Το τμήμα αυτό περιγράφει τον οργανισμό ο οποίος κατασκεύασε τη συσκευή η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή. 
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3.2.2 DICOM 

Το DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) αποτελεί την τρίτη έκδοση του προτύπου 

το οποίο αναπτύχθηκε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ραδιολογίας (American College of Radiology - ACR) 

και τον Εθνικό Σύλλογο Κατασκευαστών Ηλεκτρικών συσκευών (National Electrical Manufacturers 

Association - NEMA). Οι ACR και NEMA ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου για το σχηματισμό μιας 

επιτροπής προτυποποίησης το 1983. Το 1988 η επιτροπή αυτή δημοσιοποίησε τη δεύτερη έκδοση του 

προτύπου, η οποία αν και είχε και η ίδια αρκετές ελλείψεις, ήταν πολύ καλύτερα δομημένη από την 

πρώτη έκδοση, καλύπτοντας αρκετά κενά τα οποία διαπιστώθηκαν στην πρώτη έκδοση του προτύπου 

και για αυτό το λόγο γνώρισε πολύ μεγαλύτερης αποδοχής από τους εμπλεκόμενους στο χώρο. Το 1993 

δημοσιοποιήθηκε η τρίτη έκδοση του προτύπου, η οποία πήρε και το όνομα DICOM ούτως ώστε να 

βελτιώσει την πιθανότητα παγκόσμιας αποδοχής. Στην έκδοση αυτή προσδιορίστηκαν νέες κλάσεις 

υπηρεσιών, προστέθηκε δικτυακή υποστήριξη ενώ εισήχθη και η έννοια των Δηλώσεων Συμμόρφωσης 

(Conformance Statements). Επισήμως, η τελευταία έκδοση του προτύπου είναι η 3.0, αν και το 

πρότυπο συνεχώς εξελίσσεται, επεκτείνεται και ανανεώνεται. 

Το DICOM αποτελεί ένα πρότυπο για το χειρισμό, την αποθήκευση, την εκτύπωση, και τη διαβίβαση 

πληροφοριών στην ιατρική απεικόνιση. Περιλαμβάνει έναν καθορισμό μορφής αρχείου και ένα 

δικτυακό πρωτόκολλο επικοινωνιών. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ένα πρωτόκολλο εφαρμογής 

που χρησιμοποιεί το TCP/IP για να επικοινωνήσει μεταξύ των συστημάτων. Τα αρχεία DICOM μπορούν 

να ανταλλαχθούν μεταξύ δύο οντοτήτων που είναι ικανά να λάβουν εικόνες και δεδομένα ασθενών στη 

μορφή DICOM. Το DICOM επιτρέπει επίσης την ολοκλήρωση σαρωτών, εξυπηρετητών, τερματικών 

σταθμών εργασίας, εκτυπωτών και λοιπού δικτυακού υλικού από διάφορους κατασκευαστές στο 

Σύστημα Αρχειοθέτησης Εικόνων και Επικοινωνιών (Picture Archiving and Communication System - 

PACS). Οι διάφορες συσκευές συνοδεύονται από τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης DICOM που δηλώνουν 

σαφώς τις κλάσεις υπηρεσιών DICOM που υποστηρίζουν. Το DICOM έχει υιοθετηθεί ευρέως από 

νοσοκομεία ενώ έχει αρχίσει να ενσωματώνεται και σε μικρότερες και περισσότερο ευλύγιστες 

υποδομές (ιδιωτικά ιατρεία). 

Το πρότυπο DICOM διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών ιατρικού-τεχνολογικού 

απεικονιστικού εξοπλισμού μέσω της σαφούς διατύπωσης: 

1. Για τις δικτυακές επικοινωνίες, ενός συνόλου πρωτοκόλλων που θα ακολουθούνται από τις 

συσκευές δηλώνοντας συμμόρφωση προς το πρότυπο. 

2. Της σύνταξης και της σημασιολογίας των εντολών και σχετικών πληροφοριών οι οποίες 

μπορούν να ανταλλαχθούν κάνοντας χρήση αυτών των πρωτοκόλλων. 

3. Για την πολυμεσική επικοινωνία, ενός συνόλου υπηρεσιών αποθήκευσης πολυμέσων που θα 

ακολουθούνται από τις συσκευές δηλώνοντας συμμόρφωση προς το πρότυπο, καθώς επίσης 

μια μορφή αρχείου (file format) και μια δομή ιατρική καταλόγου για να διευκολύνει την 

πρόσβαση στις εικόνες και στις λοιπές σχετικές αποθηκευμένες πληροφορίες. 

4. Πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν παράλληλα με μια υλοποίηση του προτύπου, για 

την οποία δηλώνεται συμμόρφωση ως προς το πρότυπο. 
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Το πρότυπο DICOM δεν προδιαγράφει: 

1. Τις λεπτομέρειες υλοποίησης οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του προτύπου σε 

μια συσκευή για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση ως προς το πρότυπο 

2. Το γενικό σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και λειτουργιών που αναμένονται από ένα 

σύστημα που υλοποιείται με την ολοκλήρωση ενός συνόλου συσκευών, κάθε μία εκ των 

οποίων δηλώνει συμμόρφωση ως προς το πρότυπο 

3. Μια διαδικασία δοκιμής/επικύρωσης για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση μιας υλοποίησης ως 

προς το πρότυπο. 

Το πρότυπο DICOM διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών που δηλώνουν συμμόρφωση 

ως προς το πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο: 

1. Εξετάζει τη σημασιολογία των εντολών και των συσχετιζόμενων δεδομένων. Προκειμένου να 

είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν οι συσκευές, πρέπει να υπάρχουν πρότυπα τα οποία να 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται οι συσκευές να αντιδράσουν στις εντολές και 

τα συσχετιζόμενα δεδομένα και όχι μόνο τις πληροφορίες που πρόκειται να ανταλλαχθούν 

μεταξύ των συσκευών  

2. Εξετάζει τη σημασιολογία των υπηρεσιών αρχείων, των μορφών αρχείων και των καταλόγων 

πληροφοριών που είναι απαραίτητα για εκτός σύνδεσης (offline) επικοινωνία. 

3. Καθορίζει ρητά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των υλοποιήσεων του προτύπου. Πιο 

συγκεκριμένα, μια δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να καθορίζει επαρκή πληροφορία ώστε να 

καθορίσει τις λειτουργίες για τις οποίες μπορεί να αναμένεται διαλειτουργικότητα με κάποια 

άλλη συσκευή η οποία δηλώνει συμμόρφωση στο πρότυπο. 

4. Διευκολύνει τη λειτουργία σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον. 

5. Είναι δομημένο έτσι ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, διευκολύνοντας κατά 

συνέπεια την υποστήριξη για μελλοντικές εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης. 

6. Κάνει χρήση υπαρχόντων διεθνών προτύπων οπουδήποτε αυτά είναι εφαρμόσιμα, ενώ το ίδιο 

το πρότυπο συμμορφώνεται με καθορισμένες οδηγίες τεκμηρίωσης διεθνών προτύπων. 

Παρότι το πρότυπο DICOM έχει καταφέρει να έχει σχεδόν καθολική αποδοχή μεταξύ των προμηθευτών 

εξοπλισμού ιατρικής απεικόνισης και των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης, έχει εν τούτοις 

κάποιους περιορισμούς. Το DICOM είναι πρότυπο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση τεχνικών 

ζητημάτων διαλειτουργικότητας στην ιατρική απεικόνιση. Δεν συνιστά ένα πλαίσιο ή μια αρχιτεκτονική 

για την επίτευξη μιας χρήσιμης κλινικής ροής δουλειάς.  

Το DICOM διαφέρει από τα υπόλοιπα πρότυπα μορφοποίησης δεδομένων ως προς το ότι ομαδοποιεί 

τις πληροφορίες σε σετ δεδομένων. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι ένα αρχείο ακτινογραφίας 

θώρακος μπορεί να περιέχει την ταυτότητα του πολίτη (patient ID) μέσα στο αρχείο, ούτως ώστε η 

πληροφορία αυτή να μην μπορεί να διαχωριστεί / διαγραφεί από την εικόνα κατά λάθος. Ένα 

αντικείμενο δεδομένων DICOM (DICOM data object) αποτελείται από μια πληθώρα χαρακτηριστικών 

οντοτήτων (attributes) όπως το όνομα, η ταυτότητα, κ.λπ., καθώς επίσης και επίσης μια πρόσθετη 

χαρακτηριστική οντότητα που περιέχει τα δεδομένα των pixel της εικόνας (δηλαδή για παράδειγμα ότι 
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το κύριο αντικείμενο δεν έχει επικεφαλίδα παρά μόνο μία λίστα χαρακτηριστικών οντοτήτων 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των pixel της εικόνας). Ένα μεμονωμένο αντικείμενο DICOM 

μπορεί μόνο να περιέχει μόνο μία χαρακτηριστική οντότητα η οποία περιλαμβάνει τα δεδομένα των 

pixel της εικόνας. Για πολλές μορφές εικόνων αυτό αντιστοιχεί σε μια ενιαία εικόνα. Εντούτοις, οι 

χαρακτηριστικές οντότητες μπορούν να περιέχουν πολλαπλά «πλαίσια», επιτρέποντας την αποθήκευση 

πολυ-πλαισιακών (multi-frame) δεδομένων. Δεδομένα τριών ή τεσσάρων διαστάσεων μπορούν να 

ενθυλακωθούν σε ένα μοναδικό αντικείμενο DICOM. Τα δεδομένα των pixel μπορούν να συμπιεσθούν 

χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα συμπεριλαμβάνων των JPEG, μη απωλεστικού JPEG, JPEG 2000 και 

άλλων, ενώ η συμπίεση LZW (zip) μπορεί να επίσης να χρησιμοποιηθεί για ολόκληρο το σετ 

δεδομένων, αν και το τελευταίο πολύ σπάνια υλοποιείται. 

 

Σετ Δεδομένων DICOM 

Ένα Σετ Δεδομένων (Data Set) DICOM αντιπροσωπεύει ένα Αντικειμένου Πληροφορίας από τον 

πραγματικό κόσμο. Ένα Σετ Δεδομένων κατασκευάζεται από ένα σύνολο Στοιχείων Δεδομένων (Data 

Elements). Τα Στοιχεία δεδομένων περιέχουν τις κωδικοποιημένες τιμές των χαρακτηριστικών 

οντοτήτων του αντικειμένου. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο και η σημασιολογία αυτών των 

χαρακτηριστικών αυτών οντοτήτων διευκρινίζονται στον Καθορισμό Αντικειμένων Πληροφοριών 

(Information Object Definition). 

 

Στοιχεία Δεδομένων 

Ένα στοιχείο δεδομένων προσδιορίζεται μοναδικά από μια ετικέτα στοιχείων δεδομένων. Τα στοιχεία 

δεδομένων σε ένα σετ στοιχείων διατάσσονται βάσει ενός αυξανόμενου Αριθμού Ετικετών Στοιχείων 

Δεδομένων (Data Element Tag Number) και εμφανίζονται το πολύ μια φορά σε ένα Σετ Δεδομένων. 

Μια Ετικέτα Στοιχείων Δεδομένων μπορεί να εμφανιστεί ξανά στο ίδιο Σετ Δεδομένων εντός ενός 

Εμφωλευμένου Σετ Δεδομένων (Nested Data Sets). 

Δύο τύποι Στοιχείων Δεδομένων ορίζονται: 

1. Στάνταρ Στοιχεία Δεδομένων (Standard Data Elements) τα οποία έχουν ζυγό Αριθμό Γκρουπ 

(Group Number) ο οποίος δεν είναι ένας εκ των (0000,eeee), (0002,eeee), (0004,eeee), or 

(0006,eeee). 

2. Προσωπικά Στοιχεία Δεδομένων (Private Data Elements) τα οποία έχουν μονό Αριθμό Γκρουπ 

(Group Number) ο οποίος δεν είναι ένας εκ των (0001,eeee), (0003,eeee), (0005,eeee), 

(0007,eeee), or (FFFF,eeee). 

Ένα Στοιχείο Δεδομένων μπορεί να έχει μια από τρεις δομές. Δύο από αυτές τις δομές περιέχουν το 

προαιρετικό πεδίο VR του Στοιχείου Δεδομένων, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα, αλλά 

διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίον εκφράζονται τα μήκη τους, ενώ η άλλη δομή δεν περιέχει το VR. 
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Και οι τρεις δομές περιέχουν την Ετικέτα Στοιχείων Δεδομένων, το Μήκος Τιμής (Value Length) και την 

τιμή του Στοιχείου Δεδομένων. 

 

Σχήμα 3-1: Δομή στοιχείου δεδομένων DICOM 

Ένα στοιχείο δεδομένων αποτελείται από πεδία. Τρία πεδία είναι κοινά και για τις τρεις δομές 

Στοιχείων Δεδομένων, τα: Ετικέτα Στοιχείου Δεδομένων (Data Element Tag), Μήκος Τιμής (Value 

Length)  και Πεδίο Τιμής (Value Field).  

 

Δομή Μηνυμάτων DICOM & Σετ Εντολών 

Οι πληροφορίες διακινούνται μεταξύ των διεπαφών δικτύου DICOM εντός DICOM μηνυμάτων. Ένα 

μήνυμα αποτελείται από ένα Σετ Εντολών το οποίο ακολουθείται από ένα εξαρτημένο Σετ Δεδομένων. 

Το Σετ Εντολών χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις λειτουργίες και τις ειδοποιήσεις που θα 

εκτελεστούν στο, ή με το Σετ Δεδομένων. Το Σετ Εντολών αποτελείται από Στοιχεία Εντολών (Command 

Elements).  Τα Στοιχεία Εντολών περιέχουν τις κωδικοποιημένες τιμές για κάθε μεμονωμένο πεδίο του 

Σετ Εντολών βάσει της σημασιολογίας που καθορίζεται στο πρωτόκολλο DIMSE. Κάθε Στοιχείο Εντολής 

αποτελείται από μια ρητή ετικέτα, το Μήκος Τιμής και το Πεδίο Τιμής. Η γενική δομή ενός μηνύματος 

DICOM παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 3-2: Δομή στοιχείου εντολών DICOM 
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DICOM Συμπλήρωμα 30 (DICOM Supplement 30: Waveform Interchange) 

Η Ομάδα Εργασίας 1 (Καρδιακής & Αγγειακής Πληροφορίας) του DICOM έχει αναλάβει το καθήκον να 

αναπτύξει ένα συμπλήρωμα του προτύπου DICOM (DICOM Supplement 30)11 προκειμένου να 

υποστηρίξει την ανταλλαγή κυματομορφών και λοιπών σχετικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη δουλειά 

αποσκοπεί πρώτιστα στην υποστήριξη καρδιολογικών κυματομορφών, συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών σημάτων, αν και η Ομάδα Εργασίας ευελπιστεί να 

εξασφαλίσει την εφαρμοσιμότητά της σε ένα ευρύ φάσμα κυματομορφών τα οποία μπορεί να 

συλλέγονται σε ένα περιβάλλον ιατρικής απεικόνισης. 

Η γνωστική περιοχή του συγκεκριμένου συμπληρώματος είναι η απόκτηση κυματομορφών εντός του 

απεικονιστικού περιεχομένου. Σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να υποστηρίξει την απόκτηση κυματομορφών 

οι οποίες θα αναλυθούν με άλλα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται και διαχειρίζονται 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο DICOM. Το Συμπλήρωμα 30 του DICOM επιτρέπει την προσθήκη των 

δεδομένων κυματομορφών εντός του απεικονιστικού περιεχομένου με πολύ μικρό επαυξητικό κόστος. 

Περαιτέρω, επαυξάνει τις δυνατότητες των αντικειμένων DICOM να διατηρούν αναφορικές σχέσεις με 

άλλα δεδομένα τα οποία συλλέγονται σε ένα πολυμορφικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων 

αναφορών που είναι απαραίτητες για συγχρονισμό. 

Τα αντικείμενα πληροφοριών κυματομορφών είναι γενίκευση της κλάσης των Αντικειμένων 

Πληροφοριών Σύνθετων Εικόνων DICOM (DICOM Composite Image Information Model). Η ιεραρχική 

δομή των περιπτώσεων πολίτης / μελέτη / σειρά / αντικείμενο, που αντιπροσωπεύεται από το 

κανονικό μοντέλο πληροφοριών εικόνας DICOM, είναι αμετάβλητη. Οι αλλαγές στο τρίτο μέρος του 

προτύπου DICOM περιλαμβάνουν τροποποίηση του Μοντέλου Πληροφοριών Σύνθετων Εικόνων 

(Composite Image Information Model) ούτως ώστε να συμπεριληφθούν κυματομορφές και δεδομένα 

εικονοστοιχείων (pixel data), καθώς επίσης και ένα πληροφοριακό παράρτημα το οποίο περιγράφει το 

μοντέλο δεδομένων κυματομορφών. 

 

Μοντέλο πληροφοριών κυματομορφών (Waveform information model) 

Το κομμάτι του σύνθετου αντικειμένου πληροφοριών το οποίο εμπεριέχει τα δεδομένα κυματομορφών 

ονομάζεται Οντότητα Πληροφοριών Κυματομορφών (Waveform Information Entity). Η Οντότητα 

Πληροφοριών Κυματομορφών περιλαμβάνει τις τεχνικές παραμέτρους της απόκτησης κυματομορφών 

και των δειγμάτων κυματομορφών. Το μοντέλο πληροφοριών, ή αλλιώς η εσωτερική οργανωτική δομή 

της Οντότητας Πληροφοριών Κυματομορφών παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. Ένα Αντικείμενο 

Πληροφοριών Κυματομορφών (Waveform Information Object) περιλαμβάνει δεδομένα από ένα 

συνεχές χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου αποκτούνται σήματα. Το αντικείμενο μπορεί 

να περιλαμβάνει διάφορες πολυπλεγμένες ομάδες, κάθε μια εκ των οποίων καθορίζεται από την 

ψηφιοποίηση με το ίδιο ρολόι του οποίου η συχνότητα καθορίζεται για την ομάδα. Μέσα σε κάθε 

                                                             
11 DICOM Standard Supp 30_f2 ftp://medical.nema.org/medical/dicom/final/sup30_f2.pdf, accessed May 2006 
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πολυπλεγμένη ομάδα υπάρχουν ένα ή περισσότερα κανάλια, κάθε ένα εκ των οποίων με πλήρη τεχνική 

περιγραφή. Τέλος, κάθε κανάλι έχει το δικό του σετ δειγμάτων ψηφιακών κυματομορφών. 

 

Σχήμα 3-3: Δομή κυματομορφών DICOM Supplement 30 

Εναρμονισμός με το Πρότυπο HL7 

Ο καθορισμός των Οντοτήτων Πληροφοριών Κυματομορφών εναρμονίζεται με τη σημασιολογική δομή 

κατά HL7 των κυματομορφών, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών οντοτήτων του 

καθορισμού των καναλιών και της χρήσης των πολυπλεγμένων ομάδων για τα συγχρόνως επίκτητα 

κανάλια. Η χρήση ενός κοινού μοντέλου αντικειμένων επιτρέπει την απευθείας διακωδικοποίηση και 

τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων που χρησιμοποιούν είτε το πρότυπο DICOM είτε το 

πρότυπο HL7 για την ανταλλαγή κυματομορφών, και μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα της κοινής 

σημασιολογίας που υλοποιείται στις διαφορετικές συντάξεις δύο συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων. 
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Εναρμονισμός με το Πρότυπο SCP-ECG 

Το πρότυπο SCP-ECG σχεδιάστηκε για την καταγραφή τυπικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος χαλάρωσης, 

το οποίο συνήθως εξετάζεται πριν την πραγματοποίηση καρδιακών απεικονιστικών εξετάσεων. Μια 

χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης θα μπορούσε να αποτελεί η μετάφραση κυματομορφών SCP-ECG σε 

DICOM για την ενσωμάτωση αυτών σε έναν πλήρη καρδιακό απεικονιστικό φάκελο πολίτη. Το SCP-ECG 

επιτρέπει είτε την ταυτόχρονη είτε μη-ταυτόχρονη καταγραφή των καναλιών, αλλά δεν υποστηρίζει την 

πολυπλεξία των δεδομένων, το οποίο σημαίνει ότι κάθε κανάλι κωδικοποιείται χωριστά. Κατά τη 

μετάφραση σε DICOM, κάθε υποσύνολο ταυτόχρονα καταγραμμένων καναλιών μπορεί να 

κωδικοποιηθεί σε ένα πολυπλεγμένο σύνολο το οποίο καλείται Αντικείμενο Ακολουθιών 

Κυματομορφών (Waveform Sequence Item), ενώ η καθυστέρηση στην καταγραφή κάθε 

πολυπλεγμένου συνόλου μπορεί να κωδικοποιηθεί στο Πολυπλεγμένο Σύνολο Χρονικής Έναρξης 

(Multiplex Group Time Offset) (Sakkalis, 2003). 
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3.2.3 VITAL - Vital Signs Information Representation (prENV 13734) 

Το συγκεκριμένο πρότυπο αναπτύχθηκε με σκοπό τον καθορισμό και τη δόμηση της πληροφορίας η 

οποία ανταλλάσσεται μεταξύ διαφόρων οντοτήτων εφαρμογών12. Σκοπός του προτύπου VITAL είναι: 

1. η ανταλλαγή Πληροφοριών Ζωτικών Σημάτων μεταξύ μεμονωμένων συσκευών και μεταξύ 

συσκευών και του υπηρεσιακού συστήματος επεξεργασίας εντός μονάδων αυξημένης 

φροντίδας, 

2. η απόκτηση στοιχείων, η αρχειοθέτηση και η ανταλλαγή αρχειοθετημένων δεδομένων είτε 

μέσω ψηφιακών μέσων είτε δικτυακά. 

Το πρότυπο VITAL παρέχει μία «κοινή» αναπαράσταση όλων των οντοτήτων εφαρμογών που είναι 

παρούσες στις διαδικασίες εφαρμογών εντός των διαφόρων συσκευών, ανεξάρτητα από τη σύνταξή 

τους. Το πρότυπο δεν καταπιάνεται με τον καθορισμό του ελέγχου συσχέτισης ούτε με την κατωτέρου 

επιπέδου επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων συσκευών. Τα κύρια μέρη του προτύπου αυτού είναι τα 

ακόλουθα:: 

1. Το Μοντέλο Πληροφορίας Γνωστικής Περιοχής (Domain Information Model - DIM). Το μοντέλο 

αυτό βασίζεται στα σενάρια απόκτησης και αρχειοθέτησης δεδομένων εκτός σύνδεσης 

(offline), καθώς και στα σενάρια συνδεδεμένης επικοινωνίας (online) στα υπηρεσιακά 

πληροφοριακά συστήματα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή η επικοινωνία 

πραγματοποιείται μεταξύ ποικίλων διασυνδεδεμένων συστημάτων ιατρικών συσκευών τα 

οποία μπορεί όχι μόνο να αποκτούν δεδομένα αλλά και να εκτελούν λιγότερο ή περισσότερο 

πολύπλοκες διαδικασίες. 

2. Το Μοντέλο Υπηρεσιών (Service Model) για τα επικοινωνούντα συστήματα και τις συσκευές. 

3. Το λεξικό για τα στοιχεία πληροφοριών της Βάσης Ιατρικών Δεδομένων Πληροφορίας (Medical 

Data Information Base - MDIB) που διαχειρίζεται και επικοινωνείται μέσα στο σύστημα. 

 

Μοντέλο Πληροφορίας Γνωστικής Περιοχής (Domain Information Model) 

Το Μοντέλο Πληροφορίας Γνωστικής Περιοχής είναι ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο το οποίο 

αποτελείται από αντικείμενα τα οποία βασίζονται σε πραγματικές φυσικές οντότητες από τον χώρο των 

ιατρικών συσκευών, οι οποίες ανταλλάσσουν πληροφορίες ζωτικών σημάτων, από τις χαρακτηριστικές 

τους οντότητες και από τις μεθόδους αυτών. Το Μοντέλο Πληροφοριών και το Μοντέλο Υπηρεσιών τα 

οποία καθορίζονται και που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρότυπο, είναι εννοιολογικά βασισμένα στο 

Μοντέλο Διαχείρισης Συστημάτων ISO/OSI. Τα αντικείμενα τα οποία καθορίζονται στο Μοντέλο 

Πληροφοριών θεωρούνται ως διαχειρίσιμα ιατρικά αντικείμενα. Ως επί το πλείστον, τα αντικείμενα 

αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στις υπηρεσίες διαχείρισης οι οποίες παρέχονται από Κοινό Στοιχείο 

Υπηρεσιών Πληροφοριών Ιατρικών Συσκευών (Common Medical Device Information Service Element - 

CMDISE) το οποίο καθορίζεται από το πρότυπο. 

                                                             
12 Vital Signs Information Representation, European Committee for Standardisation (CEN), Brussels, Belgium, ENV 13734, 2000 
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Τα Αντικείμενα Πληροφοριών Ζωτικών Σημάτων τα οποία καθορίζονται από το πρότυπο VITAL 

συμπεριλαμβάνουν ψηφιοποιημένα βιοσήματα τα οποία προέρχονται από ιατρικές συσκευές 

παρακολούθησης. Τα δεδομένα των βιοσημάτων λοιπόν συμπεριλαμβάνουν τόσο τις άμεσες όσο και 

τις παραγόμενες, ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις, τους τεχνικούς και τους ιατρικούς συναγερμούς 

καθώς και τις ρυθμίσεις ελέγχου. Το Μοντέλο Πληροφορίας Γνωστικής Περιοχής καθορίζει επιπλέον 

και τις πληροφορίες των ασθενών οι οποίες σχετίζονται με την ερμηνεία αυτών των σημάτων. 

Για την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση χρησιμοποιείται η τεχνική που περιγράφεται από τους P. 

Coad και E. Yourdon. Η γνωστική περιοχή στην αρχή υποδιαιρείται σε διαφορετικά υποκείμενα, το 

οποίο επιτρέπει την οργάνωση του μοντέλου σε μικρότερα πακέτα. Κάθε υποκείμενο στη συνέχεια 

παρουσιάζεται και αναλύεται υπό τη μορφή Διαγραμμάτων Υποκειμένων (Subject Diagrams). Τα 

αντικείμενα παρουσιάζονται μερικώς, ενώ τα διαγράμματα αποτυπώνουν τις ιεραρχίες και τις σχέσεις 

μεταξύ των αντικειμένων. Οι χαρακτηριστικές οντότητες των αντικειμένων καθορίζονται στους 

αντίστοιχους Πίνακες Καθορισμού Χαρακτηριστικών Οντοτήτων. Οι τύποι δεδομένων των 

χαρακτηριστικών οντοτήτων καθορίζονται βάσει του προτύπου ASN.1. Τέλος, οι συμπεριφορές των 

αντικειμένων και οι ειδοποιήσεις που μπορούν να παραχθούν από τα αντικείμενα επίσης καθορίζονται 

στους προαναφερθέντες πίνακες. Αυτοί οι καθορισμοί συσχετίζονται άμεσα με το μοντέλο υπηρεσιών 

το οποίο καθορίζεται από το πρότυπο. 

 

Σχήμα 3-4: Διάγραμμα υποκειμένου VITAL 
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Το Διάγραμμα Υποκειμένου οργανώνει τη γνωστική περιοχή του προβλήματος σε πακέτα. Παρουσιάζει 

τα σημαντικότερα αντικείμενα μέσα σε κάθε υποκείμενο και καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτών. Το 

Διάγραμμα Υποκειμένου που απεικονίζεται στο διάγραμμα 3-4 περιέχει μόνο ένα μικρό υποσύνολο 

όλων των αντικειμένων που καθορίζονται στο Μοντέλο Πληροφορίας Γνωστικής Περιοχής. Στο 

διάγραμμα αυτό δεν απεικονίζεται τα κοινής βάσης αντικείμενα πέραν της Κορυφής (Top). Επίσης, δεν 

απεικονίζονται και όλες οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών θεματικών περιοχών. Το αντικείμενο Κορυφή 

είναι μια αφηρημένης κλάση βάσης, ενώ συγχρόνως αποτελεί και την ελάχιστη κλάση βάσης για όλα τα 

αντικείμενα που καθορίζονται από το μοντέλο.  

 

Μοντέλο Ιατρικού Υποκειμένου (Model for the Medical Subject) 

Το Μοντέλο Ιατρικού Υποκειμένου, το οποίο αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα ασχολείται με 

την παραγωγή και την αναπαράσταση των βιοσημάτων και της περιεχόμενης πληροφορίας που είναι 

σημαντικές για την ερμηνεία των μετρήσεων. 

 

Σχήμα 3-5: Μοντέλο ιατρικού υποκειμένου VITAL 
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Μοντέλου Υποκειμένου Συναγερμών (Model for the Alert Subject) 

Το υποκείμενο συναγερμών ασχολείται με τα αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν πληροφορίες 

αναφορικά με την κατάσταση του πολίτη ή/και τεχνικές πληροφορίες που δύναται να επηρεάσουν τη 

διεξαγωγή των μετρήσεων ή τη λειτουργικότητα των συσκευών. Οι πληροφορίες που αφορούν 

συναγερμούς χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή καθώς συνήθως υπόκεινται σε νόρμες συμμόρφωσης. Στο 

μοντέλο το οποίο απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα, όλα τα αντικείμενα τα οποία συσχετίζονται με 

συναγερμούς αναγνωρίζονται από τον συστατικό όρο Συναγερμός (Alert). Το μοντέλο καθορίζει τρία 

διαφορετικά επίπεδα συναγερμών, τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικά σετ βημάτων 

επεξεργασίας συναγερμών. Τα επίπεδα αυτά κυμαίνονται από απλή αναγνώριση συμβάντος 

συναγερμού χωρίς επιπρόσθετη πληροφορία, έως ευφυή επεξεργασία και δημιουργία συναγερμών. Το 

τελευταίο συνεπάγεται την ιεράρχηση όλων των συναγερμών του συστήματος, το κλείδωμα 

συναγερμών (δηλαδή τη διατήρηση του συναγερμού ακόμα και αν η όποια λανθάνουσα κατάσταση 

τον προκάλεσε επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα) καθώς και την παραγωγή οπτικο-ακουστικών 

συναγερμών για τον τελικό χρήστη. 

 

Σχήμα 3-6: Μοντέλο υποκειμένου συναγερμών VITAL 

Μοντέλο Υποκειμένου Συστήματος (Model for the System Subject) 

Το συγκεκριμένο μοντέλο ασχολείται με την αναπαράσταση των συσκευών που παράγουν ή 

επεξεργάζονται πληροφορίες ζωτικών σημάτων και συμμορφώνονται με τους καθορισμούς του 

προτύπου. Το μοντέλο αυτό αποτυπώνεται γραφικά στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Σχήμα 3-7: Μοντέλο υποκειμένου συστήματος VITAL 

Μοντέλου Υποκειμένου Ελέγχου (Model for the Control Subject) 

Το υποκείμενο ελέγχου περιέχει τα αντικείμενα εκείνα τα οποία επιτρέπουν τον απομακρυσμένο 

έλεγχο των μετρήσεων και των συσκευών  

 

Σχήμα 3-8: Μοντέλο υποκειμένου ελέγχου VITAL 
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Μοντέλο Υποκειμένου Εκτεταμένων Υπηρεσιών (Model for the Extended Services Subject) 

Το Υποκείμενο Εκτεταμένων Υπηρεσιών περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία παρέχουν εκτεταμένες 

υπηρεσίες διαχείρισης ιατρικών αντικειμένων, οι οποίες επιτρέπουν ευφυή και αποτελεσματική 

πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία στα συστήματα επικοινωνιών. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα σετ 

αντικειμένων τα οποία πακετάρουν δεδομένα χαρακτηριστικών οντοτήτων από πολλαπλά αντικείμενα 

σε ένα μεμονωμένο μήνυμα γεγονότος (event message) καθώς και από ένα αντικείμενο το οποίο 

επιτρέπει τον καθορισμό ενός διαμορφώσιμου φίλτρου για μηνύματα γεγονότων τα οποία παράγονται 

από αντικείμενα στην MDIB. Τα αντικείμενα που παρέχουν εκτεταμένες υπηρεσίες βασίζονται 

εννοιολογικά στις υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ISO/OSI όπως αυτές καθορίζονται στη σειρά 

προτύπων ISO/IEC 10164 και πιο συγκεκριμένα στα μέρη 5 και 13. Οι ορισμοί έχουν βελτιστοποιηθεί 

και έχουν προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες ανάγκες στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων ζωτικών 

σημάτων μεταξύ ιατρικών συσκευών. Το Υποκείμενο Εκτεταμένων Υπηρεσιών απεικονίζεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. 

 

Σχήμα 3-9: Μοντέλο υποκειμένου εκτεταμένων υπηρεσιών VITAL 

Μοντέλο Υποκειμένου Επικοινωνιών (Model for the Communication Subject) 

Tο Υποκείμενο Επικοινωνιών ασχολείται με αντικείμενα τα οποία επιτρέπουν και υποστηρίζουν βασική 

επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Σχήμα 3-10: Μοντέλο υποκειμένου επικοινωνιών VITAL 

Μοντέλο Υποκειμένου Αρχειοθέτησης (Model for the Archival Subject) 

Το Υποκείμενο Αρχειοθέτησης ασχολείται με την αποθήκευση και την αναπαράσταση βιοσημάτων, 

δεδομένων κατάστασης και λοιπής περιεχόμενης πληροφορίας τόσο σε συνδεδεμένα (online) όσο και 

σε μη συνδεδεμένα (offline) αποθετήρια. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Σχήμα 3-11: Μοντέλο υποκειμένου αρχειοθέτησης VITAL 
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Μοντέλο Υποκειμένου Ασθενή (Model for the Patient Subject) 

Το Υποκείμενο Ασθενή ασχολείται με το σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται με τον ασθενή, 

εξαιρουμένης της πληροφορίας ζωτικών σημάτων η οποία μοντελοποιείται στο Ιατρικό Υποκείμενο. Το 

μοντέλο αυτό απεικονίζεται διαγραμματικά ως ακολούθως: 

 

Σχήμα 3-12: Μοντέλο υποκειμένου ασθενή VITAL 

Μοντέλο Υπηρεσιών για Επικοινωνούντα Συστήματα (Service Model for Communicating 
Systems) 

Το μοντέλο αυτό καθορίζει τις βασικές υπηρεσίες του στρώματος εφαρμογής που παρέχονται από 

επικοινωνούντα συστήματα τα οποία συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο. Οι υπηρεσίες αυτές 

χρησιμοποιούνται από διαδικασίες εφαρμογής προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες ζωτικών 

σημάτων και εντολές για έλεγχο των συσκευών και των πραγματοποιούμενων μετρήσεων. 

Το Μοντέλο Πληροφοριών Γνωστικής Περιοχής είναι αυστηρά βασισμένο στην αντικειμενοστραφή 

μεθοδολογία. Καθορίζει τις πληροφορίες ζωτικών σημάτων υπό τη μορφή αντικειμένων και ιεραρχιών 

αντικειμένων. Κάθε αντικείμενο πληροφοριών έχει τα δικά του αναγνωριστικά, τις δικές του ιδιότητες 

και τις δικές του μεθόδους. 

Το μοντέλο υπηρεσιών για επικοινωνούντα συστήματα παρέχει πρόσβαση σε διοικούμενα (ιατρικά) 

αντικείμενα μέσω βασικών υπηρεσιών διαχείρισης αντικειμένων οι οποίες είναι ανεξάρτητες από 

συγκεκριμένους ορισμούς αντικειμένων πληροφοριών. Αυτό επιτρέπει την επέκταση του μοντέλου 

πληροφοριών με την προσθήκη πρόσθετων αντικειμένων σε επόμενα πρότυπα χωρίς να επηρεάζεται 

το μοντέλο υπηρεσιών. 

Οι γενικές υπηρεσίες διαχείρισης αντικειμένων οι οποίες καθορίζονται σε αυτό το πρότυπο είναι 

εννοιολογικά βασισμένες στο σύστημα διαχείρισης OSI [ISO/IEC 10040, ISO/IEC 10164], και πιο 

συγκεκριμένα στο  ISO/IEC CMISE [ISO/IEC 9595]. 

 

Βάση Πληροφοριών Ιατρικών Δεδομένων (Medical Data Information Base) 

Το σύνολο των αντικειμένων και των εκδοχών / παραλλαγών των αντικειμένων που εμφανίζονται σε 

οποιαδήποτε συσκευή του επικοινωνούντος συστήματος όπως περιγράφεται στο Μοντέλο 
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Πληροφοριών Γνωστικής Περιοχής, σχηματίζει τη Βάση Πληροφοριών Ιατρικών Δεδομένων (Medical 

Data Information Base - MDIB). Κάθε εκδοχή ενός αντικειμένου του μοντέλου απαιτεί έναν μοναδικό 

αναγνωριστικό. Το σύνολο των όρων διαμορφώνει την ιατρική βάση πληροφοριών στοιχείων ή αλλιώς 

το «Λεξικό Δεδομένων (Data Dictionary)». Επειδή ο αριθμός των εκδοχών των αντικειμένων είναι πολύ 

μεγάλος, απαιτείται ένα δομημένο σχήμα αναγνώρισης, ή αλλιώς μια επιστημονική ονοματολογία. 

Η ονοματολογία για τη MDIB περιλαμβάνει αρκετές χιλιάδες όρους που αφορούν τα 

αντικειμενοστραφή στοιχεία μοντελοποίησης, τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, τις περιγραφές 

των συσκευών, τις τιμές μέτρησης, τις μεθόδους μέτρησης, τις τοποθεσίες μέτρησης, τις πληροφορίες 

συναγερμών, κ.λπ. Η ονοματολογία αυτή είναι επεκτάσιμη χωρίς την ανάγκη αλλαγής των ήδη 

θεσπισμένων δομών και όρων. 

Η Βάση Πληροφοριών Ιατρικών Δεδομένων περιέχει τους όρους (ή αλλιώς τα «συστηματικά ονόματα»), 

τις περιγραφές και τους κωδικούς για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Τα αντικειμενοστραφή στοιχεία μοντελοποίησης τα οποία προκύπτουν από το DIM 

2. Ιατρικές Συσκευές / Συστήματα Συσκευών 

1. Για τις Μονάδες των Μετρήσεων 

2. Για τις Μετρήσεις 

3. Για τα Μέρη του Σώματος (καθορισμοί τοποθεσιών μέτρησης 

4. Για τους Συναγερμούς 

5. Για Εξωτερική Ονοματολογία 

Κάθε μία από τις αντίστοιχες ενότητες ξεκινά με μια αναλυτική περιγραφή αναφορικά με τον τρόπο 

απόδοσης του συστηματικού ονόματος της κάθε κατηγορίας. 

 

Μοντέλο Συμμόρφωσης (Conformance Model) 

Το πρότυπο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα βασικά πρότυπα, ή να 

γίνεται αναφορά από άλλα πρότυπα ώστε να καθορίζει εφαρμογές, όπως για παράδειγμα την 

ανταλλαγή βάσεων δεδομένων μετρήσεων ζωτικών σημάτων, ή να καθορίζει λειτουργικά 

επικοινωνιακά προφίλ, όπως για παράδειγμα προφίλ διαλειτουργικότητας ιατρικών συσκευών. Το 

πρότυπο αυτό της αναπαράστασης ζωτικών σημάτων προσφέρει μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας 

όσων αφορά στο πως εφαρμόζεται το μοντέλο σε μια συγκεκριμένη ιατρική συσκευή, ιδίως στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Πληροφοριακό μοντέλο συγκεκριμένης συσκευής 

2. Χρήση ιδιοτήτων, εύρους τιμών και πρόσβασης 

3. Χρήση εκτεταμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιόδων επικοινωνίας και ρυθμίσεων 

επικοινωνίας 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών και συστημάτων, οι 

υλοποιήσεις που βασίζονται στο συγκεκριμένο πρότυπο πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες 
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λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμών του προτύπου αυτού. Οι 

καθορισμοί αυτοί πρέπει να παρέχονται με τη μορφή ενός συνόλου Δηλώσεων Συμμόρφωσης 

Υλοποίησης (Implementation Conformance Statements - ICS). Οι ICS περικλείουν τις λεπτομέρειες των 

συγκεκριμένων υλοποιήσεων και διευκρινίζουν ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα υποστηρίζονται και 

παρέχονται. Συγκεκριμένες εφαρμογές ή προφίλ λειτουργικής επικοινωνίας που βασίζονται σε αυτό το 

πρότυπο μπορούν να καθορίσουν με περισσότερη λεπτομέρεια τις πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις 

συμμόρφωσης είτε ως επιπρόσθετη πληροφορία είτε ως αντικατάσταση των πληροφοριών που 

παρέχονται από τις ICS. 

 

Δηλώσεις Συμμόρφωσης Υλοποίησης (Implementation Conformance Statements) 

Οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης Υλοποίησης πρέπει να παρέχονται με τη μορφή πινάκων οι οποίοι πρέπει 

να συμπληρώνονται και να είναι διαθέσιμοι ως ένα ολοκληρωμένο κείμενο δήλωσης συμμόρφωσης. 

Γενικά, οι επικεφαλίδες των στηλών των πινάκων ICS παρέχουν την ακόλουθη πληροφορία: 

Δείκτης 
(Index) 

Χαρακτηριστικό 
(Feature) 

Αναφορά 
(Reference) 

Κατάσταση 
(Status) 

Υποστήριξη 
(Support) 

Σχόλιο 
(Comment) 

Οι οποίες έχουν την ακόλουθη ερμηνεία: 

1. Ο Δείκτης (Index) είναι ένα αναγνωριστικό, όπως για παράδειγμα ένας αριθμός ενός 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού 

2. Το Χαρακτηριστικό (Feature) περιγράφει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά εκείνα για τα οποία 

απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης 

3. Η Αναφορά (Reference) αποτελεί την αναφορά στον προσδιορισμό του χαρακτηριστικού και 

μπορεί να είναι κενή 

4. Η Κατάσταση (Status) προσδιορίζει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης αναφορικά με την υλοποίηση 

του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού 

5. Η Υποστήριξη (Support) συμπληρώνεται από τον υλοποιητή και προσδιορίζει τα 

χαρακτηριστικά του στοιχείου που υλοποιείται 

6. Το Σχόλιο (Comment) παρέχει πρόσθετη πληροφορία από τον υλοποιητή 

Οι τιμές των στηλών Κατάστασης (Status) και Υποστήριξης (Support) επιτρέπεται να κυμαίνονται από 

απλές έως σύνθετες. Παραδείγματα απλών τιμών αποτελούν: 

1. Υ για Υποχρεωτικό (M – Mandatory) 

2. Χ για Απαγορευμένο (Χ – Prohibited) 

3. Ν/Α για Μη Εφαρμόσιμο (N/A – Not Applicable) 
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3.2.4 Πρότυπο Μορφοποίησης Ανταλλαγής Αρχείων για Ζωτικά Σήματα (File 
Exchange Format for Vital Signs – prENV 14271) 

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του προτύπου αυτού ξεκίνησε τον Μάιο του 1994 και υποστηρίζεται 

από την ομάδα εργασίας CEN/TC251/WGIV. Αποτελεί τη συνέχεια του προτύπου VITAL (Vital Signs 

Information Representation – prENV 13734) το οποίο επεξεργάσθηκε από την ομάδα εργασίας 

CEN/TC251/PT5-021. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με τη διενέργεια έρευνας παλαιότερων προτύπων 

μοντελοποίησης και μορφοποίησης δεδομένων, κανένα εκ των οποίων δεν είχε τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά για να αποτελέσει το πρότυπο μοντελοποίησης όπως αυτό είχε συλληφθεί νοηματικά 

από την ομάδα εργασίας. Τον Οκτώβριο του 1999 η ομάδα εργασίας CEN/TC251/PT-40 ξεκίνησε την 

εκπόνηση της πρότασής της αναφορικά με την προετοιμασία του προ-προτύπου. 

Αυτό το προ-πρότυπο παρέχει τις προδιαγραφές για ένα καθολικό Πρότυπο Μορφοποίησης 

Ανταλλαγής Αρχείων (File Exchange Format – FEF, prENV 13734) εντός του πεδίου της υγειονομικής 

περίθαλψης συμπεριλαμβάνοντας δημογραφικά δεδομένα, διοικητικά δεδομένα και ιατρική 

πληροφορία (πληροφορία ζωτικών σημάτων)
13

. Αυτό το προ-πρότυπο βασίζεται: 

1. Στο προ-πρότυπο VITAL (ENV 13734) 

2. Στα αποτελέσματα εκτενών εξειδικευμένων συζητήσεων και πρακτικής εμπειρίας στην κλινική 

πράξη και σε διεθνή έργα συνεργασίας από τα οποία αναδύθηκε η ανάγκη προσδιορισμού ενός 

προτύπου μορφοποίησης ανταλλαγής αρχείων για βιοσήματα. 

Το πρότυπο αυτό καλύπτει την ανάγκη μη-συνδεδεμένης (offline) αποθήκευσης βιοσημάτων, χρονο-

σηματοδοτημένων μετρήσεων, γεγονότων και συναγερμών όπως αυτά εκφράζονται στο πρότυπο ENV 

13734 (VITAL) της επιτροπής CEN/TC251. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τη δομή δεδομένων των αρχείων 

και όχι τη δομή δεδομένων των μηνυμάτων, ενώ δεν υποστηρίζει και τη συμπίεση των δεδομένων. Το 

πρότυπο αυτό συμπεριλαμβάνει μια μέθοδο για την ενθυλάκωση ή την αναφορά μιας ή περισσοτέρων 

ιατρικών εικόνων, καθώς και ψηφιακών πολυμεσικών αρχείων ήχου και εικόνας.  

Το πρότυπο αυτό είναι εφαρμόσιμο στα πληροφοριακά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

ιατρικές εφαρμογές ανεξάρτητα από τις τεχνολογίες υλικού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 

αυτών των συστημάτων. Οι προδιαγραφές του προτύπου αυτού καλύπτουν όλες τις πληροφορίες 

ζωτικών σημάτων που περιγράφονται στο μοντέλο πληροφοριών γνωστικής περιοχής του VITAL. Οι 

πληροφορίες που περιγράφονται στο VITAL κατηγοριοποιούνται σειριακά ούτως ώστε να προκύψει 

ένα αρχείο ή ένα σύνολο αρχείων το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί ή να ανταλλαχθεί μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης των ζωτικών σημάτων. 

Το πρότυπο prENV 14271 απαιτεί την οργάνωση των δεδομένων σε συνόδους απόκτησης δεδομένων 

ζωτικών σημάτων. Ένα πλήθος συνόδων απόκτησης δεδομένων ζωτικών σημάτων διαμορφώνουν ένα 

αρχείο συνόδου. Για κάθε πολίτη μπορούν να είναι διαθέσιμα ένα ή περισσότερα αρχεία συνόδου. Εν 

τούτοις δεν δύναται ένα αρχείο συνόδου να περιέχει πληροφορίες για περισσότερους από έναν 

                                                             
13 File Exchange Format for Vital Signs, Interim Report, Revision 2, TC251 Secretariat, Stockholm, Sweden, CEN/TC251/PT-40, 
2000 
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ασθενείς. Από μόνη της η συγκεκριμένη απαίτηση περιορίζει το μοντέλο  πληροφοριών γνωστικής 

περιοχής του VITAL. Επιπρόσθετα, κάθε αρχείο συνόδου μπορεί να περιέχει μια ή περισσότερες 

δοκιμές συνόδου απόκτησης δεδομένων ζωτικών σημάτων. Κάθε δοκιμή συνόδου μπορεί να 

αποτελείται από μία ή περισσότερες φάσεις συνόδων. Κάθε φάση συνόδου αντιπροσωπεύει ένα 

αρχείο συνεχούς ροής δεδομένων, το οποίο μπορεί να είναι και κενό. 

Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει το σκοπό του προτύπου prENV 14271 συγκριτικά με το σκοπό 

του προτύπου ENV 13734. Οι περιοχές που περικλείονται εντός της μαύρης γραμμής αντιπροσωπεύουν 

τις γνωστικές περιοχές με τις οποίες ασχολείται το πρότυπο prENV 14271. Το prENV 14271 δεν 

ασχολείται με τον προσδιορισμό αρχείων ασθενών. Το επικουρικό υποστηριζόμενο αντικείμενο του 

προτύπου αυτού ως προς το ENV 13734 (FEF) είναι το πεδίο πολυμεσικών αρχείων. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις, λόγω της επιλεγμένης κωδικοποίησης δεν επιτυγχάνεται 

ακριβής ταύτιση μεταξύ των δύο προτύπων. 

 

Σχήμα 3-13: Μοντέλο Πληροφοριών Γνωστικής Περιοχής FEF 
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Το Μοντέλο Πληροφοριών Γνωστικής Περιοχής (Domain Information Model – DIM) του prENV 14271 

βασίζεται σημαντικά στο αντίστοιχο μοντέλο του ENV 13734 (VITAL). Η άμεση συσχέτιση μεταξύ των 

αντικειμένων των δύο προτύπων δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

VITAL (ENV 13734) FEF (prENV 14271) 

ΑρχείοΣυνόδου 

SessionArchive 

ΠεδίοΑρχείουΣυνόδου 

SessionArchiveSection 

ΔημογραφικάΑσθενή 

PatientDemographics 

ΠεδίοΔημογραφικώνΑσθενή 

DemographicsSection 

Θεραπευτής 

Physician 

ΠεδίοΕπαγγελματίαΥγείας 

HealthcareProfessionalSection 

ΔοκιμήΣυνόδου 

SessionTest 

ΠεδίοΔοκιμήςΣυνόδου 

SessionTestSection 

ΣημειώσειςΣυνόδου 

SessionNotes 

ΠεδίοΣημειώσεωνΣυνόδου 

SessionNotesSection 

ΣύστημαΙατρικήςΣυσκευής 

MedicalDeviceSystem 

ΠεδίοΣυστήματοςΙατρικήςΣυσκευής 

MedicalDeviceSystemSection 

ΣύστημαΑπλήςΙατρικήςΣυσκευής 

SimpleMedicalDeviceSystem 

ΠεδίοΣυστήματοςΑπλήςΙατρικήςΣυσκευής 

SimpleMedicalDeviceSystemSection 

ΣύστημαΥδραυλικήςΙατρικήςΣυσκευής 

HydraMedicalDeviceSystem 

ΠεδίοΣυστήματοςΥδραυλικήςΙατρικήςΣυσκευής 

HydraMedicalDeviceSystemSection 

ΣύστημαΣύνθετηςΙατρικήςΣυσκευής 

CompositeMedicalDeviceSystem 

ΠεδίοΣυστήματοςΣύνθετηςΙατρικήςΣυσκευής 

CompositeMedicalDeviceSystemSection 

VMD 

VMD 

ΠεδίοVMD 

VMDSection 

Πίνακας 3-1: Συσχέτιση αντικειμένων προτύπων VITAL και FEF 

Προδιαγραφές Πεδίων (Section Specification) 

Ένα αρχείο βιοσημάτων μορφοποιημένο βάσει του προτύπου prENV 14271 (FEF) αποτελείται από 

πεδία. Μερικά από τα πεδία του προτύπου είναι υποχρεωτικά ενώ άλλα είναι προαιρετικά. Κάθε πεδίο 

έχει μια ετικέτα στην αρχή ούτως ώστε το αντίστοιχο πεδίο να μπορεί να αναγνωριστεί από την 

εφαρμογή που λαμβάνει τα δεδομένα. Η ετικέτα αυτή ακολουθείται από ένα τομέα μήκους (Length 

Field) το οποίο επισημαίνει το μήκος του πεδίου. Εάν η εφαρμογή που λαμβάνει τα δεδομένα δεν 

χρειάζεται την πληροφορία η οποία περιέχεται σε ένα πεδίο, μπορεί να παραλείψει την πληροφορία 

του πεδίου αυτού μεταπηδώντας στο επόμενο πεδίο, παραλείποντας τόσα bytes όσα ορίζονται στην 

πληροφορία του μήκους πεδίου, καθώς μετά το μήκος πεδίου ακολουθούν τα πραγματικά δεδομένα 
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του πεδίου. Μερικά πεδία μπορούν να περιέχουν υπο-πεδία τα οποία όμως επίσης πρέπει να 

ακολουθούν την δομή δεδομένων που προαναφέρθηκε, δηλαδή να περιέχουν την ετικέτα, 

ακολουθούμενη από το μήκος πεδίο, μετά το οποίο να περιέχονται τα δεδομένα του πεδίου. 

Το πεδίο των δημογραφικών δεδομένων περιέχει πληροφορία αναφορικά με τον πολίτη υπό 

παρακολούθηση. Το πρότυπο υποστηρίζει επιπρόσθετα ένα πεδίο παρόχου υγειονομικής περίθαλψης 

για την αποθήκευση βασικών δεδομένων αναφορικά με τον οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης του 

πολίτη και το προσωπικό αυτού το οποίο συνέλεξε τα δεδομένα. Το πεδίο παρουσίασης των 

συστημάτων ιατρικών συσκευών περιέχει μια δομημένη περιγραφή των συσκευών (μιας ή 

περισσοτέρων) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των βιοσημάτων και άλλων στοιχείων του 

αρχείου. Με την κατάλληλη χρήση συνδέσεων (ή αλλιώς «λαβών» (handles) όπως ορίζονται στην 

προδιαγραφή του προτύπου) είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποια συσκευή παρήγαγε την οποιαδήποτε 

πληροφορία. Για τέτοιου είδους δεδομένα, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα δομημένη παρουσίαση 

στην προδιαγραφή του προτύπου μορφοποίησης, παρέχεται ένα προαιρετικό πεδίο κατασκευαστών. 

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πεδίο ώστε να 

αποθηκεύσουν συγκεκριμένες πληροφορίες ρυθμίσεων των συσκευών. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα 

πεδία στα οποία δύναται να αποθηκευτούν κατασκευαστικές πληροφορίες προκειμένου να 

προσελκυστούν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν το prENV 14271 ως το εγγενές πρότυπο 

μορφοποίησης για τις συσκευές τους. 

Ακόμη, για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται η ενσωμάτωση ή η παροχή συνδέσμου για 

πολυμεσικά δεδομένα, όπως εικόνα και ήχο, το prENV 14271 υποστηρίζει και προδιαγράφει ένα 

προαιρετικό τμήμα πολυμέσων. Το βιοσήματα, οι χρονικά-σηματοδοτημένες μετρήσεις, τα γεγονότα 

και οι συναγερμοί αποθηκεύονται σε μια δομή η οποία αποκαλείται αρχείο συνόδου, το οποίο μπορεί 

να αποτελείται από μια ή περισσότερες δοκιμές συνόδου. Οι δοκιμές συνόδου διαιρούνται περαιτέρω 

σε μια ή περισσότερες φάσεις συνόδου κατά τη διάρκεια των οποίων η διαμόρφωση των καναλιών, η 

ενίσχυση των σημάτων, και άλλες παρεμφερείς πληροφορίες ρύθμισης παραμένουν οι ίδιες. Κάθε 

φάση συνόδου περιέχει περιγραφικά δεδομένα για τα κανάλια μέτρησης (όπως για παράδειγμα 

συχνότητες δειγματοληψίας, τύπους και θέσεις αισθητήρων, ενισχύσεις καναλιών κ.λπ.) καθώς και τα 

καταγεγραμμένα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. 

Ένας μακρύς κατάλογος δεκαεξάμπιτων κωδίκων υφίσταται ούτως ώστε να κωδικοποιήσει τα 

μετρούμενα βιοσήματα, τις θέσεις περιοχών του σώματος, τα γεγονότα, και τις μονάδες μέτρησης. 

Αυτοί οι πίνακες κωδικών είναι ένα αντίγραφο των αντίστοιχων που έχουν θεσπιστεί από το πρότυπο 

ENV 13734. Μάλιστα, ένα σημαντικό μέρος του prENV 14271 συνιστά αναφορά στο παράρτημα Α του 

προτύπου ENV 13734, το οποίο περιέχει τους κώδικες για τα σήματα, τις μετρήσεις, τις περιοχές του 

σώματος και τα γεγονότα τα οποία αποθηκεύονται από το σχήμα μορφοποίησης. Το ακόλουθο σχήμα 

αποτυπώνει γραφικά τη γενική επισκόπηση της δομής ενός αρχείου FEF: 
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Σχήμα 3-14: Δομή αρχείου FEF 

ενώ ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τη μερική δομή ενός παραδείγματος αρχείου CEN/FEF 

  

   FEF File 
1 

Preamble 
1 

Session Archive Section SAS 
0..1 

Manufacturer Specific Section MSS 
0..1 

Healthcare Provider Section HPvS 
0..* 

Healthcare Professional Section HPfS 
1 

Patient Demographics Section PDemS 
1..* 

Session Test Section STS 
1 

Medical Device System Section MDSS 
CHOICE Simple Medical Device System Section SMDSS 

1 
Virtual Medical Device Section VMDS 

0..* 
Channel Description Section CDS 

Hydra Medical Device System Section HMDSS 
2..* 

Virtual Medical Device Section VMDS 
0..* 

Channel Description Section CDS 

Composite Medical Device System Section CMDSS 
2..* 

Medical Device System Section MDSS 
0..* 

Multimedia Section MMS 
1..* 

Session Phase Section SPS 
1 

Descriptive Data Section DescDS 
0..* 

Real Time Sample Array Descriptive Data Section RTSADDS 
0..* 

Time Sample Array Descriptive Data Section TSADDS 
0..* 

Distribution Sample Array Descriptive Data Section DSADDS 
0..* 

Numeric Descriptive Data Section NDDS 
0..* 

Enumeration Descriptive Data Section EDDS 
1..* 

Measured Data Section MeasDS 
0..* 

Real Time Sample Array Measured Data Section RTSAMDS 
0..* 

Time Sample Array Measured Data Section TSAMDS 
0..* 

Distribution Sample Array Measured Data Section DSAMDS 
0..* 

Numeric Measured Data Section NMDS 
0..* 

Enumeration Measured Data Section EMDS 
0..* 

Alert Section AS 
0..* 

Dynamic Attribute Change Section DACS 
0..* 

Session Notes Section SNS 
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Preamble 
  Byte Depth   Length Value   

  0 0   8 "CEN" CR LF Ctrl-Z EOT 84H File ID 
          0x43454E13101A0484   
  8 0   8 1.00 Version 
          0x3030303030313030   
  16 0   8 1.00 (ASN.1 BER) Encoding 
          0x3030303030313030   
  24 0   8 little endian Endianity 
          0x3030303030303030   

SEQUENCE 
Triple Byte Depth Tag Length Value Fieldname/Type 
1 32 0 A7001+ 23442     
      0x7FB659 0x825B92   SEQUENCE  
2 38 1 A2337 1 101  handle  
      0x5F9221 0x01 0x65  Handle  
3 43 1 A2507 4 X045  id  
      0x5F934B 0x04 0x58303435  FEFString  
4 51 1 A2513 8 FEF Test  name  
      0x5F9351 0x08 0x4645462054657374  FEFString  
5 63 1 A2530 11 Not checked  comments  
      0x5F9362 0x0B 0x4E6F7420636865636B6564  FEFString  
6 78 1 A2538 14 2001-02-08T14:30:10,000  starttime  
      0x5F936A 0x0E 0x3230303130323038313433303130  AbsoluteTime  
7 96 1 A2539 14 2001-02-08T14:31:20,000  stoptime  
      0x5F936B 0x0E 0x3230303130323038313433313230  AbsoluteTime  

SEQUENCE 
Triple Byte Depth Tag Length Value Fieldname/Type 
8 114 1 A7004+ 65     
      0x7FB65C 0x41   SEQUENCE  
9 118 2 A2337 1 102  handle  
      0x5F9221 0x01 0x66  Handle  
10 123 2 A2394 11 abc-123-xyz  patientid  
      0x5F925A 0x0B 0x6162632D3132332D78797A  FEFString  
11 138 2 A6002+ 29     
      0x7FAE72 0x1D   SEQUENCE  
12 142 3 C1 10 Mustermann  familyname  
      0x81 0x0A 0x4D75737465726D616E6E  FEFString  
13 154 3 C2 7 Manfred  givenname  
      0x82 0x07 0x4D616E66726564  FEFString  
14 163 3 C3 0   middlename  
      0x83 0x00   FEFString  
15 165 3 C4 0   prefix  
      0x84 0x00   FEFString  
16 167 3 C5 0   suffix  
      0x85 0x00   FEFString  
17 169 3 C6 0   degree  
      0x86 0x00   FEFString  
18 171 2 A2392 8 1960-11-30  dateofbirth  
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      0x5F9258 0x08 0x3139363031313330  AbsoluteTime  
SEQUENCE OF  

Triple Byte Depth Tag Length Value Fieldname/Type 
19 183 1 A7015+ 23291     
      0x7FB667 0x825AFB   SEQUENCE OF   

SEQUENCE 
Triple Byte Depth Tag Length Value Fieldname/Type 
20 189 2 U16+ 23287   [0]  
      0x30 0x825AF7   SEQUENCE  
21 193 3 A2337 2 201  handle  
      0x5F9221 0x02 0x00C9  Handle  
22 199 3 A2506 6 X045.1  id  
      0x5F934A 0x06 0x583034352E31  FEFString  
23 209 3 A2512 9 Session 1  name  
      0x5F9350 0x09 0x53657373696F6E2031  FEFString  
24 222 3 A2529 9 Test Data  comments  
      0x5F9361 0x09 0x546573742044617461  FEFString  
25 235 3 A2538 14 2001-02-08T14:30:10,000  starttime  
      0x5F936A 0x0E 0x3230303130323038313433303130  AbsoluteTime  
26 253 3 A2539 14 2001-02-08T14:31:20,000  stoptime  
      0x5F936B 0x0E 0x3230303130323038313433313230  AbsoluteTime  

SEQUENCE 
Triple Byte Depth Tag Length Value Fieldname/Type 
27 271 3 A7005+ 260     
      0x7FB65D 0x820104   SEQUENCE  
28 277 4 A2337 2 301  handle  
      0x5F9221 0x02 0x012D  Handle  
29 283 4 A2438 3 65280  systemtype  
      0x5F9306 0x03 0x00FF00  DeviceCode  
30 290 4 A2344+ 38     
      0x7F9228 0x26   SEQUENCE  
31 294 5 C1 13 CEN-WGIV-PT40  manufacturer  
      0x81 0x0D 0x43454E2D574749562D50543430  FEFString  
32 309 5 C2 21 Sample File Generator  systemmodel  
      0x82 0x15 0x53616D706C652046696C652047656E657261746F72  FEFString  
33 332 4 A2436 3 123  systemid  
      0x5F9304 0x03 0x313233  FEFString  
34 339 4 A2376 1 0  nomenclatureversion  
      0x5F9248 0x01 0x00  INT-U32  
35 344 4 A6013 8 2000-09-15    
      0x5FAE7D 0x08 0x3230303030393135  GeneralizedTime  
36 356 4 A6014 8 2000-09-15    
      0x5FAE7E 0x08 0x3230303030393135  GeneralizedTime  
37 368 4 A2350 12 Peter Jacobi  softid  
      0x5F922E 0x0C 0x5065746572204A61636F6269  FEFString  

Πίνακας 3-2: Παράδειγμα δομής αρχείου FEF 
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3.2.5 SCP-ECG 

Το SCP-ECG είναι ένα πρότυπο το οποίο καθορίζει το σχήμα ανταλλαγής και τη διαδικασία μετάδοσης 

μηνυμάτων για την ανταλλαγή δεδομένων ΗΚΓ και για την ανάκτηση SCP-ECG αρχείων. Η βάση για το 

πρότυπα SCP αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού ευρωπαϊκού AIM προγράμματος το 

οποίο «έτρεξε» από το 1989 έως το 1991. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε 

ένας κατάλογος των υφιστάμενων μεθόδων συμπίεσης ΗΚΓ και αναπτύχθηκε μια νέα προσέγγιση για 

την ποιοτική συμπίεση σημάτων ΗΚΓ (Chiarugi, 2001). 

Κατά τη διάρκεια καθορισμού του σχήματος ανταλλαγής του SCP-ECG, εξετάστηκαν τα βασικά 

αποτελέσματα μιας πρώιμης αμερικανικής ανάπτυξης, του αποκαλούμενου «Καθολικού Πρωτοκόλλου 

Διοίκησης Παλαιμάχων» (Universal Veterans Administration Protocol), καθώς ένας εκ των μελών της 

ομάδας έργου CEN, η οποία τελικά εξέδωσε το έγγραφο του προτύπου SCP, προερχόταν από μια 

μεγάλη αμερικανική επιχείρηση και έκανε αρκετές πολλές πολύτιμες συνεισφορές. Το 1993, το 

προτυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας SCP εγκρίθηκε από τη CEN ως το προ-πρότυπο ENV 1064. 

Εν συνεχεία, το πρότυπο αυτό υλοποιήθηκε από ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς κατασκευαστές. Η 

πρακτική εμπειρία που αποκομίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια 

της κλινικής του εφαρμογής  επιβεβαίωσε τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του για εφαρμογές 

τηλεμετρίας, καθώς επίσης τη δυνατότητά του για αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση μεγάλου 

όγκου δεδομένων, όπως αυτό επιδείχθηκε στο πρόγραμμα OEDIPE. Εντούτοις, η αρχικά επιθυμητή 

υψηλή ευελιξία και διαλειτουργικότητα με πολλές κατασκευαστικές επιλογές υλοποίησης, καθώς 

επίσης και μερικές ασάφειες στον καθορισμό του, οδήγησαν στην ανεπαρκή διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών. Κατά συνέπεια, το έγγραφο αναθεωρήθηκε από 

μια επιτροπή της «Ένωσης για την Πρόοδο της Ιατρικής Οργανολογίας» (Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation – AAMI) και η αναθεωρημένη έκδοση ψηφίστηκε θετικά και 

έγινε το 2000 το πρότυπο AAMI EC71. 

Για πολλές πραγματικού χρόνου εφαρμογές στην τηλεϊατρική, το σχήμα ανταλλαγής SCP, με τη μεγάλη 

ευελιξία του και με τη δυνατότητά του για διαλειτουργικά αρχεία δεδομένων (εφόσον αυτά 

υλοποιούνται ορθά και ακριβώς βάσει του προτύπου), αποτελεί μια από τις καλύτερες λύσεις, καθώς 

τεκμηριώνει τη συναίνεση αναφορικά με τις απαραίτητες συνοδευτικές πληροφορίες του ΗΚΓ. 

Το SCP-ECG καλύπτει την αμφίδρομη ψηφιακή μετάδοση απομακρυσμένων αιτημάτων και 

αποτελεσμάτων μεταξύ ψηφιακών ηλεκτροκαρδιογράφων και ετερογενών υπολογιστικών 

συστημάτων. Τεκμηριώνει τις κοινές συμβάσεις που απαιτούνται για την ανταλλαγή συγκεκριμένων 

δεδομένων ασθενών (π.χ. δημογραφικών δεδομένων), δεδομένων ΗΚΓ (π.χ. κυματομορφών), 

μετρήσεων και αποτελεσμάτων ΗΚΓ, είτε μεταξύ ψηφιακών ηλεκτροκαρδιογράφων και υπολογιστικών 

συστημάτων, είτε μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών ηλεκτροκαρδιογράφων (Cervesato, 2003). 

Το πρότυπο αυτό καθορίζει το περιεχόμενο και τη δομή των πληροφοριών που πρόκειται να 

ανταλλαχθούν μεταξύ των ψηφιακών ηλεκτροκαρδιογράφων και των υπολογιστικών συστημάτων 

διαχείρισης ΗΚΓ (Προγράμματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΗΚΓ), καθώς επίσης και άλλων 

υπολογιστικών συστημάτων όπου μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα ΗΚΓ. Επιτρέπει σε 
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οποιαδήποτε δύο τέτοια συστήματα να εγκαταστήσουν μια λογική σύνδεση για την επικοινωνία 

δεδομένων σχετικών με ΗΚΓ σε μια τυποποιημένη και ερμηνεύσιμη μορφή. 

 

Αναλυτική Δομή Αρχείου SCP-ECG 

Το πρότυπο SCP υπαγορεύει ότι η πληροφορία η οποία εμπερικλείεται εντός των μηνυμάτων πρέπει να 

δομείται σε τομείς, όπως αυτό συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 Μέγεθος Περιγραφή 

Υποχρεωτικό 
2 Bytes Κώδικας ελέγχου CRC-CCITT για ολόκληρο το αρχείο (εξαιρουμένου αυτού 

του πεδίου) 

Υποχρεωτικό 4 Bytes (Μη-προσημασμένο) Μέγεθος Ολόκληρου του αρχείου ΗΚΓ (σε bytes) 

Υποχρεωτικό  Τομέας 0 (Section 0) – Δείκτες σε περιοχές δεδομένων στο αρχείο 

Υποχρεωτικό 
 Τομέας 1 (Section 1) – Πληροφορίες Επικεφαλίδας – Δεδομένα ασθενών / 

Δεδομένα απόκτησης ΗΚΓ 

Προαιρετικό 
 Τομέας 2 (Section 2) – Πίνακες Huffman οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην 

κωδικοποίηση των δεδομένων ΗΚΓ (εάν χρησιμοποιούνται) 

Προαιρετικό  Τομέας 3 (Section 3) – Καθορισμός απαγωγών ΗΚΓ 

Προαιρετικό 
 Τομέας 4 (Section 4) – Θέσεις QRS (εάν κωδικοποιούνται ρυθμοί 

αναφοράς) 

Προαιρετικό 
 Τομέας 5 (Section 5) – Κωδικοποιημένα δεδομένα ρυθμών αναφοράς, εάν 

αποθηκεύονται ρυθμοί αναφοράς 

Προαιρετικό 

 Τομέας 6 (Section 6) – Εάν αποθηκεύονται ρυθμοί αναφοράς αφορά στο 

«Υπολειπόμενο Σήμα» ("Residual Signal") μετά την αφαίρεση αυτών, 

αλλιώς αφορά σε κωδικοποιημένα δεδομένα ρυθμού 

Προαιρετικό  Τομέας 7 (Section 7) – Οικουμενικές μετρήσεις 

Προαιρετικό 
 Τομέας 8 (Section 8) – Διάγνωση σε μορφή κειμένου από την καταγραφική 

συσκευή 

Προαιρετικό 
 Τομέας 9 (Section 9) – Διαγνωστικά και λοιπά δεδομένα από την 

καταγραφική συσκευή, συγκεκριμένα ανά κατασκευαστή 

Προαιρετικό  Τομέας 10 (Section 10) – Αποτελέσματα μετρήσεων απαγωγών 

Προαιρετικό 
 Τομέας 11 (Section 11) – Καθολικοί κωδικοί δηλώσεων οι οποίοι 

προκύπτουν από την ερμηνεία του ΗΚΓ 

Πίνακας 3-3: Παράδειγμα δομής αρχείου SCP-ECG 
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Το αρχείο ενός ΗΚΓ κατά SCP ξεκινάει με μια επικεφαλίδα αρχείου των 6 bytes, η οποία αποτελείται 

από 2-byte CRC κώδικα και ακολουθείται από ένα τμήμα 4 bytes το οποίο υποδηλώνει το μήκος του 

αρχείου. Αυτά καθορίζονται ως ακολούθως: 

1) Τα 2 byte Κυκλικού Ελέγχου Πλεονασμού (Cyclic Redundancy Check - CRC) υπολογίζονται ως 

αλγόριθμος CRC-CCITT για ολόκληρο το αρχείο εξαιρουμένων των δύο bytes του ελέγχου. Ο 

αλγόριθμος εφαρμόζεται από το πρώτο byte που ακολουθεί τον έλεγχο και τερματίζει στο τελευταίο 

byte του αρχείου. 

2) Τα 4 bytes που ακολουθούν τον έλεγχο υποδηλώνουν το συνολικό μήκος του αρχείου σε bytes, 

συμπεριλαμβανομένων των 6 bytes της επικεφαλίδας του αρχείου. 

Τα παραπάνω μπορούν να αποτυπωθούν γραφικά ως ακολούθως: 

 

Σχήμα 3-15: Γενική δομή αρχείου SCP-ECG 

Κάθε τομέας (section) χωρίζεται σε δύο μέρη: 

1. Την επικεφαλίδα του τομέα 

2. Το τμήμα δεδομένων του τομέα 

Ενώ το τμήμα της επικεφαλίδας του τομέα έχει σταθερό μήκος ίσο με 16 bytes, το τμήμα δεδομένων 

μπορεί να έχει μεταβλητό μήκος. Το συνολικό μήκος του κάθε τομέα περιλαμβάνει το μήκος του 

τμήματος της επικεφαλίδας. Το πρότυπο SCP υποστηρίζει μεγάλο πλήθος επιλογών για αποθήκευση 

και μορφοποίηση των δεδομένων του ΗΚΓ. Τα δεδομένα ΗΚΓ μπορούν να αποκτηθούν τόσο με 

διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας όσο και με διαφορετικά επίπεδα κβαντοποίησης, μπορούν 

να μην συμπιεστούν, ή να συμπιεστούν με επιλέξιμες μεθόδους. Επιπλέον, ένα αρχείο SCP-ECG μπορεί 

να περιέχει ή να μην περιέχει την ανάλυση του ΗΚΓ και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτού, ενώ ο 

αριθμός των υποστηριζόμενων απαγωγών, το καταγραφικό διάστημα αλλά και συγχρονισμός των 

απαγωγών (κατά πόσον αυτές θα είναι ταυτόχρονες) αφήνεται στους κατασκευαστές. Το ακόλουθο 

διάγραμμα αναπαριστά σχηματικά τη δομή του τμήματος επικεφαλίδας που ορίζει το πρότυπο SCP-

ECG. 

 

Σχήμα 3-16: Δομή επικεφαλίδας SCP-ECG 
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Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού CRC 

Ο αλγόριθμος αυτός υπολογίζεται βάσει του προτύπου CCITT για ολόκληρο το αρχείο εξαιρουμένων 

των 2 bytes του ελέγχου CRC. 

 

Μήκος Αρχείου 

Το μήκος του αρχείου είναι ο αριθμός των bytes ολόκληρης της εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 

δύο bytes του ελέγχου. Το μήκος αναπαρίσταται με 4 μη-προσημασμένα bytes. 

 

Τομέας 0 (Section 0) – Τομέας Δεικτών 

Ο τομέας δεικτών αναπαριστά βασικά τον πίνακα περιεχομένων του αρχείου SCP-ECG. Όπως 

προαναφέρθηκε, το πρότυπο υποστηρίζει μεγάλη ευελιξία όσων αφορά στην απόκτηση αλλά και τη 

μορφοποίηση των δεδομένων, καθώς και στην παροχή μετρήσεων και αποτελεσμάτων ανάλυσης. 

Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανταλλαγή SCP αρχείων μεταξύ διαφορετικών πηγών (π.χ. μεταξύ 

συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών), κάθε αρχείο πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες 

αναφορικά με τη δομή του. Ο τομέας δεικτών συνιστά το μέσο αναγνώρισης του περιεχομένου του 

μεταδιδόμενου SCP αρχείου. 

 

Τομέας 1 (Section 1) - Επικεφαλίδα (Header) 

Ο τομέας της επικεφαλίδας δομείται από (έως) 35 διαφορετικές ετικέτες (tags). Ο τομέας αυτός 

εμπεριέχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Αναγνωριστικά πολίτη (π.χ. γενικά δημογραφικά και λοιπά στοιχεία) 

 Φάρμακα και πληροφορίες παραπεμπτικών 

 Πληροφορίες αναφορικά με τη συσκευή απόκτησης και ανάλυσης του ΗΚΓ 

 Αριθμό ακολουθίας του ΗΚΓ στην περίπτωση επανειλημμένων καταγραφών. 

 Ιατρικό ιστορικό με τη μορφή ελεύθερου κειμένου 

 Άλλα 

Παρότι υποστηρίζεται αρκετά μεγάλος αριθμός παραμέτρων, οι περισσότερες συσκευές μεταδίδουν 

μόνο ένα μικρό υποσύνολο των παραμέτρων αυτών. Ως αποτέλεσμα, συμφωνήθηκε η μορφοποίηση 

των δημογραφικών δεδομένων του πολίτη να είναι ευέλικτη, και κάθε παράμετρος να αποθηκεύεται σε 

ξεχωριστό πεδίο. Όλα οι ετικέτες του τομέα είναι προαιρετικές, με την εξαίρεση των ακόλουθων 

τεσσάρων ετικετών οι οποίες είναι υποχρεωτικές: 

1. Ετικέτα 2: Αναγνωριστικό ασθενή (Patient ID) – χρησιμοποιείται ως κύριο κλειδί από τη βάση 

δεδομένων διαχείρισης του ΗΚΓ 

2. Ετικέτα 14: Αναγνωριστικό της συσκευής απόκτησης του ΗΚΓ 

3. Ετικέτα 25: Ημερομηνία απόκτησης δεδομένων 
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4. Ετικέτα 26: Ώρα απόκτησης των δεδομένων 

Επιπρόσθετα, η Ομάδα Εργασίας του SCP-ECG συνιστά τη χρήση των ακόλουθων παραμέτρων για τη 

μοναδική αναγνώριση του πολίτη και της ώρας απόκτησης των δεδομένων: 

 Ετικέτα 0: Επώνυμο πολίτη 

 Ετικέτα 1: Όνομα πολίτη 

 Ετικέτα 5: Ημερομηνία γέννησης πολίτη 

 Ετικέτα 8: Φύλο πολίτη 

 Ετικέτα 15: Αναγνωριστικό συσκευής ανάλυσης 

 Ετικέτα 34: Ζώνη ημερομηνίας - ώρας 

Η ευελιξία επιτυγχάνεται αναγνωρίζοντας κάθε πεδίο (ετικέτα) από: 

 Ένα προσδιοριστικό byte, το οποίο καλείται ετικέτα (tag) και το οποίο επισημαίνει τα 

περιεχόμενα του πεδίου. 

 Έναν μη-προσημασμένο ακέραιο (unsigned integer) μήκους 2 bytes, ο οποίος καλείται «μήκος 

ετικέτας» και εμπεριέχει το μήκος της ετικέτας σε bytes, επιτρέποντας εισαγωγές μεταβλητών 

μηκών και χρήση σετ δεδομένων πολλαπλών bytes. Προκειμένου για τον υπολογισμό του 

μήκους της ετικέτας συμπεριλαμβάνεται ο χαρακτήρας τερματισμού σειράς κειμένου NULL. Για 

παράδειγμα, για το επώνυμο «Papadopoulos» το μήκος ετικέτας είναι ίσο με 13, 

συμπεριλαμβάνοντας το χαρακτήρα τερματισμού NULL. Το πρότυπο υποστηρίζει τιμές πεδίου 

μήκους ίσες με 0, το οποίο είναι ανάλογο του «μη ορισμένο». 

 Λοιπά bytes παραμέτρων, ή μηδενικό byte, το οποίο εμπεριέχει τα πραγματικά δεδομένα της 

παραμέτρου.  Η ετικέτα πεδίου (1 δυαδικό byte) επιτρέπει συνολικά τον καθορισμό 255 

διαφορετικών τύπων πεδίου (0  254, με το 255 να χρησιμοποιείται ως τερματικό), εκ των 

οποίων 55 (200  254) είναι δεσμευμένα για χρήση από τους κατασκευαστές. Τα πεδία τα 

οποία εμπίπτουν σε αυτό το εύρος τιμών (200  254) δεν καθορίζονται από το πρωτόκολλο, 

αλλά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή να καθορίσει το δικό του σετ 

πεδίων. Τα 2 δυαδικά bytes που εμπεριέχουν την πληροφορία μήκους του πεδίου 

αναπαριστούν το πραγματικό μήκος της τιμής του πεδίου. Τα bytes της ετικέτας και του μήκους 

(τα 3 πρώτα bytes κάθε πεδίου) δεν συμπεριλαμβάνονται στο μήκος πεδίου. Το μέγιστο 

επιτρεπόμενο μήκος κάθε τιμής πεδίου είναι 65535 bytes (2 μη-προσημασμένα bytes). Εν 

τούτοις, για πρακτικούς λόγους, το μέγιστο μήκος πεδίου δεν ξεπερνά τα 64 bytes, με εξαίρεση 

τα πεδία ελεύθερου κειμένου. Οι τιμές πεδίων οι οποίες εμπεριέχουν τα πραγματικά δεδομένα 

των παραμέτρων μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό δυαδικών bytes και 

χαρακτήρων κειμένου. 

Το ακόλουθο διάγραμμα αναπαριστά σχηματικά το τμήμα δεδομένων του τομέα 1. 
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Σχήμα 3-17: Τμήμα δεδομένων τομέα 1 αρχείου SCP-ECG 

Τομέας 2 (Section 2) (Πίνακες Huffman / Κωδικοποίηση των δεδομένων ΗΚΓ) 

Ο τομέας αυτός περιέχει πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο κωδικοποίησης των δεδομένων ΗΚΓ τα 

οποία περικλείονται στο συγκεκριμένο αρχείο SCP (τομείς 5 και 6). Ο τομέας 2 είναι προαιρετικός και 

όταν περιλαμβάνεται υποδηλώνει ότι το σήμα ΗΚΓ το οποίο περιλαμβάνεται στους τομείς 5 και 6 

κωδικοποιήθηκε κατά Huffman (κωδικοποίηση εντροπίας). Αναφορικά με την κωδικοποίηση αυτή 

δίνονται οι ακόλουθες επιλογές: 

 Δεν περιέχονται καθόλου δεδομένα ΗΚΓ 

 Περιέχονται raw δεδομένα ΗΚΓ 

 Αποθηκεύονται είτε τα «πρωτογενή», μη επεξεργασμένα δυαδικά δεδομένα ΗΚΓ είτε τα κατά 

Huffman κωδικοποιημένα δεδομένα. Το ποια επιλογή από αυτές ισχύει στην κάθε περίπτωση 

προσδιορίζεται σε αυτόν τον τομέα.  

Τα raw δεδομένα του ΗΚΓ παρέχονται στον τομέα 6, ενώ οι πίνακες Huffman για κωδικοποίηση 

εντροπίας χρησιμοποιούνται στον τομέα 2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τομέα αυτού. Αυτού του 

τύπου η κωδικοποίηση επιτρέπει τη μετάδοση των πρωτογενών δεδομένων ΗΚΓ (μη-απωλεστική 

συμπίεση) μέσω πυκνού πακεταρίσματος των bit. Τα δεδομένα «χαρτογραφούνται» βάσει των 

κωδικών Huffman βάσει της επαναληψιμότητάς τους. Η έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της χρησιμοποιούμενης συμπίεσης στο SCP έδειξε ότι η αποδοτικότητα της συμπίεσης δεν 

μειώνεται σημαντικά εάν για όλα τα συνήθως καταγραφόμενα ΗΚΓ χρησιμοποιείται ένα στάνταρ σετ 

κωδικών Huffman (“Default πίνακας Huffman”). 

 

Τομέας 3 (Section 3) – Καθορισμός Απαγωγών ΗΚΓ 

Το πρότυπο SCP επιτρέπει την εισαγωγή στο αρχείο δεδομένων από μεταβλητό αριθμό απαγωγών, 

κυμαινόμενων από 1 έως και 255. Το πρότυπο περιέχει μια λίστα κωδικών για όλες τις κοινώς 

χρησιμοποιούμενες απαγωγές καθώς επίσης για συγκεκριμένα σύνολα απαγωγών. Εμπεριέχει 

επιπλέον πληροφορία αναφορικά με το αν η καταγραφή των απαγωγών είναι ταυτόχρονη ή σειριακή. 

Τέλος, ο τομέας 3 εμπεριέχει πληροφορία αναφορικά με το μήκος καταγραφής της κάθε απαγωγής, 

καθορίζοντας τον αρχικό και τελικό αριθμό δείγματος. Το πρότυπο προδιαγράφει ότι τα δεδομένα των 

απαγωγών ταξινομούνται σειριακά.  
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Τομέας 4 (Section 4) – Τοποθεσίες QRS 

Ο τομέας αυτός χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των τοποθεσιών των επαρμάτων QRS καθώς και 

πληροφοριών αναφορικά με επισημάνσεις ρυθμών. Για κάθε ρυθμό, ο τομέας εμπεριέχει: 

 Τον τύπο του ρυθμού 

 Δείκτες για την εκκίνηση και τον τερματισμό του επάρματος QRS κάθε ρυθμού. Αυτή η 

πληροφορία είναι απαραίτητη για κάθε ρυθμό τύπου 0 (= κυρίαρχος τύπος ρυθμού) στην 

περίπτωση που πραγματοποιείται αφαίρεση ρυθμού αναφοράς 

 Δείκτες για την εκκίνηση και τον τερματισμό της αφαίρεσης του ρυθμού αναφοράς 

 Πληροφορίες σημείου που εκλαμβάνεται ως βάση αναφοράς (π.χ. QRSmax).  

Αυτός ο τομέας πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εάν χρησιμοποιείται «υψηλή» συμπίεση για την 

κωδικοποίηση των δεδομένων ΗΚΓ. 

 

Τομέας 5 (Section 5) – Κωδικοποιημένα δεδομένα ρυθμού αναφοράς 

Ο τομέας δεδομένων ρυθμού αναφοράς περιέχει τα κωδικοποιημένα δεδομένα ρυθμού αναφοράς 

βάσει της σειράς των καταγραφόμενων απαγωγών, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο 

κωδικοποίησης των δεδομένων. Αυτά συμπεριλαμβάνουν: 

 Την τιμή AVM (Πολλαπλασιαστής Τιμής Πλάτους - Amplitude Value Multiplier), η οποία είναι 

απαραίτητη για τη σωστή ανασυγκρότηση της πραγματικής τιμής του πλάτους των 

κυματομορφών 

 Το χρονικό διάκενο δειγματοληψίας, το οποίο περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τη 

συχνότητα των δειγμάτων. 

 Την πληροφορία κωδικοποίησης η οποία βοηθάει στην αναγνώριση της αλλαγής μεταξύ των 

πρωτογενών και των κωδικοποιημένων δεδομένων. 

Ο τομέας αυτός πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εάν χρησιμοποιείται «υψηλή» συμπίεση για την 

κωδικοποίηση των δεδομένων ΗΚΓ. 

 

Τομέας 6 (Section 6) – Δεδομένα Ρυθμού / Υπολειπόμενα Δεδομένα 

Ο τομέας αυτός εμπεριέχει τα κωδικοποιημένα δεδομένα ΗΚΓ χωρίς αφαίρεση του ρυθμού αναφοράς 

(δεδομένα ρυθμού – rhythm data) ή με αφαίρεση του ρυθμού αναφοράς (υπολειπόμενα δεδομένα – 

residual data) βάσει της σειράς των καταγραφόμενων απαγωγών, καθώς και πληροφορίες αναφορικά 

με τον τρόπο κωδικοποίησης των δεδομένων. Αυτά συμπεριλαμβάνουν: 

 Την τιμή AVM (Πολλαπλασιαστής Τιμής Πλάτους - Amplitude Value Multiplier), η οποία είναι 

απαραίτητη για τη σωστή ανασυγκρότηση της πραγματικής τιμής του πλάτους των 

κυματομορφών 
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 Το χρονικό διάκενο δειγματοληψίας, το οποίο περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τη 

συχνότητα των δειγμάτων. 

 Την πληροφορία κωδικοποίησης η οποία βοηθάει στην αναγνώριση της αλλαγής μεταξύ των 

πρωτογενών και των κωδικοποιημένων δεδομένων. 

 Την επιλογή συμπίεσης με ή χωρίς αποδεκατισμό του δείγματος.  

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, οι περιοχές δεδομένων οι οποίες περιέχουν συμπλέγματα QRS 

υφίστανται μόνο μείωση πλεονασμού, ενώ ο ρυθμός δειγματοληψίας των πρωτογενών δεδομένων 

διατηρείται. Η διαδικασία εφαρμογής διαφορετικών ρυθμών δειγματοληψίας ονομάζεται «bimodal  

συμπίεση». Εαν πρόκειται να λάβει χώρα μετάδοση συμπιεσμένων (ή μη) δεδομένων ΗΚΓ, ο τομέας 6 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο. 

 

Τομέας 7 (Section 7) – Οικουμενικές μετρήσεις 

Για τη συμπλήρωση του τομέα 7 απαιτείται επιπρόσθετα ένας αλγόριθμος μετρήσεων. Ο τομέας αυτών 

συμπεριλαμβάνει: 

 Μία «σημαία» για την επισήμανση του κατά πόσον υφίστανται οικουμενικές μετρήσεις για 

κάθε τύπο ρυθμού αναφοράς, ή για το ρυθμό αναφοράς τύπου 0 και όλα τα συμπλέγματα στο 

σήμα του ΗΚΓ. 

 Αριθμό των spikes βηματοδοτών 

 Μέσα διαστήματα των επαρμάτων PP και RR 

 Δείκτες για την εκκίνηση και τον τερματισμό του επάρματος P, για την εκκίνηση και τον 

τερματισμό του συμπλέγματος QRS, για τον τερματισμό του επάρματος και γωνιακές μετρήσεις 

για το έπαρμα P, για το σύμπλεγμα QRS και το έπαρμα T για ρυθμό αναφοράς, ή για ρυθμό 

αναφοράς τύπου 0 και για όλα τα συμπλέγματα σύμφωνα με την αρχική σημαία 

 Δεδομένα μετρήσεων βηματοδότη και σχετικές πληροφορίες (εφόσον διατίθενται) 

 Πληροφορίες τύπου ρυθμού 

 Πρόσθετες μετρήσεις (π.χ. διασπορά QT, κοιλιακός ρυθμός κ.α.) 

Οι δείκτες για τις εκκινήσεις και τους τερματισμούς των επαρμάτων χρησιμοποιούνται για τις 

οικουμενικές μετρήσεις διαστημάτων σε όλες τις ταυτόχρονα αποκτηθείσες απαγωγές. Ο τομέας αυτός 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εάν χρησιμοποιείται «υψηλή» συμπίεση για την κωδικοποίηση των 

δεδομένων ΗΚΓ. 

 

Τομέας 8 (Section 8) – Διάγνωση 

Για τη συμπλήρωση του τομέα 8 απαιτείται η εφαρμογή ενός αλγορίθμου ταξινόμησης διαγνώσεων. Ο 

τομέας ερμηνευτικών δηλώσεων σε μορφή κειμένου περιλαμβάνει: 

 Πληροφορίες κατάστασης αναφοράς 
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 Χρονοσήμανση δημιουργίας της αναφοράς 

 Διάγνωση σε μορφή κειμένου 

Ο τομέας αυτός είναι προαιρετικός και δεν είναι απαραίτητος για τη συμπίεση των δεδομένων ΗΚΓ. 

 

Τομέας 9 (Section 9) – Διαγνωστικά κατασκευαστή (Manufacturer Specific Diagnostic) 

Ο τομέας αυτός χρησιμοποιείται για την αποθήκευση διαγνωστικών πληροφοριών ανά κατασκευαστή. 

Η δομή και μορφοποίηση του τμήματος δεδομένων του συγκεκριμένου τομέα εξαρτάται από τους 

κατασκευαστές των συσκευών.  Ο τομέας αυτός είναι προαιρετικός και δεν είναι απαραίτητος για τη 

συμπίεση των δεδομένων ΗΚΓ. 

 

Τομέας 10 (Section 10) – Μετρήσεις απαγωγών 

Για τη συμπλήρωση του τομέα 10 απαιτείται επιπρόσθετα ένας αλγόριθμος μετρήσεων, ο οποίος 

πραγματοποιεί μετρήσεις για κάθε μία απαγωγή. Για κάθε απαγωγή, ο τομέας αυτών 

συμπεριλαμβάνει: 

 Διάρκεια και διάκενα (π.χ. διάρκεια επάρματος P, διάρκεια συμπλέγματος QRS, διάρκεια 

κύματος R κ.α.) 

 Πλάτη (π.χ. πλάτος κύματος Q,  πλάτος κύματος R κ.α.) 

 Μορφολογία επαρμάτων P και T 

 Μετρήσεις συγκεκριμένες ανά κατασκευαστή 

 Λοιπές μετρήσεις 

Εάν ο εφαρμοζόμενος αλγόριθμος μετρήσεων δεν παρέχει όλες τις μετρήσεις οι οποίες καθορίζονται 

στον τομέα, ένας ειδικός κωδικός μπορεί να οριστεί ώστε να υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη μέτρηση 

δεν υπολογίζεται από τον αλγόριθμο. Ο τομέας αυτός είναι προαιρετικός και δεν είναι απαραίτητος για 

τη συμπίεση των δεδομένων ΗΚΓ. 

 

Τομέας 11 (Section 11) -  (Καθολικοί κωδικοί δηλώσεων) 

Ο τομέας αυτός περιέχει τα πιο σύγχρονα ερμηνευτικά δεδομένα, τα οποία κωδικοποιούνται σύμφωνα 

με καθολικούς κωδικούς δηλώσεων και καθολικούς κανόνες κωδικοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται από 

το πρότυπο SCP (και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα D του προτύπου). Όπως αρκετοί άλλοι τομείς, 

έτσι και ο τομέας 11 είναι προαιρετικός και δεν είναι απαραίτητος για τη συμπίεση των δεδομένων 

ΗΚΓ. 
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3.2.6 EDF / EDF+ 

Το πρότυπο EDF14 (European Data Format – Ευρωπαϊκό Μοντέλο Μορφοποίησης Δεδομένων) και ο 

διάδοχός του, το πρότυπο EDF+ είναι απλά μοντέλα μορφοποίησης για την ανταλλαγή και την 

αρχειοθέτηση πολυγλωσσικών, όχι απαραίτητα βιολογικών, χρονοσειρών. Τα σήματα μπορούν να 

έχουν οποιεσδήποτε (και διαφορετικές) φυσικές διαστάσεις και συχνότητες δειγματοληψίας. Το 

πρότυπο EDF χρησιμοποιείται συνήθως για την αρχειοθέτηση, ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων από 

εμπορικές συσκευές με ένα μοντέλο μορφοποίησης το οποίο είναι ανεξάρτητο από την συσκευή λήψης 

των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και να αναλυθούν από 

ανεξάρτητα λογισμικά. 

Το πρότυπο EDF δημοσιεύθηκε το 1992 και αποσκοπεί στην αποθήκευση πολυ-καναλικών δεδομένων, 

επιτρέποντας διαφορετικούς ρυθμούς δειγματοληψίας για κάθε σήμα. Για αυτό το λόγο, το EDF είναι 

πολύ δημοφιλές πρότυπο μορφοποίησης δεδομένων για καταγραφές PSG (polysomnography), του 

πολυ-παραμετρικού τεστ που είναι επίσης γνωστό ως μελέτη ύπνου. 

Ένα αρχείο EDF έχει μια επικεφαλίδα ASCII που περιέχει κυρίως αναγνωριστικές πληροφορίες 

αναφορικά με τον πολίτη και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης, τον αριθμό των σημάτων και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά (κυρίως τις διαστάσεις, τις τιμές βαθμολόγησης και τη συχνότητα 

δειγματοληψίας) κάθε σήματος. Η επικεφαλίδα ακολουθείται από εγγραφές δεδομένων (data records), 

οι οποίες έχουν την ίδια διάρκεια και οι οποίες περιέχουν τα καταγεγραμμένα σήματα σε τιμές 

ακέραιων των 2 byte. Η διάρκεια των εγγραφών δεδομένων καθορίζεται στην επικεφαλίδα ASCII. 

Το πρότυπο EDF+ δημοσιεύθηκε το 2003 και είναι κατά ένα μεγάλο μέρος συμβατό με το πρότυπο EDF: 

όλοι τα υπάρχοντα προγράμματα θέασης αρχείων EDF μπορούν επίσης να απεικονίσουν τα αρχεία 

EDF+. Εντούτοις, ενώ το EDF δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει συνεχείς, μη διακοπτόμενες 

καταγραφές, τα αρχεία EDF+ επιτρέπουν την κωδικοποίηση ασυνεχών, διακοπτόμενων καταγραφών, 

καθώς επίσης και σχολιασμούς, ερεθίσματα και γεγονότα κάνοντας χρήση του σχήματος 

μορφοποίησης UTF-8. Το EDF+ εφαρμόζεται ευρέως στην κωδικοποίηση δεδομένων από μελέτες 

ύπνου (PSG), ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG), ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ECG), 

ηλεκτρομυογραφήματα (EMG) και άλλα. Το EDF+ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 

μελέτες απόκτησης δεδομένων, όπως για παράδειγμα μελέτες προκλητών δυναμικών. 

Πολλές ερευνητικές ομάδες και εταιρίες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ έχουν 

υλοποιήσει το πρότυπο EDF+. Εφαρμόζεται ευρέως σε νευρο-φυσιολογικό εξοπλισμό και στα 

αντίστοιχα λογισμικά, σε προγράμματα επιστημονικής έρευνας συμπεριλαμβανομένων των κλινικών 

δοκιμών φαρμάκων, στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης σημάτων και στην εκπαίδευση και 

συμβούλευση εξειδικευμένων ιατρών (στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ENN). 

 

                                                             
14 http://www.edfplus.info/specs/edfplus.html 
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Σύγκριση Μεταξύ EDF & EDF+  

Ένα τυπικό αρχείο EDF αποτελείται από μια εγγραφή (ένα πεδίο) επικεφαλίδας ακολουθούμενης από 

εγγραφές (πεδία) δεδομένων. Η εγγραφή επικεφαλίδας προσδιορίζει τον πολίτη και διευκρινίζει τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των καταγεγραμμένων σημάτων. Οι εγγραφές δεδομένων περιέχουν 

διαδοχικές χρονικές περιόδους (epochs) καθορισμένης διάρκειας των καταγραμμένων σημάτων. Ένα 

τυπικό αρχείο EDF+ επίσης αποτελείται από μια εγγραφή επικεφαλίδας ακολουθούμενης από 

εγγραφές δεδομένων. Η δομή αυτών των εγγραφών είναι συμβατή με το EDF αλλά περιέχει πρόσθετες 

προδιαγραφές. 

Δομή Πρωτοκόλλου EDF+ 

Επικεφαλίδα EDF+  

Η εγγραφή επικεφαλίδας του EDF+ προσδιορίζει τον πολίτη και διευκρινίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των καταγεγραμμένων σημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EDF, με την εξαίρεση του πρώτου 

προκρατημμένου (εφεδρικού) πεδίου των 44 χαρακτήρων, το οποίο πρέπει να ξεκινάει με την εγγραφή 

«EDF+C» εάν η καταγραφή είναι μη διακοπτόμενη, διατηρώντας έτσι τη συνέχεια στις εγγραφές 

δεδομένων, δηλ. ο χρόνος έναρξης κάθε εγγραφής δεδομένων συμπίπτει με το τέλος (χρόνος έναρξης + 

διάρκεια) της προηγούμενης. Σε αυτήν την περίπτωση, το αρχείο είναι συμβατό με το πρότυπο EDF και 

η καταγραφή τελειώνει τόσα δευτερόλεπτα όσα το γινόμενο του αριθμού των εγγραφών επί τη 

διάρκεια αυτών μετά από το χρόνο έναρξης της καταγραφής. Στην περίπτωση που η καταγραφή είναι 

διακοπτόμενη, το προκρατημμένο (εφεδρικό) πεδίο των 44 χαρακτήρων πρέπει να ξεκινάει με την 

εγγραφή «EDF+D», ούτως ώστε να αίρεται η συνέχεια στις εγγραφές δεδομένων. Και στις δύο 

περιπτώσεις, ο χρόνος πρέπει να καταγράφεται σε κάθε εγγραφή δεδομένων. 

Η μόνη ασυμβατότητα με το EDF έγκειται στο ότι τα σήματα μπορεί να καταγράφονται ασυνεχώς. Για 

αυτό το λόγο, το πεδίο «έκδοση» του EDF+ εξακολουθεί να είναι «0» όπως και στο EDF. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, τα υφιστάμενα προγράμματα επισκόπησης αρχείων EDF μπορούν να «διαβάσουν» και να 

απεικονίσουν αρχεία EDF+, είτε αυτά είναι συνεχή είτε ασυνεχή, ως συνεχή αρχεία EDF. Εν τούτοις, τα 

λογισμικά EDF+ θα γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των συνεχών και των ασυνεχών αρχείων μέσω του 

προκρατημμένου (εφεδρικού) πεδίου των 44 χαρακτήρων. 

Εγγραφές Δεδομένων EDF+ 

Ένα σήμα σε μια εγγραφή δεδομένων EDF είναι μια σειρά δειγμάτων 2 byte, με τα επόμενα δείγματα 

να αντιπροσωπεύουν τις επόμενες τιμές ακέραιων του σήματος, με την ίδια συχνότητα 

δειγματοληψίας. Αυτό το είδος σήματος καλείται «κανονικό σήμα». Οι εγγραφές δεδομένων EDF+ 

μπορούν (και συνήθως) επίσης περιέχουν «κανονικά σήματα» βάσει των προδιαγραφών EDF 

συμπεριλαμβανομένου του ορίου μεγέθους των 61440 bit, με εξαίρεση το γεγονός ότι οι εγγραφές 

δεδομένων μπορούν κατά περίπτωση να είναι μικρότερες από 1s, και οι επόμενες εγγραφές 

δεδομένων δεν χρειάζεται να σχηματίζουν μια συνεχή καταγραφή. Εντούτοις, όπως και στο EDF, οι 

εγγραφές δεδομένων οι οποίες ακολουθούν χρονικά πρέπει να διατηρούν τη συνέχεια και εντός του 

αρχείου. Τα δείγματα ενός κανονικού σήματος πρέπει να έχουν ίσα διαστήματα δειγματοληψίας εντός 
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των εγγραφών δεδομένων, αλλά τα διαστήματα διαφορετικών εγγραφών μπορεί και αυτά να 

διαφέρουν. Η γενική δομή των αρχείων EDF / EDF+ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

EDF / EDF+ File Structure 

G
en

er
al

 H
ea

de
r 

Subsection ASCII Characters 

Version of Data Format 8 

Patient Identification (HospitalCode | Sex | BirthDate | Name)) 80 

Recording Identification (Date | Investigation | Investigator | Equipment) 80 

StartDate of Recording  (dd.mm.yy) 8 

StartTime of Recording (hh.mm.ss) 8 

Technical Checksum 8 

Reserved 44 

Number of Data Records 8 

Duration of Each Data Record 8 

Number of Signals in Data Record 4 

SI
gn

al
s 

 H
ed

ae
r 

(f
or

 e
ac

h 
si

gn
al

) 

Subsection ASCII Characters 

Signal Label (i.e. EEG C3A2) 16 

Transducer Type (i.e. AgAgCl electrode) 80 

Physical Dimension (i.e. uV) 8 

Amplitude Calibration 

(Physical Minimum| Physical Maximum| Digital Minimum| Digital Maximum) 

32 

(8| 8 | 8 |8) 

Prefiltering 80 

Sampling Frequency 8 

Reserved 32 

D
at

a 
Re

co
rd

s 

Subsection 16-bit Integers 

Samples of Signal {1}  

Samples of Signal {2}  

Samples of Signal {3}  

……………………………….  

……………………………….  

……………………………….  

Samples of Signal {N}  

Πίνακας 3-4: Δομή αρχείου EDF 
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3.2.7 MFER - Medical waveform Format Encoding Rules 

Ο σκοπός του MFER15 είναι να κωδικοποιήσει ιατρικές κυματομορφές όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα 

(ECG), το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), η καμπύλη αναπνευστικού ρυθμού και άλλα δεδομένα τα 

οποία δειγματοληπτούνται με συγκεκριμένες συχνότητες ή ανά συγκεκριμένα διαστήματα. Σκοπός δεν 

είναι να καλυφθεί ένα συγκεκριμένο μέρος, όπως για παράδειγμα το σπίτι του πολίτη ή κάποιο 

εργαστήριο, ή μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως για παράδειγμα η τηλεϊατρική, αλλά όλες εκείνες οι 

περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται οι ιατρικές κυματομορφές. Εν τούτοις, δεν αποτελεί μέρος 

του σκοπού του προτύπου η εφαρμογή για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για παράδειγμα η 

μετάδοση κυματομορφών αποκλειστικά σε πραγματικό χρόνο. Εφαρμογές όπως η σε-πραγματικό 

χρόνο μετάδοση κυματομορφών απαιτούν περιβάλλοντα τα οποία περιλαμβάνουν πρότυπα 

κατώτερου επιπέδου, και για αυτό το λόγο ξεφεύγουν και από το σκοπό του MFER. Το MFER 

εφαρμόζεται στην κωδικοποίηση ιατρικών κυματομορφών από διαφορετικούς τύπους ιατρικών 

οργάνων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροκαρδιογράφων, ηλεκτροεγκεφαλογράφων, ιατρικών μόνιτορ 

ασθενών και άλλων. Τα κωδικοποιημένα δεδομένα των ιατρικών κυματομορφών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πληροφοριακά συστήματα συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών 

συστημάτων νοσοκομείων (HIS), πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίων (LIS) και άλλων. Επιπλέον, η 

χρήση των δεδομένων για βασική, κλινική και επιδημιολογική έρευνα αναμένεται να συμβάλει στη 

βελτίωση της χρησιμότητας των ιατρικών κυματομορφών και γενικότερα στην ποιότητα παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο MFER (Medical waveform description Format 

Encoding Rules – Κανόνες Κωδικοποίησης Μορφοποίησης Περιγραφών Ιατρικών Κυματομορφών) 

αποσκοπεί: 

1. Στην απλή και εύκολη εγκατάσταση: το MFER αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών 

2. Στη διακίνηση πληροφορίας κυματομορφών: Οι ιατρικές κυματομορφές κωδικοποιούνται με το 

MFER και διακινούνται μεταξύ διαφόρων συστημάτων. Κατά βάση, άλλου είδους πληροφορίες 

πέραν των ιατρικών κυματομορφών, όπως για παράδειγμα οι πληροφορίες αναφορικά με τον 

πολίτη ή πληροφορίες εξετάσεων κωδικοποιούνται και διακινούνται χρησιμοποιώντας 

πρωτόκολλα υψηλότερου επιπέδου, όπως το HL7, το DICOM ή το IEEE 1073. 

3. Στην προδιαγραφή ανθρώπινης διεπαφής: Η ιατρικές κυματομορφές πρέπει να 

κωδικοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να ανταπεξέλθουν σε 

διαφορετικές καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν διαφορετικούς ασθενείς. Το MFER 

κωδικοποιεί τα δεδομένα με συγκεκριμένο τρόπο, ενώ παράλληλα παρέχει δομή η οποία 

επιτρέπει τη μετάδοση σημαντικής πληροφορίας στους χρήστες μέσω μηνυμάτων. 

4. Στην αυξημένη απόδοση των βάσεων ιατρικών κυματομορφών: Το MFER αποσκοπεί στην 

παροχή μιας μεθόδου για την αποδοτικότερη κωδικοποίηση μόνο ιατρικών κυματομορφών, 

ούτως ώστε τα κωδικοποιημένα δεδομένα να μπορούν να συλλεχθούν σε μια βάση δεδομένων 

και να χρησιμοποιηθούν για κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 

                                                             
15 Medical waveform description Format Encoding Rules, MFER Part I, Version 1.01 – 2003 
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5. Στο συγχρονισμό κυματομορφών: το MFER επιτρέπει το συγχρονισμό μεταξύ ιατρικών 

δεδομένων, όπως για παράδειγμα μεταξύ μιας εικόνας υπερήχου και ενός 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ή μεταξύ μιας εικόνας CT και ενός ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. 

6. Στη συμβατότητα: Οι ιατρικές κυματομορφές που κωδικοποιούνται κατά MFER 

παραμετροποιούνται, ρυθμίζονται και επεξεργάζονται ώστε να διασφαλίσουν τη συμβατότητα 

μεταξύ παλαιών και νέων εκδόσεων. Έτσι, όταν η νέα έκδοση εφαρμόζεται σε δεδομένα 

κυματομορφών τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με την παλαιά έκδοση, το σύστημα της νέας 

έκδοσης ακολουθεί τις προδιαγραφές της παλαιάς έκδοσης και εν συνεχεία χρησιμοποιεί τις 

νέες προδιαγραφές. 

Δομή MFER 

Τα έγγραφα MFER αποτελούνται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τις βασικές αρχές του 

προτύπου. Το δεύτερο μέρος παρέχει τους κανόνες για την εγκατάσταση και την ανταλλαγή 

μηνυμάτων. Το τρίτο μέρος παρέχει τις λεπτομέρειες των κυματομορφών. Το πληροφοριακό μοντέλο 

των κυματομορφών απεικονίζεται γραφικά στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Σχήμα 3-18: Πληροφοριακό μοντέλο κυματομορφών MFER 

Κωδικοποίηση Δεδομένων Κυματομορφών 

Το κύριο μέρος του MFER κωδικοποιεί ιατρικές κυματομορφές βάσει των τιμών δειγματοληψίας και 

των χαρακτηριστικών τιμών των πλαισίων. Οι διαδοχικές δειγματοληπτημένες τιμές δεδομένων 

κωδικοποιούνται βάσει της ανάλυσης δειγματοληψίας, η οποία αντιπροσωπεύει την ελάχιστη τιμή 

δειγματοληψίας ανά λιγότερο σημαντικό bit και το ρυθμό δειγματοληψίας ο οποίος περιγράφεται από 

το διάστημα δειγματοληψίας ή τη συχνότητα δειγματοληψίας. Το διάστημα δειγματοληψίας 

αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα ή την απόσταση βάσει του/ης οποίου/ας δειγματοληπτείται οι 

τιμές δεδομένων κυματομορφών. Τα δειγματοληπτημένα δεδομένα εγγράφονται σε συγκροτήματα 

δεδομένων τα οποία περιγράφονται από το μήκος τους ανά κανάλι και επαναλαμβάνονται βάσει 

διαδοχικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. 

Όσον αφορά στις χαρακτηριστικές ιδιότητες των πλαισίων, κάθε πλαίσιο συνιστά μια μονάδα 

κωδικοποίησης κυματομορφών αποτελούμενη από συγκροτήματα δεδομένων, κανάλια και 

ακολουθίες. Το συγκρότημα δεδομένων αποτελεί την ελάχιστη σειρά δεδομένων κυματομορφών για 
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κάθε κανάλι, τα κανάλια αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ομάδες κυματομορφών ενώ οι ακολουθίες 

αντιπροσωπεύουν τις επαναλήψεις των ομάδων με τα συγκροτήματα δεδομένων και τα κανάλια. Αυτά 

αναπαρίστανται γραφικά στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 3-19: Πλαίσιο δεδομένων MFER 

Περιγραφή Μοντέλου Μορφοποίησης (Description Format) 

To MFER κωδικοποιεί τα δεδομένα των κυματομορφών σε πλαίσια τα οποία περιλαμβάνουν μια 

επικεφαλίδα προκειμένου να προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους. Η επικεφαλίδα περιγράφει τις 

συνθήκες δειγματοληψίας, την ευθυγράμμιση των πλαισίων και άλλες σχετικές πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες της επικεφαλίδας κωδικοποιούνται βάσει του TLV (Type – Length – Value, Τύπος – Μήκος 

– Τιμή) προσαρμοζόμενο στους γενικότερους κανόνες κωδικοποίησης. Το μοντέλο μορφοποίησης της 

κωδικοποίησης απεικονίζεται γραφικά στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 3-20: Μοντέλο μορφοποίησης MFER 
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Επιπλέον, το σχήμα 3-21 απεικονίζει την ευθυγράμμιση των τιμών των δεδομένων σε ένα πλαίσιο. Ένα 

συγκρότημα δεδομένων αποτελείται από πέντε δειγματοληπτημένα δεδομένα. Εάν κάθε τιμή 

κωδικοποιείται με έναν δεκαεξάμπιτο ακέραιο αριθμό, 10 octets (16 bits* 5 δείγματα / 8 bits (per 

octet)) διαμορφώνουν ένα συγκρότημα δεδομένων. Δεδομένου ότι τα κανάλια είναι τρία, τρία 

συγκροτήματα δεδομένων, κάθε ένα εκ των οποίων αποτελείται από πέντε δειγματοληπτημένα 

δεδομένα, κωδικοποιούνται σε μια ομάδα δεδομένων μέσω μιας ακολουθίας. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα η ακολουθία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές. Εάν η δειγματοληψία λαμβάνει χώρα ανά 

διαστήματα των 4 ms, δηλαδή με μια συχνότητα 250 Hz, σε ένα συγκρότημα δεδομένων 

αποθηκεύονται 20 ms δεδομένων (4 ms Χ 5 δειγματοληπτημένα δεδομένα = 20 ms). Δεδομένου ότι ο 

αριθμός ακολουθιών είναι 4, τα δεδομένα κυματομορφών ανά κανάλι είναι ίσα (σε μήκος) με 80 ms (4 

ακολουθίες * 20 ms). 

 

Σχήμα 3-21: Ευθυγράμμιση τιμών δεδομένων σε πλαίσιο MFER 

Η επικεφαλίδα και τα δεδομένα των κυματομορφών κωδικοποιούνται βάσει των κανόνων 

κωδικοποίησης και αποτελούνται από τον τύπο, το μήκος και την τιμή (TLV). Ο τύπος, ο οποίος 

αποκαλείται και ετικέτα, αποτελείται από ένα ή περισσότερα octets και προσδιορίζει τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες των δεδομένων. Το μήκος των δεδομένων (L) είναι το μήκος των τιμών των 

δεδομένων και αποτυπώνεται σε ένα έως τέσσερα octets (ο μέγιστος αριθμός octets που 

χρησιμοποιούνται για το τμήμα μήκους δεδομένων είναι πέντε). Η τιμή (V) συνιστά το περιεχόμενο, τα 

δεδομένα κυματομορφών και τα συναφή δεδομένα των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που 

προσδιορίζονται από την ετικέτα. 
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3.2.8 ISHNE 

Το Μοντέλο Μορφοποίησης Τυπικών Αρχείων Εξόδου Holter ISHNE16 (ISHNE Holter Standard Output 

File Format) για ψηφιακά δεδομένα Holter είναι ένα ενιαίο αρχείο που οργανώνεται δομικά από μια 

επικεφαλίδα ακολουθούμενη από ένα (μεγαλύτερο) συγκρότημα δεδομένων που περιέχει όλα τα 

αποθηκευμένα ψηφιακά δείγματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ). Το πρωτόκολλο αυτό 

αποτελεί την έκβαση διάφορων συνεδριάσεων με διαφορετικούς κατασκευαστές συσκευών Holter και 

αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αναλογίας απλότητας και ευελιξίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

μορφοποίησης αφορά μόνο ακατέργαστα δεδομένα ΗΚΓ και αποσκοπεί στο να διευκολύνει την 

ανταλλαγή δεδομένων και την έρευνα στον τομέα του Holter. Η φιλοδοξία αυτής της προσπάθειας 

είναι το συγκεκριμένο μοντέλο να αυξήσει τη χρήση και τη σημασία της μακροπρόθεσμης 

εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης. Ανάμεσα στους πιθανούς μελλοντικούς στόχους 

συμπεριλαμβάνονται η τροποποίηση ή/και βελτίωση του τρέχοντος μοντέλου μορφοποίησης ή/και η 

ανάπτυξη ενός δεύτερου τυποποιημένου αρχείου το οποίο να καλύπτει τη λίστα σχολιασμών και 

σημειώσεων που συνδέονται με το ΗΚΓ. 

Δομή Αρχείου ISHNE 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τη διαδοχική δομή του μοντέλου μορφοποίησης ISHNE, η οποία 

συνίσταται από τρία συγκροτήματα δεδομένων τα οποία ακολουθούν έναν μαγικό αριθμό και ένα 

άθροισμα ελέγχου (checksum). 

Magic Number CRC Fixed Size Block Variable Size Block ECG Data 

8 B 2 B 512 B μεταβλητό μεταβλητό 

Πίνακας 3-5: Δομή μοντέλου μορφοποίησης ISHNE 

Μαγικός Αριθμός (Magic Number) 

Στην αρχή κάθε αρχείου βρίσκεται ένας «Μαγικός Αριθμός», ο οποίος στην πραγματικότητα 

αποτελείται από μια προκαθορισμένη σειρά οκτώ χαρακτήρων, των ISHNE1.O, το οποίο εξυπηρετεί στη 

γρήγορη εξακρίβωση ότι το υπό αναφορά αρχείο είναι όντως μορφοποιημένο κατά ISHNE. 

Άθροισμα Ελέγχου (CheckSum) 

Τα δύο bytes που ακολουθούν το μαγικό αριθμό είναι ένα άθροισμα ελέγχου βασιζόμενο στον 

αλγόριθμο CRC-CCITT, το οποίο υπολογίζεται για ολόκληρη την επικεφαλίδα, συμπεριλαμβανομένων 

των συγκροτημάτων σταθερού και μεταβλητού μεγέθους. Αυτό το άθροισμα ελέγχου των δύο byte 

υπολογίζεται για όλο το συγκρότημα της επικεφαλίδας, ξεκινώντας από το πρώτο byte το οποίο 

ακολουθεί το άθροισμα ελέγχου και τελειώνοντας με το τελευταίο byte πριν την έναρξη του 

συγκροτήματος δεδομένων του ΗΚΓ. 

Επικεφαλίδα (Header) 

                                                             
16 Fabio Badilini, "The ISHNE Holter Standard Output File Format", A.N.E., July 1998, Vol.3, No.3, Part 1, pp.263-266 
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Η επικεφαλίδα ξεκινάει από το εντέκατο byte του αρχείου, αμέσως μετά το άθροισμα των 8 byte του 

μαγικού αριθμού και των 2 byte του αθροίσματος ελέγχου. Αποτελείται από ένα συγκρότημα 

δεδομένων σταθερού μήκους ίσου με 512 bytes και ένα εφεδρικό συγκρότημα μεταβλητού μήκους για 

γενικά σχόλια. Ένα από τα πεδία του σταθερού μήκους συγκροτήματος προσδιορίζει την αρχή και το 

μήκος του συγκροτήματος μεταβλητού μήκους. Το μεταβλητού μήκους συγκρότημα αποτελείται απλά 

από μία ακολουθία ASCII χαρακτήρων (εκτεταμένο σύνολο 256 χαρακτήρων) τα οποία ο κάθε χρήστης 

ή κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του. Ο κύριος σκοπός της 

επικεφαλίδας είναι η παροχή όλης της απαραίτητης πληροφορίας στο σχετικό αρχείο ΗΚΓ. 

Μέγεθος Συγκροτήματος Δεδομένων ΗΚΓ (ECG Block Size) 

Το συνολικό μέγεθος του ΗΚΓ εξαρτάται από τον αριθμό των απαγωγών του ΗΚΓ και από το ρυθμό 

δειγματοληψίας. Το μέγεθος (σε αριθμό δειγμάτων) και η αρχή (σε byte) του συγκροτήματος 

προσδιορίζονται στην επικεφαλίδα. Το πραγματικό μέγεθος σε bytes είναι διπλάσιο από το μέγεθος 

των δειγμάτων, πολλαπλασιασμένων επί τον αριθμό των απαγωγών, καθώς κάθε δείγμα ΗΚΓ 

αποθηκεύεται σε 2 byte πληροφορίας.  

Προδιαγραφές Απαγωγών 

Ο μέγιστος αριθμός απαγωγών που μπορούν να αποθηκευθούν είναι 12. Οι προδιαγραφές αυτών των 

απαγωγών  αποτελούνται από μια ακολουθία τιμών ακεραίων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Απαγωγή Κωδικός 

Άγνωστη 0 

Γενική Διπολική 1 

Διπολική X 2 

Διπολική Y 3 

Διπολική Z 4 

Τυπικές Απαγωγές Άκρων I έως aVF 5 έως 10 

Προκάρδιες Απαγωγές V1 έως V6 11 έως 16 

ES 17 

AS 18 

AI 19 

Πίνακας 3-6: Προδιαγραφές απαγωγών ISHNE 

Επιπρόσθετη πληροφορία αναφορικά με τις απαγωγές μπορεί να δοθεί σε ένα πεδίο γενικών σχολίων. 

Και οι 12 απαγωγές  πρέπει να καθορίζονται στο  σταθερού μήκους συγκρότημα με την ίδια σειρά με 

την οποία εμφανίζονται στο συγκρότημα δεδομένων του ΗΚΓ, ενώ οι απαγωγές οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στο αρχείο κωδικοποιούνται με το -9. 
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Ποιότητα Απαγωγών (Lead Quality) 

Μία απλή βαθμολόγηση της ποιότητας των απαγωγών ενσωματώνεται στο πρωτόκολλο για κάθε μία 

από τις αποθηκευμένες απαγωγές, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Βαθμός Περιγραφή 

0 Άγνωστη / Μη Βαθμολογημένη 

1 Καλή Ποιότητα Συνεχώς 

2 Διακεκομμένος Θόρυβος (< 10% του συνολικού μήκους) 

3 Συχνός Θόρυβος (>10%) 

4 Αποσύνδεση απαγωγής (<10%) 

5 Αποσύνδεση απαγωγής (>10%) 

Πίνακας 3-7: Βαθμολόγηση ποιότητα απαγωγών ISHNE 

Η βαθμολόγηση της ποιότητας των απαγωγών προσδιορίζεται βάσει της σειράς με την οποία αυτές 

εμφανίζονται στο ΗΚΓ. Οι απαγωγές οι οποίες δεν εμφανίζονται στο αρχείο κωδικοποιούνται με το -9. 

Ανάλυση Πλάτους (Amplitude Resolution) 

Η ανάλυση του πλάτους των απαγωγών προσδιορίζεται για κάθε μία από τις απαγωγές που 

αποθηκεύονται. Έτσι, το σχετικό πεδίο της επικεφαλίδας είναι μια σειρά δώδεκα τιμών. Οι τιμές της 

ανάλυσης πλάτους των απαγωγών εμφανίζονται στο αρχείο με την ίδια σειρά με την οποία 

εμφανίζονται οι απαγωγές στο συγκρότημα δεδομένων του ΗΚΓ, ενώ οι απαγωγές οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στο αρχείο κωδικοποιούνται με το -9. 

Βηματοδότες 

Ένα συγκεκριμένο πεδίο (ένας ακέραιος) υποδεικνύει την παρουσία ή την απουσία βηματοδότη. Το 

πεδίο αυτό παίρνει την τιμή 0 στην περίπτωση της απουσίας βηματοδότη, την τιμή 1 στην περίπτωση 

βηματοδότη άγνωστου τύπου, την τιμή 2 στην περίπτωση μονοπολικού βηματοδότη μονής θαλάμης 

(single chamber unipolar), την τιμή 3 στην περίπτωση μονοπολικού βηματοδότη διπλής θαλάμης 3 

(dual chamber unipolar), την τιμή 4 στην περίπτωση διπολικού βηματοδότη μονής θαλάμης 4 (single 

chamber bipolar) και την τιμή 5 στην περίπτωση διπολικού βηματοδότη διπλής θαλάμης 5 (dual 

chamber bipolar). 

Δεδομένα ΗΚΓ 

Προκειμένου να διατηρηθεί ικανοποιητική αναλογία απλότητας και ευελιξίας, η μορφοποίηση των 

ακατέργαστων δεδομένων ΗΚΓ ακολουθεί ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει την μη απωλεστική 

κωδικοποίηση όλων των παρόντων και πιθανώς μελλοντικών ψηφιακών Holter ΗΚΓ. Το μέγεθος 

αποθήκευσης ενός δείγματος ΗΚΓ ισούται με δύο bytes. Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσημασμένα 

με το ψηφιακό 0 να ισούται με 0 mV. Το πιο σημαντικό bit (MSB) αφορά στο πρόσημο. Το εύρος των 

αποθηκευμένων τιμών κυμαίνεται από -32,768 έως +32767. Το συγκρότημα δεδομένων ΗΚΓ ακολουθεί 

την επικεφαλίδα με τα αποθηκευμένα δείγματα πολυπλεγμένα. Το μέγεθος του συνολικού αρχείου 
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ISHNE για δεδομένο χρόνο καταγραφής εξαρτάται από τη συχνότητα δειγματοληψίας και τον αριθμό 

των αποθηκευμένων καναλιών. Για παράδειγμα, παραλείποντας το συγκρότημα της επικεφαλίδας, ένα 

ΗΚΓ 24 ωρών τριών απαγωγών απαιτεί 66 MB στα 128 Hz, 103 MB στα 200 Hz και 206 MB στα 400 Hz. 

Ένα ΗΚΓ 24 ωρών δύο απαγωγών απαιτεί 44 MB στα 128 Hz, 69 MB στα 200 Hz και 138 MB στα 400 Hz.  

Περιγραφή Συγκροτήματος Σταθερού Μήκους 

Το συγκρότημα σταθερού μήκους είναι μια ακολουθία πεδίων δεδομένων: 

Περιγραφή Αριθμός Bytes 

Μέγεθος Συγκροτήματος Μεταβλητού Μήκους 4 

Μέγεθος Συγκροτήματος ΗΚΓ 4 

Αρχή Συγκροτήματος Μεταβλητού Μήκους 4 

Αρχή Συγκροτήματος ΗΚΓ 4 

Έκδοση Αρχείου 2 

Όνομα πολίτη 40 

Επώνυμο πολίτη 40 

Αναγνωριστικό πολίτη 20 

Φύλο πολίτη (0: Άγνωστο | 1: Άρρεν | 2: Θήλυ) 2 

Εθνικότητα (0:Άγνωστο | 1:Ευρωπαίος | 2:Μαύρος | 3:Ασιάτης | 4-9:Εφεδρικό) 2 

Ημερομηνία Γέννησης (ΗΗ:MM:ΕΕΕΕ) 6 

Ημερομηνία Καταγραφής (ΗΗ:MM:ΕΕΕΕ) 6 

Ημερομηνία Δημιουργίας Αρχείου Εξόδου (ΗΗ:MM:ΕΕΕΕ) 6 

Ώρα Έναρξης (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ) 6 

Αριθμός Αποθηκευμένων Απαγωγών 2 

Καθορισμός Απαγωγών 24 

Ποιότητα Απαγωγών 24 

Ανάλυση Πλάτους (Αριθμός nV) 24 

Κωδικός Βηματοδότη 2 

Τύπος Καταγραφικού (Αναλογικό | Ψηφιακό) 40 

Συχνότητα Δειγματοληψίας (Hz) 2 

Proprietary of ECG 80 

Πνευματικά Δικαιώματα 80 

Εφεδρικά 88 

Πίνακας 3-8: Περιγραφή συγκροτήματος σταθερού μήκους ISHNE 
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3.2.9 EBS – Επεκτάσιμο Μοντέλο Μορφοποίησης Αρχείων Βιοσημάτων 

Το EBS (Extensible Biosignal File Format)17 είναι ένα απλό δυαδικό πρότυπο μορφοποίησης αρχείων για 

την αποθήκευση πολυκαναλικών καταγραφών χρονοσειρών και των σχετικών μεταδεδομένων, την 

προδιαγραφή του οποίου συνέταξε ο Markus Kuhn το 1993 όσο ήταν ακόμα στο Ινστιτούτο Ψυχολογίας 

στο Πανεπιστήμιο του Erlangen στη Γερμανία (Hellman, 1996). Εκεί χρησιμοποιήθηκε το EBS 

πρωταρχικά για το χειρισμό σημάτων καταγραφών ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων. Το EBS είναι ένα 

απλό πρότυπο μορφοποίησης γενικής χρήσης το οποίο είναι επίσης κατάλληλο για πληθώρα άλλων 

τύπων βιοϊατρικών πολυκαναλικών σημάτων χρονοσειρών. 

Το πρότυπο μορφοποίησης EBS μπορεί να αποθηκεύσει έως και 232 κανάλια δεδομένων. Προς το 

παρόν υποστηρίζει δεκαεξάμπιτους προσημασμένους ακεραίους ως αριθμητικούς τύπους δειγμάτων, 

καθώς και δέλτα-κωδικοποιημένους  δεκαεξάμπιτους προσημασμένους ακεραίους (1 byte/δείγμα εάν 

η διαφορά με το προηγούμενο δείγμα είναι μεταξύ {−127, ..., +127}, 3 bytes/ δείγμα σε διαφορετική 

περίπτωση, το οποίο συνήθως εξοικονομεί το 50% του χώρου). Το EBS επιτρέπει την ταξινόμηση των 

δειγμάτων δεδομένων στο αρχείο είτε χρονικά, το οποίο είναι βολικό στην περίπτωση καταγραφικού 

εξοπλισμού, είτε βάσει καναλιού, το οποίο είναι πιο αποδοτικό στην περίπτωση εφαρμογών οι οποίες 

απαιτούν την ανάγνωση ενός μόνο αποθηκευμένου καναλιού τη φορά. Το EBS απαιτεί κοινή 

κωδικοποίηση δεδομένων, κοινή συχνότητα δειγματοληψίας και κοινό μήκος για όλα τα κανάλια. 

Σχεδιάστηκε για την επεξεργασία πολύ μεγάλων σετ δεδομένων (έως 264 δείγματα και 266 bytes) και 

επιτρέπει αλλαγές, προσθήκες και διαγραφές μεταδεδομένων χωρίς την ανάγκη αντιγραφής 

ολόκληρου του αρχείου. 

Το EBS επιτρέπει την σε-πραγματικό-χρόνο ανάγνωση δεδομένων, παράλληλα με την καταγραφή 

δεδομένων στο αρχείο. Υποστηρίζει την εισαγωγή χαρακτηριστικών τιμών μεταδεδομένων στο σύνολο 

της καταγραφής συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων του πολίτη (π.χ. ονοματεπώνυμο, 

αναγνωριστικό, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ), συνοπτικής περιγραφής της καταγραφής, ρυθμού 

δειγματοληψίας, ιστορικού επεξεργασίας, διαγραμμάτων (π.χ. τοποθέτησης ηλεκτροδίων) υπό τη 

μορφή γραφικών πινάκων CGM, σημειώσεων γεγονότων συγκεντρωμένων ανά κανάλι ή καταγραφή, 

καθώς και ημερομηνία και ώρα καταγραφής. Υποστηρίζει χαρακτηριστικές τιμές μεταδεδομένων ανά 

κανάλι συμπεριλαμβανομένων του επιθυμητού εύρους (π.χ. για λογισμικά απεικόνισης), συνοπτικής 

περιγραφής, σχετικών συντεταγμένων για τα διαγράμματα, παραμέτρων φίλτρων προ-επεξεργασίας 

και άλλων. Το EBS επιτρέπει την προς-τα-πίσω συμβατότητα μελλοντικών επεκτάσεων και νέων 

εκδόσεων του προτύπου. 

                                                             
17

 http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/ebs/ 
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3.2.10 Προδιαγραφή ASTM 1467 

Η προδιαγραφή ASTM E-1467-9418 αποτελεί το μόνο πρότυπο για τη νευροφυσιολογία το οποίο 

υποστηρίζεται από έναν επίσημο οργανισμό προτυποποίησης. Η προδιαγραφή αυτή καθορίστηκε σε 

συνεργασία με το HL7 και στην πραγματικότητα καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας ενός μηνύματος 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία HL7. Η προδιαγραφή ASTM E-1467-94 προσφέρει υποστήριξη για 

όλες πρακτικά τις νευροφυσιολογικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΕΓ, ΗΜΓ, PSG, των 

προκλητών δυναμικών και άλλων. Η προδιαγραφή αυτή δεν περιορίζεται στη νευροφυσιολογία αλλά 

μπορεί να εφαρμοστεί και στην καταγραφή ΗΚΓ, σε μελέτες γαστρεντερικής κινητικότητας καθώς και 

στην παρακολούθηση φλεβικής και ενδοκρανιακής πίεσης. 

Η προδιαγραφή αυτή υποστηρίζει την αποθήκευση τόσο πρωτογενών όσο και εξαγόμενων δεδομένων. 

Πέραν των ψηφιοποιημένων πολυκαναλικών κυματομορφών βιοσημάτων, τα πρωτογενή δεδομένα 

συμπεριλαμβάνουν αναγνωριστικά των καναλιών, ευαισθησίες, ρυθμίσεις φίλτρων, συχνότητες 

δειγματοληψίας, χρονοσηματοδοτήσεις, τοποθεσίες και χαρακτηριστικές τιμές ηλεκτροδίων και 

transducer, μετρηθείσες αποστάσεις, παραμέτρους διέγερσης, δεδομένα βαθμονόμησης, σημειώσεις, 

χορηγηθείσα φαρμακευτική αγωγή, ειδικές διαδικασίες οι οποίες μπορεί να έλαβαν χώρα, καθώς και 

όργανα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Τα προαιρετικά εξαγόμενα δεδομένα μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν μετρήσιμα χαρακτηριστικά, χρονοκαθυστερήσεις, πλάτη κυματομορφών και άλλα 

δεδομένα τα οποία μπορούν είτε να εισαχθούν από κάποιον τεχνικό είτε να υπολογιστούν από το 

μηχάνημα, αναλύσεις φάσματος και άλλα ποιοτικά ή ποσοτικά αποτελέσματα. 

Η προδιαγραφή υποστηρίζει διαφορετικά επίπεδα υλοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες του 

συστήματος. Το πρώτο επίπεδο (Level 1) συνιστά το πιο βασικό επίπεδο υλοποίησης και 

συμπεριλαμβάνει μόνο τις κυματομορφές βιοσημάτων και την ετικετοποίηση των καναλιών. Ένας 

δέκτης υλοποίησης πρώτου επιπέδου δεν απαιτείται να αποδέχεται δεδομένα των επιπέδων 2 ή 3, 

αλλά ούτε θα παράγει κάποιο σφάλμα στην περίπτωση που λάβει τέτοιου είδους δεδομένα. Το 

δεύτερο επίπεδο υλοποίησης (Level 2) συμπεριλαμβάνει τόσο τις κυματομορφές βιοσημάτων όσο και 

σημειώσεις επί των διαδικασιών. Τέλος, το επίπεδο 3 μπορεί να συμπεριλάβει πέραν των όσων 

υποστηρίζει το δεύτερο επίπεδο, προκαθορισμένους αλφαρηθμητικούς κωδικούς για στοιχεία 

δεδομένων σε μορφή κειμένου, όπως για παράδειγμα οι διαγνώσεις.  

Τα μηνύματα που ακολουθούν την προδιαγραφή ASTM-1467 αποτελούνται από μια σειριακή 

ακολουθία τμημάτων, με κάθε τμήμα να εμπεριέχει ένα κομμάτι πληροφορίας. Έτσι, υπάρχουν 

τμήματα επικεφαλίδας, τμήματα τα οποία εμπεριέχουν τη σειρά των εξετάσεων και τμήματα με τα 

αποτελέσματα των καταγραφών. Τα τμήματα αυτά αποτελούνται από πεδία τα οποία καθορίζουν την 

χαρακτηριστική τιμή του τμήματος, ενώ τα πεδία αυτά ενδέχεται να έχουν ιεραρχική δομή και να 

αποτελούνται από υποπεδία. 

                                                             
18 Standard specification for Transferring Digital Neurophysiological Data Between Independent Computer Systems, ASTM 
E1467-94, American Society for Testing and Materials, ASTM,(www.astm.org), 1916 Race St., Philadelphia, PA 19103, USA, 1994 
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Η προδιαγραφή ASTM-1467 καθορίζει τύπους δεδομένων οι οποίοι είναι ειδικοί τύποι σειρών 

κειμένου, καθώς όλα τα τμήματα και τα πεδία αναπαριστώνται με χαρακτήρες ASCII. Ειδικοί 

διαχωριστικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται επίσης για το διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων και των διαφόρων πεδίων. Η χρήση των χαρακτήρων ASCII αποτελεί τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη και ευρεία χρησιμοποίηση της προδιαγραφής ως μοντέλου μορφοποίησης, καθώς η κατά 

ASCII κωδικοποίηση δεκαεξάμπιτων τιμών κυματομορφών μπορεί να απαιτεί 7 bytes 

(συμπεριλαμβάνων των χαρακτήρων διαχωρισμού), γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει στον 

τριπλασιασμό του απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου. Μία πρόσθετη δυσκολία με την κατά ASCII 

κωδικοποίηση των δειγμάτων είναι ο μεγάλος χρόνος αναζήτησης μιας συγκεκριμένης περιόδου 

καταγραφής, καθώς το δείγμα δεν μπορεί να βρεθεί με γρήγορο υπολογισμό αλλά απαιτεί ανάγνωση 

όλων των προηγούμενων δειγμάτων. Η προδιαγραφή αναφέρει ότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί δυαδική κωδικοποίηση, αλλά δεν προδιαγράφει ένα συγκεκριμένο, διαλειτουργικό 

μοντέλο μορφοποίησης για την κωδικοποίηση αυτή. Παρά την εκτενή κάλυψη διαφόρων παραμέτρων 

μέτρησης βιοσημάτων, η προδιαγραφή αυτή η οποία πήρε την τελική της μορφή το 1994 έχει 

υλοποιηθεί σπάνια και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για καταγραφές διαδικασιών.  

 

3.2.11 SIGIF 

Το μοντέλο μορφοποίησης SIGIF είναι ένα αρκετά ευέλικτο μοντέλο μορφοποίησης δεδομένων το 

οποίο σχεδιάστηκε για την ανταλλαγή νευρο-φυσιολογικών δεδομένων στο πανεπιστήμιο του Aveiro 

στην Πορτογαλία (Cunha, 1997). Ένα αρχείο SIGIF περιέχει μια επικεφαλίδα η οποίοι περιγράφει τις 

ρυθμίσεις των μετρήσεων ακολουθούμενο από τα δεδομένα των βιοσημάτων δειγματοληπτημένα με 

ένα καθολικό ρυθμό (uniform sampling rate). Η επικεφαλίδα είναι επεκτάσιμη και σχεδιάστηκε κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε οι επόμενες εκδόσεις του προτύπου να έχουν πρόσβαση σε πληροφορία 

κωδικοποιημένη βάσει παλιότερων εκδόσεων, υποστηρίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια προς-τα-πίσω 

συμβατότητα με παλιότερες εκδόσεις. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ως ακέραιοι μονού ή 

διπλού μήκους ή ως ASCII αναπαράσταση των παραπάνω. Τέλος, το πρότυπο SIGIF υποστηρίζει επίσης 

τη συμπίεση των βιοσημάτων. 

 

3.2.12 SIFOR 

Το πρότυπο μορφοποίησης SIFOR αποτελεί την προσπάθεια των Siemens-Elema της Σουηδίας 

αναφορικά με την ανάπτυξη μιας ανοικτής προδιαγραφής για την αποθήκευση βιομετρήσεων. Το 

βασικό μειονέκτημα της προδιαγραφής αυτής είναι ότι η δομή των δυαδικών δεδομένων δεν 

προδιαγράφεται επακριβώς και οι επικοινωνούντες κόμβοι πρέπει να έχουν εκ των προτέρων 

ανταλλάξει πληροφορία αναφορικά με τη δομή των μηνυμάτων, πριν την καθαυτό μετάδοση των 

δεδομένων. 
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3.3 Συγκριτική Αξιολόγηση Προτύπων 
 

Στις παραγράφους που προηγήθηκαν έγινε μια συνοπτική παρουσίαση των υφιστάμενων 
πρωτοκόλλων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα από τους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο για τη 
μορφοποίηση δεδομένων κρίσιμων βιοσημάτων (με έμφαση στις κυματομορφές ΗΚΓ), προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα 
της υγείας. Εν τούτοις, η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ενώ κάθε 
ένα από αυτά προσφέρει διαφορετική λειτουργικότητα. Επιπλέον, οι μεγάλοι κατασκευαστές 
βιοϊατρικών μηχανημάτων ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν κλειστά πρωτόκολλα τα οποία 
εξασφαλίζουν τη διασυνδεδιμότητα μόνο μεταξύ των δικών τους μηχανημάτων, προκειμένου να 
πολλαπλασιάζουν και να διαφυλάσσουν τα υπερμεγέθη κέρδη τους. 

Το πρόβλημα που τίθεται τώρα, είναι ποιο είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας εκείνο το οποίο μπορεί 
παραμένοντας συμβατό με κάποιο από τα υφιστάμενα, πιστοποιημένα πρωτόκολλα, να είναι 
παράλληλα αρκετά εύκολο στην υλοποίηση, αλλά και αρκετά ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο ώστε 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες λοιπών κατασκευαστών ιατρικών μηχανημάτων, οι οποίοι θέλουν να 
συμμετέχουν στην επίπονη προσπάθεια διασυνδεσιμότητας των συστημάτων. Προκειμένου να δούμε 
ποιο είναι το πρωτόκολλο εκείνο το οποίο μπορεί πιο εύκολα να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, 
προχωρήσαμε στη συγκριτική αξιολόγηση των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων. 
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 HL7 DICOM VITAL FEF SCP-
ECG 

EDF+ MFER ISHNE EBS ASTM1467 SIGIF 

Πολυπλοκότητα 5 5 4 4 2 2 2 2 2 4 2 
Ευκολία υλοποίησης 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
Ευκολία 
παραμετροποίησης 

3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 

Υποστήριξη 
δεδομένων ασθενή 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Υποστήριξη 
κυματομορφών ΗΚΓ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Υποστήριξη λοιπών 
κυματομορφών 

√ √ √ √ √ √ √ Χ √ √ √ 

Υποστήριξη 
δεδομένων λοιπών 
βιοσημάτων 

√ √ √ √ √ √ Χ Χ Χ √ √ 

Υποστήριξη 
πολυμέσων 

√ √ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Υποστήριξη λοιπών 
δεδομένων / 
μεταδεδομένων 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Όγκος παραγόμενης 
πληροφορίας 

5 4 3 3 2 2 1 1 1 2 1 

Εφαρμογή στην 
κλινική πράξη 

4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 

Πίνακας 3-9: Συγκριτική αξιολόγηση προτύπων 

Η κλίμακα είναι 1...5 όπου 1 == ελάχιστο και 5 == μέγιστο 
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Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα, κάθε πρωτόκολλο έχει τα δικά του δυνατά και 
αδύνατα σημεία. Τα πρωτόκολλα για παράδειγμα τα οποία δείχνουν να έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να επικρατήσουν στη μάχη αυτή η οποία δίνεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το HL7 και 
το DICOM, προσφέρουν μεν ένα πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, αυτό όμως τα καθιστά πολύ 
δύσκολα παραμετροποιήσιμα, ενώ καθιστά αρκετά δύσκολη και την υλοποίησή τους. Από την άλλη 
μεριά, πρωτόκολλα όπως το SCP-ECG, τα οποία είναι μεν πολύ ευέλικτα και αρκετά εύκολα στην 
υλοποίηση, υπολείπονται κάποιων βασικών λειτουργιών. 

 

3.4 Παραμετροποίηση Πρωτοκόλλου SCP-ECG για τις Ανάγκες Κατ’ Οίκον 
Νοσηλείας 

 

Όλα τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα αφορούν τη διασύνδεση κυρίως σε επίπεδο μηχανημάτων ή 

πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων. Μέχρι σήμερα όμως, και ενώ η τάση όπως αποδείχθηκε 

στο κεφάλαιο 2 είναι η αποασυλοποίηση των ασθενών και η παρακολούθηση στο σπίτι, δεν έχει 

προταθεί κάποιο πρωτόκολλο για την κατ’ οίκον νοσηλεία, η οποία παρουσιάζει συγκεκριμένες 

ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση της κατ’ οίκον νοσηλείας, σκοπός του οποιοδήποτε πρωτοκόλλου δεν 

είναι τόσο η κάλυψη όλων των πιθανών περιπτώσεων, όσο η ευκολία στην υλοποίηση και την 

παραμετροποίηση. Σημαντική σε αυτήν την περίπτωση κρίνεται η υιοθέτηση ενός εύχρηστου και 

ευέλικτου πρωτοκόλλου, παραμετροποιήσιμου βάσει των αναγκών των τελικών χρηστών, το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να μπορούν να επιλέξουν ποιες λειτουργικότητες θα 

ενσωματώσουν, βάσει των υπηρεσιών που θέλει να προσφέρει στον τελικό χρήστη. 

Για αυτό το λόγο, ως καταλληλότερο πρωτόκολλο για την περίπτωση της κατ’ οίκον νοσηλείας, με 

έμφαση στην κατ’ οίκον νοσηλεία σε πραγματικό χρόνο, όπου υποστηρίζεται η σε πραγματικό χρόνο 

μετάδοση των συλλεγόμενων δεδομένων, κρίνεται το πρωτόκολλο SCP-ECG, για τους λόγους οι οποίοι 

αναλύθηκαν παραπάνω. Το πρωτόκολλο αυτό δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης, και ο σκοπός 

της συγκεκριμένης παραγράφου είναι η πρόταση επεκτάσεων στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο 

προκειμένου να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του προαναφερθέντα τύπου υπηρεσιών. Το 

προτεινόμενο παραμετροποιημένο πρωτόκολλο αποτελείται από τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία 

ορίζονται στο πρωτόκολλο SCP-ECG, προκειμένου να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με αυτό, ενώ 

παράλληλα επεκτείνεται με νέα πεδία ώστε να υποστηρίξει αριθμητικά δεδομένα κρίσιμων 

βιοσημάτων τα οποία δεν υποστηρίζονται από την παρούσα έκδοση του πρωτοκόλλου. Έτσι, 

προτείνεται η επέκταση του πρωτοκόλλου ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τις αριθμητικές τιμές της 

οξυμετρίας, του καρδιακού ρυθμού, του αναπνευστικού ρυθμού και της θερμοκρασίας, ως 

προαιρετικά πεδία, στην περίπτωση που αυτά υποστηρίζονται από τη συσκευή παρακολούθησης. 
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3.4.1 Δημιουργία τομέα για την υποστήριξη δεδομένων οξυμετρίας και καρδιακού 
Ρυθμού 

Το πρωτόκολλο SCP-ECG μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί προκειμένου να υποστηρίξει δεδομένα 

οξυμετρίας καθώς και δεδομένα καρδιακού ρυθμού τα οποία συνήθως εξάγονται από την πλειοψηφία 

των παλμικών οξυμέτρων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της κατ’ οίκον 

νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή των δεδομένων της οξυμετρίας υπό τη μορφή 

κυματομορφών όπως γίνεται στις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών και διακομιδών, παρά επαρκεί η 

καταγραφή των αριθμητικών τιμών αυτών. 

Για αυτό το λόγο, προτείνεται η αξιοποίηση του τομέα 129, ο οποίος στο πρότυπο SCP-ECG είναι 

προαιρετικός τομέας ο οποίος αφήνεται προς χρησιμοποίηση στη διακριτική ευχέρεια του 

κατασκευαστή. Δεδομένου ότι το πρότυπο δεν υποστηρίζει την καταγραφή και μετάδοση δεδομένων 

οξυμετρίας, προτείνουμε τη χρησιμοποίηση του εν λόγω τομέα για ενθυλάκωση στο σύνολο της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, δεδομένων οξυμετρίας και καρδιακού ρυθμού τα οποία 

καταγράφονται από παλμικά οξύμετρα. Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο 

πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το 
πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 13 bytes, εκ των 
οποίων: 

o τα 9 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι 
αυτές αφορούν: 
 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή 

το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή 
καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Την χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου 
χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία αποτελείται από 4 bytes για την 
καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η 
πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 4 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μετρούμενων τιμών των 
προαναφερθέντων βιοσημάτων, και πιο συγκεκριμένα: 
 τα 2 πρώτα bytes αφορούν την αριθμητική τιμή της οξυμετρίας 
 τα 2 επόμενα bytes αφορούν την αριθμητική τιμή του καρδιακού ρυθμού, 

δεδομένου το οποίο εξάγεται μέσω της φωτοπληθυσμογραφικής μεθόδου του 
οξυμέτρου χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση ηλεκτροδίων και η 
καταγραφή ΗΚΓ. 
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Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή των δεδομένων της οξυμετρίας υπό τη 

μορφή κυματομορφών όπως γίνεται στις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών και διακομιδών, παρά επαρκεί η καταγραφή των αριθμητικών 

τιμών αυτών. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας για το διαχωρισμό μεταξύ τύπου δεδομένων, π.χ. με την 

εισαγωγή ετικετών οι οποίες να διαχωρίζουν αριθμητικούς τύπους δεδομένων οι οποίοι λαμβάνονται ανά τακτές διακριτές χρονικές στιγμές 

και συνεχών δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται ως κυματομορφές. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει γραφικά τη δομή του προτεινόμενου 

τομέα 129: 

 

Σχήμα 3-22: Διαμόρφωση τομέα 129 για ενθυλάκωση πληροφορίας οξυμετρίας και καρδιακού ρυθμού 
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3.4.2 Δημιουργία τομέα για την υποστήριξη δεδομένων αναπνευστικού ρυθμού 

Το πρωτόκολλο SCP-ECG μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί προκειμένου να υποστηρίξει δεδομένα 

αναπνευστικού ρυθμού. Για αυτό το λόγο, προτείνεται η αξιοποίηση του τομέα 130, ο οποίος στο 

πρότυπο SCP-ECG είναι προαιρετικός τομέας ο οποίος αφήνεται προς χρησιμοποίηση στη διακριτική 

ευχέρεια του κατασκευαστή. Δεδομένου ότι το πρότυπο δεν υποστηρίζει την καταγραφή και μετάδοση 

δεδομένων αναπνευστικού ρυθμού, προτείνουμε τη χρησιμοποίηση του εν λόγω τομέα για 

ενθυλάκωση στο σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, δεδομένων αναπνευστικού 

ρυθμού. Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται 

από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το 
πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 11 bytes, εκ των 
οποίων: 

o τα 9 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι 
αυτές αφορούν: 
 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή 

το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή 
καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Τη χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου 
χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία αποτελείται από 4 bytes για την 
καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η 
πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 2 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής του 
αναπνευστικού ρυθμού 

Στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή δεδομένων 
αναπνευστικού ρυθμού υπό τη μορφή κυματομορφών όπως γίνεται στις περιπτώσεις εκτάκτων 
περιστατικών και διακομιδών, οπότε δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας για το 
διαχωρισμό μεταξύ τύπου δεδομένων, π.χ. με την εισαγωγή ετικετών οι οποίες να διαχωρίζουν 
αριθμητικούς τύπους δεδομένων οι οποίοι λαμβάνονται ανά τακτές διακριτές χρονικές στιγμές και 
συνεχών δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται ως κυματομορφές. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει 
γραφικά τη δομή του προτεινόμενου τομέα 130: 
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Σχήμα 3-23: Διαμόρφωση τομέα 130 για ενθυλάκωση πληροφορίας αναπνευστικού ρυθμού 
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3.4.3 Δημιουργία τομέα για την υποστήριξη δεδομένων θερμοκρασίας 
Το πρωτόκολλο SCP-ECG μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί προκειμένου να υποστηρίξει δεδομένα 
αναπνευστικού ρυθμού. Για αυτό το λόγο, προτείνεται η αξιοποίηση του τομέα 131, ο οποίος στο 
πρότυπο SCP-ECG είναι προαιρετικός τομέας ο οποίος αφήνεται προς χρησιμοποίηση στη διακριτική 
ευχέρεια του κατασκευαστή. Δεδομένου ότι το πρότυπο δεν υποστηρίζει την καταγραφή και μετάδοση 
δεδομένων θερμοκρασίας, προτείνουμε τη χρησιμοποίηση του εν λόγω τομέα για ενθυλάκωση στο 
σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, δεδομένων θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, ο τομέας 
αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το 
πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 12 bytes, εκ των 
οποίων: 

o τα 10 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι 
παράμετροι αυτές αφορούν: 
 Την επισήμανση της μονάδας μέτρησης. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 

1 byte και συνιστά μια ετικέτα (tag) η οποία μπορεί να πάρει την τιμή 1 για 
μέτρηση σε βαθμούς Κελσίου και την τιμή 2 για μέτρηση σε βαθμούς Farenheit. 

 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή 
το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή 
καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Τη χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου 
χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία αποτελείται από 4 bytes για την 
καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η 
πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 2 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής της 
θερμοκρασίας. 

Στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η συνεχής καταγραφή δεδομένων 
θερμοκρασίας και η απεικόνιση των καταγραφόμενων δεδομένων ως κυματομορφή, οπότε δεν είναι 
απαραίτητη η εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας για το διαχωρισμό μεταξύ τύπου δεδομένων, π.χ. με 
την εισαγωγή ετικετών οι οποίες να διαχωρίζουν αριθμητικούς τύπους δεδομένων οι οποίοι 
λαμβάνονται ανά τακτές διακριτές χρονικές στιγμές και συνεχών δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται 
ως κυματομορφές. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει γραφικά τη δομή του προτεινόμενου τομέα 131: 
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Σχήμα 3-24: Διαμόρφωση τομέα 131 για ενθυλάκωση πληροφορίας δεδομένων θερμοκρασίας 
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3.4.4 Δημιουργία τομέα για την υποστήριξη δεδομένων μη επεμβατικής αρτηριακής 
πίεσης 

Όπως και οι προαναλυθέντες τομείς, έτσι και ο τομέας 132 είναι προαιρετικός στο πρότυπο SCP-ECG 

και αφήνεται προς χρησιμοποίηση στη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Παρότι το πρότυπο 

υποστηρίζει την καταγραφή δεδομένων συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης με τη χρήση 

των ετικετών 11 και 12 του τομέα 1 αντίστοιχα, προτείνουμε τη χρησιμοποίηση του εν λόγω τομέα για 

ενθυλάκωση στο σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, δεδομένων πίεσης και 

καρδιακού ρυθμού. Αυτό προτείνεται για τους ακόλουθους λόγους: 

 Μας δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, μετάδοσης και αποθήκευσης της μέσης τιμής της 

πίεσης. 

 Μας δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων καρδιακού 

ρυθμού τα οποία μπορούν να εξαχθούν από συσκευές μέτρησης πίεσης χωρίς να είναι 

απαραίτητη η σύνδεση ηλεκτροδίων ΗΚΓ ή η χρησιμοποίηση συσκευής οξυμετρίας. 

 Στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η συνεχής καταγραφή 

δεδομένων πίεσης και η απεικόνιση των καταγραφόμενων δεδομένων ως κυματομορφή, όπως 

γίνεται για παράδειγμα σε μονάδες εντατικής θεραπείας με χρησιμοποίηση καθετήρων, οπότε 

δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας για το διαχωρισμό μεταξύ τύπου 

δεδομένων, π.χ. με την εισαγωγή ετικετών οι οποίες να διαχωρίζουν αριθμητικούς τύπους 

δεδομένων οι οποίοι λαμβάνονται ανά τακτές διακριτές χρονικές στιγμές και συνεχών 

δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται ως κυματομορφές. Εν τούτοις ο τομέας αυτός θα 

μπορούσε μελλοντικά να επεκταθεί και να υποστηρίξει την καταγραφή συνεχών δεδομένων 

πίεσης, με την εισαγωγή μιας πρόσθετης παραμέτρου η οποία να αναγνωρίζει τον τύπο των 

πακέτων. 

 Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το 

πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 17 bytes, εκ των 

οποίων: 

o τα 9 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι 

αυτές αφορούν: 

 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή 

το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή 

καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Τη χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου 

χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία αποτελείται από 4 bytes για την 

καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η 

πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 
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o τα υπόλοιπα 8 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μετρούμενων και των 

υπολογιζόμενων τιμών των βιοσημάτων και πιο συγκεκριμένα: 

 τα 2 πρώτα bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής 

της συστολικής πίεσης 

 τα 2 επόμενα bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης 

τιμής της διαστολικής πίεσης 

 τα 2 επόμενα bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της υπολογιζόμενης 

μέσης τιμής της πίεσης 

 τα 2 τελευταία bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης 

τιμής του καρδιακού ρυθμού 

Στην περίπτωση που θελήσουμε μελλοντικά να υποστηρίξουμε και την καταγραφή συνεχών δεδομένων 

πίεσης, στο πεδίο των παραμέτρων μπορεί να προστεθεί μία ετικέτα (tag) ενός byte η οποία να 

σηματοδοτεί εάν τα καταγραφόμενα δεδομένα είναι υπό τη μορφή αριθμητικών δεδομένων ή 

κυματομορφών, και το πεδίο των δεδομένων να έχει μεταβλητό μήκος, όπως στην περίπτωση του ΗΚΓ 

και να υποστηρίζει τη συνεχή καταγραφή των δεδομένων. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει γραφικά τη 

δομή του προτεινόμενου τομέα 132: 
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Σχήμα 3-25: Διαμόρφωση τομέα 132 για ενθυλάκωση πληροφορίας δεδομένων μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης 
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3.4.5 Δημιουργία τομέων για την υποστήριξη δεδομένων άλλων βιοσημάτων 

Σε ακριβή αντιστοιχία με τη δημιουργία των τομέων 129-132 για την υποστήριξη των δεδομένων των 

βιοσημάτων που προαναφέρθηκαν, το πρωτόκολλο SCP-ECG προσφέρεται για περαιτέρω 

παραμετροποίηση και επέκταση για την υποστήριξη δεδομένων και άλλων βιοσημάτων. Έτσι, το 

πρωτόκολλο μπορεί να επεκταθεί και να υποστηρίξει την προτυποποιημένη μετάδοση λοιπών 

παραμέτρων οι οποίες μπορεί να χαρακτηρίζουν άλλες χρόνιες ασθένειες, όπως για παράδειγμα: 

 των εξαγόμενων δεδομένων σπιρομέτρων (της ροής και του όγκου του εισπνεόμενου και 

εκπνεόμενου αέρα βάσει του χρόνου για την μετέπειτα σχεδίαση των καμπυλών ροής/όγκου & 

όγκου/χρόνου) για την υποστήριξη προβλημάτων του αναπνευστικού 

 των εξαγόμενων δεδομένων καπνογράφων (είτε ως αριθμητικών τιμών του όγκου του 

εκπνεόμενου CO2 είτε της κυματομορφής αυτού, με την εισαγωγή ετικετών οι οποίες να 

διαχωρίζουν αριθμητικούς τύπους δεδομένων οι οποίοι λαμβάνονται ανά τακτές διακριτές 

χρονικές στιγμές και συνεχών δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται ως κυματομορφές) ομοίως 

για την υποστήριξη προβλημάτων του αναπνευστικού 

 των μετρήσεων σακχάρου αίματος για τις περιπτώσεις διαβήτη. Μάλιστα η περίπτωση αυτή 

δεν διαφέρει καθόλου από την περίπτωση της υποστήριξης των δεδομένων αναπνευστικού 

ρυθμού, με την αντικατάσταση του πεδίου «Time Interval» από ένα πεδίο μονάδων, όπως το 

πεδίο «Unit» του τομέα 131. 

Γενικά, από ότι φαίνεται το πρωτόκολλο SCP-ECG μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί για να 

υποστηρίξει ποικίλες ανάγκες της κατ’ οίκον νοσηλείας. Μάλιστα, παρά τις ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, απαιτείται η υποστήριξη αρκετά 

συγκεκριμένων πεδίων τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να προστεθούν στο πρωτόκολλο και να 

συμβάλλουν στην επέκταση και καθιέρωσή του. 

 

3.5 Υλοποίηση πρωτοκόλλου 

 

Για λόγους ελέγχου συμβατότητας του επεκταμένου πρωτοκόλλου με το πρωτόκολλο SCP-ECG, 

αποφασίστηκε η υλοποίησή του σε γλώσσα Dynamic C, η οποία αποτελεί μια παραλλαγή της γλώσσας 

C.  Προκειμένου για την υλοποίηση, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν όλοι οι υποχρεωτικοί τομείς 

του πρωτοκόλλου, καθώς επίσης και ο τομέας 128 ο οποίος είναι σε πλήρη αναλογία με τον τομέα 6 

και αφορά raw δεδομένα / δεδομένα ρυθμού ΗΚΓ και οι τομείς 129-132 οι οποίοι αναλύθηκαν 

προηγουμένως. 

Το πρωτόκολλο το οποίο υλοποιήθηκε για έλεγχο συμβατότητας διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3-26, όπου η δεξιά στήλη του πίνακα αντιπροσωπεύει τα bytes πληροφορίας τα οποία 

απαιτούνται και βάσει των οποίων υλοποιήθηκε και δοκιμάστηκε το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό 

αναλύεται περαιτέρω ακολούθως. Το πρωτόκολλο ακολουθεί τη δομή του SCP-ECG με το διαχωρισμό 

της εγγραφής σε sections, και ο διαχωρισμός αυτός συμπεριλαμβάνει: 
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 Το πεδίο CRC-CCITT το οποίο αφορά σε όλη την εγγραφή 

 Το πεδίο Record Size το οποίο αφορά ολόκληρη την εγγραφή 

 Το Section 0 το οποίο αφορά σε δείκτες στα πεδία που ακολουθούν και είναι υποχρεωτικό 

 Το Section 1 το οποίο αφορά πληροφορίες επικεφαλίδας ή/και γενικά στοιχεία ασθενών 

 Το Section 3 το οποίο αφορά σε πληροφορίες καθορισμού απαγωγών για το ΗΚΓ 

 Το Section 128 (το οποίο είναι ανάλογο με τον τομέα 6) και το οποίο αφορά σε πληροφορίες 

καρδιακού ρυθμού. Είναι προαιρετικό και είναι μεταβλητού μήκους 

 Το Section 129 το οποίο είναι προαιρετικό πεδίο μήκους 31 bytes το οποίο περιλαμβάνει 

αριθμητικές πληροφορίες οξυμετρίας και καρδιακού ρυθμού 

 Το Section 130 το οποίο είναι προαιρετικό πεδίο μήκους 29 bytes το οποίο περιλαμβάνει 

αριθμητικές πληροφορίες αναπνευστικού ρυθμού 

 Το Section 131 το οποίο είναι προαιρετικό πεδίο μήκους 30 bytes το οποίο περιλαμβάνει 

αριθμητικές πληροφορίες θερμοκρασίας 

 Το Section 132 το οποίο είναι προαιρετικό πεδίο μήκους 35 bytes το οποίο περιλαμβάνει 

αριθμητικές πληροφορίες μη επεμβατικής πίεσης. Το πεδίο αυτό είναι συμπληρωματικό στα 

tags 11 & 12 του Section 1, τα οποία καταλαμβάνουν 2 bytes έκαστο για τη συστολική και τη 

διαστολική πίεση. 

 

Σχήμα 3-26: Δομή υλοποιημένου πρωτοκόλλου 

Προκειμένου για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου σε ένα περιβάλλον κατ’ οίκον νοσηλείας, 

υποθέτουμε ότι καταγράφονται τρεις απαγωγές ΗΚΓ του ασθενή, καθώς επίσης δεδομένα οξυμετρίας, 

καρδιακού ρυθμού, αναπνευστικού ρυθμού και θερμοκρασίας. Στο Παράρτημα Δ δίνεται η αναλυτική 

περιγραφή των τομέων του πρωτοκόλλου καθώς και ο κώδικας υλοποίησης αυτού. 

  



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΡΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

Σελίδα 134 από 362 

 

3.6 Συμπεράσματα 

Όπως προέκυψε τόσο από την ανάλυση όσο και από τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων 

πρωτοκόλλων, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ένα μόνο πρωτόκολλο το οποίο να μπορεί να καλύψει 

πλήρως τις ανάγκες των κατασκευαστών ιατρικών μηχανημάτων. Αντιθέτως, υπάρχει ένα μεγάλο 

πλήθος πρωτοκόλλων τα οποία πρέπει να συνδυάζονται ως ένα βαθμό προκειμένου να μπορέσουν να 

καλυφθούν πλήρως αυτές οι ανάγκες. 

Από την άλλη πλευρά, η θέληση κάλυψης όσο γίνεται περισσότερων αναγκών από ένα και μόνο 

πρωτόκολλο έχει οδηγήσει στη δημιουργία κάποιων πολύ συνεκτικών και περιεκτικών αλλά 

ταυτόχρονα δύσκολα παραμετροποιήσιμων και υλοποιήσιμων πρωτοκόλλων. 

Η κατ’ οίκον νοσηλεία είναι ένας τομέας παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ο οποίος 

παρουσιάζει πληθώρα ιδιαιτεροτήτων οι οποίες έχουν αναλυθεί στα δύο πρώτα κεφάλαια της 

διατριβής. Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη τάση υγειονομικής περίθαλψης χαράσσει σιγά σιγά το 

δρόμο προς την αποασυλοποίηση των ασθενών, και παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες διασύνδεσης 

μηχανημάτων και πληροφοριακών συστημάτων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη και προτυποποίηση 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας, εν τούτοις έως σήμερα δεν υπάρχει ένα πιστοποιημένο πρωτόκολλο το 

οποίο να χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές ιατρικών μηχανημάτων στην παροχή υπηρεσιών 

κατ’ οίκον νοσηλείας. Αντιθέτως παρατηρείται η χρησιμοποίηση κλειστών πρωτοκόλλων τα οποία 

διέπουν την επικοινωνία των ιατρικών μηχανημάτων με υπολογιστικά μηχανήματα. 

Στα πλαίσια της διατριβής προτείνεται η παραμετροποίηση, ή καλύτερα η επέκταση ενός υφιστάμενου 

πρωτοκόλλου, του SCP-ECG, το οποίο παρότι δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη μορφοποίησης 

δεδομένων ΗΚΓ, εν τούτοις είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει πληθώρα άλλων 

βιοσημάτων και κατ’ επέκταση να υποστηρίξει τη μορφοποίηση δεδομένων που προέρχονται από 

συσκευές παρακολούθησης ασθενών άλλων χρόνιων παθήσεων, πέραν των καρδιακών παθήσεων. 

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.4.5 της διατριβής, το πρωτόκολλο SCP-ECG μπορεί εύκολα να 

παραμετροποιηθεί για να υποστηρίξει ποικίλες ανάγκες της κατ’ οίκον νοσηλείας. Μάλιστα, παρά τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, απαιτείται η 

υποστήριξη αρκετά συγκεκριμένων πεδίων τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να προστεθούν στο 

πρωτόκολλο και να συμβάλλουν στην επέκταση και καθιέρωσή του στην κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Το παραμετροποιημένο πρωτόκολλο βασίζεται στη δομή του πρωτοκόλλου SCP-ECG και την επεκτείνει 

προκειμένου να υποστηρίξει νέα πεδία. Οι νέοι τομείς οι οποίοι εισάγονται διατηρούν τη φιλοσοφία 

των υπολοίπων τομέων, προκειμένου να διατηρηθεί πλήρης συμβατότητα με το πρωτόκολλο. 

Παράλληλα, διατηρείται ο δυναμικός χαρακτήρας του πρωτοκόλλου ο οποίος επιτρέπει τη 

χρονοσηματοδότηση διαφορετικών μετρήσεων, επιτρέποντας έτσι τη μορφοποίηση στο ίδιο πακέτο 

δεδομένων βιοσημάτων τα οποία δειγματοληπτούνται με διαφορετικούς ρυθμούς και αποκτώνται ανά 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Το παραμετροποιημένο πρωτόκολλο δεν διαχωρίζει τις μετρήσεις 

ανάλογα με τη συνέχειά τους (εάν είναι συνεχείς, διακριτές ή επαναλαμβανόμενες (π.χ. ανά 

συγκεκριμένα διαστήματα), αλλά τις ενθυλακώνει στο πρώτο διαθέσιμο πακέτο δεδομένων. Αυτό έχει 

ως συνέπεια την μείωση του συνολικού όγκου μεταδιδόμενων δεδομένων, ενθυλακώνοντας 
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πληροφορία η οποία σηματοδοτείται από δείκτες εντός της δομής του αρχείου, το οποίο το καθιστά 

ιδιαίτερα δόκιμο για την εφαρμογή στην πραγματικού χρόνου μετάδοση δεδομένων. Επιτρέπεται 

δηλαδή η ταυτόχρονη μετάδοση διαφορετικών βιοσημάτων, ενώ λόγω της γνώσης της δομής του κάθε 

ανταλλασσόμενου πακέτου, η συνολική πληροφορία μπορεί να αναδομηθεί πλήρως στην πλευρά του 

δέκτη και να ταξινομηθεί χρονικά ακριβώς όπως λήφθηκε, όντας μορφοποιημένη βάσει του 

πρωτοκόλλου, και συνεπώς όντας έτοιμη είτε για αποθήκευση στο φάκελο του ασθενή είτε για 

μετάδοση σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα. 

Το παραμετροποιημένο πρωτόκολλο άρει επιπλέον τον περιορισμό που θέτει το SCP-ECG αναφορικά 

με το μέγιστο χρόνο καταγραφής του ΗΚΓ. Ανάλογα με τον ορισμένο χρόνο συλλογής, πακετοποίησης 

και αποστολής των δεδομένων, τα συλλεχθέντα δεδομένα ομαδοποιούνται σε ένα πακέτο δεδομένων 

και αποστέλλονται. Κάθε πακέτο μπορεί να περιέχει ένα μικρό αριθμό δειγμάτων (ο σκοπός είναι να 

μην μεταδίδεται η συνολική πληροφορία στο τέλος αλλά να μεταδίδεται τμηματικά ώστε να εισαχθεί η 

έννοια του πραγματικού χρόνου), ενώ από το σύνολο των δειγμάτων μπορεί να αναδομηθεί το σύνολο 

της πληροφορίας.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια περάτωσης της διατριβής έγινε αντιληπτή η 

ύπαρξη μιας παρεμφερούς ερευνητικής προσπάθειας, η οποία παρότι ξεκίνησε με διαφορετικό σκοπό 

κατέληξε σε αρκετά παρεμφερή συμπεράσματα. Έτσι, η διδακτορική διατριβή του κ. Μανδέλλου 

(Μανδέλλος, 2009) η οποία παρουσιάστηκε το Μάϊο του 2009 είχε ως αντικείμενο την επέκταση του 

πρωτοκόλλου SCP-ECG για την υποστήριξη και άλλων βιοσημάτων. Οι δύο διατριβές διαφοροποιούνται 

σε δύο βασικά σημεία: 

 Εν αντιθέσει με την παρούσα διατριβή, η ερευνητική εργασία του κ. Μανδέλλου δεν αποσκοπεί 

στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας, με αποτέλεσμα να εμπεριέχει στοιχεία 

επέκτασης τα οποία κρίθηκαν μη απαραίτητα και δεν συμπεριελήφθησαν στην παρούσα 

διατριβή, όπως για παράδειγμα η υποστήριξη κυματομορφών δεδομένων οξυμετρίας. 

 Εν αντιθέσει με την παρούσα διατριβή, η ερευνητική εργασία του κ. Μανδέλλου δεν αποσκοπεί 

στην παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη φιλοσοφία 

αποστολής του συνόλου της πληροφορίας στο τέλος της καταγραφής, ενώ στην παρούσα 

διατριβή προτείνεται ο τεμαχισμός της πληροφορίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η 

αποστολή των μεμονωμένων αυτών τμημάτων πληροφορίας τα οποία μπορούν εν συνεχεία να 

αναδομηθούν πλήρως στην πλευρά του δέκτη, προκειμένου να δοθεί η έννοια της σε-

πραγματικό-χρόνο προσφοράς υπηρεσιών. 
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4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάλυση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών και η συγκριτική 

αξιολόγηση των τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης μικρής εμβέλειας και χαμηλού εύρους ζώνης οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, και πιο συγκεκριμένα σε 

εφαρμογές απομακρυσμένης κατ’ οίκον παρακολούθησης μέσω της δημιουργίας ενός ασύρματου 

δικτύου προσωπικής εμβέλειας για την καταγραφή βιοσημάτων των ασθενών. 

 

4.1 Bluetooth 

 

Η τεχνολογία του Bluetooth δηµιουργήθηκε την άνοιξη του 1994 από τις Ericsson, Intel, IBM, Nokia και 

Toshiba19. Πολλές άλλες εταιρίες και ινστιτούτα ερευνών ενώθηκαν µε την αρχική οµάδα το 1998. Το 

Bluetooth αποτελεί ένα πρότυπο για τις ασύρματες επικοινωνίες, για μικρά, φθηνά και μικρού εύρους 

κάλυψης δίκτυα20. Η τεχνολογία Bluetooth υπόσχεται την εξαφάνιση όλων εκείνων των συστατικών 

που περιπλέκουν την επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών, όπως είναι τα πολλά καλώδια, οι 

συζευκτήρες και τα πολλά είδη επικοινωνιακών πρωτοκόλλων. Με το Bluetooth, οι ασύρματες 

συσκευές όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι τηλε-ειδοποιητές (pagers), οι ψηφιακές κάμερες, οι 

ψηφιακοί βοηθοί (PDAs), κ.α. αποκτούν μια κοινή επικοινωνιακή δομή. 

Το Bluetooth αποτελεί ένα εύρωστο, χαμηλών απαιτήσεων, φθηνό και ασφαλές πρότυπο, κατάλληλο 

για την υλοποίηση ασύρματων δικτύων υπολογιστών μικρού εύρους κάλυψης. Υποστηρίζει τη 

ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων, την multipoint επικοινωνία και είναι εύκολο στη χρήση. 

Το εύρος κάλυψης που υποστηρίζει είναι περίπου 10 μέτρα, το οποίο όμως μπορεί να αυξηθεί με τη 

χρήση ενισχυτών. 

To Bluetooth αντιπροσωπεύει µια ασύρµατη τεχνολογία δικτύου µε χαµηλό κόστος. Ο σκοπός της είναι 

η εφαρµογή σε κινητά τηλέφωνα, laptops, notebooks, headsets κτλ. H τεχνολογία αυτή στοχεύει στη 

δηµιουργία κάποιων ad hoc piconets, δηλαδή πολύ µικρών δικτύων µε περιορισµένη κάλυψη και 

καθόλου ανάγκη για υποδοµή. Αυτά τα δίκτυα χρειάζονται για να µπορούν να συνδεθούν διάφορες 

µικρές συσκευές που είναι σε κοντινές περιοχές, χωρίς την χρήση καλωδίων και την κατάλληλη 

υποδοµή για ασύρµατη σύνδεση. 

Η ιδέα των ασύρµατων piconets είναι πολύ χρήσιµη και µπορούν να εφαρµοστούν σε πολλές 

περιπτώσεις: 

 Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών 

 Υποστήριξη ad hoc δικτύωσης 

                                                             
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 
20 http://www.bluetooth.com  
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 Γεφύρωση δικτύων 

 

Σχήμα 4-1: Piconets (a) Απλό – slave, (b) Πολλαπλό – slave, και (c) Διασκορπισμένο 

4.1.1 Η στοίβα πρωτοκόλλων του Bluetooth 

Η στοίβα πρωτοκόλλων της τεχνολογίας Bluetooth μπορεί να διαιρεθεί στα ακόλουθα στρώματα21: 

 Τα βασικά πρωτόκολλα της τεχνολογίας Bluetooth: Περιλαμβάνουν τα επίπεδα Ραδιοκυμάτων 

(Radio layer),  Βασικής Ζώνης (Baseband layer), Διαχειριστή Συνδέσμου (Link Manager layer) και 

Ελέγχου και Προσαρμογής Λογικών Συνδέσεων (L2CAP layer). Τα 3 χαμηλότερα επίπεδα 

ομαδοποιούνται σε ένα υποσύστημα που ονομάζεται Ελεγκτής Bluetooth (Bluetooth 

Controller). Τα πρωτόκολλα αυτών των επιπέδων ορίζονται πλήρως στις προδιαγραφές του 

Bluetooth και είναι απαραίτητα για κάθε εφαρμογή μαζί με το πρωτόκολλο Ανακάλυψης 

Υπηρεσιών (SDP). 

o Το επίπεδο Radio ασχολείται με τη μετάδοση και λήψη των ραδιοκυμάτων και τη 

διαμόρφωση. 

o Το επίπεδο Baseband ελέγχει το επίπεδο RF.  Συγκεκριμένα, καθορίζει την ακολουθία 

των αλμάτων της συχνότητας (FH), πραγματοποιεί κρυπτογράφηση κατώτερου 

επιπέδου για ασφάλεια των ζεύξεων και διαχειρίζεται τα πακέτα δεδομένων, όσον 

αφορά τον έλεγχο σφαλμάτων και την επαναμετάδοση. Επίσης, στο επίπεδο αυτό 

πραγματοποιούνται οι συνδέσεις και γίνεται ο έλεγχος των διευθύνσεων των 

γειτονικών συσκευών. 

o Το επίπεδο Link Manager χειρίζεται την εγκαθίδρυση λογικών καναλιών ανάμεσα στις 

συσκευές, όπου συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση ισχύος, η πιστοποίηση 

ταυτότητας και η ποιότητα υπηρεσιών. Το block Device Manager, που ανήκει στα 

επίπεδα Baseband και Link Manager, ελέγχει τη γενική συμπεριφορά της Bluetooth 

συσκευής. Είναι υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά 

δεδομένων, όπως η έρευνα για την παρουσία άλλων συσκευών στην ακτίνα δράσης, η 

σύνδεση με αυτές τις συσκευές και η ρύθμιση της τοπικής συσκευής ως ανιχνεύσιμης ή 

όχι από άλλες συσκευές.   

                                                             
21 Specification of the Bluetooth System”, Version 2.0 + EDR, Bluetooth SIG, 4 November 2004 
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o Το επίπεδο L2CAP διαχειρίζεται την πολύπλεξη και αποπολύπλεξη πολλαπλών 

εφαρμογών, χειρίζεται τις απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσιών και δέχεται πακέτα 

μέχρι 64 ΚΒ από τα ανώτερα επίπεδα και τα τεμαχίζει σε πλαίσια για μετάδοση. Στο 

άλλο άκρο, τα πλαίσια συναρμολογούνται σε πακέτα. 

 
Σχήμα 4-2: Τα βασικά πρωτόκολλα της τεχνολογίας Bluetooth 

 Τo Πρωτόκολλο Αντικατάστασης των Καλωδίων (RFCOMM): Εξομοιώνει την τυπική σειριακή 

θύρα που υπάρχει στους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές για τη σύνδεση 

πληκτρολογίων, ποντικιών, μόντεμ και άλλων συσκευών.  

 Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Τηλεφωνίας (TCS BIN): Καθορίζει τη σηματοδοσία για την 

εγκατάσταση κλήσεων φωνής μεταξύ συσκευών Bluetooth καθώς και τον έλεγχο αυτών. 

Επιπρόσθετα καθορίζει διαδικασίες διαχείρισης κινητικότητας για συσκευές που το 

υποστηρίζουν.  

 Το Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών (SDP): Έχει σαν σκοπό να παρέχει στις συσκευές 

Bluetooth  τα μέσα για να ανακαλύπτουν ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες. 

 Τα Υιοθετημένα Πρωτόκολλα: Περιλαμβάνουν τα PPP, UDP/TCP/IP, WAP, WAE κ.α. Εξαιτίας της 

ανοικτής φύσης των προδιαγραφών της τεχνολογίας Bluetooth μπορούν να ενσωματωθούν και 

άλλα πρωτόκολλα (π.χ. HTTP, FTP κ.τ.λ.). 

 Η διεπαφή Host Controller, (HCI): Είναι η διεπαφή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η 

επικοινωνία μεταξύ των χαμηλότερων στρωμάτων (Bluetooth Controller) και των υψηλότερων 

στρωμάτων ( είναι γνωστά ως Bluetooth host).  

Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκονται οι εφαρμογές. Στην πράξη δεν απαιτούνται όλα τα παραπάνω 

πρωτόκολλα για μια εφαρμογή, αλλά μόνο ένα υποσύνολο τους που παρέχει την απαιτούμενη 
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λειτουργικότητα.. Για παράδειγμα βλέπουμε στο σχήμα 4-3 το πρωτόκολλο AUDIO (ήχος) να μην 

περνάει από τα επίπεδα Link Manager και L2CAP.  Για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των 

διαφόρων συσκευών και την απλότητα στην ανάπτυξη εφαρμογών, η SIG όρισε τα προφίλ (Profiles). 

Αυτά μπορούν να αναπαρασταθούν ως κάθετες τομές στη στοίβα Bluetooth και ορίζουν βασικές 

περιπτώσεις χρήσης. 

 

Σχήμα 4-3: Τα πρωτόκολλα της τεχνολογίας Bluetooth και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις 

 

4.1.2 Επίπεδο Ραδιοκυμάτων (Radio layer) 

Το επίπεδο αυτό ασχολείται με τη μετάδοση και τη λήψη των ραδιοκυμάτων και τη διαμόρφωση. 

 

4.1.2.1 Ζώνη συχνοτήτων 

Οι συσκευές Bluetooth λειτουργούν στην παγκοσμίως ελεύθερη βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική 

ζώνη (ISM band), που βρίσκεται στα 2,4 GHz. Στο κάτω άκρο της υπάρχει μία ζώνη προστασίας με εύρος 

2 MHz, ενώ στο πάνω άκρο η ζώνη προστασίας έχει εύρος 3,5 MHz. Το κάθε κανάλι έχει εύρος 1 MHz. 

Έτσι χρησιμοποιώντας τον τύπο f=2402+k MHz με k ακέραιο, προκύπτει ότι το k παίρνει τιμές από 0 έως 

78. Άρα υπάρχουν 79 διαθέσιμα κανάλια.  

 

4.1.2.2 Χαρακτηριστικά του πομπού 

Ο κάθε πομπός ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες22: 

 Class 1. Έχει μέγιστη ισχύ εκπομπής 100 mW (20 dBm) και ελάχιστη 1 mW (0 dBm), 

επιτρέποντας μία μέγιστη ακτίνα δράσης της τάξεως των 100m. 
                                                             
22 Positioning With Bluetooth, IrDA and RFID”, Josef Hallberg, Marcus Nilsson 
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 Class 2. Έχει μέγιστη ισχύ εκπομπής 2,5 mW (4 dBm), ελάχιστη 0,25 mW (-6 dBm) και 

ονομαστική 1 mW (0 dBm), επιτρέποντας μία μέγιστη ακτίνα δράσης της τάξεως των 20m 

 Class 3. Έχει μέγιστη ισχύ εκπομπής 1 mW (0 dBm), επιτρέποντας μία μέγιστη ακτίνα δράσης 

της τάξεως των 10m 

Η κατηγορία 1 απαιτεί ως εξοπλισμό έναν ελεγκτή ισχύος, για να περιορίζει την εκπεμπόμενη ισχύ σε 

επίπεδα υψηλότερα των 4 dBm. Ένα προϊόν κατηγορίας 2 πρέπει να είναι σε θέση να περιορίσει την 

ισχύ μετάδοσης του το πολύ στα 4 dBm. Η ύπαρξη του ελεγκτή ισχύος δεν είναι υποχρεωτική για τα 

προϊόντα της κατηγορίας 2 και 3. 

Οι συσκευές που διαθέτουν ελεγκτή ισχύος, έχουν την ικανότητα να βελτιστοποιούν την ισχύ εκπομπής 

τους με εντολές του πρωτοκόλλου Link Manager. Σε μία σύνδεση, η μέγιστη ισχύ εκπομπής για τα 

μεταδιδόμενα πακέτα δεν πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη της κατηγορίας 2 εάν ο δέκτης δεν 

υποστηρίζει την κατάλληλη σηματοδοσία για τον έλεγχο της ισχύος. Εάν μία συσκευή κατηγορίας 1 

βρεθεί κοντά σε μία άλλη, τότε η εισερχόμενη ισχύς στην δεύτερη συσκευή μπορεί να γίνει μεγαλύτερη 

από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα να διακοπεί ή να μην πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει η διαδικασία αναζήτησης των συσκευών να γίνεται με τα επίπεδα ισχύος των 

κατηγοριών 2 και 3. 

 

4.1.2.3 Ρυθμοί μετάδοσης και διαμόρφωση 

Οι προδιαγραφές του Bluetooth 2.0 υποστηρίζουν περισσότερους από έναν ρυθμούς μετάδοσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια διαφορετικών σχημάτων διαμόρφωσης, δεδομένου ότι ο ρυθμός 

μετάδοσης συμβόλων είναι ίσος με 1 Megasymbol/s για όλα τα σχήματα. Τα σχήματα διαμόρφωσης 

που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK). Πρόκειται για κωδικοποίηση FSK όπου ως παλμός 

διαμόρφωσης χρησιμοποιείται ο παλμός Gauss. Στην FSK το ψηφίο 1 δίνει μία θετική απόκλιση 

της συχνότητας από αυτή του φέροντος, ενώ το 0 δίνει μία αρνητική απόκλιση. Για να 

επιτύχουμε την πιο αποτελεσματική χρήση του φάσματος με αποδεκτή πιθανότητα λάθους, 

χρησιμοποιούμε δείκτη διαμόρφωσης μεταξύ 0,28 και 0,35 και Δf*T=0,5, όπου Τ είναι η 

διάρκεια του συμβόλου (1μs) και Δf  είναι ο διαχωρισμός των συχνοτήτων που 

χρησιμοποιούνται για τα ψηφία 1 και 0. Η προηγμένη σχέση μας εξασφαλίζει ότι τα σήματα 

που αντιπροσωπεύουν το 1 και το 0 είναι ορθογώνια στο διάστημα από 0 έως Τ. Ο δείκτης 

διαμόρφωσης μπορεί να εκφρασθεί ως 2*fd*T, όπου fd είναι η απόκλιση συχνότητας και Τ 

είναι η διάρκεια του συμβόλου (1μs). Επομένως η απόκλιση συχνότητας κυμαίνεται από 140 

KHz ως 175 KHz. Οι προδιαγραφές ορίζουν ως ελάχιστη απόκλιση τα 115 KHz. Με την GFSK 

πετυχαίνουμε ρυθμό μετάδοσης 1 Mbps, αφού κάθε bit μεταδίδεται ως ξεχωριστό σύμβολο. 

Αυτός ονομάζεται βασικός ρυθμός μετάδοσης. 
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Σχήμα 4-4: Παράμετροι GFSK 

 Phase Shift Keying (PSK). Κατά την κωδικοποίηση PSK, η φάση του φέροντος εναλλάσσεται 

μεταξύ τιμών που ισαπέχουν. Το Bluetooth 2.0 χρησιμοποιεί δύο παραλλαγές της PSK, την 

(π/4)-DQPSK και την 8DPSK. Με αυτές πετυχαίνει ρυθμούς μετάδοσης της τάξης των 2 Mbps και 

3 Mbps αντίστοιχα. Αυτός αποκαλείται επαυξημένος ρυθμός μετάδοσης. Πρέπει να τονιστεί ότι 

οι δύο παραπάνω κωδικοποιήσεις εφαρμόζονται για τη μετάδοση ορισμένων μόνο τμημάτων 

του πακέτου Bluetooth (ακολουθία συγχρονισμού, ωφέλιμο φορτίο και trailer). Ο κωδικός 

πρόσβασης και η επικεφαλίδα του πακέτου μεταδίδονται με κωδικοποίηση GFSK. 

Στην κωδικοποίηση DPSK η ψηφιακή ροή των δεδομένων {bn}, n=1,2,3, …N, πρέπει να 

αντιστοιχηθεί  σε μία νέα ακολουθία {Sκ}, k=1,2, …N/log2(M), η οποία και θα μεταδοθεί. Για 

Μ=4 προκύπτει η (π/4)-DQPSK (k=1,2, …N/2). Δύο bit της αρχικής ροής μετατρέπονται σε ένα 

bit στη μεταδιδόμενη ακολουθία (2 Mbps). Για Μ=8 προκύπτει η 8DPSK ((k=1,2, …N/3). Τρία bit 

της αρχικής ροής μετατρέπονται σε ένα bit στη μεταδιδόμενη ακολουθία (3 Mbps). Στην 

περίπτωση κατά την οποία το μήκος της ροής των δεδομένων δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 

του log2(M), τότε συμπληρώνω με ψηφία 0 την αρχική ροή και στη συνέχεια τη μετατρέπω στη 

μεταδιδόμενη ροή. Τα bit της μεταδιδόμενης ροής ορίζονται ως εξής: 

)(log
,.....2,1

2
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NkeSS kj
kk  



, 
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4.1.2.4 Χαρακτηριστικά του δέκτη 

Στην περίπτωση του βασικού ρυθμού, η ευαισθησία του δέκτη ορίζεται ως η εισερχόμενη ισχύς για την 

οποία το BER είναι 0,1%. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αυτή πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με -70 

dBm. Στην περίπτωση του επαυξημένου ρυθμού, η ευαισθησία του δέκτη ορίζεται ως η εισερχόμενη 

ισχύς για την οποία το BER είναι 0,01%. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτή πρέπει να είναι μικρότερη 

ή ίση με -70 dBm. 
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4.1.3 Επίπεδο Βασικής Ζώνης (Baseband)  

Καθορίζει την ακολουθία των αλμάτων της συχνότητας (FH), πραγματοποιεί κρυπτογράφηση 

κατώτερου επιπέδου για ασφάλεια των ζεύξεων και διαχειρίζεται τα πακέτα δεδομένων, όσον αφορά 

τον έλεγχο σφαλμάτων και την επαναμετάδοση. Επίσης, στο επίπεδο αυτό πραγματοποιούνται οι 

συνδέσεις και γίνεται ο έλεγχος των διευθύνσεων των γειτονικών συσκευών. 

Το Bluetooth μας παρέχει τη δυνατότητα για συνδέσεις σημείου προς σημείο και σημείου προς 

πολλαπλά σημεία. Σε μία  σύνδεση σημείου προς σημείο, δύο συσκευές μοιράζονται το ίδιο φυσικό 

κανάλι. Σε μία  σύνδεση σημείου προς πολλαπλά σημεία, περισσότερες συσκευές μοιράζονται το ίδιο 

φυσικό κανάλι. Δύο ή περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο φυσικό κανάλι, σχηματίζουν 

ένα μικροσκοπικό δίκτυο (piconet). Η μία συσκευή του δικτύου λειτουργεί ως master και οι υπόλοιπες 

ως slaves. Master είναι η συσκευή που αρχίζει μία σύνδεση και slave είναι η συσκευή που απαντά στο 

master. Σε κάθε piconet μπορούν να υπάρχουν το πολύ 7 ενεργοί slaves.  Πολλοί περισσότεροι slaves 

μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι στο ίδιο piconet εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση 

στάθμευσης (parked state). Αυτοί οι slaves δεν είναι ενεργοί, αλλά παραμένουν συγχρονισμένοι με το 

master και μπορούν να γίνουν ενεργοί χωρίς να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία εγκατάστασης 

σύνδεσης. Σε κάθε piconet το κανάλι ελέγχεται από το master. Ωστόσο, είναι εφικτό μια συσκευή να 

ανήκει σε περισσότερα από ένα piconet. Η ένωση των piconet σχηματίζει το λεγόμενο scatternet. Το 

κάθε piconet έχει τη δική του συχνότητα συντονισμού, τη δική του ακολουθία για τα άλματα της 

συχνότητας και ένα μόνο master. Υπάρχει η περίπτωση μία συσκευή να είναι master σε ένα piconet και 

ταυτόχρονα slave σε κάποιο άλλο. Η ταυτόχρονη σύνδεση μίας συσκευής σε δύο piconet επιτυγχάνεται 

με την βοήθεια της πολύπλεξης στο πεδίο του χρόνου. 

 

4.1.3.1 Διευθύνσεις συσκευών Bluetooth (BD_ADDR) 

Κάθε συσκευή Bluetooth έχει μία μοναδική διεύθυνση, η οποία έχει μήκος 48 bits. Διαιρείται στα 

ακόλουθα πεδία23: 

 Χαμηλότερο μέρος της διεύθυνσης (LAP, Lower Address Part), το οποίο αποτελείται από 24 bits. 

 Yψηλότερο μέρος της διεύθυνσης (UAP, Upper Address Part), το οποίο αποτελείται από 8 bits 

και 

 Μη σημαντικό μέρος της διεύθυνσης (NAP, Nonsignificant Address Part), το οποίο αποτελείται 

από 16 bits. 

 

Σχήμα 4-5: Διεύθυνση συσκευής Bluetooth 

                                                             
23 Specification of the Bluetooth System”, Version 2.0 + EDR, Bluetooth SIG, 4 November 2004 
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Τα πεδία  LAP και το UAP περιγράφουν το σημαντικό μέρος της διεύθυνσης των  συσκευών. Η 

BD_ADDR μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή εκτός από 64 κρατημένες τιμές στο πεδίο LAP για 

διαδικασίες έρευνας. 

 

4.1.3.2 Αρχιτεκτονική μεταφοράς δεδομένων 

Το σύστημα μεταφοράς δεδομένων του Bluetooth είναι οργανωμένο σε επίπεδα και όλοι οι τρόποι 

μετάδοσης ακολουθούν την ίδια αρχιτεκτονική. 

 

Φυσικά κανάλια (Physical channels) 

Δύο συσκευές που επιθυμούν να επικοινωνήσουν, μοιράζονται το ίδιο φυσικό κανάλι. Για την επιτυχία 

της επικοινωνίας πρέπει οι  συσκευές να είναι συντονισμένες στην ίδια συχνότητα. Στη ζώνη 

λειτουργίας του Bluetooth υπάρχουν 79 διαθέσιμα κανάλια (23 κανάλια σε περιοχές με περιορισμένο 

εύρος ζώνης ISM, π.χ Γαλλία). Κάθε κανάλι χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό  μίας ψευδοτυχαίας 

ακολουθίας μεταπήδησης συχνοτήτων, του κωδικού πρόσβασης, της κωδικοποίησης της επικεφαλίδας 

του πακέτου και του συγκεκριμένου συγχρονισμού των χρονοσχισμών. 

Μία συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα κανάλι σε κάθε χρονική στιγμή. Για την υποστήριξη 

της επικοινωνίας προς πολλαπλά σημεία, οι συσκευές χρησιμοποιούν την πολύπλεξη στο πεδίο του 

χρόνου. Με αυτό τον τρόπο μία συσκευή φαίνεται είναι συνδεδεμένη σε περισσότερα από ένα piconet 

ταυτόχρονα. Στην πραγματικότητα η συσκευή μεταδίδει σε κάθε δίκτυο σε διαφορετικές χρονοσχισμές. 

Οι συσκευές Bluetooth ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πακέτα. Μετά από κάθε μετάδοση και οι δυο 

συσκευές συντονίζουν τους δέκτες τους σε μια διαφορετική συχνότητα. Η μεταπήδηση συχνότητας 

γίνεται με ρυθμό 1600 φορές το δευτερόλεπτο. Με αυτό τον τρόπο το Bluetooth εκμεταλλεύεται όλη τη 

ζώνη ISM, ενώ στη περίπτωση που μια μετάδοση αλλοιωθεί από παρεμβολές στο ένα κανάλι, η 

αναμετάδοση θα γίνεται πάντα σε ένα διαφορετικό κανάλι. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο στην 

περίπτωση που έχουμε κοντά δύο η περισσότερα piconets ή μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια 

συχνότητα με το Bluetooth. 

 

Σχήμα 4-6: Συνεχόμενες μεταδόσεις πακέτων από δύο συσκευές 
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Οι προδιαγραφές του Bluetooth ορίζουν 4 διαφορετικούς τύπους φυσικών καναλιών. 

 Βασικό φυσικό κανάλι piconet (basic piconet physical channel). Χρησιμοποιείται κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας για μετάδοση δεδομένων. Η κίνηση στο κανάλι ελέγχεται από το 

master του piconet. Η μεταπήδηση συχνότητας καθορίζεται από το ρολόι Bluetooth και τη 

διεύθυνση συσκευής του master. Όλες οι συσκευές που συμμετέχουν σε ένα piconet πρέπει να 

είναι συγχρονισμένες και να ακολουθούν την ίδια ακολουθία μεταπήδησης συχνότητας με τη 

συσκευή του master. Το κανάλι διαιρείται σε χρονοσχιμές των 625 μs. Οι χρονοσχισμές είναι 

αριθμημένες σύμφωνα με τα 27 πιο σημαντικά bits του ρολογιού του master. Η αμφιδρόμηση 

διαίρεσης χρόνου (TDD) χρησιμοποιείται για να επικοινωνούν ο master και ο slave μέσω του 

ίδιου καναλιού. Τα πακέτα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με την αρχή της χρονοσχιμής και 

να μην ξεπερνούν τις 5 χρονοσχισμές. Κάθε πακέτο μεταδίδεται σε διαφορετική συχνότητα. Οι 

μεταδόσεις του master πρέπει να ξεκινούν πάντοτε σε περιττή χρονοσχισμή, ενώ του slave σε 

άρτια. Εξαιτίας των πακέτων που είναι μεγαλύτερα από μία χρονοσχισμή, η μετάδοση του 

master  μπορεί να συνεχιστεί και σε άρτια χρονοσχισμή και του slave σε περιττή. Ύστερα από 

μία μετάδοση, αναμένεται ένα πακέτο σε Ν*625 μs από την αρχή της, όπου Ν είναι άρτιος 

ακέραιος μεγαλύτερος του μηδενός. Ο slave μπορεί να μεταδώσει μόνο αν έχει λάβει 

προηγουμένως κάποιο πακέτο.  

 

Σχήμα 4-7: Μεταδόσεις πακέτων σε φυσικό κανάλι 

 Προσαρμοσμένο φυσικό κανάλι piconet (adapted piconet physical channel). Χρησιμοποιείται 

και αυτό κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας για μετάδοση δεδομένων από συσκευές που 

υποστηρίζουν την προσαρμοσμένη μεταπήδηση συχνότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

τουλάχιστον 20 RF κανάλια ενώ μπορεί να βασιστεί σε λιγότερα από τα 79 διαθέσιμα κανάλια. 

 Φυσικό κανάλι αναζήτησης (page scan physical channel). Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης συγκεκριμένης συσκευής. Η ακολουθία μεταπήδησης συχνότητας  καθορίζεται από 

τη διεύθυνση της συσκευής που κάνει την αναζήτηση. Καθώς τα μηνύματα αναζήτησης είναι 

πολύ μικρά, ο ρυθμός μεταπήδησης συχνότητας είναι 3200 μεταπηδήσεις το δευτερόλεπτο. Οι 

χρονοσχισμές είναι αριθμημένες σύμφωνα με το ρολόι της συσκευής που κάνει την αναζήτηση.  

 Φυσικό κανάλι έρευνας (inquiry scan physical channel). Είναι παρόμοιο με το παραπάνω, με 

τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία έρευνας, δηλαδή όταν δεν ψάχνουμε για 

μία συγκεκριμένη συσκευή, αλλά για συσκευές που βρίσκονται κοντά μας. 
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Φυσικές συνδέσεις (Physical links) 

Είναι μία σύνδεση μεταξύ ενός master και ενός slave σε επίπεδο βασικής ζώνης. Μία σύνδεση 

σχετίζεται πάντοτε με ένα μόνο φυσικό κανάλι. Οι ιδιότητες των φυσικών συνδέσεων που 

εφαρμόζονται σε όλες τις λογικές μεταφορές είναι: 

 Έλεγχος ισχύος. 

 Επίβλεψη συνδέσεων. 

 Κρυπτογράφηση. 

 Μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης βάση της ποιότητας και 

 Έλεγχος των πακέτων πολλαπλών χρονοσχισμών. 

 

Λογικές μεταφορές (Logical transports) 

Ορίζονται πέντε τύποι λογικών μεταφορών μεταξύ των συσκευών Bluetooth. 

 Synchronous Connection-Oriented (SCO). Προσφέρει ένα συμμετρικό κανάλι επικοινωνίας 

μεταξύ ενός master και ενός slave με εγγυημένο εύρος ζώνης. Γίνεται δέσμευση χρονοσχισμών 

και για αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επικοινωνία μεταγωγής κυκλώματος. Χρησιμοποιείται 

κυρίως για τη μετάδοση φωνής με ρυθμό 64 Kbps. Ένας master μπορεί να υποστηρίξει ως και 3 

συνδέσεις SCO προς τον ίδιο ή διαφορετικούς slaves. Ένας slave μπορεί να υποστηρίξει ως και 

τρεις συνδέσεις SCO από έναν master, αλλά μόνο δύο συνδέσεις SCO αν πρόκειται για δύο 

διαφορετικούς masters. Εξαιτίας της χρονικά εξαρτώμενης φύσης των μεταδιδόμενων 

δεδομένων, τα πακέτα SCO ποτέ δεν επαναμεταδίδονται. 

 Extended Synchronous Connection-Oriented (eSCO). Οι διαφορές της με την προηγούμενη 

είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης προς τις δύο κατευθύνσεις 

και επαναμετάδοση πακέτων (υπάρχει παράθυρο επαναμετάδοσης αμέσως μετά την 

δεσμευμένη χρονοσχισμή). 

 Asynchronous Connectionless (ACL). Μια σύνδεση ACL δημιουργείται στις χρονοσχισμές που 

δεν έχουν δεσμευθεί για SCO. Ένας master μπορεί να έχει περισσότερες από μια συνδέσεις ACL 

με διαφορετικούς slaves, αλλά σε διαφορετικές χρονοσχισμές. Η επιλογή σε ποιόν slave και για 

πόσο θα απευθυνθεί ο master, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.  Η μεταφορά ACL προσφέρει μια 

ζεύξη όπου τα δεδομένα ανταλλάσσονται σποραδικά και μόνο εφόσον υπάρχουν δεδομένα 

από τα ανώτερα στρώματα της στοίβας. Για τα περισσότερα πακέτα ACL εφαρμόζεται ο έλεγχος 

λαθών και η επαναμετάδοση. Τα πακέτα ACL που δεν έχουν τη διεύθυνση ενός συγκεκριμένου 

slave πρέπει να διαβάζονται από όλους. 

 Active Slave Broadcast (ASB). Χρησιμοποιείται από το master για να επικοινωνεί ταυτόχρονα 

με όλους τους ενεργούς slaves. Η μεταφορά είναι αναξιόπιστη και για το λόγο αυτό κάθε 

πακέτο εκπέμπετε αρκετές φορές. Ένας ίδιος αριθμός ακολουθίας χρησιμοποιείται σε κάθε 

πακέτο για να καταλάβει ο slave τις πολλαπλές  μεταδόσεις. 
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 Parked Slave Broadcast (PSB). Χρησιμοποιείται από το master για να επικοινωνεί με τους slaves 

που βρίσκονται σε κατάσταση στάθμευσης. 

        

Λογικές συνδέσεις ( Logical links) 

Οι λογικές συνδέσεις κατατάσσονται στις παρακάτω 5 κατηγορίες: 

 Link Control (LC): Μεταφέρει πληροφορία ελέγχου χαμηλού επιπέδου, όπως ARQ, έλεγχο ροής 

και χαρακτηρισμό φορτίου. Οι πληροφορίες αυτές τοποθετούνται στην επικεφαλίδα του 

πακέτου. 

 ACL Control (ACL-C): Μεταφέρει πληροφορίες ελέγχου μεταξύ των επιπέδων link manager του 

master και των slaves. Οι πληροφορίες αυτές τοποθετούνται στο ωφέλιμο φορτίο των 

μηνυμάτων του κατώτερου επιπέδου. 

 User Asynchronous/Isochronous (ACL-U): Μεταφέρει ασύγχρονα και ισόχρονα δεδομένα. Τα 

δεδομένα αυτά μπορεί να μεταδοθούν με περισσότερα από ένα πακέτα.   

 User Synchronous (SCO-S): Μεταφέρει σύγχρονα δεδομένα με τη βοήθεια της λογικής 

μεταφοράς SCO. 

 User Extended Synchronous (eSCO-S): Μεταφέρει και αυτή σύγχρονα δεδομένα με τη βοήθεια 

της λογικής μεταφοράς eSCO. 

 

4.1.3.3 Πακέτα Bluetooth 

Τα δεδομένα στο Bluetooth μεταδίδονται σε πακέτα. Κατά τη μετάδοση ενός πακέτου μεταδίδεται 

πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB). Η γενική δομή του πακέτου βασικού ρυθμού φαίνεται στο 

σχήμα 4-8. Κάθε πακέτο αποτελείται από τον κωδικό πρόσβασης, την επικεφαλίδα και το ωφέλιμο 

φορτίο. Υπάρχει περίπτωση ένα πακέτο να αποτελείται μόνο από τον κωδικό πρόσβασης ή μόνο από 

τον κωδικό πρόσβασης και την επικεφαλίδα. 

 

Σχήμα 4-8: Γενική δομή πακέτου βασικού ρυθμού 

Στην περίπτωση του επαυξημένου ρυθμού μετάδοσης, το πακέτο έχει τη δομή που φαίνεται στο σχήμα 

4-9. 

 

Σχήμα 4-9: Γενική δομή πακέτου επαυξημένου ρυθμού 
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Αποτελείται από τον κωδικό πρόσβασης, την επικεφαλίδα, το τμήμα guard time, την ακολουθία 

συγχρονισμού, το ωφέλιμο φορτίο και το τμήμα trailer. Τα δύο πρώτα τμήματα κωδικοποιούνται με 

GFSK, ενώ τα τρία τελευταία με DPSK. Το τμήμα guard time χρησιμοποιείται από το φυσικό επίπεδο για 

να διαχωρίζει τις δύο κωδικοποιήσεις (δεν υπάρχουν μεταδιδόμενα ψηφία). Η διάρκειά του πρέπει να 

είναι μεταξύ 4,75 και 5,25 μs. Στο τμήμα trailer όλα τα ψηφία είναι μηδέν. Η ακολουθία συγχρονισμού 

χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό του δέκτη στην καινούρια κωδικοποίηση. Η διάρκεια της 

ακολουθίας είναι 11 μs (11 σύμβολα DPSK).  

 

Κωδικός πρόσβασης 

Στο Bluetooth, όλες οι μεταδόσεις στο φυσικό κανάλι ξεκινούν με έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν 

ακολουθεί μία επικεφαλίδα πακέτου, ο κωδικός πρόσβασης έχει μήκος 72 bits, διαφορετικά έχει μήκος 

68 bits (δεν περιλαμβάνει το τμήμα trailer). Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται για συγχρονισμό 

και αναγνώριση. Όλα τα πακέτα που ανταλλάζονται μέσα από το ίδιο φυσικό κανάλι φέρουν τον ίδιο 

κωδικό. Στην περίπτωση της αναζήτησης και της έρευνας, ο συντομευμένος κωδικός πρόσβασης 

αποτελεί ένα σήμα σηματοδοσίας. 

 

Σχήμα 4-10: Κωδικός πρόσβασης 

Το πρώτο μέρος του κωδικού πρόσβασης, το πρόθεμα, είναι μια λέξη των 4 bits και χρησιμοποιείται για 

τον εντοπισμό των άκρων των λαμβανόμενων δεδομένων. Το πρόθεμα είναι η σταθερή ακολουθία 

0101 ή 1010 ανάλογα με την τιμή του πρώτου bit της λέξης συγχρονισμού (0 ή 1 αντίστοιχα). Ακολουθεί 

η λέξη συγχρονισμού που παράγεται από το χαμηλό μέρος της BD_ADDR (24 bits). Το τμήμα trailer 

υπάρχει μόνο όταν ακολουθεί μία επικεφαλίδα πακέτου. Είναι η σταθερή ακολουθία 0101 ή 1010 

ανάλογα με την τιμή του τελευταίου bit της λέξης συγχρονισμού (1 ή 0 αντίστοιχα). Τρεις τύποι 

κωδικών πρόσβασης ορίζονται στις προδιαγραφές:  

 Kωδικός πρόσβασης καναλιών (Channel Access Code, CAC). Συµπεριλαμβάνεται σε όλα τα 

πακέτα που μεταδίδονται σε ένα piconet και προσδιορίζει σε πιο piconet ανήκουν τα πακέτα. 

Παράγεται από το χαμηλό μέρος της διεύθυνσης του master.  

 Kωδικός πρόσβασης συσκευών (Device Access Code, DAC). Παράγεται από το χαμηλό μέρος της 

διεύθυνσης μιας συγκεκριμένης συσκευής. Χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναζήτηση για μία 

συγκεκριμένη συσκευή.  

 Κωδικός πρόσβασης έρευνας (Inquiry Access Code, IAC).Υπάρχουν δύο τύποι των IAC (γενικές 

και ειδικές). Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν μία συσκευή επιθυμεί να ανακαλύψει 

όλες τις συσκευές Bluetooth στην εμβέλεια της ή αν επιθυμεί να βρει συσκευές µε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
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Επικεφαλίδα του πακέτου 

Η επικεφαλίδα του πακέτου αποτελείται από 6 πεδία. 

 

Σχήμα 4-11: Επικεφαλίδα πακέτου 

 Logical transport address (LT_ADDR): Έχει μήκος 3 bits. Ο συνδυασμός τους μπορεί να μας 

δώσει 8 διαφορετικούς αριθμούς, έναν για κάθε ενεργό slave (µόνο επτά slaves μπορούν να 

είναι ταυτόχρονα ενεργοί) και έναν για εκπομπή σε όλο το piconet. Ο master δεν χρειάζεται 

LT_ADDR δεδομένου ότι όλα τα πακέτα στις άρτιες χρονοσχισμές προορίζονται για αυτόν. Έτσι 

χρησιμοποιεί το πεδίο LT_ADDR για να στείλει ένα πακέτο σε κάποιο slave και για να διακρίνει 

ποιος slave έστειλε το πακέτο. Η LT_ADDR των ενεργών slave είναι προσωρινή. 

 Type: Έχει μήκος 4 bits. Το πεδίο αυτό διευκρινίζει τον τύπο του πακέτου, τη λογική μεταφορά 

(SCO, eSCO, ACL), το ρυθμό μετάδοσης και πόσες χρονοσχισμές καταλαμβάνει το πακέτο. 

 Flow: Έχει μήκος 1 bit. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ροής των πακέτων που μεταδίδονται με 

τη λογική μεταφορά ACL. Όταν ο αποταμιευτής του δέκτη γεμίσει, επιστρέφει ένα πακέτο με 

την τιμή 0 στο πεδίο FLOW. Με αυτό τον τρόπο σταματάει ο master την αποστολή δεδομένων. 

Τα πακέτα SCO, eSCO και αυτά που μεταφέρουν πληροφορίες ελέγχου συνεχίζουν να 

μεταδίδονται (στα πακέτα αυτά έχει την τιμή 1 και αγνοείται).  Όταν ο αποταμιευτής του δέκτη 

αδειάσει, επιστρέφει ένα μήνυμα με την τιμή 1 στο πεδίο FLOW και αρχίζει ξανά η αποστολή 

δεδομένων.    

 ARQN: Έχει μήκος 1 bit. Χρησιμοποιείται από το δέκτη για να ενημερώσει τον αποστολέα για 

την κατάληξη της προηγούμενης αποστολής του. Υπάρχουν αρνητικές (NAK, ARQN=0) και 

θετικές (ACK, ARQN=1) επιβεβαιώσεις.   

 Sequence Number (SEQN): Έχει μήκος 1 bit. Αρχικοποιείται στην τιμή 1. Επηρεάζεται μόνο από 

πακέτα που έχουν στο ωφέλιμο φορτίο τους το πεδίο CRC.  Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα 

τέτοιο πακέτο, η τιμή του πεδίου αντιστρέφεται. Αν ο παραλήπτης λάβει δύο συνεχόμενα 

πακέτα με το ίδιο SEQN, δεν λαμβάνει υπόψη το δεύτερο και στέλνει μία NAK.   

 Header Error Check (HEC): Έχει μήκος 8 bits. Συµπεριλαμβάνεται για να εξασφαλίσει την 

ορθότητα των επικεφαλίδων. Υπολογίζεται για τα προηγούμενα πεδία της επικεφαλίδας (10 

bits). Κάθε φορά που λαμβάνεται ένα πακέτο γίνεται έλεγχος του HEC. Αν δεν ταιριάζει, 

ολόκληρο το πακέτο απορρίπτεται.  

Τα προηγούμενα πεδία έχουν συνολικό μήκος 18 bits. Όταν η επικεφαλίδα μεταδίδεται, κάθε bit 

στέλνεται 3 φορές (1/3 rate FEC Code). Αυτό γίνεται για να μπορέσει ο παραλήπτης να κάνει διόρθωση 

λαθών. Τελικά η επικεφαλίδα φαίνεται να αποτελείται από 54 bits. 

 

Ωφέλιμο φορτίο 
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Εδώ υπάρχουν δύο πεδία, των σύγχρονων δεδομένων και των ασύγχρονων. Τα πακέτα ACL έχουν μόνο 

το πεδίο των ασύγχρονων δεδομένων, ενώ τα πακέτα SCO και eSCO μόνο το πεδίο των σύγχρονων 

δεδομένων, εκτός των πακέτων DV που έχουν και τα δύο πεδία. Στα πακέτα SCO, το ωφέλιμο φορτίο 

έχει προκαθορισμένο μήκος, περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα και δεν υπάρχει επικεφαλίδα ωφέλιμου 

φορτίου. Στα πακέτα eSCO, το πεδίο αποτελείται από τα δεδομένα και έναν CRC κώδικα για τον έλεγχο 

της ορθής μετάδοσης. Δεν υπάρχει και πάλι επικεφαλίδα ωφέλιμου φορτίου. Στα πακέτα ACL το πεδίο 

αποτελείται από την επικεφαλίδα του ωφέλιμου φορτίου, το σώμα του ωφέλιμου φορτίου και μπορεί 

να έχει και έναν κώδικα CRC για ανίχνευση λαθών. Το μήκος του πεδίου εξαρτάται από τον τύπο του 

μηνύματος και αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο. Η επικεφαλίδα του ωφέλιμου φορτίου 

αποτελείται από την ταυτότητα λογικού καναλιού (LLID, 2 bits), από την ένδειξη ροής (FLOW, 1bit) και 

από την ένδειξη μήκους του ωφέλιμου φορτίου (5 bits για όλα τα πακέτα βασικού ρυθμού που 

ανήκουν στα τμήματα 1και 2 ή 10 bits για όλα τα πακέτα βασικού ρυθμού που ανήκουν στα τμήματα 3 

και 4 και για τα πακέτα επαυξημένου ρυθμού).  

 

4.1.4 Επίπεδο Link Manager  

Το πρωτόκολλο του επιπέδου αυτού (LMP) χρησιμοποιείται για να ελέγχει και να διαπραγματεύεται 

όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνδεση δύο συσκευών. Παρέχει όλες τις απαραίτητες μεθόδους 

για τη δημιουργία ή τη διακοπή μιας σύνδεσης, παρέχει μηχανισμούς για την QοS, διαχειρίζεται το 

συγχρονισμό και την ασφάλεια των συνδέσεων. Τα πρωτόκολλα Link Manager των συνδεδεμένων 

συσκευών επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της λογικής μεταφοράς ACL. Για την επικοινωνία τους 

χρησιμοποιούν τα κατώτερα επίπεδα της στοίβας πρωτοκόλλων.   

 

4.1.4.1 Πακέτα LMP 

Όλα τα πακέτα LMP μεταφέρονται με τις λογικές συνδέσεις ACL-C, οι οποίες έχουν υψηλότερη 

προτεραιότητα από όλες τις άλλες συνδέσεις. Τα πακέτα αυτά διακρίνονται με τη βοήθεια του πεδίου 

LLID, που βρίσκεται στην επικεφαλίδα του ωφέλιμου φορτίου. Οι δυνατότητες ανίχνευσης και 

διόρθωσης λαθών του επιπέδου βασικής ζώνης είναι ικανοποιητικές για τα πακέτα LMP και για το λόγο 

αυτό δεν περιέχουν τέτοιους κώδικες. Τα πακέτα LMP για τη μετάδοση τους χρησιμοποιούν τα πακέτα 

DM1. Το πεδίο FLOW της επικεφαλίδας του πακέτου έχει πάντα την τιμή 1 και αγνοείται κατά τη λήψη.  

 Κάθε μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου LM (LMP PDU) αρχίζει με έναν δείκτη μετάβασης του ενός bit 

(TID, Single Bit Transaction Identifier). Αυτός είναι 0 αν ο master ξεκινήσει τη μετάδοση και 1 αν την 

ξεκινήσει ένας slave. Ακολουθεί ένας κώδικας λειτουργίας των 7 ή 15 bits (OpCode, Operation Code), ο 

οποίος χαρακτηρίζει τον τύπο του μηνύματος LMP. Αν τα πρώτα 7 bits του κώδικα έχουν  τιμή από 124 

ως 127, τότε και το δεύτερο byte ανήκει σε αυτόν (15 bits). Ο κώδικας λειτουργίας ακολουθείται από 

τις παραμέτρους του μηνύματος (μία ή και περισσότερες), καθεμία από τις οποίες καταλαμβάνει έναν 

ακέραιο αριθμό από bytes. Μία LMP PDU μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. 
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Σχήμα 4-12: LMP PDU 

4.1.4.2 Διαχείριση λαθών 

Αν ο LM λάβει μία PDU με μη αναγνωρίσιμο κώδικα λειτουργίας, απαντά με το μήνυμα 

LMP_not_accepted ή LMP_not_accepted_ext με τον κωδικό λάθους unknown LMP PDU . Αν ο LM λάβει 

μία PDU με λάθος παραμέτρους, απαντά με το μήνυμα LMP_not_accepted ή LMP_not_accepted_ext με 

τον κωδικό λάθους invalid LMP parameters. Αν ο μέγιστος χρόνος απόκρισης (30 sec) περάσει, η 

συσκευή που αναμένει απάντηση θα υποθέσει ότι η διαδικασία διακόπηκε ανεπιτυχώς. Συγκρούσεις 

LMP PDUs μπορούν να συμβούν όταν και οι δύο  συσκευές προσπαθούν να αρχίσουν ταυτόχρονα ίδιες 

ή και διαφορετικές διαδικασίες. Τότε ο master απορρίπτει τις διαδικασίες που προσπαθεί να αρχίσει ο 

slave και ολοκληρώνει πρώτα τις δικές του. 

 

4.1.4.3 Μηνύματα απόκρισης 

Τα μηνύματα απόκρισης που χρησιμοποιούνται είναι τα LMP_accepted, LMP_accepted_ext,  

LMP_not_accepted και LMP_not_accepted_ext. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν τον κώδικα λειτουργίας 

του μηνύματος που έγινε αποδεκτό. Τα δύο επόμενα περιλαμβάνουν τον κώδικα λειτουργίας του 

μηνύματος που δεν έγινε αποδεκτό και τον κωδικό του λάθους. Τα μηνύματα με την κατάληξη ext 

χρησιμοποιούνται όταν ο κώδικας έχει μήκος 15 bits. 

 

4.1.4.4 Εγκατάσταση σύνδεσης 

Το σχήμα 4-13 αναπαριστά τα μηνύματα που εμπλέκονται στη διαδικασία εγκατάστασης μιας ζεύξης 

ACL. Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης ACL, ο master ή ένας slave μπορεί να ζητήσει την 

εγκατάσταση σύνδεσης SCO μέσω της υπάρχουσας ζεύξης ACL. Και οι δύο, master και slave, 

χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό το μήνυμα LMP_SCO_req. Όταν ένας master ή slave θελήσει να 

αποσυνδεθεί, στέλνει μια εντολή LMP_detach. Μια αιτιολόγηση για αυτή τη διακοπή περιλαμβάνεται 

στην εντολή. Πιθανές αιτίες είναι: 

 Τερματισμός σύνδεσης από το χρήστη 

 Ανεπάρκεια πόρων 

 Σε στάδιο απενεργοποίησης 
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Σχήμα 4-13: Εγκατάσταση σύνδεσης LMP 

4.1.4.5 Έλεγχος ισχύος 

Εάν η ισχύς του λαμβανομένου σήματος  είναι χαμηλή, μπορεί ο δέκτης να ζητήσει από τον πομπό να 

αυξήσει την ισχύ εκπομπής του με το μήνυμα  LMP_incr_power_req. Αν ο πομπός εκπέμπει με τη 

μέγιστη ισχύ, απαντά με το μήνυμα  LMP_max_power. Σε διαφορετική περίπτωση αυξάνει την ισχύ του 

κατά ένα βήμα (κυμαίνεται από 2 ως 8db). Εάν η ισχύς του λαμβανομένου σήματος  είναι υψηλή, 

μπορεί ο δέκτης να ζητήσει από τον πομπό να ελαττώσει την ισχύ εκπομπής του με το μήνυμα  

LMP_decr_power_req. Αν ο πομπός εκπέμπει με την ελάχιστη ισχύ, απαντά με το μήνυμα  

LMP_min_power. Σε διαφορετική περίπτωση ελαττώνει την ισχύ του κατά ένα βήμα. Όλα τα παραπάνω 

εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι συσκευές διαθέτουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ισχύ 

εκπομπής τους. Επίσης με LMP PDU γίνεται και η μετάβαση ενός ενεργού slave από την κατάσταση 

Connection-Active mode στις Connection-Hold mode, Connection-Sniff mode και Park, όπου η 

κατανάλωση ισχύος ελαττώνεται.   

 

4.1.4.6 Προσαρμοστική μεταπήδηση συχνότητας (Adaptive frequency hopping) 

Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της κατάστασης Connection για να βελτιώσει την απόδοση  των 

φυσικών συνδέσεων και για να μειώσει τις παρεμβολές που προκαλούνται από άλλες συσκευές που 

λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. Η PDU LMP_set_AFH περιέχει τις παραμέτρους AFH_Instant, 

AFH_Mode και AFH_Channel_Map και στέλνεται πάντοτε από το master προς το slave. Η πρώτη 

καθορίζει το πότε η ακολουθία θα ενεργοποιηθεί, η δεύτερη αν η AFH είναι ενεργοποιημένη ή όχι και η 

τρίτη το σύνολο των καναλιών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.  
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4.1.4.7 Ποιότητα υπηρεσιών (QoS) 

Το LMP υποστηρίζει μηνύματα για τον έλεγχο της ποιότητας υπηρεσίας σε μία σύνδεση. Η PDU  

LMP_quality_of_service χρησιμοποιείται για να καθορίζονται το μέγιστο διάστημα αποστολής 

μηνυμάτων από το master σε ένα συγκεκριμένο slave και το πόσες φορές ένα πακέτο εκπομπής θα 

επαναληφθεί. Αυτή αποστέλλεται πάντοτε από το master προς το slave. Επίσης υποστηρίζονται 

μηνύματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν τον τύπο των μεταδιδόμενων πακέτων. Αυτό γίνεται με την 

PDU  LMP_preferred_rate, που στέλνει ο παραλήπτης των μηνυμάτων στον αποστολέα τους. Αυτή 

περιέχει μία παράμετρο που καθορίζει τον προτιμώμενο κώδικα διόρθωσης λαθών και το προτιμώμενο 

μήκος των πακέτων σε χρονοσχισμές.   

 

4.1.4.8 Έλεγχος πακέτων πολλαπλών χρονοσχισμών 

Σε μία νέα σύνδεση ACL-U, το προκαθορισμένο μήκος του πακέτου είναι μία χρονοσχισμή. Αυτό μπορεί 

να αλλάξει με τις PDU   LMP_max_slot και LMP_max_slot_req, οι οποίες έχουν την παράμετρο max που 

καθορίζει το μήκος σε αριθμό χρονοσχισμών. Στις συνδέσεις SCO και eSCO τα πακέτα έχουν 

συγκεκριμένο μήκος, το οποίο καθορίζεται κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης και δεν μπορεί να 

αλλάξει. 

 

4.1.4.9 Ασφάλεια 

Με τη χρησιμοποίηση των τεχνικών πιστοποίησης ταυτότητας και κρυπτογράφησης, το Bluetooth 

παρέχει στο χρήστη ασφαλείς συνδέσεις. Κάθε συσκευή Bluetooth μπορεί να λειτουργήσει σε μία από 

τις τρεις καταστάσεις ασφάλειας: 

 Κατάσταση ασφάλειας 1. Είναι μια μη ασφαλής κατάσταση στην οποία η συσκευή δεν ξεκινάει 

καμιά διαδικασία ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της  επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth 

να εγκαταστήσουν συνδέσεις με τη συγκεκριμένη συσκευή. 

 Κατάσταση ασφάλειας 2. Η ασφάλεια εφαρμόζεται στο στρώμα εφαρμογών. Η συσκευή δεν 

ξεκινά καμιά διαδικασία ασφάλειας έως ότου δημιουργηθεί το κανάλι στο επίπεδο του 

πρωτόκολλου L2CAP. Το αν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ασφάλειας εξαρτάται στη συνέχεια 

από τις απαιτήσεις είτε του ίδιου του καναλιού είτε των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν.  

 Κατάσταση ασφάλειας 3. Είναι η πιο ασφαλής. Η ασφάλεια εφαρμόζεται στο στρώμα σύνδεσης 

(link level). Η συσκευή ξεκινά τις διαδικασίες ασφάλειας πριν καν ολοκληρωθεί η δημιουργία 

της σύνδεσης στο επίπεδο του πρωτόκολλου LMP. 

 

Πιστοποίησης ταυτότητας 

Στη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας συμμετέχουν δύο συσκευές, ο ελεγκτής (verifier) και ο 

ενάγων (claimant). Και ο master και ο slave  μπορεί να είναι ελεγκτές. Ο ελεγκτής στέλνει την PDU 
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LMP_au_rand, η οποία περιέχει έναν τυχαίο αριθμό. Ο ενάγων υπολογίζει μία απάντηση, η οποία είναι 

συνάρτηση αυτού του αριθμού, της διεύθυνσης της συσκευής του και ενός μυστικού κλειδιού που το 

γνωρίζουν και οι δύο. Η απάντηση στέλνεται στον ελεγκτή, ο οποίος ελέγχει αν είναι σωστή ή όχι. Αν η 

απάντηση είναι σωστή, συνεχίζεται η διαδικασία εγκατάστασης σύνδεσης, διαφορετικά διακόπτεται. 

Σε περίπτωση που οι συσκευές δεν γνωρίζουν το μυστικό κλειδί, αυτό παράγεται ξεχωριστά σε κάθε 

συσκευή μέσω μίας διαδικασίας που χρησιμοποιεί  το Personal Identification Number (PIN) και τη 

διεύθυνση της μίας συσκευής και έναν τυχαίο αριθμό. Το μυστικό κλειδί αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος 

συσκευών και δεν μεταδίδεται ποτέ στο κανάλι. 

 

Κρυπτογράφηση 

Η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται μετά την πιστοποίηση ταυτότητας, εφόσον έχουν συμφωνήσει οι 

συσκευές. Μπορεί να εφαρμοσθεί είτε για όλα τα πακέτα είτε μόνο για τα πακέτα μίας σύνδεσης 

σημείου προς σημείο. Για να εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος κρυπτογράφησης σε ένα piconet, ο master 

παράγει ένα προσωρινό κλειδί με τη βοήθεια ενός τυχαίου αριθμού. Στη συνέχεια στέλνει τον ίδιο 

αριθμό σε όλες τις συσκευές για να δημιουργήσουν και αυτές το ίδιο κλειδί. Η διακοπή της 

κρυπτογράφησης μπορεί να ζητηθεί από οποιαδήποτε συσκευή, αλλά ο master είναι αυτός που θα 

δώσει την εντολή. 
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4.2 ZigBee 

 

Το ZigBee είναι μία από τις πιο νέες τεχνολογίες στο χώρο των ασύρματων δικτύων προσωπικού χώρου 

(WPANs). Προήλθε από τη συνεργασία της εταιρίας ZigBee Alliance με την επιτροπή IEEE 802.15.4 και 

παρέχει τη δυνατότητα για συνδέσεις συσκευών με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, χαμηλό κόστος και 

χαμηλή κατανάλωσης ισχύος. Η επιτροπή IEEE 802.15.4 ασχολήθηκε με τις προδιαγραφές των δύο 

χαμηλότερων επιπέδων (φυσικό και ελέγχου πρόσβασης στο μέσο), ενώ η ZigBee Alliance με τα 

ανώτερα επίπεδα (δικτύου και εφαρμογών). Το Μάιο του 2003 εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της 

επιτροπής IEEE 802.15.4 και το Δεκέμβριο του 2004 οι προδιαγραφές της  ZigBee Alliance για την 

έκδοση 1.0 του ZigBee. 

 

4.2.1 Η στοίβα πρωτοκόλλων του ZigBee 

Η στοίβα πρωτοκόλλων του ZigBee αποτελείται από 4 επίπεδα. Κάθε επίπεδο εκτελεί ένα συγκεκριμένο 

σύνολο λειτουργιών και παρέχει τις υπηρεσίες του στο ανώτερο επίπεδο μέσω μιας διεπαφής που 

ονομάζεται σημείο πρόσβασης υπηρεσιών ( service access point, SAP). Τα τέσσερα επίπεδα της στοίβας 

πρωτοκόλλων του ZigBee24 (σχήμα 4.14) είναι τα παρακάτω: 

 Το φυσικό επίπεδο (Physical layer, PHY): Είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση του πομποδέκτη, μετάδοση και λήψη δεδομένων, ανίχνευση ενέργειας στο 

κανάλι, εκτίμηση της κατάστασης των καναλιών για την πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση 

φέροντος και  με αποφυγή συγκρούσεων (CSMA-CA) και τη μέτρηση της ποιότητας των 

λαμβανομένων πακέτων. 

 Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium access control layer, MAC): Παρέχει 

υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων και διαχείρισης. Είναι υπεύθυνο για την πρόσβαση στο 

κανάλι, για τη διαχείριση των χρονοσχισμών και για την παροχή μιας αξιόπιστης σύνδεσης 

μεταξύ δύο επιπέδων MAC. Επιπρόσθετα παρέχει τα μέσα για την εφαρμογή διαφόρων 

μηχανισμών ασφάλειας.      

 Το επίπεδο δικτύου (Network layer, NWK): Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του δικτύου, για 

την είσοδο και την έξοδο μία συσκευής από ένα δίκτυο, για την ασφάλεια και για τη 

δρομολόγηση των μεταδιδόμενων πακέτων. 

 Το επίπεδο εφαρμογών (Application layer, APL): Περιλαμβάνει το υποεπίπεδο υποστήριξης 

εφαρμογών (Application support sublayer,  APS), το πλαίσιο εφαρμογών (Application 

framework, AF), τα αντικείμενα συσκευής ZigBee (ZigBee Device Objects, ZDO) και τις 

καθορισμένες από τον κατασκευαστή εφαρμογές. Το υποεπίπεδο APS είναι υπεύθυνο για τη 

σύνδεση δύο συσκευών βάση των αναγκών και των υπηρεσιών τους και για την αποστολή 

δεδομένων μεταξύ τους. Τα ZDO είναι αυτά που καθορίζουν το ρόλο της κάθε συσκευής στο 

                                                             
24 IEEE Standard 802.15.4. Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY). Specifications for Low-Rate 
Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)”, IEEE, 1 October 2003 
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δίκτυο και το επίπεδο ασφάλειας. Επίσης συμβάλλουν στην ανίχνευση των συσκευών σε ένα 

δίκτυο και στον προσδιορισμό των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν. Το πλαίσιο εφαρμογών 

είναι το περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται οι εφαρμογές μέσα σε μία συσκευή ZigBee. 

 
Σχήμα 4-14: Η στοίβα πρωτοκόλλων του ZigBee 

4.2.2 Τύποι συσκευών 

Σε ένα δίκτυο που λειτουργεί με βάση τη στοίβα πρωτοκόλλων του ZigBee, οι συσκευές μπορούν να 

διακριθούν σε πλήρους λειτουργίας (full-function device , FFD) και μειωμένης λειτουργίας (reduced-

function device, RFD).  Σε κάθε δίκτυο υπάρχει πάντοτε μία FFD που έχει το ρόλο του συντονιστή του 

δικτύου (PAN coordinator). Οι FFDs μπορούν να επικοινωνήσουν με όλες τις άλλες συσκευές, ενώ οι 

RFDs μόνο με μία FFD. Οι RFDs χρησιμοποιούνται σε πολύ απλές εφαρμογές. 

  

4.2.3 Τοπολογίες δικτύων 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών, το ZigBee μπορεί να υποστηρίξει δύο τοπολογίες δικτύων 

(σχήμα 4-15). Ανεξαρτήτως τοπολογίας, κάθε συσκευή έχει μία μοναδική διεύθυνση με μήκος 64 bits. 

Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μέσα σε ένα δίκτυο ή να χρησιμοποιηθεί από το 

συντονιστή για να χορηγήσει μία συντομευμένη διεύθυνση (16 bits) στη συσκευή. Για κάθε δίκτυο που 

δημιουργείται, ο συντονιστής επιλέγει μία ταυτότητα (16 bits) που προσδιορίζει μοναδικά το 

συγκεκριμένο δίκτυο. Ο συνδυασμός ταυτότητας δικτύου και διεύθυνσης συσκευής επιτρέπει την 

επικοινωνία μεταξύ συσκευών. Κάθε δίκτυο μπορεί να έχει μέχρι και 255 συσκευές.  

 Τοπολογία σε σχήμα αστεριού. Σε αυτή υπάρχει ο συντονιστής του δικτύου, ο οποίος 

εγκαθιστά συνδέσεις σημείου προς σημείο με άλλες συσκευές. Επίσης ο συντονιστής   
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λειτουργεί και ως δρομολογητής για τη μεταφορά των δεδομένων μεταξύ των άλλων 

συσκευών, αφού αυτές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας. 

 Τοπολογία σημείου προς σημείο. Κάθε συσκευή εγκαθιστά συνδέσεις σημείου προς σημείο με 

άλλες συσκευές που βρίσκονται μέσα στην εμβέλεια της. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 

δίκτυα που έχουν τη μορφή δένδρου ή πλέγματος. Με τη βοήθεια αλγορίθμων δρομολόγησης, 

όλες οι συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Πολλά τέτοια δίκτυα μπορούν να 

ενωθούν μεταξύ τους και να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο. Στο μεγαλύτερο δίκτυο υπάρχει 

μόνο ένας συντονιστής δικτύου, ενώ κάθε μικρότερο δίκτυο έχει από ένα δρομολογητή. 

Σχήμα 4-15: Τοπολογίες δικτύων 

 

4.2.4 Φυσικό επίπεδο (Physical layer, PHY) 

Το φυσικό επίπεδο παρέχει δύο ειδών υπηρεσίες, δεδομένων και διαχείρισης,  στο επίπεδο MAC. Η 

πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται μέσω δύο διαφορετικών σημείων πρόσβασης υπηρεσιών (SAPs), 

των PHY dataSAP (PD-SAP) και PLME-SAP. Επίσης στο επίπεδο αυτό υπάρχει και μία βάση δεδομένων 

(PHY PIB) που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία του (κανάλι που χρησιμοποιείται, 

κανάλια που υποστηρίζονται, εκπεμπόμενη ισχύς, τρόπος ανίχνευσης ελεύθερου καναλιού). 

 

4.2.4.1 Χαρακτηριστικά καναλιών και διαμόρφωσης 

Ένα σύνολο 27 καναλιών, αριθμημένα από 0 ως 26, είναι διαθέσιμα σε 3 ζώνες συχνοτήτων. Ένα κανάλι 

υπάρχει μεταξύ 868 και 868,6 MHz, 10 κανάλια μεταξύ 902 και 928 MHz και 16 κανάλια μεταξύ 2,4 και 

2,4835 GHz. Κάθε συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα κανάλια, εκτός και αν κάποια από αυτά 

δεν είναι ελεύθερα στην περιοχή που λειτουργεί. Η κεντρική συχνότητα αυτών των καναλιών 

υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους. 

03,868  kMHzf C   

10,.....,2,1)1(2906  kMHzkfC   
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26,.....,12,11)11(52405  kMHzkf C   

όπου k είναι ο αριθμός του καναλιού. 

 

Σχήμα 4-16: Ζώνες συχνοτήτων και διαθέσιμα κανάλια 

Στη ζώνη μεταξύ 2,4 και 2,4835 GHz κάθε 4 bits πληροφορίας σχηματίζουν ένα σύμβολο. Στη συνέχεια 

εφαρμόζεται η εξάπλωση φάσματος άμεσης ακολουθίας (DSSS). Με αυτή κάθε σύμβολο μετατρέπετε 

σε μία ακολουθία των 32 chips (παράρτημα Α). Η ακολουθία αυτή διαμορφώνεται με τη χρήση της 

αντισταθμισμένης  QPSK και μορφοποιητικό παλμό μισού ημιτόνου. Τα άρτια chips χρησιμοποιούν την 

κανονική μορφή του φέροντος, ενώ τα περιττά την ορθογώνια μορφή του. Οι μορφοποιητικοί παλμοί 

των περιττών καθυστερούν σε σχέση με αυτούς των άρτιων κατά το μισό της διάρκειας του chip. Η 

μετάδοση στον αέρα ξεκινά με το λιγότερο σημαντικό chip. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνετε ρυθμός 

μετάδοσης ίσος με 250 kbps (ο ρυθμός μετάδοσης των chip είναι 2 Mchips/s). 

Στις άλλες δύο ζώνες τα bits πληροφορίας διέρχονται αρχικά από έναν διαφορικό κωδικοποιητή. Η 

ακολουθία εξόδου του προκύπτει από την σχέση: 1 nnn ERE  ,όπου Rn είναι το bit πληροφορίας 

που κωδικοποιείται, En είναι η έξοδος του αποκωδικοποιητή και  En-1 είναι το προηγούμενο 

κωδικοποιημένο bit. Στην συνέχεια κάθε bit μετατρέπετε σε μία ακολουθία των 15 chips (παράρτημα 

Α). Η ακολουθία αυτή διαμορφώνεται με BPSK και μορφοποιητικό παλμό ανυψωμένου συνημιτόνου. 

Σε αυτή, η φάση του φέροντος εναλλάσσεται μεταξύ δύο τιμών που απέχουν κατά 180ο σε 

αντιστοίχηση με την τιμή του chip που μεταδίδεται. Η μετάδοση στον αέρα ξεκινά με το λιγότερο 

σημαντικό chip. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνετε ρυθμός μετάδοσης ίσος με 40 kbps στη ζώνη μεταξύ 

902 και 928 MHz (ο ρυθμός μετάδοσης των chip σε αυτή είναι 600 Kchips/s) και 20 kbps στη ζώνη 

μεταξύ 868 και 868,6 MHz (ο ρυθμός μετάδοσης των chip σε αυτή είναι 300 Kchips/s). 

Ο πομπός, και στις 3 ζώνες συχνοτήτων, έχει ελάχιστη ισχύ εκπομπής ίση με -3 dBm, ενώ η μέγιστη  

περιορίζεται από τη νομοθεσία κάθε περιοχής. Ο κάθε πομπός έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει την ισχύ 

εκπομπής του, έτσι ώστε να εκπέμπει πάντοτε με την ελάχιστη απαιτούμενη. Η ευαισθησία του δέκτη 

είναι -85 dBm ή καλύτερη στη ζώνη μεταξύ 2,4-2,4835 GHz και -92 dBm ή καλύτερη στις άλλες δύο. Η 

ευαισθησία ορίζεται ως η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς για να έχουμε ποσοστό λανθασμένων πλαισίων 

μικρότερο του 1% για πλαίσια με 20 bytes ωφέλιμο φορτίο.  
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4.2.4.2 Πρόσβαση στο κανάλι 

Οι μεταδόσεις σε κάθε κανάλι μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο χρησιμοποιείται 

ο μηχανισμός πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος, αποφυγή συγκρούσεων και χωρίς 

χρονοσχισμές  (unslotted CSMA-CA). Κάθε συσκευή πριν να μεταδώσει, ανιχνεύει το κανάλι. Αν είναι 

αδρανές, αρχίζει να μεταδίδει. Αν είναι κατειλημμένο, ο αποστολέας αναβάλλει τη μετάδοση μέχρι το 

κανάλι να γίνει αδρανές. 

Στο δεύτερο τρόπο χρησιμοποιείται το υπερπλαίσιο, το οποίο οριοθετείται από τα αναγνωριστικά 

σήματα και χωρίζεται σε 16 χρονοσχισμές ίσης διάρκειας. Η διάρκειά του υπολογίζεται από τη σχέση 

140236,15  nmsn  . Το αναγνωριστικό σήμα στέλνεται πάντοτε στην πρώτη χρονοσχισμή. 

Τα σήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη δομή του υπερπλαισίου, για το 

συγχρονισμό των συσκευών του δικτύου και για τον προσδιορισμό του δικτύου. 

Το υπερπλαίσιο μπορεί να έχει ένα ενεργό και ένα μη ενεργό μέρος. Η δομή και η διάρκειά  του 

καθορίζονται από το συντονιστή του δικτύου (σχήμα 4-17). Κατά τη διάρκεια του μη ενεργού μέρους, ο 

συντονιστής δεν αλληλεπιδρά με το δίκτυο του και λειτουργεί με χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Το 

ενεργό μέρος αποτελείται από την περίοδο πρόσβασης με ανταγωνισμό (CAP) και από την περίοδο 

χωρίς ανταγωνισμό (CFP). Στην CAP κάθε συσκευή που μεταδίδει χρησιμοποιεί το μηχανισμό 

πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος, αποφυγή συγκρούσεων και  χρονοσχισμές  (slotted 

CSMA-CA). Αυτό είναι το ίδιο με το unslotted CSMA-CA, με τη διαφορά ότι οι μεταδόσεις ξεκινούν 

πάντοτε στην αρχή κάποιας χρονοσχισμής και σε περίπτωση κατειλημμένου καναλιού, ο αποστολέας 

αναβάλλει τη μετάδοση για τυχαίο αριθμό χρονοσχισμών. Όταν ένα κανάλι είναι αδρανές, η μετάδοση 

πραγματοποιείται μόνο αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της CAP. 

 

Σχήμα 4-17: Παράδειγμα υπερπλαισίου 

Η CFP περιέχει κρατημένες χρονοσχισμές και βρίσκεται ακριβώς πριν το μη ενεργό μέρος. Οι 

χρονοσχισμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση εφαρμογών που απαιτούν 

συγκεκριμένο εύρος ζώνης. 

 

4.2.4.3 Υπηρεσίες δεδομένων φυσικού επιπέδου 

Το σημείο πρόσβασης υπηρεσιών για δεδομένα (PD-SAP)  υποστηρίζει τη μεταφορά των μονάδων 

δεδομένων πρωτοκόλλου του επιπέδου MAC (MPDUs). Για την πραγματοποίηση της μεταφοράς αυτής 

ορίζονται τρεις στοιχειώδεις υπηρεσίες. 

 PD-DATA.request. Το επίπεδο MAC ζητά από το φυσικό επίπεδο την αποστολή μίας MPDU. 
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 PD-DATA.confirm. Το φυσικό επίπεδο επιβεβαιώνει, θετικά ή αρνητικά, στο επίπεδο MAC την 

αποστολή μίας MPDU.  

 PD-DATA.indication. Το επίπεδο MAC ενημερώνεται από το φυσικό επίπεδο για την άφιξη 

δεδομένων. 

Η μεταφορά των MPDUs γίνεται με τα πακέτα φυσικού επιπέδου. Η γενική δομή ενός τέτοιου πακέτου 

φαίνεται στο σχήμα 4-18. Τα αριστερά bits όλων των πεδίων είναι τα λιγότερο σημαντικά. Το κάθε 

πακέτο αποτελείται από τα πεδία επικεφαλίδα συγχρονισμού (SHR, synchronization header), 

επικεφαλίδα φυσικού επιπέδου (PHR, PHY header) και ωφέλιμο φορτίο φυσικού επιπέδου (PHY 

payload). Η επικεφαλίδα συγχρονισμού (5 bytes) αποτελείται από το πρόθεμα (Preamble, 4 bytes), το 

οποίο χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό του δέκτη και παίρνει την τιμή 0, και από τον οριοθέτη 

έναρξης πλαισίου (start-of-frame delimiter, SFD, 1 byte,), ο οποίος χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει 

την έναρξη των δεδομένων και παίρνει πάντοτε την τιμή 11100101 (το αριστερό bit είναι το λιγότερο 

σημαντικό). Η επικεφαλίδα φυσικού επιπέδου (1 byte) αποτελείται από το μήκος του πλαισίου (7 bits), 

το οποίο προσδιορίζει το μήκος του ωφέλιμου φορτίου σε bytes και παίρνει τιμές από 0 ως 127, και 

από 1 bit, το οποίο είναι κρατημένο για μελλοντική χρήση. Τέλος το πεδίο ωφέλιμο φορτίο φυσικού 

επιπέδου περιέχει την MPDU. 

 

Σχήμα 4-18: Πακέτο φυσικού επιπέδου 

4.2.5 Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium access control layer, MAC) 

Το επίπεδο MAC παρέχει τις υπηρεσίες του στο επίπεδο δικτύου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες 

δεδομένων γίνεται μέσω του MLDE-SAP, ενώ για τις υπηρεσίες διαχείρισης υπάρχει το MLME-SAP. 

Επίσης στο επίπεδο αυτό υπάρχει και μία βάση δεδομένων (MAC PIB) που περιέχει πληροφορίες 

σχετικές με τη λειτουργία του.  

 

4.2.5.1 Πλαίσια MAC 

Ορίζονται τέσσερις διαφορετικοί τύποι πλαισίων, τα δεδομένα, οι επιβεβαιώσεις, οι εντολές και τα 

αναγνωριστικά σήματα. Η γενική δομή ενός πλαισίου MAC φαίνεται στο σχήμα 4-19. Αποτελείται από 

τα πεδία επικεφαλίδα MAC (MHR), ωφέλιμο φορτίο MAC και υποσημείωση MAC (MFR). Το MHR 

περιέχει τα πεδία έλεγχο πλαισίου, αριθμό ακολουθίας και διευθύνσεων. Το πεδίο ωφέλιμο φορτίο 

MAC περιέχει διάφορες πληροφορίες ανάλογα με τον τύπο του πλαισίου. Το MFR περιέχει την 

ακολουθία ελέγχου του πλαισίου (FCS). Το συνολικό μήκος του πλαισίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 127 

bytes (μέγιστο μήκος ωφέλιμου φορτίου του πακέτου φυσικού επιπέδου).    
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Σχήμα 4-19: Γενική δομή πλαισίου MAC 

Πεδίο ελέγχου πλαισίου 

Έχει μήκος 2 bytes και η δομή του φαίνεται στο σχήμα 4-20. Αποτελείται από τα παρακάτω υποπεδία:  

 Τύπος πλαισίου (frame type, 3 bits). Καθορίζει τον τύπο του πλαισίου (δεδομένα, επιβεβαίωση, 

εντολή ή αναγνωριστικό σήμα). 

 Ασφάλεια (security enabled, 1 bit). Παίρνει την τιμή 0 όταν το πλαίσιο δεν είναι 

κρυπτογραφημένο και την τιμή 1 σε αντίθετη περίπτωση. 

 Πλαίσιο που εκκρεμεί (frame pending, 1 bit). Παίρνει την τιμή 1 όταν ο αποστολέας έχει και 

άλλα δεδομένα να στείλει στον παραλήπτη και την τιμή 0 σε αντίθετη περίπτωση. 

 Αίτημα επιβεβαίωσης (acknowledgment request, 1 bit). Παίρνει την τιμή 1 όταν ο αποστολέας 

θέλει ο λάβει επιβεβαίωση για το πλαίσιο και την τιμή 0 σε αντίθετη περίπτωση.  

 Intra-PAN (1 bit). Καθορίζει εάν το πλαίσιο θα σταλεί μέσα στο ίδιο PAN ή σε διαφορετικό. 

 Τα επόμενα 3 bits είναι κρατημένα για μελλοντική χρήση. 

 Μορφή διεύθυνσης προορισμού (destination addressing mode, 2 bits). Καθορίζει τον τύπο, την 

ύπαρξη και το μέγεθος των υποπεδίων προορισμού στα πεδία διευθύνσεων. 

 Τα επόμενα 2 bits είναι κρατημένα για μελλοντική χρήση. 

 Μορφή διεύθυνσης πηγής (source addressing mode, 2 bits). Καθορίζει τον τύπο, την ύπαρξη και 

το μέγεθος των υποπεδίων πηγής στα πεδία διευθύνσεων. 

 

Σχήμα 4-20: Πεδίο έλεγχος πλαισίου 

Πεδίο αριθμός ακολουθίας 

 Έχει μήκος 8 bits και παίρνει μία τυχαία τιμή. Χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίζεται ένα πλαίσιο 

επιβεβαίωσης με το πλαίσιο εντολής ή δεδομένων. Έτσι, όταν φθάσει μία επιβεβαίωση, ο παραλήπτης 

γνωρίζει ότι το πλαίσιο εντολής ή δεδομένων που έχει τον ίδιο αριθμό ακολουθίας με αυτή, έχει 

φθάσει στον προορισμό του. Στην περίπτωση των αναγνωριστικών σημάτων ο αριθμός ακολουθίας 

προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο σήμα. 
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Πεδία διευθύνσεων 

Η ύπαρξη των πεδίων αυτών καθώς και το μήκος τους εξαρτώνται από τον τύπο του πλαισίου. Στα 

πλαίσια επιβεβαιώσεων δεν υπάρχουν καθόλου. Αποτελούνται από τα παρακάτω υποπεδία: 

 Ταυτότητα δικτύου προορισμού (destination PAN identifier, 0 ή 16 bits). Προσδιορίζει την 

ταυτότητα του δικτύου στο οποίο ανήκει ο παραλήπτης. Η ύπαρξη του εξαρτάται από την τιμή 

του υποπεδίου destination addressing mode του έλεγχου πλαισίου. Επίσης δεν υπάρχει στα 

πλαίσια των αναγνωριστικών σημάτων. 

 Διεύθυνση προορισμού (destination address, 16 ή 32 bits). Προσδιορίζει τη διεύθυνση του 

παραλήπτη. Δεν υπάρχει στο πλαίσιο όταν η τιμή του υποπεδίου destination addressing mode 

είναι 0. Επίσης δεν υπάρχει στα πλαίσια των αναγνωριστικών σημάτων. 

 Ταυτότητα δικτύου πηγής (source PAN identifier, 0 ή 16 bits). Προσδιορίζει την ταυτότητα του 

δικτύου στο οποίο ανήκει ο δημιουργός του πλαισίου. Η ύπαρξη του εξαρτάται από την τιμή 

του υποπεδίου source addressing mode του έλεγχου πλαισίου. 

 Διεύθυνση πηγής (source address, 16 ή 32 bits). Προσδιορίζει τη διεύθυνση του δημιουργού 

του πλαισίου. Δεν υπάρχει στο πλαίσιο όταν η τιμή του υποπεδίου source addressing mode 

είναι 0. 

 

Ακολουθία ελέγχου πλαισίου (FCS)    

Έχει μήκος 2 bytes. Περιέχει κώδικα CRC για ανίχνευση λαθών. Υπολογίζετε για τα πεδία επικεφαλίδα 

MAC (MHR) και ωφέλιμο φορτίο MAC. 

 

Ωφέλιμο φορτίο MAC 

Περιέχει διάφορες πληροφορίες ανάλογα με τον τύπο του πλαισίου. Μπορεί να είναι 

κρυπτογραφημένο. Σε ένα αναγνωριστικό σήμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή του 

υπερπλαισίου, σε ένα πλαίσιο δεδομένων περιέχει τα δεδομένα του ανωτέρου επιπέδου, σε μία 

επιβεβαίωση δεν υπάρχει καθόλου και σε ένα πλαίσιο εντολών περιέχει την εντολή που μεταδίδεται. 

  

4.2.5.2 Λειτουργίες επιπέδου MAC 

Το επίπεδο MAC έχει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Δημιουργία αναγνωριστικών σημάτων εάν η συσκευή είναι συντονιστής του δικτύου. Τα 

σήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη δομή του υπερπλαισίου, για το 

συγχρονισμό των συσκευών του δικτύου και για τον προσδιορισμό του δικτύου. 

 Υποστήριξη στη δημιουργία και διατήρηση δικτύων. Το επίπεδο MAC έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει από το φυσικό επίπεδο να εκτελέσει ανίχνευση σε ορισμένα κανάλια και στη συνέχεια 

να παραδώσει τα αποτελέσματα της ανίχνευσης στο επίπεδο δικτύου. Με αυτό τον τρόπο 
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ανιχνεύονται τα αναγνωριστικά σήματα που εκπέμπουν οι συντονιστές των δικτύων. Στη 

συνέχεια το επίπεδο δικτύου μπορεί να ζητήσει τη σύνδεση σε κάποιο δίκτυο. Επιπλέον το 

επίπεδο MAC μπορεί να ζητήσει από το  φυσικό επίπεδο να μετρήσει την ενέργεια σε ένα 

σύνολο καναλιών. Οι μετρήσεις αυτές παραδίδονται στο επίπεδο δικτύου για να επιλέξει το 

κατάλληλο κανάλι για τη δημιουργία ενός δικτύου. 

 Υποστήριξη υπηρεσιών ασφάλειας. Το επίπεδο MAC είναι σε θέση να παρέχει στα ανώτερα του 

επίπεδα κάποιες βασικές υπηρεσίες ασφαλείας, όταν αυτό του ζητηθεί. Τα κλειδιά και οι λίστες 

που απαιτούνται για αυτές, του τα παρέχουν τα ανώτερα επίπεδα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

ασφαλείας είναι ο έλεγχος πρόσβασης, η κρυπτογράφηση των δεδομένων και η ακεραιότητα 

των πλαισίων. Στον έλεγχο πρόσβασης, κάθε συσκευή διατηρεί μία λίστα με συσκευές και μόνο 

από αυτές μπορεί να δεχθεί πλαίσια. Η κρυπτογράφηση των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια 

ενός κλειδιού το οποίο είναι γνωστό σε μία ομάδα συσκευών. Σκοπός της είναι να μη 

διαβαστούν τα δεδομένα από συσκευές που δεν διαθέτουν το κλειδί και εφαρμόζεται μόνο στο 

ωφέλιμο φορτίο των πλαισίων. Στην ακεραιότητα των πλαισίων χρησιμοποιείται ένας κωδικός 

ακεραιότητας μηνυμάτων για να μην τροποποιηθούν τα δεδομένα από συσκευές που δε 

διαθέτουν το κλειδί κρυπτογράφησης. Επιπλέον αυτός ο κωδικός παρέχει τη διαβεβαίωση ότι 

τα δεδομένα στάλθηκαν από μία συσκευή που γνωρίζει το κλειδί. 

Το επίπεδο MAC, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, μπορεί να προσφέρει 

διαφορετικές υπηρεσίες ασφαλείας. Έτσι σε μία συσκευή που λειτουργεί με μη ασφαλή τρόπο, 

δεν παρέχει καμία ασφάλεια. Σε μία συσκευή που λειτουργεί με λίστα έλεγχου πρόσβασης, 

δέχεται πλαίσια μόνο από τις συσκευές που περιέχονται στην λίστα. Τέλος, σε μία συσκευή που 

λειτουργεί με ασφαλή τρόπο, παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες.    

 Πρόσβαση στο κανάλι. Το επίπεδο MAC είναι υπεύθυνο για το πότε θα πραγματοποιούνται οι 

μεταδόσεις δεδομένων στο φυσικό κανάλι. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί τα υπερπλασία και 

το πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος και αποφυγή συγκρούσεων 

(CSMA-CA). 

 Χειρισμός και διαχείριση του μηχανισμού των εγγυημένων χρονοσχισμών. Κατά τον καθορισμό 

της δομής του υπερπλαισίου, ο συντονιστής μπορεί να δεσμεύσει μέχρι και 7 χρονοσχισμές για 

την επικοινωνία του με συγκεκριμένες συσκευές. Κατά τη διάρκεια αυτών, μία συσκευή 

μεταδίδει μόλις φθάσει η χρονοσχισμή που της αναλογεί χωρίς να χρησιμοποιήσει το 

πρωτόκολλο CSMA-CA. Η δέσμευση των χρονοσχισμών γίνεται κατόπιν αιτήσεων των 

συσκευών. Ο συντονιστής του δικτύου εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις με τη σειρά που φθάνουν 

και είναι αυτός που αποφασίζει για το αν θα δοθούν νέες χρονοσχισμές σε μία συσκευή ή θα 

αποδεσμευθούν οι κρατημένες χρονοσχισμές.  

 Παροχή μιας αξιόπιστης σύνδεσης μεταξύ δύο συσκευών. Τα πλαίσια του επιπέδου MAC 

περιέχουν το πεδίο  MFR που περιέχει την ακολουθία ελέγχου πλαισίου (FCS). Με αυτή ο 

δέκτης μπορεί να ανιχνεύσει λάθη που δημιουργήθηκαν κατά τη μετάδοση του πλαισίου. 

Επιπλέον με το υποπεδίο αίτημα επιβεβαίωσης (acknowledgment request), ο αποστολέας 

μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση για το πλαίσιο που έστειλε. Αν μία επιβεβαίωση φθάσει, 

ελέγχεται η τιμή του πεδίου αριθμός ακολουθίας. Εφόσον το πλαίσιο και η επιβεβαίωση έχουν 
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τον ίδιο αριθμό ακολουθίας, τότε η μετάδοση θεωρείται επιτυχημένη. Σε περίπτωση που δεν 

ληφθεί επιβεβαίωση ή δεν έχουν ίδιους αριθμούς ακολουθίας, ο αποστολέας θα μεταδώσει  

ξανά  το πλαίσιο.   

 

4.2.6 Επίπεδο δικτύου (Network layer, NWK) 

Το επίπεδο δικτύου παρέχει τις υπηρεσίες του, δεδομένων και διαχείρισης, στο επίπεδο εφαρμογών 

και επιπλέον εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του επιπέδου MAC. Οι υπηρεσίες δεδομένων 

παρέχονται στο επίπεδο εφαρμογών μέσω του σημείου πρόσβασης υπηρεσιών  NLDE (Network Layer 

Data Entity), ενώ οι υπηρεσίες διαχείρισης μέσω του σημείου πρόσβασης υπηρεσιών NLME (Network 

Layer Management Entity). Επίσης στο επίπεδο αυτό υπάρχει και μία βάση δεδομένων (NIB) που 

περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία του. 

Οι υπηρεσίες δεδομένων περιλαμβάνουν την παραλαβή των δεδομένων από το ανώτερο επίπεδο, την 

τοποθέτησή τους σε κατάλληλα πλαίσια και την αποστολή τους στην κατάλληλη συσκευή, είτε 

απευθείας είτε μέσω κάποιας άλλης. Για την πραγματοποίηση αυτών ορίζονται οι στοιχειώδεις 

υπηρεσίες, NLDE-DATA.request, NLDE-DATA.confirm και NLDE-DATA.indication. Η χρησιμοποίηση 

αυτών είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες του επιπέδου MAC.   

 Οι υπηρεσίες διαχείρισης περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση της λειτουργίας μίας συσκευής ανάλογα με 

το ρόλο της στο δίκτυο, τη δημιουργία ενός δικτύου (το ZigBee μπορεί να υποστηρίξει δύο τοπολογίες 

δικτύων), τη σύνδεση σε ένα δίκτυο, την αποχώρηση από αυτό, τη διευθυνσιοδότηση των συσκευών 

του δικτύου, τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν γειτονικές συσκευές, τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν 

και να καταγράφουν διαδρομές για την αποτελεσματική αποστολή των μηνυμάτων στο δίκτυο και  τη 

δυνατότητα να ελέγχουν τη λειτουργία του δέκτη. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται απευθείας στο ZDO 

μέσω του NLME-SAP. 

 

4.2.6.1 Πλαίσια επιπέδου δικτύου 

Η γενική δομή του πλαισίου φαίνεται στο σχήμα 4-21. Κάθε πλαίσιο αποτελείται από τα πεδία 

επικεφαλίδα (NWK Header) και ωφέλιμο φορτίο (NWK Payload). Η επικεφαλίδα του πλαισίου 

αποτελείται από το πεδίο έλεγχος πλαισίου (Frame Control) και τα πεδία δρομολόγησης (Routing 

Fields). 

 

Σχήμα 4-21: Γενική δομή του πλαισίου επιπέδου δικτύου 
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Το πεδίο έλεγχος πλαισίου (Frame Control, 2 bytes) έχει τη δομή που φαίνεται στο σχήμα 4-22 και 

αποτελείται από τα παρακάτω υποπεδία: 

 Τύπος πλαισίου (Frame type, 2 bits). Προσδιορίζει τον τύπο του πλαισίου (δεδομένα ή εντολή). 

 Έκδοση πρωτοκόλλου (Protocol version, 4 bits). Προσδιορίζει την έκδοση του πρωτοκόλλου που 

χρησιμοποιείται. 

 Ανακάλυψη διαδρομής (Discover route, 2 bits). Χρησιμοποιείται για να ελέγχει τις λειτουργίες 

ανακάλυψης διαδρομής για τη μετάδοση του πλαισίου.    

 

Σχήμα 4-22: Το πεδίο έλεγχος πλαισίου 

 Το επόμενο bit είναι κρατημένο για μελλοντική χρήση. 

 Ασφάλεια (Security, 1 bit). Παίρνει την τιμή 1 αν στο πλαίσιο έχουν  χρησιμοποιηθεί οι 

υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχει το επίπεδο δικτύου. Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει την 

τιμή 0. 

 Τα επόμενα 6 bits είναι κρατημένα για μελλοντική χρήση.  

Τα πεδία δρομολόγησης αποτελούνται από τα παρακάτω υποπεδία: 

 Διεύθυνση προορισμού (Destination Address, 2 bytes). Προσδιορίζει την διεύθυνση 

προορισμού του πλαισίου και περιέχεται σε όλα τα πλαίσια. 

 Διεύθυνση πηγής (Source Address, 2 bytes). Προσδιορίζει την διεύθυνση της συσκευής που 

δημιούργησε το πλαίσιο  και περιέχεται σε όλα τα πλαίσια. 

 Ακτίνα (Radius, 1 byte). Προσδιορίζει τον αριθμό των βημάτων που ακολούθησε ένα πλαίσιο 

μέχρι να φθάσει στον προορισμό. Η τιμή του μειώνεται κατά 1 από κάθε συσκευή που 

λαμβάνει το πλαίσιο. Το υποπεδίο αυτό περιέχεται σε όλα τα πλαίσια. 

 Αριθμός ακολουθίας (Sequence Number, 1 byte). Περιέχεται σε όλα τα πλαίσια. Η τιμή του 

αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο. Ο αριθμός ακολουθίας 

σε συνδυασμό με την διεύθυνση πηγής μπορούν να προσδιορίσουν μοναδικά ένα πλαίσιο. 

Το πεδίο ωφέλιμο φορτίο έχει μεταβλητό μήκος και περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε 

τύπο πλαισίου. Στο πλαίσιο δεδομένων περιέχονται τα δεδομένα που θέλει το ανώτερο επίπεδο να 

στείλει. Στο πλαίσιο εντολών περιέχεται η ταυτότητα της εντολής (1 byte), που προσδιορίζει τον τύπο 

της, και το ωφέλιμο φορτίο της εντολής. Στις προδιαγραφές του ZigBee ορίζονται οι παρακάτω τύποι 

εντολών: 

 Route request. Με αυτή μία συσκευή μπορεί να ζητήσει από τις γειτονικές της να ψάξουν για 

ένα συγκεκριμένο παραλήπτη. Με τις πληροφορίες που παίρνει, μπορεί να επιλέξει κατάλληλα 

δρομολόγια για τη μετάδοση πλαισίων προς όλες τις συσκευές του δικτύου.  



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

Σελίδα 167 από 362 

 

 Route reply. Με αυτή η συσκευή προορισμού ενημερώνει τον αρχικό αποστολέα της Route 

request ότι έλαβε τη συγκεκριμένη αίτηση. Επίσης επιστρέφει πληροφορίες που αφορούν τη 

διαδρομή που ακολούθησε η αντίστοιχη αίτηση. 

 Route Error. Χρησιμοποιείται όταν μία συσκευή δεν μπορεί να προωθήσει ένα πλαίσιο 

δεδομένων. Με αυτή ενημερώνεται ο αποστολέας ότι το πλαίσιο δεν έφθασε στον προορισμό 

του.  

 Leave. Χρησιμοποιείται από μία συσκευή για να ενημερώσει ότι αποχωρεί από το δίκτυο ή για 

να ζητήσει από κάποια συσκευή να αποχωρήσει. 

 

4.2.6.2 Πίνακες γειτόνων 

Κάθε συσκευή διατηρεί στη βάση δεδομένων της έναν πίνακα με πληροφορίες για τις συσκευές που 

βρίσκονται μέσα στην ακτίνα δράσης της. Στον πίνακα αυτό, για κάθε γειτονική συσκευή υπάρχει μία 

εγγραφή που περιέχει την ταυτότητα του δικτύου της, τον τύπο της, τη διεύθυνση της μέσα στο δίκτυο 

που ανήκει (16 bits), τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο συσκευών και την εκτεταμένη της 

διεύθυνση (64 bits) εφόσον οι δύο συσκευές είναι συνδεμένες. Στον πίνακα αυτό μπορεί να υπάρχουν 

και διάφορες άλλες προαιρετικές πληροφορίες, όπως το πόσο συχνά εκπέμπει αναγνωριστικά σήματα, 

αν αποδέχεται τις αιτήσεις για σύνδεση, μία εκτίμηση της ποιότητας της ζεύξης, το λογικό κανάλι στο 

οποίο λειτουργεί και το πόσα βήματα απέχει από το συντονιστή του δικτύου της. 

  

4.2.6.3 Δημιουργία ενός δικτύου 

Μόνο συσκευές ZigBee που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν συντονιστές δικτύων μπορούν να 

ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία (σχήμα 4-23). Αρχικά, το επίπεδο εφαρμογών ζητά από το επίπεδο 

δικτύου να δημιουργήσει ένα καινούριο δίκτυο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η διαδικασία 

συνεχίζεται με την εκτέλεση ανίχνευσης ενέργειας σε ένα σύνολο καναλιών. Η ανίχνευση αυτή 

πραγματοποιείται από το επίπεδο δικτύου, με τη βοήθεια των κατώτερων επιπέδων. Με τη λήψη των 

αποτελεσμάτων, το επίπεδο δικτύου κατατάσσει τα κανάλια σε μία σειρά, ξεκινώντας από το κανάλι 

στο οποίο μετρήθηκε η χαμηλότερη ενέργεια. Επίσης απορρίπτει τα κανάλια στα οποία η ενέργεια 

ξεπερνά ένα αποδεκτό επίπεδο, το οποίο καθορίζεται από την εφαρμογή για την αποφυγή 

παρεμβολών.  

Στη συνέχεια το επίπεδο δικτύου, με τη βοήθεια των κατώτερων, εκτελεί ενεργή ανίχνευση των 

αποδεκτών καναλιών, ψάχνοντας για συσκευές. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης παραδίδονται στο 

επίπεδο δικτύου, το οποίο προσδιορίζει τον αριθμό και τις ταυτότητες των δικτύων που λειτουργούν σε 

κάθε κανάλι. Ως κανάλι λειτουργίας του δικτύου επιλέγεται εκείνο με το μικρότερο αριθμό δικτύων. 

Έπειτα επιλέγεται η ταυτότητα του δικτύου. Αυτή έχει μήκος 16 bits, δεν πρέπει να είναι μία από τις 

κρατημένες για ειδικούς σκοπούς (π.χ εκπομπή σε όλα τα δίκτυα) και πρέπει να προσδιορίζει μοναδικά 

το δίκτυο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η αδυναμία εύρεσης κατάλληλου καναλιού ή μοναδικής 

ταυτότητας, οδηγεί τη διαδικασία σε τερματισμό.  
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Σχήμα 4-23: Διαδικασία δημιουργίας καινούριου δικτύου 

Αφού επιλεγεί η ταυτότητα, το επίπεδο δικτύου του συντονιστή πρέπει να προσδιορίσει τη διεύθυνση 

του μέσα στο δίκτυο. Αυτή έχει μήκος 16 bits και την τιμή 0. Έπειτα μέσω του σημείου πρόσβασης 

υπηρεσιών διαχείρισης του επιπέδου MAC (MLME-SAP), το επίπεδο δικτύου διαμορφώνει τη 

λειτουργία του MAC, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Τελικά, το επίπεδο εφαρμογών 

ενημερώνεται για την επιτυχία της αίτησης και ο συντονιστής είναι πλέον έτοιμος να δεχθεί νέες 

συσκευές στο δίκτυο. 

 

4.2.6.4 Μηχανισμός ανάθεσης διευθύνσεων 

Για τη μετάδοση δεδομένων σε ένα δίκτυο, οι συσκευές χρησιμοποιούν μία διεύθυνση με μήκος 16bits. 

Οι διευθύνσεις αυτές είναι μοναδικές μέσα σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο και δίνονται από το γονέα στα 

παιδιά του. Ο κάθε γονέας παίρνει τις διευθύνσεις από το συντονιστή.  

Κατά τη δημιουργία ενός δικτύου, ο συντονιστής του παίρνει την διεύθυνση 0. Αυτός καθορίζει το 

μέγιστο αριθμό των παιδιών (CΜ) που επιτρέπεται να έχει κάθε συσκευή, καθώς και το πόσα από αυτά 

μπορούν να είναι δρομολογητές (RM). Για κάθε συσκευή ενός δικτύου ορίζεται μία παράμετρος που 

ονομάζεται βάθος (d). Αυτό δείχνει τον ελάχιστο αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να φθάσει 

ένα πλαίσιο της συγκεκριμένης συσκευής στο συντονιστή του δικτύου, χρησιμοποιώντας μόνο 

συνδέσεις μεταξύ γονέα-παιδιού. Έτσι ο συντονιστής έχει βάθος 0, ενώ τα παιδιά του έχουν βάθος 1. 

Το μέγιστο βάθος (dM) του δικτύου καθορίζεται από το συντονιστή. 

Κάθε γονέας που βρίσκεται σε βάθος d, δίνει στα παιδιά του που είναι δρομολογητές ένα σύνολο N 

συνεχόμενων διευθύνσεων. Από αυτό το σύνολο, κάθε παιδί κρατάει την πρώτη διεύθυνση για δική 

του και τις υπόλοιπες τις μοιράζει στα δικά του παιδιά, με τον ίδιο τρόπο.  Το μέγεθος αυτού του 

συνόλου (N), δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

1)1(*1  MMM RddCN     ή 
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Εάν το N πάρει την τιμή 0, τότε η συγκεκριμένη συσκευή δεν μπορεί να έχει παιδιά και αντιμετωπίζεται 

ως τερματική συσκευή. Στις τερματικές συσκευές οι διευθύνσεις δίνονται σύμφωνα με την σχέση: 

MMMpn RCnnRNAA  1*   

όπου Ap είναι η διεύθυνση του γονέα και n είναι το νι-οστό παιδί που δεν είναι δρομολογητής. 

Στο σχήμα 4-24 φαίνεται ένα παράδειγμα ανάθεσης διευθύνσεων με CM=4, RM=4 και dM=3. Το N 

παίρνει τις τιμές, Ν=21 για d=0, Ν=5 για d=1, Ν=1 για d=2 και Ν=0 για d=3. Στο σχήμα το Ν συμβολίζεται 

με CSkip. 

 

Σχήμα 4-24: Παράδειγμα ανάθεσης διευθύνσεων με CM=4, RM=4 και dM=3 

4.2.6.5 Δρομολόγηση πλαισίων 

Κάθε συντονιστής δικτύου και όλοι οι δρομολογητές έχουν από έναν πίνακα δρομολόγησης. Κάθε 

εγγραφή σε αυτόν περιέχει τη διεύθυνση προορισμού (2 bytes), την κατάσταση της διαδρομής (3 bits) 

και τη διεύθυνση του επόμενου βήματος (2 bytes). Εκτός του πίνακα δρομολόγησης, στις συσκευές των 

συντονιστών και των δρομολογητών υπάρχει και ένας πίνακας ανακάλυψης διαδρομής. Αυτός περιέχει 

την ταυτότητα του αιτήματος διαδρομής (1 byte), τη διεύθυνση της συσκευής που έκανε την αίτηση (2 

bytes), τη διεύθυνση του αποστολέα του αιτήματος (2 bytes), το κόστος της διαδρομής από τη συσκευή 

που έκανε την αίτηση ως τη συγκεκριμένη συσκευή (1 byte), το κόστος της διαδρομής από τη 

συγκεκριμένη συσκευή ως τον τελικό προορισμό (1 byte) και το χρόνο λήξης (2 bytes). Οι εγγραφές 

στον πίνακα δρομολόγησης έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, ενώ στον πίνακα ανακάλυψης διαδρομής 

διαγράφονται με τη λήξη της διαδικασίας ανακάλυψης διαδρομής. 



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΡΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

Σελίδα 170 από 362 

 

Το κόστος της κάθε ζεύξης παίρνει τιμές από 0 ως 7 και ορίζεται από τη σχέση: 

)}1(,7min{ 4p
roundC   

όπου το p είναι η πιθανότητα να παραδοθεί το πακέτο. Η πιθανότητα αυτή εκτιμάται με βάση τις 

μετρήσεις που εκτελεί το φυσικό επίπεδο σε κάθε κανάλι. Στη συνέχεια για να υπολογιστεί το κόστος 

της διαδρομής, προσθέτονται τα κόστη όλων των ζεύξεων που την αποτελούν. 

Μόλις το επίπεδο εφαρμογών μιας συσκευής συντονιστή ή δρομολογητή στείλει ένα πλαίσιο για 

μετάδοση στο επίπεδο  δικτύου, τότε αυτό ελέγχει τη διεύθυνση προορισμού του πλαισίου. Αν η 

συσκευή προορισμού είναι ένα από τα παιδιά του, τότε γίνεται απευθείας μετάδοση. Στην περίπτωση 

αυτή η διεύθυνση του επόμενου βήματος και η διεύθυνση προορισμού στον πίνακα δρομολόγησης 

είναι ίδιες. Αν η διεύθυνση προορισμού είναι η διεύθυνση εκπομπής, τότε στο πεδίο διεύθυνση 

προορισμού της επικεφαλίδας του πλαισίου MAC τοποθετείται η διεύθυνση εκπομπής, ενώ στο πεδίο 

ταυτότητα δικτύου προορισμού η ταυτότητα του δικτύου στο οποίο ανήκει η συσκευή. 

Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω, το επίπεδο δικτύου ψάχνει στον πίνακα 

δρομολόγησης για μία εγγραφή που να έχει τη συγκεκριμένη διεύθυνση προορισμού. Αν υπάρχει, το 

πλαίσιο παραδίδεται στο επίπεδο MAC για αποστολή. Στο πεδίο διεύθυνση προορισμού της 

επικεφαλίδας του πλαισίου MAC τοποθετείται η διεύθυνση του επόμενου βήματος. Το πεδίο 

διεύθυνση πηγής περιέχει τη διεύθυνση της συσκευής που έστειλε το πλαίσιο. 

Στο επόμενο βήμα το πλαίσιο φθάνει σε μία ενδιάμεση συσκευή. Εκεί γίνεται δεκτό από το επίπεδο 

MAC της συσκευής, αφού έχει ως διεύθυνση προορισμού τη διεύθυνση της συγκεκριμένης συσκευής. 

Εφόσον δεν ανιχνευθεί κάποιο λάθος, το πλαίσιο παραδίδεται στο επίπεδο δικτύου. Από το πεδίο 

διεύθυνση προορισμού της επικεφαλίδας δικτύου (NWK Header), καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα 

πλαίσιο που δεν προορίζεται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ψάχνει στον πίνακα δρομολόγησης για μία 

εγγραφή που να έχει τη συγκεκριμένη διεύθυνση προορισμού.  Αν υπάρχει, το πλαίσιο παραδίδεται 

στο επίπεδο MAC για αποστολή. Στο πεδίο διεύθυνση προορισμού της επικεφαλίδας του πλαισίου 

MAC τοποθετείται η διεύθυνση του επόμενου βήματος από τον πίνακα δρομολόγησης, ενώ στο πεδίο 

διεύθυνση πηγής περιέχεται η διεύθυνση της ενδιάμεσης συσκευής. Με αυτά τα διαδοχικά βήματα, το 

πλαίσιο φθάνει στον τελικό προορισμό του και παραδίδεται στο επίπεδο εφαρμογών.  

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο ο πίνακας δρομολόγησης του αποστολέα ή κάποιας ενδιάμεσης 

συσκευής να μην περιέχει εγγραφή για την συγκεκριμένη διεύθυνση προορισμού. Στην περίπτωση 

αυτή, το πλαίσιο αποθηκεύεται προσωρινά και ξεκινά η διαδικασία αναζήτησης διαδρομής που 

περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Με το τέλος αυτής, συμπληρώνεται ο πίνακας δρομολόγησης 

και συνεχίζεται η αποστολή του πλαισίου προς τον τελικό προορισμό. 

Η παραπάνω διαδικασία ισχύει μόνο όταν η συσκευή έχει δυνατότητες δρομολόγησης. Οι συσκευές 

που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες, μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο με τα παιδιά και το γονέα τους. 

Τα πλαίσια που έχουν προορισμό είτε το γονέα είτε κάποιο από τα παιδιά, μεταδίδονται απευθείας. Τα 

πλαίσια με προορισμό μία συσκευή που είναι απόγονος κάποιου από τα παιδιά, μεταδίδονται μέσω 
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του κατάλληλου παιδιού. Όταν ο προορισμός του πλαισίου είναι μία τυχαία συσκευή, η μετάδοση του 

πλαισίου γίνεται μέσω του γονέα. Αν και αυτός δεν έχει δυνατότητες δρομολόγησης, η μετάδοση 

συνεχίζεται προς το δικό του γονέα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι το πλαίσιο να φθάσει σε μία 

συσκευή με δυνατότητες δρομολόγησης, οπότε και μεταδίδεται προς τον τελικό προορισμό. 

 

4.2.7 Επίπεδο εφαρμογών (Application layer, APL) 

Το επίπεδο εφαρμογών αποτελείται από το υποεπίπεδο υποστήριξης εφαρμογών (Application support 

sublayer,  APS), το πλαίσιο εφαρμογών (Application framework, AF), τα αντικείμενα συσκευής ZigBee 

(ZigBee Device Objects, ZDO) και από τις καθορισμένες από τον κατασκευαστή εφαρμογές. Το 

υποεπίπεδο APS είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των δεδομένων των εφαρμογών σε άλλες συσκευές 

του δικτύου. Επίσης υποστηρίζει την ανακάλυψη συσκευών και την εγκατάσταση συνδέσεων με αυτές. 

Τα ZDO είναι αυτά που καθορίζουν το ρόλο της κάθε συσκευής στο δίκτυο, τον τρόπο λειτουργίας της 

και παρέχουν τη δυνατότητα για ανακάλυψη υπηρεσιών και συσκευών στις εφαρμογές. Επίσης 

διαχειρίζονται  όλους τους μηχανισμούς που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Το πλαίσιο εφαρμογών 

είναι το περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται οι εφαρμογές μέσα σε μία συσκευή ZigBee. Σε αυτό 

μπορούν να υπάρξουν μέχρι και 240 εφαρμογές. Για το διαχωρισμό τους, καθεμία έχει το δικό της 

σημείο τερματισμού. 

 

4.2.7.1 Υποεπίπεδο υποστήριξης εφαρμογών (Application support sublayer,  APS) 

Το υποεπίπεδο APS χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται από το επίπεδο δικτύου μέσω των 

σημείων πρόσβασης υπηρεσιών  NLDE (Network Layer Data Entity) και NLME (Network Layer 

Management Entity), ενώ ταυτόχρονα παρέχει τις υπηρεσίες του στις εφαρμογές και στα ZDO.  

 

Σχήμα 4-25: Μοντέλο αναφοράς APS 

Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται διαμέσου των οντοτήτων δεδομένων (APSDE) και διαχείρισης (APSME) 

και των αντίστοιχων σημείων πρόσβασης υπηρεσιών (APSDE-SAP  και APSME-SAP). Επίσης στο 

υποεπίπεδο αυτό υπάρχει και μία βάση δεδομένων (APSIB), που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη 

λειτουργία του. 
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Πλαίσια υποεπιπέδου APS 

Το πλαίσιο του υποεπιπέδου APS (σχήμα 4-26) αποτελείται από την επικεφαλίδα APS (APS header) και 

από το ωφέλιμο φορτίο APS (APS payload). Η επικεφαλίδα περιέχει το πεδίο έλεγχος πλαισίου και τα 

πεδία διευθύνσεων. 

 

Σχήμα 4-26: Πλαίσιο APS 

Το πεδίο έλεγχος πλαισίου (σχήμα 4-27) αποτελείται από τα παρακάτω υποπεδία: 

 Τύπος πλαισίου (Frame type, 2 bits). Η τιμή του προσδιορίζει τον τύπο του πλαισίου (δεδομένα, 

εντολή ή επιβεβαίωση) 

 Τρόπος παράδοσης (Delivery mode, 2 bits). Καθορίζει τον τρόπο παράδοσης των δεδομένων 

στις εφαρμογές (έμμεση και άμεση μετάδοση, εκπομπή) 

 Τρόπος έμμεσης μετάδοσης (Indirect address mode, 1 bit). Καθορίζει αν υπάρχουν τα υποπεδία 

σημείο τερματισμού προορισμού και σημείο τερματισμού πηγής στην επικεφαλίδα του 

πλαισίου. Όταν έχει την τιμή 1, λείπει το σημείο τερματισμού προορισμού και όταν έχει την 

τιμή 0, λείπει το σημείο τερματισμού πηγής. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο όταν το προηγούμενο 

υποπεδίο έχει την τιμή 01, ενώ σε διαφορετική περίπτωση αγνοείται. 

 Ασφάλεια (Security, 1 bit). Προσδιορίζει αν το πλαίσιο είναι κρυπτογραφημένο. 

 Αίτημα επιβεβαίωσης (Ack. Request, 1 bit). Προσδιορίζει αν το συγκεκριμένο πλαίσιο απαιτεί 

επιβεβαίωση.  

 Το επόμενο bit είναι κρατημένο για μελλοντική χρήση. 

 

Σχήμα 4-27: Πλαίσιο έλεγχος πλαισίου 

Τα πεδία διευθύνσεων αποτελούνται τα παρακάτω υποπεδία: 

 Σημείο τερματισμού στον προορισμό (destination endpoint, 1 byte). Προσδιορίζει την 

εφαρμογή στην οποία πρέπει να παραδοθούν τα δεδομένα. Η ύπαρξη του εξαρτάται από τις 

τιμές των υποπεδίων Delivery mode και Indirect address mode του πεδίου έλεγχος πλαισίου. 
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 Ταυτότητα συμπλέγματος (cluster identifier, 1 byte). Υπάρχει μόνο στα πλαίσια δεδομένων και 

χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών. Το 

σύμπλεγμα καθορίζει τη μορφή που έχουν τα μεταφερόμενα δεδομένα. 

 Ταυτότητα προφίλ (profile identifier, 2 bytes). Προσδιορίζει το προφίλ στο οποίο απευθύνεται 

το πλαίσιο. Υπάρχει στα πλαίσια δεδομένων και στις επιβεβαιώσεις. 

 Σημείο τερματισμού στην πηγή (source endpoint, 1 byte). Προσδιορίζει την εφαρμογή που 

στέλνει τα δεδομένα. Η ύπαρξη του εξαρτάται από τις τιμές των υποπεδίων Delivery mode και 

Indirect address mode του πεδίου έλεγχος πλαισίου. 

Τα πεδία διευθύνσεων δεν περιέχονται στα πλαίσια εντολών. Σε αυτά οι διευθύνσεις προορισμού και 

πηγής περιέχονται σε υποπεδία στο ωφέλιμο φορτίο. Το πεδίο ωφέλιμο φορτίο έχει μεταβλητό μήκος 

και περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε τύπο πλαισίου. Στα πλαίσια δεδομένων, περιέχει τα 

δεδομένα των εφαρμογών. Στα πλαίσια εντολών, περιέχει την ταυτότητα της εντολής και την εντολή. 

Στα πλαίσια επιβεβαιώσεων δεν υπάρχει.  

 

Μετάδοση, παραλαβή και επιβεβαίωση πλαισίων 

Μία συσκευή μπορεί να μεταδώσει ένα πλαίσιο APS μόνο αν ανήκει στο δικτύου. Η μετάδοση μπορεί 

να είναι είτε άμεση είτε έμμεση. Στην άμεση, τα πλαίσια περιλαμβάνουν τα υποπεδία  σημείο 

τερματισμού στον προορισμό  και σημείο τερματισμού στην πηγή. Όλες οι συσκευές που διαθέτουν 

πίνακα συνδέσεων κάνουν άμεσες μεταδόσεις πλαισίων προς κάθε προορισμό. 

Στην περίπτωση των έμμεσων μεταδόσεων, τα πλαίσια περιλαμβάνουν μόνο ένα από τα παραπάνω 

υποπεδία και έχουν την τιμή 10 στο υποπεδίο τρόπος παράδοσης. Όλες οι συσκευές που δεν διαθέτουν 

πίνακα συνδέσεων, όταν κάνουν μία έμμεση μετάδοση θα πρέπει να την κατευθύνουν προς τη 

συσκευή του συντονιστή που περιέχει τον αντίστοιχο πίνακα. Το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα περιέχει 

το υποπεδίο σημείο τερματισμού στον προορισμό. Ο συντονιστής με τη βοήθεια του πίνακα 

συνδέσεων, θα βρει τη διεύθυνση προορισμού και το αντίστοιχο σημείο τερματισμού. Στη συνέχεια, θα 

μεταδώσει το πλαίσιο προς τον τελικό προορισμό χωρίς το υποπεδίο σημείο τερματισμού στην πηγή. 

Η έμμεση μετάδοση χρησιμοποιείται κυρίως από πολύ απλές συσκευές που δεν έχουν τη δυνατότητα 

να αποθηκεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Για μία άμεση μετάδοση, η συσκευή θα πρέπει να γνωρίζει 

τη διεύθυνση προορισμού, το σημείο τερματισμού στον προορισμό και την ταυτότητα του 

συμπλέγματος. Σε μία έμμεση μετάδοση, μόνο η ταυτότητα του συμπλέγματος απαιτείται. Και στις δύο 

περιπτώσεις, έμμεση και άμεση μετάδοση, η μεταφορά του πλαισίου από την πηγή στον προορισμό 

επιτυγχάνεται μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν τα κατώτερα στρώματα. 

Στην πλευρά του δέκτη, το υποεπίπεδο APS παραλαμβάνει τα πλαίσια από το επίπεδο δικτύου. Όταν το 

πλαίσιο περιέχει και τα δύο υποπεδία, το APS το παραδίδει στην εφαρμογή που καθορίζεται από το 

σημείο τερματισμού στον προορισμό. Στην περίπτωση των έμμεσων μεταδόσεων, όπου το υποπεδίο 

τρόπος παράδοσης έχει την τιμή 10, ο τρόπος χειρισμού του πλαισίου είναι διαφορετικός. Αν ένα 

πλαίσιο περιέχει μόνο το υποπεδίο σημείο τερματισμού στην πηγή και φθάσει σε μία συσκευή που 
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διαθέτει πίνακα συνδέσεων, τότε θα βρεθεί στον πίνακα η αντίστοιχη εγγραφή και το πλαίσιο θα 

αποσταλεί προς τον τελικό του προορισμό χωρίς το υποπεδίο σημείο τερματισμού στην πηγή. Αν η 

συσκευή δεν διαθέτει πίνακα ή ο πίνακας δεν περιέχει την κατάλληλη εγγραφή, το πλαίσιο θα 

απορριφθεί. Επίσης, το πλαίσιο θα απορριφθεί και στην περίπτωση που η συσκευή δεν διαθέτει 

πίνακα και δεν υπάρχει το υποπεδίο σημείο τερματισμού στον προορισμό. 

Εκτός από την άμεση και έμμεση μετάδοση, υπάρχει και η εκπομπή προς όλες τις εφαρμογές που 

περιέχονται σε μία συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, το υποπεδίο τρόπος παράδοσης έχει την τιμή 01 

και το πλαίσιο APS έχει τα υποπεδία ταυτότητα συμπλέγματος, ταυτότητα προφίλ και σημείο 

τερματισμού στην πηγή (με τιμή 255). Ως διεύθυνση προορισμού στην επικεφαλίδα δικτύου 

χρησιμοποιείται η διεύθυνση εκπομπής στο δίκτυο. 

Σε κάθε πλαίσιο APS υπάρχει το υποπεδίο αίτημα επιβεβαίωσης (Ack request). Όταν αυτό έχει την τιμή 

1, ο δημιουργός του πλαισίου απαιτεί από τον παραλήπτη να του επιβεβαιώσει την ορθή λήψη. 

Εφόσον η επιβεβαίωση δεν έρθει μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το πλαίσιο μεταδίδεται 

ξανά. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται είτε μέχρι να έρθει μία επιβεβαίωση είτε μέχρι να 

συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός επαναμεταδόσεων (3 επαναμεταδόσεις). Στην περίπτωση των 

έμμεσων μεταδόσεων, η ενδιάμεση συσκευή που αναλαμβάνει να μεταδώσει το πλαίσιο στον τελικό 

προορισμό, έχει την υποχρέωση να στείλει μία επιβεβαίωση στο δημιουργό του πλαισίου. Στη συνέχεια 

στέλνει το πλαίσιο προς τον τελικό προορισμό και απαιτεί από αυτόν να της στείλει  επιβεβαίωση. 

 

4.2.7.2 Πλαίσιο εφαρμογών (Application framework, AF) 

Το πλαίσιο εφαρμογών είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο φιλοξενούνται όλες οι εφαρμογές σε μία 

συσκευή ZigBee. Μέσα σε αυτό στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα διαμέσου του APSDE-SAP. 

Υπεύθυνα για τον έλεγχο και τη διαχείριση των εφαρμογών είναι τα ZigBee Device Objects (ZDO). Έως 

και 240 εφαρμογές μπορούν να υπάρξουν στο πλαίσιο εφαρμογών. Για το διαχωρισμό τους, καθεμία 

έχει το δικό της σημείο τερματισμού (αριθμημένα από 1 ως 240). Το σημείο τερματισμού 0 

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων προς τα ZDO, ενώ το 255 χρησιμοποιείται για την 

εκπομπή δεδομένων προς όλες τις εφαρμογές. Τα σημεία τερματισμού 241-254 είναι κρατημένα για 

μελλοντική χρήση. 

 

Τα προφίλ του ZigBee 

Κάθε συσκευή ZigBee μπορεί να υποστηρίζει ένα ή και περισσότερα προφίλ. Δύο συσκευές μπορούν να 

επικοινωνήσουν μόνο αν υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Το κάθε προφίλ έχει τη δική του 

ταυτότητα (profile identifier, 2 bytes), η οποία είναι μοναδική. Τα προφίλ καθορίζουν τη φύση των 

εφαρμογών, τα χαρακτηριστικά των συσκευών και τα συμπλέγματα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 

στην επικοινωνία. 
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Τα συμπλέγματα δεδομένων έχουν και αυτά τη δική τους ταυτότητα (cluster identifier, 1 byte), η οποία 

είναι μοναδική μέσα σε ένα συγκεκριμένο προφίλ. Καθορίζουν τις δομές των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία μεταξύ των σημείων τερματισμού. Κάθε σύμπλεγμα αποτελείται 

από ιδιότητες. Κάθε ιδιότητα έχει μία μοναδική ταυτότητα (attribute identifier, 2 bytes) μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο σύμπλεγμα. 

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών ZigBee καθορίζονται με τους παρακάτω περιγραφείς. 

 Περιγραφέας κόμβου. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υπάρχουν σε αυτόν, 

τις ζώνες συχνοτήτων που λειτουργεί, τον κωδικό του κατασκευαστή και το μέγιστο μέγεθος 

των δεδομένων που παραδίδονται στο υποεπίπεδο APS ή παραλαμβάνονται από αυτό. Ένας 

κόμβος μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία συσκευές που μοιράζονται όμως τον 

ίδιο πομποδέκτη. 

 Περιγραφέας ισχύος κόμβου. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του 

δέκτη, τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας, την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται και το επίπεδο 

φόρτισης. 

 Απλός περιγραφέας. Αντιστοιχεί ένας σε κάθε σημείο τερματισμού. Περιέχει τον αριθμό του 

σημείου, την ταυτότητα του προφίλ που υποστηρίζει το συγκεκριμένο σημείο, την ταυτότητα 

των συσκευών που υποστηρίζονται, τον αριθμό και τη λίστα των εισερχόμενων και 

εξερχόμενων συμπλεγμάτων δεδομένων που υποστηρίζονται. 

 Σύνθετος περιγραφέας. Είναι προαιρετικός. Περιέχει πληροφορίες για τη συσκευή, όπως το 

όνομα του κατασκευαστή, τον αριθμό της και το URL στο οποίο βρίσκονται όλες οι 

πληροφορίες σχετικά με αυτή. Αν ο κόμβος αποτελείται από περισσότερες από μία συσκευές, 

τότε υπάρχει ένας σύνθετος περιγραφέας για κάθε συσκευή. 

 Περιγραφέας χρήστη. Είναι προαιρετικός και περιέχει το όνομα που δίνει ο χρήστης στη 

συσκευή. Αν ο κόμβος αποτελείται από περισσότερες από μία συσκευές, τότε υπάρχει ένας 

περιγραφέας χρήστη για κάθε συσκευή. 

 

4.2.7.3 Αντικείμενα συσκευής ZigBee (ZigBee Device Objects, ZDO) 

Τα αντικείμενα συσκευής ZigBee (ZigBee Device Objects, ZDO)  βρίσκονται στο επίπεδο εφαρμογών. 

Επικοινωνούν με το υποεπίπεδο APS και το επίπεδο δικτύου μέσω των APSME-SAP και NLME-SAP 

αντίστοιχα. Η μεταφορά των δεδομένων σε αυτά γίνεται από το υποεπίπεδο APS μέσω του APSDE-SAP 

και του σημείου τερματισμού 0. Επικοινωνούν με τις άλλες εφαρμογές της συσκευής μέσω μίας κοινής 

διεπαφής και επιπλέον μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε άλλη συσκευή  ZigBee 

χρησιμοποιώντας το προφίλ συσκευής. Είναι υπεύθυνα για τις παρακάτω διαδικασίες. 

 Αρχικοποίηση του υποεπιπέδου APS και του επιπέδου δικτύου. Με τη βοήθεια των 

στοιχειωδών υπηρεσιών που ορίστηκαν για τα APSME-SAP και NLME-SAP, τα ZDO μπορούν να 

ορίσουν συγκεκριμένες τιμές στις ιδιότητες που βρίσκονται στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, 



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΡΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

Σελίδα 176 από 362 

 

διαμορφώνοντας έτσι και τη λειτουργία του κάθε επιπέδου με βάση τις απαιτήσεις των 

εφαρμογών.  

 Ανακάλυψη συσκευών. Είναι μία διαδικασία με την οποία μία συσκευή μπορεί να ανακαλύψει 

την ταυτότητα των άλλων συσκευών του δικτύου. Υπάρχουν τα αιτήματα για την εκτεταμένη 

διεύθυνση (IEEE address, 64 bits) και για τη διεύθυνση δικτύου (NWK address, 16 bits). Τα 

πρώτα μεταδίδονται προς ένα συγκεκριμένο προορισμό και προϋποθέτουν ότι η διεύθυνση 

δικτύου είναι γνωστή. Τα δεύτερα εκπέμπονται σε όλο το δίκτυο και φέρουν ως ωφέλιμο 

φορτίο την εκτεταμένη διεύθυνση της συσκευής που αναζητείται. 

 Όταν μία συσκευή λάβει ένα αίτημα ανακάλυψης, απαντά ανάλογα με τον ρόλο της στο δίκτυο. 

Οι τερματικές συσκευές στέλνουν τη διεύθυνση που τους ζητείται. Οι συντονιστές και οι 

δρομολογητές στέλνουν μαζί με τη δική τους διεύθυνση και τις διευθύνσεις των συσκευών που 

είναι συνδεδεμένες μαζί τους. 

 Ανακάλυψη υπηρεσιών. Με αυτή, μία συσκευή μπορεί να ανακαλύψει όλες τις εφαρμογές που 

είναι διαθέσιμες στα σημεία τερματισμού μίας άλλης, να ζητήσει τον περιγραφέα κόμβου ή τον 

περιγραφέα ισχύος μιας συγκεκριμένης συσκευής ή και τον απλό περιγραφέα ενός 

συγκεκριμένου σημείου τερματισμού της. Για τις παραπάνω αιτήσεις είναι απαραίτητη η 

διεύθυνση δικτύου της συσκευής. Τέλος υπάρχει και η περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται σε 

ένα αίτημα η ταυτότητα του προφίλ και οι ταυτότητες των συμπλεγμάτων που υποστηρίζονται 

από τον αποστολέα. Ο παραλήπτης αυτού του αιτήματος θα απαντήσει με τη λίστα των 

σημείων τερματισμού του, που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο προφίλ και τα συγκεκριμένα 

συμπλέγματα δεδομένων. 

 Διαχείριση ασφάλειας. Τα ZDO είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση ή όχι της ασφάλειας. 

Όταν η ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να καθορίσουν το επίπεδο στο οποίο θα 

εφαρμόζεται, να δημιουργήσουν τα κλειδιά που είναι απαραίτητα για την κρυπτογράφηση των 

δεδομένων, να φροντίσουν για τη μεταφορά αυτών στις υπόλοιπες συσκευές που συμμετέχουν 

στην επικοινωνία και να πιστοποιούν την ταυτότητα των συσκευών που στέλνουν τα πλαίσια. 

 Διαχείριση δικτύου. Αυτή επιτυγχάνεται με τις στοιχειώδεις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από 

το NLME-SAP. Τα ZDO ζητούν από το επίπεδο δικτύου να ανιχνεύσει ένα συγκεκριμένο σύνολο 

καναλιών, επιλέγουν το κατάλληλο κανάλι για τη δημιουργία ενός δικτύου ή για την ένταξη σε 

ένα δίκτυο με βάση τα αποτελέσματα των ανιχνεύσεων, ξεκινούν τη διαδικασία για 

αποχώρηση ή ένταξη σε ένα δίκτυο και επιτρέπουν ή απαγορεύουν σε άλλες συσκευές να 

συνδεθούν.  

 Διαχείριση συνδέσεων μεταξύ σημείων τερματισμού. Τα ZDO διαχειρίζονται τις εγγραφές 

(πρόσθεση, αφαίρεση) σε έναν πίνακα συνδέσεων και εξυπηρετούν τις αιτήσεις των 

εφαρμογών για σύνδεση με κάποια άλλη εφαρμογή σε μία απομακρυσμένη συσκευή.   

 Διαχείριση κόμβου. Με αυτή, οι συντονιστές και οι δρομολογητές μπορούν να επιτύχουν τη 

διαχείριση μιας απομακρυσμένης συσκευής τερματισμού. 
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4.3 HomeRF 

 

Η ομάδα εργασίας HomeRF (Home Radio Frequency Working Group) ιδρύθηκε το 1998 από τις εταιρίες 

Compaq, Ericsson, HP, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Philips, Proxim και Symbionics25. Σκοπός της ήταν 

να αναπτύξει ένα φθηνό ασύρματο πρότυπο το οποίο θα κάλυπτε όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες 

μέσα και γύρω από ένα σπίτι. Η ομάδα παρουσίασε τις προδιαγραφές για το SWAP 1.0 (Shared 

Wireless Application Protocol) το Δεκέμβριο του 199826. Αργότερα το πρωτόκολλο αυτό μετονομάστηκε 

σε HomeRF και τον Ιούνιο του 2002 δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για το HomeRF 2.01. Αυτό 

υποστηρίζει την ασύρματη μετάδοση δεδομένων και φωνής. 

 

4.3.1 Η στοίβα πρωτοκόλλων του HomeRF 

Η στοίβα πρωτοκόλλων του HomeRF φαίνεται στο σχήμα 4-28.  

 

Σχήμα 4-28: Η στοίβα πρωτοκόλλων του HomeRF 

Οι προδιαγραφές του HomeRF 2.01 ορίζουν το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο 

μέσο (MAC). Δεν ορίζονται πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων, αλλά χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα που 

ήδη υπάρχουν. Τέτοια είναι το πρωτόκολλο Internet, το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (TCP), το 

πρωτόκολλο αυτοδύναμων πακέτων χρήστη (UDP) και το πρότυπο ψηφιακής βελτιωμένης ασύρματης 

τηλεπικοινωνίας (DECT). 

Το HomeRF υποστηρίζει 4 τύπων δεδομένα, ασύγχρονα, ασύγχρονα με προτεραιότητα, ισόχρονα και 

ισόχρονα με εκπομπή και χωρίς σύνδεση. Τα ισόχρονα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές με 

αυστηρές απαιτήσεις καθυστέρησης και διακύμανσης καθυστέρησης, όπως π.χ η τηλεφωνία. Τα 

ασύγχρονα δεδομένα με προτεραιότητα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές συρμού δεδομένων, όπως 

η μεταφορά ήχου και video. Τα  ασύγχρονα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία 

                                                             
25 HomeRF: Imagine a World Without Wires”, XILINX 
26 HomeRF Specification Revision 2.01”, HomeRF Technical Committee, 1 July 2002 
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υπολογιστών. Τέλος τα ισόχρονα δεδομένα με εκπομπή και χωρίς σύνδεση χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία εγκατάστασης μίας τηλεφωνικής κλήσης. 

Κάθε ένας από του παραπάνω τύπους δεδομένων ακολουθεί μία διαφορετική διαδρομή μέσα από τη 

στοίβα πρωτοκόλλων. Επιπλέον έχει και διαφορετική αντιμετώπιση από τα χαμηλότερα επίπεδα 

(φυσικό και MAC). 

 

4.3.2 Τύποι συσκευών HomeRF 

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι συσκευών HomeRF: 

 Ασύγχρονος κόμβος (A-node). Υποστηρίζει τη μεταφορά ασύγχρονων δεδομένων (π.χ 

ασύρματη κάρτα δικτύου). 

 Συρμού δεδομένων κόμβος (S-node). Υποστηρίζει τη μεταφορά ασύγχρονων και ασύγχρονων 

με προτεραιότητα δεδομένων. 

 Ισόχρονος κόμβος (I-node). Υποστηρίζει τη μεταφορά ισόχρονων δεδομένων (π.χ ασύρματα 

ακουστικά).  

 Ασύγχρονος και ισόχρονος κόμβος (AI-node). Υποστηρίζει τη μεταφορά ασύγχρονων και 

ισόχρονων δεδομένων. 

 Συρμού δεδομένων και ισόχρονος κόμβος (SI-node). Υποστηρίζει τη μεταφορά ισόχρονων, 

ασύγχρονων και ασύγχρονων με προτεραιότητα δεδομένων. 

 Σημείο σύνδεσης κατηγορίας 1 (Class-1 CP). Διαχειρίζεται τους A-nodes, S-nodes και I-nodes. 

Μπορεί να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) και να μεταφέρει τις κλήσεις 

στους I-nodes. Μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 4 ταυτόχρονες κλήσεις φωνής. Επίσης μπορεί 

να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή και να μεταφέρει δεδομένα στους A-nodes και S-nodes. 

Υποστηρίζει τον ασυνεχή τρόπο επικοινωνίας.   

 Σημείο σύνδεσης κατηγορίας 2 (Class-2 CP). Διαχειρίζεται τους A-nodes και S-nodes. Μπορεί να 

συνδεθεί σε έναν υπολογιστή και να μεταφέρει δεδομένα στους A-nodes και S-nodes. 

Υποστηρίζει τον ασυνεχή τρόπο επικοινωνίας.   

 Σημείο σύνδεσης κατηγορίας 3 (Class-3 CP). Είναι ίδιος με τον προηγούμενο, μόνο που δεν 

υποστηρίζει τον ασυνεχή τρόπο επικοινωνίας.     

Τα σημεία τερματισμού, οι A-nodes και οι S-nodes μπορούν να λειτουργήσουν και ως γέφυρες για τη 

σύνδεση του δικτύου HomeRF με άλλα δίκτυα. Μπορεί να είναι ξεχωριστές συσκευές που συνδέονται 

στους υπολογιστές ή να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών. Τα Class-2 CP και Class-3 CP μπορούν 

να είναι ενεργά ή παθητικά. Όταν είναι παθητικά δεν παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης, αλλά μόνο 

μεταφέρουν δεδομένα. Τα Class-1 CP είναι πάντοτε ενεργά.  

Οι παραπάνω συσκευές υποστηρίζουν τη δημιουργία δύο τύπων δικτύων, ad-hoc δίκτυα και δίκτυα 

που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός σημείου συνδέσεως. Στα πρώτα έχουμε μετάδοση μόνο 

ασύγχρονων δεδομένων μεταξύ ομότιμων συσκευών, ενώ στα δεύτερα το σημείο σύνδεσης συντονίζει 

τη μετάδοση δεδομένων, ασύγχρονων και ισόχρονων, προς και από τις άλλες συσκευές. Κάθε συσκευή 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

Σελίδα 179 από 362 

 

έχει μία μοναδική διεύθυνση επιπέδου MAC(48 bits), ενώ κάθε δίκτυο χαρακτηρίζεται από δύο 

διαφορετικές ταυτότητες (24 bits), μία για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν την πολλαπλή 

πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος (NWIDcsma) και μία για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν την 

πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (NWIDtdma). 

 

4.3.3 Φυσικό επίπεδο HomeRF 

Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση των δεδομένων. Η μετάδοση γίνεται στην 

παγκοσμίως ελεύθερη βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική ζώνη (ISM band) που βρίσκεται στα 2,4 

GHz (2,4-2,4835 GHz). Για τους χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης (0,8 και 1,6 Mbps) χρησιμοποιούνται 

κανάλια με εύρος 1 MHz, ενώ για του υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης (5 και 10 Mbps) χρησιμοποιούνται 

κανάλια με εύρος 5 MHz. Επιπλέον χρησιμοποιείται και η μεταπήδηση συχνότητας για την αποφυγή 

παρεμβολών από άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια ζώνη. Η συχνότητα φέροντος αλλάζει 

κάθε 10 ή 20 ms, ανάλογα με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υποπλαίσια στο υπερπλαίσιο του 

επιπέδου MAC. Όλες οι συσκευές ενός δικτύου έχουν την ίδια ακολουθία μεταπήδησης συχνοτήτων. 

Απαιτούνται περίπου 140 μs για το συγχρονισμό της συσκευής στην καινούρια συχνότητα. Το φυσικό 

επίπεδο χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο τα ισόχρονα και τα ασύγχρονα δεδομένα. 

 

4.3.3.1 Ισόχρονα δεδομένα 

Αυτά μεταδίδονται με ρυθμό 0,8 Mbps. Μεταφέρονται με το πλαίσιο TDMA PPDU (σχήμα 4-29).  

 

Σχήμα 4-29: Πλαίσιο TDMA PPDU 

Αποτελείται από τα πεδία Ramp on και TTS που χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό του δέκτη, TFSD 

που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει την αρχή των δεδομένων, PSDU1 που περιέχει τα δεδομένα, 

αφού περάσουν από τον πολυπλέκτη TDMA και από το πεδίο Ramp off. Η έξοδος του πολυπλέκτη 

TDMA είναι το αποτέλεσμα της πράξης αποκλειστικό Η μεταξύ των πραγματικών δεδομένων (MPDU) 

και μίας ακολουθίας. Πριν τη μετάδοση τους, τα πεδία TFSD και PSDU1 περνούν από το διαφορικό 

κωδικοποιητή 2-FSK. Η έξοδος του προκύπτει από την σχέση: 1 nnn ERE  ,όπου Rn είναι το bit 

πληροφορίας που κωδικοποιείται, En είναι η έξοδος του αποκωδικοποιητή και  En-1 είναι το 

προηγούμενο κωδικοποιημένο bit. Η πρόσθεση είναι modulo 2 χωρίς κρατούμενο. Στη συνέχεια τα bits 

του πλαισίου διαμορφώνονται με LR 2-FSK και μεταδίδονται. Στη διαμόρφωση LR 2-FSK το bit 0 
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αντιστοιχίζεται στη συχνότητα Fc+Fd/2, ενώ το 1 στη συχνότητα Fc-Fd/2. Fc είναι η συχνότητα του 

φέροντος και η απόκλιση συχνότητας Fd παίρνει τιμές από 200 ως 350 KHz. 

 

4.3.3.2 Ασύγχρονα δεδομένα 

Αυτά μεταδίδονται με ρυθμό 0,8 , 1,6 , 5 ή 10 Mbps. Για τη μεταφορά τους χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω τύποι πλαισίων. 

 Βασικού ρυθμού και μοναδικής PSDU. Το πλαίσιο αυτό φαίνεται στο σχήμα 4-30.  

 
Σχήμα 4-30: Πλαίσιο βασικού ρυθμού και μοναδικής PSDU 

Αποτελείται από τα πεδία Ramp on και L2TS που χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό του 

δέκτη, CFSD που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει την αρχή των δεδομένων, PSDU1 που 

περιέχει τα δεδομένα (MPDU), EFD που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει το τέλος των 

δεδομένων και Ramp off. Στο πεδίο PSDU1 προσθέτονται επιπλέον bits για να μην 

εμφανίζονται σε αυτό τα πεδία CFSD και EFD. Τα bits στα πεδία CFSD, PSDU1 και EFD περνούν 

από τον πολυπλέκτη CSMA. Η έξοδος αυτού προκύπτει από το μετασχηματισμό των 

πραγματικών δεδομένων με το πολυώνυμο 1)( 59  xxxS . Στη συνέχεια τα πεδία αυτά 

κωδικοποιούνται με το διαφορικό κωδικοποιητή 2-FSK (παράγραφος 5.3.1). Στο τέλος τα bits 

του πλαισίου διαμορφώνονται με LR 2-FSK και μεταδίδονται με ρυθμό 0,8 Mbps.  

 Υψηλού ρυθμού, μοναδικής PSDU και με διαμόρφωση HR 2-FSK. Το πλαίσιο αυτό φαίνεται στο 

σχήμα 4-31. 

 
Σχήμα 4-31: Πλαίσιο υψηλού ρυθμού, μοναδικής PSDU και με διαμόρφωση 2-FSK 

Αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιέχει τα πεδία Ramp on και L2TS που 

χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό του δέκτη, CFSD που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει 
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την αρχή των ιδιοτήτων, PDUA που περιέχει πληροφορίες για τη διαμόρφωση και την 

κρυπτογράφηση του επόμενου τμήματος και EFD που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει το 

τέλος των ιδιοτήτων. Τα πεδία CFSD, PDUA και EFD είναι κωδικοποιημένα με 2-FSK. Τα bits 

όλου του τμήματος διαμορφώνονται με LR 2-FSK και μεταδίδονται με ρυθμό 0,8 Mbps. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ένα κενό με διάρκεια 20 μs.  

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από τα πεδία H2TS που χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό του 

δέκτη, CFSD που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει την αρχή των δεδομένων, PSDU1 που 

περιέχει τα δεδομένα (MPDU), Postamble που χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει το τέλος των 

δεδομένων και Ramp off. Τα bits στα πεδία CFSD, PSDU1 και Postamble περνούν από τον 

πολυπλέκτη CSMA. Στη συνέχεια τα πεδία αυτά κωδικοποιούνται με το διαφορικό 

κωδικοποιητή 2-FSK. Στο τέλος τα bits του τμήματος διαμορφώνονται με HR 2-FSK και 

μεταδίδονται με ρυθμό 5 Mbps. Στην περίπτωση της HR 2-FSK, η αντιστοίχηση των bits στις 

συχνότητες είναι ίδια με τη διαμόρφωση LR 2-FSK, ενώ η απόκλιση συχνότητας παίρνει τιμές 

από 1400 ως 1750 KHz 

 Υψηλού ρυθμού, μοναδικής PSDU και με διαμόρφωση HR 4-FSK. Το πλαίσιο αυτό φαίνεται στο 

σχήμα 4-32 

. 
Σχήμα 4-32: Πλαίσιο υψηλού ρυθμού, μοναδικής PSDU και με διαμόρφωση 4-FSK 

Το πλαίσιο αυτό διαφέρει από το προηγούμενο μόνο στην κωδικοποίηση και στη διαμόρφωση 

του δεύτερου τμήματος. Στην περίπτωση αυτή τα bits του δεύτερου τμήματος ομαδοποιούνται 

σε σύμβολα των δύο bits. Κάθε σύμβολο έχει διάρκεια 200 ns. Τα σύμβολα των πεδίων CFSD, 

PSDU1 και Postamble περνούν από το διαφορικό κωδικοποιητή 4-FSK. Η έξοδος του προκύπτει 

από την σχέση: 1 nnn ERE  ,όπου Rn είναι το σύμβολο πληροφορίας που κωδικοποιείται, 

En είναι η έξοδος του αποκωδικοποιητή και  En-1 είναι το προηγούμενο κωδικοποιημένο 

σύμβολο. Η πρόσθεση είναι modulo 2 χωρίς κρατούμενο. Στη συνέχεια τα σύμβολα του 

τμήματος διαμορφώνονται με HR 4-FSK και μεταδίδονται. Στη διαμόρφωση HR 4-FSK το 

σύμβολο 00 αντιστοιχίζεται στη συχνότητα Fc+Fd/2, το 01 στη συχνότητα Fc+Fd/6, το 10 στη 

συχνότητα Fc-Fd/6 και το 11 στη συχνότητα Fc-Fd/2. Fc είναι η συχνότητα του φέροντος και η 

απόκλιση συχνότητας Fd παίρνει τιμές από 1800 ως 2250 KHz. Το δεύτερο τμήμα μεταδίδεται 

με ρυθμό 10 Mbps. 

 Διπλής PSDU. Το πλαίσιο αυτό φαίνεται στο σχήμα 4-33. Αποτελείται από δύο τμήματα που 

χωρίζονται με ένα κενό διάρκειας 20 μs. Το πρώτο τμήμα είναι ίδιο με το πλαίσιο βασικού 

ρυθμού και μοναδικής PSDU. Μεταδίδεται με ρυθμό 0,8 Mbps. Στο πεδίο PSDU1 μεταφέρει την 

επικεφαλίδα του πλαισίου MAC. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου MAC μεταφέρεται στο πεδίο 
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PSDU2 του δεύτερου τμήματος. Το δεύτερο τμήμα διαφέρει στην κωδικοποίηση και στη 

διαμόρφωση. Χρησιμοποιεί το διαφορικό κωδικοποιητή 4-FSK και τα σύμβολα 

διαμορφώνονται με LR 4-FSK. Κάθε σύμβολο αποτελείται από δύο bits και έχει διάρκεια 1,25 

μs. Η αντιστοίχηση των συμβόλων στις συχνότητες είναι ίδια με τη διαμόρφωση HR 4-FSK, ενώ 

η απόκλιση συχνότητας Fd παίρνει τιμές από 270 ως 380 KHz. Το δεύτερο τμήμα μεταδίδεται 

με ρυθμό 1,6 Mbps. 

 
Σχήμα 4-33: Πλαίσιο διπλής PSDU 

4.3.3.3 Χαρακτηριστικά πομποδέκτη 

Η μέγιστη και η ελάχιστη ισχύς εκπομπής των συσκευών HomeRF εξαρτώνται από τον τύπο κάθε 

συσκευής. Οι I-nodes έχουν ελάχιστη ισχύ εκπομπής ίση με 12 dΒm και μέγιστη ίση με 30 dΒm. Τα 

Class-1 CP έχουν ελάχιστη ισχύ εκπομπής ίση με 16 dΒm και μέγιστη ίση με 30 dΒm. Για όλες τις άλλες 

συσκευές η ελάχιστη ισχύς εκπομπής είναι ίση με 16 dΒm και η μέγιστη ίση με 21 dΒm. Επιπλέον όλες 

οι συσκευές HomeRF, εκτός από τα σημεία συνδέσεως, μπορούν να λειτουργήσουν και με χαμηλή 

κατανάλωση ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση η ελάχιστη ισχύς εκπομπής είναι ίση με 0 dΒm και η 

μέγιστη ίση με 4 dΒm. 

Η ευαισθησία του δέκτη εξαρτάται από τη διαμόρφωση των πλαισίων που λαμβάνει. Έτσι για τη 

διαμόρφωση LR 2-FSK οι I-nodes έχουν ευαισθησία -80 dBm ή καλύτερη, ενώ οι άλλες συσκευές -75 

dBm ή καλύτερη. Για τη διαμόρφωση LR 4-FSK οι συσκευές έχουν ευαισθησία -65 dBm ή καλύτερη. Για 

τη διαμόρφωση HR 2-FSK οι συσκευές έχουν ευαισθησία -80 dBm ή καλύτερη και για τη διαμόρφωση 

HR 4-FSK οι συσκευές έχουν ευαισθησία -70 dBm ή καλύτερη. Η ευαισθησία ορίζεται ως η ελάχιστη 

απαιτούμενη ισχύς για να έχουμε ποσοστό λανθασμένων πλαισίων μικρότερο του 3% για πλαίσια με 

400 bytes ωφέλιμο φορτίο.  

 

4.3.4 Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) 

Το επίπεδο αυτό παρέχει στα ανώτερα του επίπεδα υπηρεσίες διαχείρισης και μεταφοράς δεδομένων. 

Οι υπηρεσίες διαχείρισης περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο κανάλι, την περιαγωγή και την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Η περιαγωγή προσφέρεται μόνο για τα ασύγχρονα δεδομένα και επιτρέπει σε 

έναν κόμβο να κινείται μέσα στο χώρο ενός δικτύου και να συνδέεται με διαφορετικά σημεία 

σύνδεσης, χωρίς να χάνονται τα δεδομένα που προορίζονται για αυτόν. Η εξοικονόμηση ενέργειας 

επιτυγχάνεται με τον ασυνεχή τρόπο επικοινωνίας. Σε αυτόν, μία συσκευή διακόπτει προσωρινά την 
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επικοινωνίας της με το δίκτυο. Οι συσκευές που έχουν δεδομένα για αυτή, τα αποθηκεύουν και τις τα 

στέλνουν όταν αρχίσει ξανά να επικοινωνεί με το δίκτυο. Ο ασυνεχής τρόπος επικοινωνίας 

υποστηρίζεται από τους A-nodes, S-nodes και από τα σημεία συνδέσεως κατηγορίας 1και 2. Η 

πρόσβαση στο κανάλι επιτυγχάνεται με δύο μηχανισμούς. Τα ισόχρονα δεδομένα χρησιμοποιούν την 

πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA), ενώ τα ασύγχρονα δεδομένα την πολλαπλή 

πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος και αποφυγή συγκρούσεων (CSMA-CA).  

Οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων περιλαμβάνουν μία ισόχρονη υπηρεσία προσανατολισμένη σε 

σύνδεση για τις τηλεφωνικές κλήσεις, μία ισόχρονη υπηρεσία εκπομπής χωρίς σύνδεση για τη 

μεταφορά της σηματοδοσίας κατά την εγκατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων, μία ασύγχρονη 

υπηρεσία χωρίς σύνδεση για τη μεταφορά ασύγχρονων δεδομένων και μία ασύγχρονη υπηρεσία με 

σύνδεση για τη μεταφορά ήχου και βίντεο.  

 

4.3.4.1 Πλαίσια MAC 

Τα πλαίσια MAC για τη μεταφορά των ασύγχρονων δεδομένων αποτελούνται από την επικεφαλίδα, το 

ωφέλιμο φορτίο και τον κώδικα ανίχνευσης λαθών (CRC). Το πεδίο ωφέλιμο φορτίο περιέχει τα 

δεδομένα των υψηλότερων επιπέδων και έχει μεταβλητό μήκος που κυμαίνεται από 0 bytes ως μία 

μέγιστη τιμή που εξαρτάται από τη διαμόρφωση που θα ακολουθήσει. Για τη διαμόρφωση LR 2-FSK 

είναι 512 bytes, για τη LR 4-FSK είναι 1024 bytes και για τις HR 2-FSK και HR 4-FSK είναι 1518 bytes. 

Ο κώδικας ανίχνευσης λαθών (CRC) έχει μήκος 4 bytes και υπολογίζεται για την επικεφαλίδα και το 

ωφέλιμο φορτίο. Επιπλέον στα πλαίσια φυσικού επιπέδου διπλής PSDU, όπου η επικεφαλίδα και το 

ωφέλιμο φορτίο MAC μεταφέρονται σε διαφορετικά τμήματα, υπάρχουν δύο πεδία CRC των 4 bytes. 

Το ένα προστατεύει την επικεφαλίδα και το άλλο το ωφέλιμο φορτίο.  

Το επίπεδο MAC χρησιμοποιεί 3 τύπους επικεφαλίδων για τα ασύγχρονα δεδομένα. Η επικεφαλίδα 

τύπου 2 φαίνεται στο σχήμα 4-34. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πλαίσια που μεταφέρουν 

ασύγχρονα δεδομένα. Αποτελείται από τα πεδία έλεγχος MPDU (12 bits), μήκος (12 bits), ταυτότητα 

CSMA δικτύου (24 bits), έλεγχος ωφέλιμου φορτίου (8 bits), διεύθυνση προορισμού (48 bits) και 

διεύθυνση πηγής (48 bits).      

 

Σχήμα 4-34: Επικεφαλίδα MAC τύπου 2 

Το πεδίο έλεγχος MPDU προσδιορίζει τον τύπο του πλαισίου φυσικού επιπέδου και τη διαμόρφωση 

που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση της. Το πεδίο μήκος περιέχει το συνολικό αριθμό των bytes 

της επικεφαλίδας και του ωφέλιμου φορτίου. Το πεδίο ταυτότητα CSMA δικτύου προσδιορίζει 

μοναδικά το δίκτυο στο οποίο ανήκει η συσκευή. Το πεδίο έλεγχος ωφέλιμου φορτίου προσδιορίζει αν 

το ωφέλιμο φορτίο είναι κρυπτογραφημένο ή συμπιεσμένο. Επιπλέον χρησιμοποιείται για την 
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κατάτμηση και την επανασυναρμολόγηση πλαισίων ανωτέρου επιπέδου. Τα πεδία διεύθυνσης 

προσδιορίζουν το προορισμό και την πηγή του πλαισίου. 

Η επικεφαλίδα τύπου 3 φαίνεται στο σχήμα 4-35. Χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκπομπής βασικού 

ρυθμού μοναδικής PSDU και στο δεύτερο τμήμα των αναγνωριστικών σημάτων. Τα σήματα αυτά 

εκπέμπονται από ένα σημείο συνδέσεως για να περιγράψουν τη δομή του υπερπλαισίου που 

χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο κανάλι, για το συγχρονισμό των συσκευών του δικτύου και για 

τον προσδιορισμό του δικτύου. Αποτελούνται από δύο τμήματα, ένα που γίνεται κατανοητό από τις 

συσκευές που χειρίζονται τα ισόχρονα δεδομένα και ένα για τις συσκευές που χειρίζονται τα 

ασύγχρονα δεδομένα. 

 

Σχήμα 4-35: Επικεφαλίδα MAC τύπου 3 

Η επικεφαλίδα τύπου 3 αποτελείται από τα πεδία έλεγχος MPDU (12 bits), μήκος (12 bits), ταυτότητα 

CSMA δικτύου (24 bits), έλεγχος υπερπλαισίου (8 bits), πληροφορίες συγχρονισμού (32 bits) και 

διεύθυνση πηγής (48 bits). Τα πεδία έλεγχος MPDU, μήκος, ταυτότητα CSMA δικτύου και διεύθυνση 

πηγής χρησιμοποιούνται όπως και στην επικεφαλίδα τύπου 2. Το πεδίο έλεγχος υπερπλαισίου 

καθορίζει τη δομή του υπερπλαισίου. Το πεδίο πληροφορίες συγχρονισμού περιέχει πληροφορίες για 

την ακολουθία μεταπήδησης συχνοτήτων.  

Η επικεφαλίδα τύπου 4 φαίνεται στο σχήμα 4-36. Χρησιμοποιείται στα πλαίσια βασικού ρυθμού 

μοναδικής PSDU και στα διπλής PSDU. Αποτελείται από τα πεδία έλεγχος MPDU (12 bits), μήκος (12 

bits), ταυτότητα CSMA δικτύου (24 bits), έλεγχος ωφέλιμου φορτίου (8 bits), πληροφορίες 

συγχρονισμού (32 bits), διεύθυνση προορισμού (48 bits) και διεύθυνση πηγής (48 bits). Η χρήση των 

παραπάνω πεδίων είναι ίδια με τους προηγούμενους τύπους επικεφαλίδων.    

 

Σχήμα 4-36: Επικεφαλίδα MAC τύπου 4 

Για τη μεταφορά των ισόχρονων δεδομένων ορίζονται τα πλαίσια TDMA (σχήμα 4-37). Αποτελείται από 

τα πεδία επικεφαλίδα TDMA (8 bits), έλεγχος C καναλιού (8 bits), C-SDU (5 bytes), κώδικας ανίχνευσης 

λαθών A πεδίου (2 bytes), B πεδίο (40 bytes) και κώδικας ανίχνευσης λαθών B πεδίου (2 bytes).     

 

Σχήμα 4-37: Πλαίσια TDMΑ 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

Σελίδα 185 από 362 

 

Το πεδίο C-SDU περιέχει πληροφορίες για τον έλεγχο του καναλιού που γίνεται η μετάδοση. Το B πεδίο 

περιέχει τα δεδομένα χρήστη που μεταδίδονται. Κατά την εγκατάσταση μιας κλήσης στη θέση του B 

πεδίου μπορούν να υπάρχουν μέχρι και 8 C-SDUs. Το πεδίο έλεγχος C καναλιού καθορίζει αν στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο υπάρχει το B πεδίο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθορίζει τον αριθμό των 

C-SDUs. Ο κώδικας ανίχνευσης λαθών A πεδίου υπολογίζεται για τα πρώτα 3 πεδία του πλαισίου, ενώ ο 

κώδικας ανίχνευσης λαθών B πεδίου για το B πεδίο. Η επικεφαλίδα TDMA (σχήμα 4-38) αποτελείται 

από τα πεδία επικεφαλίδα τύπου 1 (2 bits) που καθορίζει αν έχουμε επαναμετάδοση ή πρόκειται για 

καινούρια δεδομένα, ταυτότητα συνδέσεως (4 bits) που προσδιορίζει τη σύνδεση, επιβεβαίωση TDMA 

(1 bit) που επιβεβαιώνει την ορθή λήψη του προηγούμενου πλαισίου και κρυπτογραφημένο (1 bit) που 

προσδιορίζει αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρυπτογραφημένο. Σε περίπτωση επαναμετάδοσης το 

πλαίσιο TDMA περιέχει μόνο τα πεδία επικεφαλίδα TDMA, B πεδίο και κώδικας ανίχνευσης λαθών για 

τα προηγούμενα πεδία. 

 

Σχήμα 4-38: Επικεφαλίδα πλαισίου TDMA 

Επιπλέον των παραπάνω πλαισίων μεταφοράς δεδομένων, οι προδιαγραφές του HomeRF ορίζουν και 

άλλα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του δικτύου. Τέτοια είναι τα αναγνωριστικά 

σήματα, τα πλαίσια για την κράτηση χρονοσχισμών, τα πλαίσια για την παροχή προτεραιότητας στα 

δεδομένα μιας συνόδου, τα πλαίσια για τη μεταφορά των δυνατοτήτων κάθε κόμβου και τα πλαίσια 

για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν τα σημεία συνδέσεως. 

 

4.3.4.2 Πρόσβαση στο κανάλι 

Για την πρόσβαση στο κανάλι, το πρωτόκολλο του επιπέδου MAC διαιρεί το χρόνο σε υπερπλαίσια με 

διάρκεια 20 ms. Κάθε υπερπλαίσιο ξεκινά με την έναρξη της μεταπήδησης σε μία νέα συχνότητα και 

τελειώνει αμέσως πριν την έναρξη της επόμενης μεταπήδησης.    Το υπερπλαίσιο χρησιμοποιείται για 

την πρόσβαση στο κανάλι σε ad hoc δίκτυα. Στην περίπτωση των δικτύων που βρίσκονται υπό τον 

έλεγχο κάποιου σημείου συνδέσεως, κάθε υπερπλαίσιο διαιρείται σε δύο υποπλαίσια των 10 ms. Κάθε 

υποπλαίσιο ξεκινά με την έναρξη της μεταπήδησης σε μία νέα συχνότητα και τελειώνει αμέσως πριν 

την έναρξη της επόμενης μεταπήδησης. Η μεταπήδηση συχνότητας σε αυτά τα δίκτυα γίνεται με πιο 

γρήγορο ρυθμό. 

Το κάθε υποπλαίσιο (σχήμα 4-39) αποτελείται από την περίοδο μεταπήδησης συχνότητας, την περίοδο 

μετάδοσης του αναγνωριστικού σήματος, δύο περιόδους μετάδοσης χωρίς ανταγωνισμό (CFP1 και 

CFP2) και μία περίοδο μετάδοσης με ανταγωνισμό. 

Η περίοδος μεταπήδησης συχνότητας αντιστοιχεί στο χρόνο που χρειάζονται οι συσκευές για να 

συντονιστούν σε μία νέα συχνότητα. Κατά την διάρκειά της δεν μπορούν να στέλνουν και να 
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λαμβάνουν δεδομένα. Έχει διάρκεια 140 μs. Αμέσως μετά από αυτή, η συσκευή που διαχειρίζεται το 

δίκτυο εκπέμπει ένα αναγνωριστικό σήμα. Το σήμα αυτό περιέχει πληροφορίες για τη δομή του 

υποπλαισίου και πληροφορίες συγχρονισμού. Η μέγιστη διάρκεια μετάδοσης αυτού είναι 1676 μs. 

 

Σχήμα 4-39: Δομή υποπλαισίου 

Στις περιόδους μετάδοσης χωρίς ανταγωνισμό μεταδίδονται τα ισόχρονα δεδομένα με το μηχανισμό 

πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση χρόνου (TDMA). Η πρώτη περίοδος χρησιμοποιείται για τις 

επαναμεταδόσεις των λανθασμένων πλαισίων του προηγούμενου υποπλαισίου, ενώ η δεύτερη 

χρησιμοποιείται για τις μεταδόσεις καινούριων πλαισίων. Στην περίοδο μετάδοσης με ανταγωνισμό 

μεταδίδονται τα ασύγχρονα δεδομένα με το μηχανισμό πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος 

και αποφυγή συγκρούσεων (CSMA-CA). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια τηλεφωνική κλήση, το 

υποπλαίσιο δεν περιέχει τις περιόδους μετάδοσης χωρίς ανταγωνισμό. Επίσης στα ad hoc δίκτυα το 

υπερπλαίσιο αποτελείται από την περίοδο μεταπήδησης συχνότητας και την περίοδο μετάδοσης με 

ανταγωνισμό. 

 

4.3.4.3 Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA) 

Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο κανάλι στις δύο περιόδους μετάδοσης 

χωρίς ανταγωνισμό (CFP1 και CFP2). Η πρώτη περίοδος χρησιμοποιείται για τις επαναμεταδόσεις των 

λανθασμένων πλαισίων του προηγούμενου υποπλαισίου και ξεκινά αμέσως μετά τη μετάδοση του 

αναγνωριστικού σήματος. Η δεύτερη περίοδος βρίσκεται στο τέλος του υποπλαισίου και 

χρησιμοποιείται για τις μεταδόσεις καινούριων πλαισίων από ένα σημείο σύνδεσης κατηγορίας 1 προς 

έναν κόμβο που χειρίζεται ισόχρονα δεδομένα (I-node, AI-node ή SI-node) και αντίστροφα. Η δομή του 

υποπλαισίου είναι τέτοια που η CFP2 του ενός υποπλαισίου να βρίσκεται πολύ κοντά με τη CFP1 του 

επόμενου. Με αυτό τον τρόπο η επαναμετάδοση των λανθασμένων πλαισίων γίνεται μέσα σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα. 

Η δεύτερη περίοδος μετάδοσης χωρίς ανταγωνισμό (CFP2) διαιρείται σε αριθμημένες χρονοσχισμές 

μετάδοσης με διάρκεια 550 μs. Σε κάθε υποπλαίσιο μπορούν να υπάρχουν μέχρι και 5 χρονοσχισμές 

για τη μετάδοση από το σημείο σύνδεσης προς τον κόμβο (downlink), αριθμημένες από το 1 ως το 5, 

και 4 χρονοσχισμές για τη μετάδοση προς την αντίθετη κατεύθυνση (uplink), αριθμημένες από το 1 ως 

το 4. Μεταξύ γειτονικών χρονοσχισμών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση προς την ίδια 

κατεύθυνση, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 35 μs (TIFS). Ο χρόνος αυτός απαιτείται 

για την προετοιμασία του φυσικού επιπέδου του σημείου σύνδεσης για την επόμενη μετάδοση ή 

λήψη. Μεταξύ των χρονοσχισμών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση προς αντίθετες 

κατευθύνσεις, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 140 μs (SIFS). Ο χρόνος αυτός απαιτείται 

για την αλλαγή της λειτουργίας του πομποδέκτη (μετάδοση ή λήψη). 
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Η αρίθμηση των χρονοσχισμών ξεκινά από το τέλος του υποπλαισίου (πιο κοντά στην επόμενη 

μεταπήδηση συχνότητας). Το ζεύγος των χρονοσχισμών με τον ίδιο αριθμό χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία του σημείου σύνδεσης με ένα συγκεκριμένο κόμβο. Το κάθε σημείο σύνδεσης υποστηρίζει 

μέχρι και 4 τέτοιες ταυτόχρονες συνδέσεις. Κάθε σύνδεση έχει τη δική της ταυτότητα. Η χρονοσχισμή 

με τη μεγαλύτερη αρίθμηση χρησιμοποιείται για την εκπομπή ισόχρονων δεδομένων από το σημείο 

σύνδεσης προς όλους τους ισόχρονους κόμβους του δικτύου. 

Το αναγνωριστικό σήμα που μεταδίδεται στην αρχή του κάθε υποπλαισίου είναι αυτό που καθορίζει 

τον αριθμό των χρονοσχισμών που υπάρχουν στη CFP2. Επίσης σε αυτό υπάρχει και η αντιστοίχηση του 

αριθμού της χρονοσχισμής με την ταυτότητα της σύνδεσης, για να ξέρει η κάθε συσκευή πότε να 

μεταδώσει.  

Στην πρώτη περίοδος μετάδοσης χωρίς ανταγωνισμό (CFP1), οι χρονοσχισμές χρησιμοποιούνται για τις 

επαναμεταδόσεις των λανθασμένων πλαισίων του προηγούμενου υποπλαισίου και έχουν διάρκεια 470 

μs, καθώς τα πλαίσια επαναμετάδοσης είναι μικρότερα.  Η πρώτη χρονοσχισμή απέχει 140 μs (SIFS) 

από το τέλος του αναγνωριστικού σήματος. Η δομή της είναι ίδια με τη δομή της δεύτερης περιόδου, 

μόνο που εδώ η αρίθμηση των χρονοσχισμών ξεκινά από την αρχή της περιόδου, δεν διατίθεται 

χρονοσχισμή για την εκπομπή ισόχρονων δεδομένων και οι χρονοσχισμές δεν δεσμεύονται κατά ζεύγη.       

Η ανάγκη για την επαναμετάδοση ενός πλαισίου καθορίζεται από την τιμή του πεδίου επιβεβαίωση της 

επικεφαλίδας του πλαισίου TDMA. Κατά τη μετάδοση στη CFP2, το σημείο σύνδεσης ενημερώνει τον 

κόμβο για την ορθή ή λανθασμένη λήψη του πλαισίου στην προηγούμενη CFP2 ή CFP1 (αν το πλαίσιο 

προερχόταν από επαναμετάδοση), ενώ ο κόμβος ενημερώνει το σημείο σύνδεσης για την ορθή ή 

λανθασμένη λήψη του πλαισίου στην ίδια CFP2. 

 Στο τέλος της CFP2, το σημείο σύνδεσης πρέπει να δεσμεύσει χρονοσχισμές στη CFP1 για τις 

επαναμεταδόσεις, αν απαιτούνται. Επιτρέπεται μόνο μία επαναμετάδοση για κάθε πλαίσιο. Το σημείο 

σύνδεσης επαναμεταδίδει σε μία χρονοσχισμή στη CFP1, αν ο κόμβος ενημερώσει ότι δεν έλαβε σωστά 

το προηγούμενο πλαίσιο ή αν λάβει ένα πλαίσιο με λανθασμένη τιμή στο πεδίο κώδικας ανίχνευσης 

λαθών A πεδίου. Το σημείο σύνδεσης δεσμεύει  μία χρονοσχισμή στη CFP1 για την επαναμετάδοση 

ενός κόμβου, αν λάβει από αυτόν ένα πλαίσιο με λανθασμένη τιμή στο πεδίο κώδικας ανίχνευσης 

λαθών B πεδίου. Η δέσμευση των χρονοσχισμών στη CFP1 γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η κανονική 

μετάδοση και η επαναμετάδοση να απέχουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Έτσι αν απαιτείται 

επαναμετάδοση του πλαισίου της χρονοσχισμής n της CFP2, τότε δεσμεύεται στην επόμενη CFP1 μία 

χρονοσχισμή με αριθμό μικρότερο από 5-n.  

 

4.3.4.4 Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος και αποφυγή συγκρούσεων 
(CSMA-CA) 

Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο κανάλι στην περίοδο μετάδοσης με 

ανταγωνισμό. Η περίοδος αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιόδους μετάδοσης χωρίς ανταγωνισμό 

(CFP1 και CFP2), ενώ σε ένα ad hoc δίκτυο καταλαμβάνει όλη την περίοδο του υπερπλαισίου. Η 
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ακριβής θέση της προσδιορίζεται από το αναγνωριστικό σήμα που εκπέμπει το σημείο σύνδεσης στην 

αρχή του υποπλαισίου. Κατά τη διάρκεια της μεταδίδονται μόνο ασύγχρονα δεδομένα.  

Η κάθε συσκευή που έχει δεδομένα για μετάδοση, εκτελεί αρχικά ανίχνευση του καναλιού με τη 

βοήθεια του φυσικού επιπέδου. Η ανίχνευση αυτή μπορεί να αρχίσει 140 μs (SIFS) μετά το τέλος της 

προηγούμενης μετάδοσης στο κανάλι. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ανίχνευση και να 

είναι έτοιμος ο πομπός να μεταδώσει, ονομάζεται χρονοσχισμή (SLOT) και είναι ίσος με 166,25 μs. Αν 

το κανάλι είναι κατειλημμένο, η συσκευή περιμένει για το τέλος της χρονοσχισμής και επαναλαμβάνει 

την ίδια διαδικασία (SFIS+ SLOT) μέχρι να βρει το κανάλι ελεύθερο.   

Όταν το κανάλι είναι ελεύθερο, η συσκευή επιλέγει ένα πλαίσιο για μετάδοση από την ουρά αναμονής 

και επιπλέον επιλέγει τον αριθμό των χρονοσχισμών που θα περάσουν μέχρι να μεταδώσει. Σε κάθε 

χρονοσχισμή, εκτελείται ανίχνευση καναλιού και εφόσον το κανάλι δεν βρεθεί κατειλημμένο, ο 

αριθμός των χρονοσχισμών μειώνεται κατά ένα. Όταν αυτός μηδενισθεί, η συσκευή ξεκινά τη 

μετάδοση της στο τέλος της συγκεκριμένης χρονοσχισμής. Αν κατά τη διάρκεια αυτών των 

χρονοσχισμών, το κανάλι βρεθεί κατειλημμένο, η διαδικασία ξεκινά από την αρχή. 

Ο αριθμός των χρονοσχισμών που θα περιμένει μία συσκευή μέχρι να μεταδώσει, επιλέγεται τυχαία 

από την ίδια τη συσκευή μέσα από ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών. Το σύνολο αυτών 

προσδιορίζεται από τη σχέση  1 dndbackoff  , όπου 70  d  και 644  n . Το σημείο 

σύνδεσης που ελέγχει το δίκτυο, εκτιμά τις τιμές των n και d για κάθε κόμβο του δικτύου και τις 

συμπεριλαμβάνει στο αναγνωριστικό σήμα που εκπέμπει στην αρχή του υποπλαισίου. Δίνοντας μικρές 

τιμές στα n και d, επιτρέπει σε έναν κόμβο να μεταδώσει πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Με αυτό 

τον τρόπο δίνει προτεραιότητα σε κόμβους που μεταδίδουν συρμούς δεδομένων (π.χ βίντεο). 

Μετά τη μετάδοση του πρώτου πλαισίου, η συσκευή περιμένει για την επιβεβαίωση, η οποία 

μεταδίδεται από τον παραλήπτη 140 μs (SIFS) μετά τη λήψη του πλαισίου. Εφόσον η πρώτη μετάδοση 

(πλαίσιο και επιβεβαίωση) είναι επιτυχής, η συσκευή επιλέγει και άλλο πλαίσιο και το μεταδίδει 140 μs 

(SIFS) μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης, χωρίς να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό CSMA-CA. Η διαδικασία 

αυτή συνεχίζεται μέχρι να μεταδοθούν όλα τα πλαίσια ή μέχρι να συμβεί κάποια αποτυχημένη 

μετάδοση. Στη δεύτερη περίπτωση, η συσκευή ξεκινά από την αρχή τη διαδικασία πρόσβασης στο 

κανάλι για να επαναμεταδώσει το πλαίσιο. Όλες οι παραπάνω μεταδόσεις γίνονται με ρυθμό 0,8 ή 1,6 

Mbps. 

Μετά την επιτυχή πρόσβαση στο κανάλι, μία συσκευή μπορεί να εκπέμψει ένα πλαίσιο δέσμευσης 

χρόνου. Με το πλαίσιο αυτό ενημερώνει όλες τις άλλες συσκευές του δικτύου για το χρόνο που 

χρειάζεται για να μεταδώσει ένα σύνολο πλαισίων, που συνήθως αποτελούν τα κομμάτια ενός μεγάλου 

πλαισίου υψηλότερου επιπέδου. Για το χρονικό διάστημα αυτό, η συσκευή συνεχίζει να μεταδίδει τα 

πλαίσιά της χωρίς ανταγωνισμό, ενώ οι υπόλοιπες συσκευές του δικτύου περιμένουν να τελειώσει για 

να προσπαθήσουν να μεταδώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, το αρχικό πλαίσιο εκπέμπετε με το βασικό 

ρυθμό μετάδοσης (0,8 Mbps), ενώ τα υπόλοιπα μεταδίδονται με ρυθμό 5 ή 10 Mbps. 
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Στα ad hoc δίκτυα δεν υπάρχει κάποιο σημείο συνδέσεως που να διαχειρίζεται το δίκτυο. Σε αυτά, 

εκπέμπεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή μέσα στο υπερπλαίσιο από κάποιον A-node ένα 

αναγνωριστικό σήμα. Την ευθύνη της εκπομπής τη μοιράζονται όλοι οι κόμβοι. Με τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτό το σήμα, όλοι οι κόμβοι συντονίζονται και εκτελούν την παραπάνω 

διαδικασία πρόσβασης στο κανάλι. Τα ad hoc δίκτυα εξυπηρετούν μόνο ασύγχρονη και χωρίς 

προτεραιότητα κίνηση. 

 

4.3.5 Δίκτυα HomeRF 

Οι συσκευές HomeRF υποστηρίζουν τη δημιουργία δύο τύπων δικτύων, ad-hoc δίκτυα και δίκτυα που 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός σημείου συνδέσεως. Στα πρώτα έχουμε μετάδοση μόνο ασύγχρονων 

δεδομένων μεταξύ ομότιμων συσκευών, ενώ στα δεύτερα το σημείο σύνδεσης συντονίζει τη μετάδοση 

δεδομένων, ασύγχρονων και ισόχρονων, προς και από τις άλλες συσκευές.  

Κάθε συσκευή έχει μία μοναδική διεύθυνση επιπέδου MAC (48 bits), ενώ κάθε δίκτυο χαρακτηρίζεται 

από δύο διαφορετικές ταυτότητες (24 bits), μία για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν την 

πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος (NWIDcsma) και μία για όλες τις συσκευές που 

χρησιμοποιούν την πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (NWIDtdma). Για μα μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν δύο συσκευές θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, δηλαδή να έχουν την ίδια 

ταυτότητα δικτύου και να είναι συγχρονισμένες. 

Η ταυτότητα δικτύου μπορεί να εκχωρηθεί σε μία συσκευή με δύο τρόπους, είτε με απευθείας 

εισαγωγή της στη συσκευή από το χρήστη, είτε με το να τη μάθει από μία άλλη συσκευή του δικτύου 

με τη βοήθεια ειδικών πλαισίων διαχείρισης. Ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποιείται κυρίως στους I-nodes 

που είναι συνήθως φορητές συσκευές. Η δημιουργία της ταυτότητας δικτύου είναι ευθύνη των 

ανωτέρων επιπέδων (IP και DECT). 

Ο συγχρονισμός των συσκευών του δικτύου επιτυγχάνεται με τα αναγνωριστικά σήματα που 

εκπέμπονται σε κάθε υπερπλαίσιο ή υποπλαίσιο. Αυτά μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με την 

ακολουθία μεταπήδησης συχνότητας και με το πότε θα μεταδώσει ή θα λάβει πλαίσια κάθε συσκευή. 

Την ευθύνη εκπομπής των αναγνωριστικών σημάτων την έχουν τα σημεία συνδέσεως που 

διαχειρίζονται το δίκτυο, ενώ στα ad hoc δίκτυα η ευθύνη αυτή μοιράζεται σε όλες τις συσκευές του 

δικτύου. 

Για τη δημιουργία ενός δικτύου ακολουθείται η εξής διαδικασία. Αρχικά το ανώτερο επίπεδο (IP ή 

DECT) δημιουργεί μία ταυτότητα δικτύου και την παραδίδει στο επίπεδο MAC. Στη συνέχεια, το 

επίπεδο MAC υπολογίζει την ακολουθία μεταπήδησης συχνότητας και αρχίζει να μεταδίδει 

αναγνωριστικά σήματα. Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου έχουν μόνο τα σημεία συνδέσεως. Οι A-

nodes και AI-nodes μπορούν να δημιουργήσουν μόνο ad hoc δίκτυα. 

Για να μπορέσει μία συσκευή να συνδεθεί σε ένα δίκτυο, θα πρέπει να γνωρίζει την ταυτότητα του. 

Αυτό μπορεί να γίνει με τους δύο τρόπους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Στη συνέχεια εκτελεί 

ανίχνευση καναλιών με πολύ πιο αργό ρυθμό μεταπήδησης συχνότητας από τον κανονικό. Κατά τη 
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διάρκεια αυτής λαμβάνει αναγνωριστικά σήματα από τα δίκτυα που λειτουργούν στην περιοχή της. 

Μόλις λάβει ένα σήμα που έχει στο πεδίο ταυτότητα δικτύου την ταυτότητα του υπό αναζήτηση 

δικτύου, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό και συγχρονίζεται με το δίκτυο. 

 

4.3.6 Ασφάλεια στο HomeRF 

Οι συσκευές HomeRF μπορούν να υποστηρίξουν την κρυπτογράφηση των δεδομένων, αν αυτό 

απαιτείται από τις εφαρμογές. Η κρυπτογράφηση μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο για τα ασύγχρονα όσο 

και για τα ισόχρονα δεδομένα του ωφέλιμου φορτίου. Δεν εφαρμόζεται στα πεδία της επικεφαλίδας 

και του κώδικα ανίχνευσης λαθών. Τα πλαίσια εκπομπής δεν κρυπτογραφούνται ποτέ. Τα πλαίσια MAC 

που μεταφέρουν κρυπτογραφημένα δεδομένα έχουν την τιμή 1 στο αντίστοιχο πεδίο της 

επικεφαλίδας. 

Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί ως εισόδους τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα, ένα 

κλειδί κρυπτογράφησης και ένα αρχικό διάνυσμα. Το αρχικό διάνυσμα έχει μήκος 32 bits και 

αποτελείται από τον αριθμό ακολουθίας του συγκεκριμένου κρυπτογραφημένου πλαισίου (24 bits) και 

από 8 bits που είναι το αποτέλεσμα της πράξης αποκλειστικό Η ανάμεσα σε όλα τα bytes της 

διεύθυνσης MAC του αποστολέα. Το αρχικό διάνυσμα υπολογίζεται σε κάθε συσκευή από τα πεδία του 

πλαισίου και δεν μεταδίδεται. Το κλειδί κρυπτογράφησης είναι κοινό για όλες τις συσκευές που 

μεταδίδουν ασύγχρονα δεδομένα. Στην περίπτωση των ισόχρονων δεδομένων, χρησιμοποιείται ένα 

κλειδί για κάθε σύνδεση. Το κλειδί κρυπτογράφησης αποθηκεύεται σε κάθε συσκευή κατά την 

εγκατάσταση της σύνδεσης. Η έξοδος του αλγόριθμου κρυπτογράφησης έχει το ίδιο μήκος με τα 

πραγματικά δεδομένα.   
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4.4 IrDA 

 

Τον Ιούνιο του 1993 δημιουργήθηκε ο επαγγελματικός σύλλογος Infrared Data Association (IrDA) για να 

ορίσει τις προδιαγραφές για την ασύρματη επικοινωνία συσκευών με τη χρήση της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας27. Βασικοί του στόχοι ήταν η διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών διαφορετικών 

κατασκευαστών, το χαμηλό κόστος και η ευκολία στη χρήση. Μέχρι εκείνη την περίοδο, ο κάθε 

κατασκευαστής είχε τις δικές του προδιαγραφές. 

 

4.4.1 Η στοίβα πρωτοκόλλων IrDA 

Η στοίβα πρωτοκόλλων IrDA (σχήμα 4-40) αποτελείται από ένα σύνολο πρωτοκόλλων που ορίζονται 

από τον επαγγελματικό σύλλογο Infrared Data Association (IrDA). Αποτελείται από ένα σύνολο 

υποχρεωτικών πρωτοκόλλων και από ένα σύνολο προαιρετικών. 

Τα υποχρεωτικά πρωτόκολλα είναι τα παρακάτω28: 

 Το φυσικό επίπεδο IrDA (IrPHY). Μετατρέπει μία ακολουθία από bits σε υπέρυθρη ακτινοβολία 

και αντίστροφα. Αυτή η μετατροπή μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους, 

υποστηρίζοντας έτσι 3 διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης. 

 Το πρωτόκολλο πρόσβασης σύνδεσης (IrLAP, Link Access Protocol). Έχει ως σκοπό να παρέχει 

μία αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών και να ανακαλύπτει συσκευές.  

 Το επίπεδο διαχείρισης σύνδεσης (Link Management Layer). Αποτελείται από το πρωτόκολλο 

διαχείρισης σύνδεσης (IrLMP, Link Management Protocol) και από την υπηρεσία πρόσβασης 

στις πληροφορίες (Information Access Service, IAS). Το IrLMP είναι υπεύθυνο για την 

πολύπλεξη των ταυτόχρονων συνδέσεων ανωτέρου επιπέδου σε μία σύνδεση IrLAP, ενώ η IAS 

διατηρεί μία βάση πληροφοριών στην οποία περιγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η 

συσκευή. 

 

Σχήμα 4-40: Η στοίβα πρωτοκόλλων IrDA 

                                                             
27 “The IrDA standards for High-Speed Infrared Communications”, Iain Millar, Martin Beale, Bryan J. Donoghue, Kirk W. 
Lindstrom, Stuart Williams 
28 “Infrared Communication for a Wearable Computing and Communication System”, Christoph Wolf 
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Τα προαιρετικά πρωτόκολλα της στοίβας είναι τα παρακάτω: 

 Το πρωτόκολλο μεταφοράς Tiny (IrTinyTP Tiny Transport Protocol). Παρέχει έλεγχο ροής στις 

συνδέσεις IrLMP. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για κατακερματισμό και 

επανασυναρμολόγηση των πλαισίων ανωτέρου επιπέδου.  

 Το IrLan. Επιτρέπει σε μία συσκευή υπέρυθρων να έχει πρόσβαση σε ένα LAN. 

 Το IrCOMM. Προσομοιάζει τη σειριακή και παράλληλη θύρα για τη μεταφορά δεδομένων από 

και προς  τις εφαρμογές. 

 Το IrOBEX (IrDA Object Exchange Protocol). Παρέχει τη μέθοδο για τη μεταφορά αντικειμένων 

μεταξύ συσκευών. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι παιχνίδια, e-mails, σημειώσεις και 

βίντεο. 

 Το IrTran-P (IrDA Infrared Transfer Picture). Παρέχει τη μέθοδο για τη μεταφορά ψηφιακών 

εικόνων από και προς μία φωτογραφική μηχανή. 

 Το IrMC (Ir Mobile Communication). Καθορίζει πως τα κινητά τηλέφωνα και οι συσκευές 

επικοινωνίας μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, όπως τηλεφωνικούς καταλόγους, 

ημερολόγια και μηνύματα δεδομένων. 

Οι εφαρμογές βρίσκονται πάνω από τα προαιρετικά πρωτόκολλα. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

το IrLMP είτε απευθείας είτε μέσω του IrTinyTP είτε μέσω κάποιου προαιρετικού πρωτοκόλλου. Το 

κάθε πρωτόκολλο της στοίβας παρέχει τις υπηρεσίες του στο πρωτόκολλο ανωτέρου επιπέδου μέσω 

των παρακάτω στοιχειωδών υπηρεσιών:  

 Request. Το ανώτερο επίπεδο ζητά από το κατώτερο να χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία του. 

 Indication. Το κατώτερο επίπεδο ενημερώνει το ανώτερο για ένα συμβάν. 

 Response. Το ανώτερο επίπεδο επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το συμβάν και προσδιορίζει 

τον τρόπο αντίδρασης. 

 Confirm. Το κατώτερο επίπεδο ενημερώνει το ανώτερο για το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης 

αίτησης. 

 

4.4.2 Φυσικό επίπεδο IrDA (IrPHY) 

Το φυσικό επίπεδο είναι υπεύθυνο για την εκπομπή και λήψη των υπέρυθρων σημάτων, καθώς και για 

τη κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση αυτών για το IrLAP. Στο σχήμα 4-41 φαίνεται η μονάδα 

μετατροπής που χρησιμοποιείται. Στη θέση 1 έχουμε τη ροή των bits από και προς το IrLAP. Στη θέση 2 

έχουμε την κωδικοποιημένη ροή των bits, ενώ στη θέση 3 έχουμε την υπέρυθρη ακτινοβολία με μήκος 

κύματος 850-900 μm . Επίσης, σε κάθε δέκτη υπάρχει ένα φίλτρο για να απομακρύνεται  το ηλιακό 

φως. 

Η ακτίνα δράσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι το πολύ 1 μέτρο και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 

να φθάσει μέχρι και τα 2 μέτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως η κατανάλωση ισχύος είναι αρκετά 

μεγάλη. Υπάρχει και μία έκδοση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, όπου η ακτίνα δράσης κυμαίνεται 

μεταξύ 20 και 30 cm. Για να επιτευχθεί ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση, περιορίζεται ακόμη 
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περισσότερο η ακτίνα δράσης. Στις περισσότερες φορητές συσκευές η ακτίνα δράσης είναι αρκετά 

μικρή για να επιτευχθεί μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

 

Σχήμα 4-41: Μονάδα μετατροπής IR 

Ένας ακόμη περιορισμός της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι ότι διαδίδεται σε μία σχεδόν ευθεία 

γραμμή, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο το οπτικό πεδίο του πομπού και του δέκτη. Στον πομπό το 

οπτικό πεδίο βρίσκεται στις 15ο με 30ο γύρω από τον οπτικό άξονα, ενώ στον δέκτη περιορίζεται στις 

15ο. Για τις συσκευές IrDA η ελάχιστη και η μέγιστη εκπεμπόμενη πυκνότητα ισχύος είναι 40 και 500 

mW/Sr αντίστοιχα. Η ευαισθησία του δέκτη είναι ίση με 0.0040 mW/(cm.cm) και ορίζεται ως η 

ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς για να έχουμε ποσοστό λανθασμένων bits μικρότερο του 10-8. 

 

Σχήμα 4-42: Οπτικά πεδία πομπού και δέκτη 

4.4.2.1 Ρυθμοί μετάδοσης 

 Στην πραγματικότητα υπάρχουν 3 διαφορετικά πρωτόκολλα που σχετίζονται με το φυσικό επίπεδο29. 

Κάθε πρωτόκολλο υποστηρίζει ένα διαφορετικό ρυθμό μετάδοσης. Το πρώτο υποστηρίζει ρυθμούς 

μετάδοσης από 9600 bps έως 115,2 kbps, το δεύτερο υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης της τάξης των 

1,152 Mbps και το τρίτο υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης της τάξης των 4 Mbps. Κατά την εγκατάσταση 

μίας σύνδεσης, οι διαπραγματεύσεις γίνονται με το ρυθμό των 9600 bps και στη συνέχεια ο ρυθμός 

μετάδοσης μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες κάθε συσκευής. Σε κάθε 

συσκευή πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά το πρώτο πρωτόκολλο. Τα υπόλοιπα δύο είναι προαιρετικά. 

Στο πρώτο πρωτόκολλο το 1 αναπαρίσταται από την απουσία φωτός, ενώ το 0 από ένα παλμό φωτός 

με διάρκεια ίση με τα (3/16) της διάρκειας του bit (σχήμα 4-43). Η αρχή του παλμού και η αρχή του bit 

ταυτίζονται. Κάθε byte πληροφορίας μεταδίδεται ξεχωριστά με την προσθήκη ενός bit στην αρχή και 

ενός bit στο τέλος. Το πρώτο bit έχει την τιμή 0 και χρησιμοποιείται για να ανιχνεύει ο δέκτης την αρχή 

                                                             
29 “Introduction to the IrDA Protocol”, SES TECHNOLOGY R&D Group 
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ενός πλαισίου και να συγχρονίσει το ρολόι του. Το τελευταίο bit έχει την τιμή 0. Πρώτο μεταδίδεται το 

λιγότερο σημαντικό bit. 

 

Σχήμα 4-43: Παράδειγμα πλαισίου IrPHY για ρυθμό μετάδοσης από 9600 bps έως 115,2 kbps 

Στο δεύτερο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος για την αναπαράσταση των bits. Η διάρκεια 

όμως του παλμού είναι μεταξύ (1/4) και (3/16) της διάρκειας του bit. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε 

πλαίσια. Πρώτο μεταδίδεται το λιγότερο σημαντικό bit. Κάθε πλαίσιο αποτελείται από δύο σημαίες 

έναρξης που έχουν την τιμή 01111110, το ωφέλιμο φορτίο που είναι το πλαίσιο IrLAP, τον κώδικα 

ανίχνευσης λαθών με μήκος 16 bits (CRC) και μία σημαία τερματισμού με τιμή 01111110. Για να μην 

εμφανίζονται οι σημαίες έναρξης και τερματισμού στα πεδία ωφέλιμο φορτίο και CRC, χρησιμοποιείται 

η τεχνική της προσθήκης bit. Κάθε φορά που εμφανίζονται στα πεδία αυτά 5 συνεχόμενα bits με τιμή 1, 

προσθέτετε αμέσως μετά ένα bit με τιμή 0. Στο δέκτη το bit αυτό αφαιρείται.  

Στο τρίτο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται η διαμόρφωση 4PPM (four-position pulse modulation). Δύο bits 

δεδομένων κωδικοποιούνται κάθε φορά με την τοποθέτηση ενός παλμού διάρκειας 125 ns σε μία 

συγκεκριμένη χρονοσχισμή ενός chip. Το chip έχει διάρκεια 500ns και αποτελείται από 4 χρονοσχισμές. 

Η διαμόρφωση 4PPM φαίνεται στο σχήμα 4-44. Με αυτό τον τρόπο μεταδίδεται ένα chip ανα 500ns, 

άρα και δύο bits ανά 500ns. Επομένως ο ρυθμός μετάδοσης είναι 4 Mbps. 

 

Σχήμα 4-44: Διαμόρφωση 4PPM 

Τα δεδομένα μεταδίδονται σε πλαίσια. Πρώτο μεταδίδεται το λιγότερο σημαντικό chip. Κάθε πλαίσιο 

αποτελείται από το πρόθεμα (64 chips), τη σημαία έναρξης (8 chips), το ωφέλιμο φορτίο (πλαίσιο 

IrLAP), τον κώδικα ανίχνευσης λαθών (16 chips)  και τη σημαία τερματισμού (8 chips). Το πρόθεμα 

χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό του δέκτη και οι σημαίες για να υποδεικνύουν την αρχή και το 

τέλος των δεδομένων. Στα πεδία αυτά χρησιμοποιούνται και chips που περιέχουν 0 ή 2 παλμούς. Αυτό 

γίνεται για να μην εμφανίζονται οι τιμές των πεδίων αυτών στα δεδομένα. Η δομή του πλαισίου και οι 

τιμές που παίρνουν τα διάφορα πεδία φαίνονται στο σχήμα 4-45. 
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Σχήμα 4-45: Πλαίσιο IrPHY για ρυθμό μετάδοσης 4 Mbps 

4.4.3 Πρωτόκολλο πρόσβασης σύνδεσης (IrLAP, Link Access Protocol) 

Το πρωτόκολλο IrLAP υποστηρίζει υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση και υπηρεσίες χωρίς 

σύνδεση. Οι υπηρεσίες χωρίς σύνδεση που υποστηρίζει το IrLAP είναι η ανακάλυψη συσκευών, η 

επίλυση των συγκρούσεων διεύθυνσης και η εκπομπή δεδομένων προς όλες τις διαθέσιμες συσκευές. 

Οι προσανατολισμένες σε σύνδεση υπηρεσίες που υποστηρίζει το IrLAP είναι ο τερματισμός μίας 

σύνδεσης, η μεταφορά δεδομένων, η αναφορά της ποιότητας της σύνδεσης και η ρύθμιση των 

παραμέτρων της. 

 

4.4.3.1 Τύποι πλαισίων IrLAP 

Η δομή του γενικού πλαισίου IrLAP φαίνεται στο σχήμα 4-46. Αποτελείται από τα πεδία διεύθυνση 

(address, 8 bits) που προσδιορίζει τη διεύθυνση της δευτερεύουσας συσκευής και αν το πλαίσιο είναι 

μία απόκριση ή μία εντολή, έλεγχος (control, 8 bits) που προσδιορίζει τον τύπο του πλαισίου και από 

τις πληροφορίες που το μήκος τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 1 byte. Το πεδίο πληροφορίες 

περιέχει τα δεδομένα και τις ενδείξεις των μετρητών που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας 

αξιόπιστης σύνδεσης30. 

 

Σχήμα 4-46: Πλαίσιο IrLAP 

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι πλαισίων, τα πλαίσια πληροφορίας, τα μη αριθμημένα πλαίσια και τα 

πλαίσια επίβλεψης. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των δεδομένων. Τα δεύτερα 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της σύνδεσης και περιλαμβάνουν τα μηνύματα XID, SNRM, UA, 

RNRM, DM, TEST, UI, FRMR, DISC και RD. Τα πλαίσια επίβλεψης χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση 

των πλαισίων πληροφορίας και περιλαμβάνουν τα μηνύματα RR, RNR, REJ και SREJ. 

                                                             
30 “Summary of the IrDA Specifications”, Henk Bliek 
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4.4.3.2 Το διάγραμμα καταστάσεων του IrLAP 

Το διάγραμμα καταστάσεων του πρωτοκόλλου IrLAP φαίνεται στο σχήμα 4-47. 

 

Σχήμα 4-47: Διάγραμμα καταστάσεων του IrLAP 

 Ανακάλυψη διευθύνσεων. Στην κατάσταση αυτή εισέρχεται μία συσκευή όταν θέλει να 

ανακαλύψει τις συσκευές που βρίσκονται κοντά της. Η διαδικασία ανακάλυψης χωρίζεται σε 

έναν αριθμό χρονοσχισμών ίσης διάρκειας (1, 6, 8 ή 16) για να μειωθεί η πιθανότητα να έχουμε 

συγκρούσεις πλαισίων. Στην αρχή κάθε χρονοσχισμής η συσκευή εκπέμπει ένα πλαίσιο XID 

(Exchange Station Information) που περιέχει τον αριθμό της συγκεκριμένης χρονοσχισμής και 

το συνολικό αριθμό των χρονοσχισμών της διαδικασίας. Μόλις μία συσκευή λάβει ένα τέτοιο 

μήνυμα, επιλέγει τυχαία τη χρονοσχισμή που θα απαντήσει και περιμένει για το αντίστοιχο 

πλαίσιο XID. Στη συνέχεια στέλνει ένα πλαίσιο XID στη συσκευή που ξεκίνησε τη διαδικασία. Το 

πλαίσιο αυτό περιέχει τη διεύθυνση, το ψευδώνυμο και τις δυνατότητες της. Η διεύθυνση είναι 

ένας αριθμός των 32 bits που παράγεται τυχαία κατά τη διαδικασία ανακάλυψης. Με το τέλος 

αυτής, η συσκευή έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για τους γείτονες της. 

 Επίλυση συγκρούσεων διεύθυνσης. Στην κατάσταση αυτή εισέρχεται μία συσκευή όταν μετά 

τη διαδικασία ανακάλυψης υπάρχουν γειτονικές συσκευές με την ίδια διεύθυνση. Η διαδικασία 

επίλυσης συγκρούσεων είναι παρόμοια με τη διαδικασία ανακάλυψης, μόνο που τώρα 

εμπλέκονται οι συσκευές που έχουν την ίδια διεύθυνση. Η συσκευή που ξεκίνησε τη 

διαδικασία ανακάλυψης ζητά από αυτές να επιλέξουν μία καινούρια διεύθυνση. Στο τέλος της 

διαδικασίας κάθε συσκευή θα έχει μία μοναδική διεύθυνση.  

 Sniff-open. Στην κατάσταση αυτή μία συσκευή εξοικονομεί ενέργεια. Ελέγχει περιοδικά το 

κανάλι για να ανακαλύψει τυχόν πλαίσια που εκπέμπονται από γειτονικές της συσκευές. 

 Σύνδεση. Η διαδικασία αυτή ξεκινά μετά το τέλος της ανακάλυψης συσκευών. Η συσκευή που 

ζητά τη σύνδεση ονομάζεται κύρια συσκευή, ενώ αυτή που απαντά ονομάζεται δευτερεύουσα. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι δύο συσκευές διαπραγματεύονται τις παρακάτω 

παραμέτρους. 
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o Ρυθμός μετάδοσης. Τονίζεται ότι όλες οι προηγούμενες διαδικασίες 

πραγματοποιήθηκαν με ρυθμό 9600bps. Μετά το τέλος της διαπραγμάτευσης ο ρυθμός 

μετάδοσης αλλάζει. 

o Μέγιστος χρόνος μετάδοσης κάθε συσκευής. 

o Μέγεθος των δεδομένων που περιέχονται στο πεδίο πληροφορίες. Κυμαίνεται από 64 

ως 2048 bytes. 

o Μέγεθος παραθύρου. Δείχνει το μέγιστο αριθμό των πλαισίων που μπορεί να στείλει 

συνεχόμενα μία συσκευή, πριν να επιτρέψει στο δέκτη να στείλει επιβεβαίωση. 

o Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται από το δέκτη για να επεξεργαστεί τα δεδομένα 

εισόδου. 

o Μέγιστος χρόνος που θα περιμένει μία συσκευή όταν δεν λαμβάνει απαντήσεις για να 

θεωρήσει ότι η σύνδεση δεν λειτουργεί πλέον. 

Επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κύρια συσκευή δίνει στη δευτερεύουσα μία 

διεύθυνση που έχει μήκος 7 bits. Αυτή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των 

δεδομένων. Η κύρια συσκευή δεν χρειάζεται να έχει μία τέτοια διεύθυνση επειδή όλες οι 

μεταδόσεις των άλλων συσκευών προορίζονται για αυτήν. 

 Μεταφορά πληροφοριών. Η μετάδοση των δεδομένων αρχίζει αφού εγκατασταθεί η σύνδεση 

και ελέγχεται από την κύρια συσκευή. Χρησιμοποιεί μία σκυτάλη για να επιτρέπει την 

πρόσβαση στο κανάλι. Μόλις μία δευτερεύουσα συσκευή πάρει τη σκυτάλη, αρχίζει να 

μεταδίδει. Όταν δεν έχει δεδομένα να μεταδώσει ή συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος μετάδοσης 

που της αναλογεί ή μεταδώσει το μέγιστο αριθμό των πλαισίων, επιστρέφει τη σκυτάλη στην 

κύρια συσκευή. 

Για την παροχή μιας αξιόπιστης σύνδεσης, κάθε συσκευή διατηρεί δύο μετρητές. Ο πρώτος 

δείχνει τον αριθμό του πλαισίου που έχει αποσταλεί και ο δεύτερος τον αριθμό του πλαισίου 

που αναμένεται. Οι ενδείξεις των μετρητών αυτών τοποθετούνται στο πεδίο πληροφορίες του 

πλαισίου IrLAP που μεταδίδεται κάθε φορά. Κατά την έναρξη της σύνδεσης, οι ενδείξεις αυτών 

έχουν την τιμή 0 και 1 αντίστοιχα. Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα πλαίσιο, η ένδειξη του 

πρώτου αυξάνεται κατά 1, ενώ κάθε φορά που λαμβάνεται ένα πλαίσιο χωρίς λάθη, η ένδειξη 

του δεύτερου αυξάνεται κατά 1. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο ανιχνευθούν λάθη, η ένδειξη 

του δεύτερου μετρητή δεν αλλάζει και το πλαίσιο απορρίπτεται. Με τον παραπάνω τρόπο 

επιτυγχάνεται η επιβεβαίωση των λαμβανομένων πλαισίων και η αίτηση για επαναμετάδοση 

των πλαισίων στα οποία ανιχνεύθηκαν λάθη. 

 Ρύθμιση. Στην κατάσταση αυτή εισέρχονται δύο συνδεδεμένες συσκευές όταν θέλουν να 

επαναφέρουν στους μετρητές τους τις αρχικές ενδείξεις, χωρίς τη διακοπή της σύνδεσης. 

 Αποσύνδεση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει είτε από την κύρια είτε από τη 

δευτερεύουσα συσκευή. 
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4.4.4 Επίπεδο διαχείρισης σύνδεσης ( Link Management Layer) 

Αποτελείται από το πρωτόκολλο διαχείρισης σύνδεσης (IrLMP, Link Management Protocol) και από την 

υπηρεσία πρόσβασης στις πληροφορίες (Information Access Service, IAS) 

 

4.4.4.1 Υπηρεσία πρόσβασης στις πληροφορίες (Information Access Service, IAS) 

Η υπηρεσία αυτή διατηρεί μία βάση πληροφοριών στην οποία περιγράφονται όλες οι υπηρεσίες που 

υποστηρίζει η συγκεκριμένη συσκευή. Επίσης, μέσω του πρωτοκόλλου πρόσβασης στις πληροφορίες 

(IAP) επιτρέπει σε μία συσκευή να ανακαλύψει τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάποια άλλη. 

Κάθε πρωτόκολλο ή υπηρεσία έχει στη βάση πληροφοριών μία εγγραφή που ονομάζεται αντικείμενο. 

Κάθε αντικείμενο έχει μία ταυτότητα (2 bytes) και ανήκει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία 

προσδιορίζεται από το όνομα της. Η ταυτότητα είναι μοναδική για κάθε κατηγορία. Ένα αντικείμενο 

μπορεί να έχει μέχρι και 256 ιδιότητες. Κάθε ιδιότητα αποτελείται από το όνομα και την τιμή. Η τιμή 

μπορεί να είναι ένας προσημασμένος ακέραιος (32 bits), μία ακολουθία από bytes (ως και 1024 bytes), 

μία σειρά συμβόλων (ως και 256 σύμβολα) ή να μην υπάρχει καθόλου.    

Μετά την εγκατάσταση μιας σύνδεσης IrLAP ακολουθεί η ανίχνευση υπηρεσιών με το πρωτόκολλο 

πρόσβασης στις πληροφορίες (IAP). Μία συσκευή (πελάτης) στέλνει στην άλλη (εξυπηρετητής) την 

εντολή GetValueByClass. Σε αυτή περιέχονται το όνομα της κατηγορίας και τα ονόματα των ιδιοτήτων 

για τα οποία ενδιαφέρεται ο πελάτης. Ο εξυπηρετητής απαντά με τη λίστα των ταυτοτήτων των 

αντικειμένων και των τιμών των ιδιοτήτων που σχετίζονται με την αίτηση του πελάτη. Το IAP ορίζει και 

άλλες εντολές που είναι όμως προαιρετικές. 

 

4.4.4.2 Πρωτόκολλο διαχείρισης σύνδεσης (IrLMP, Link Management Protocol) 

Δύο συσκευές μπορούν να έχουν μόνο μία σύνδεση IrLAP. Το IrLMP επιτρέπει την πολύπλεξη 

πολλαπλών συνδέσεων IrLMP στη μοναδική σύνδεση IrLAP. Το πρωτόκολλο IrLMP παρέχει τις 

υπηρεσίες του στα ανώτερα επίπεδα μέσω των σημείων πρόσβασης υπηρεσιών του (LSAPs). Κάθε LSAP 

έχει μία μοναδική διεύθυνση (7 bits) σε κάθε συσκευή. Τα LSAPs με διευθύνσεις 0 και 127 είναι 

κρατημένα για την υπηρεσία πρόσβασης στις πληροφορίες και για την υπηρεσία μεταφοράς 

δεδομένων χωρίς σύνδεση αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα LSAPs είναι ελεύθερα για χρήση από τα 

πρωτόκολλα ανωτέρων επιπέδων. Το πρωτόκολλο IrLMP προσθέτει σε κάθε πλαίσιο ανώτερου 

επιπέδου μία επικεφαλίδα με μήκος 2 bytes. Η επικεφαλίδα IrLMP αποτελείται από το bit C που 

παίρνει την τιμή 0 όταν μεταφέρονται δεδομένα και την τιμή 1 όταν μεταφέρονται εντολές, το πεδίο 

DLSAP (7 bits) που προσδιορίζει το LSAP στη συσκευή προορισμού, το bit r που έχει  πάντα την τιμή 0 

και το πεδίο SLSAP (7 bits) που προσδιορίζει το LSAP στην πηγή.    
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4.4.5 Πρωτόκολλο μεταφοράς Tiny (IrTinyTP, Tiny Transport Protocol) 

Το πρωτόκολλο μεταφοράς Tiny (IrTinyTP) παρέχει έλεγχο ροής σε κάθε σύνδεση IrLMP. Επίσης παρέχει 

τη δυνατότητα για κατακερματισμό και επανασυναρμολόγηση των πλαισίων ανωτέρου επιπέδου. Το 

IrTinyTP χρησιμοποιεί τους δύο τύπους πλαισίων του σχήματος 4-48.  

Το πρώτο πλαίσιο χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης IrTinyTP. Το πρώτο bit (P) 

προσδιορίζει αν τα δεδομένα χρήστη αποτελούν το σύνολο των δεδομένων της εφαρμογής ή είναι ένα 

τμήμα αυτών. Το πεδίο αρχική πίστωση (initial credit, 7 bits) προσδιορίζει τον αρχικό αριθμό των 

δεδομένων που μπορούν να σταλούν από τον παραλήπτη αυτού του πλαισίου. Το πεδίο παράμετροι 

έχει μήκος από 0 ως 7 bytes και αποτελείται από 3 υποπεδία. Το υποπεδίο PI προσδιορίζει την 

παράμετρο που μεταφέρεται, το υποπεδίο PL προσδιορίζει το μήκος της και το υποπεδίο PV περιέχει 

την τιμή της. Τα υποπεδία  PI και PL έχουν συνολικό μήκος 1 byte. Το πεδίο δεδομένα χρήστη μπορεί να 

περιέχει μέχρι και 59 bytes δεδομένα εφαρμογών. 

 

Σχήμα 4-48: Πλαίσια IrTinyTP 

Το δεύτερο πλαίσιο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των δεδομένων, αφού έχει εγκατασταθεί η 

σύνδεση. Το πρώτο bit (M) προσδιορίζει αν τα δεδομένα χρήστη αποτελούν το τελευταίο τμήμα των 

δεδομένων της εφαρμογής ή αν ακολουθούν και άλλα τμήματα. Το πεδίο Delta Credit (7 bits) 

προσδιορίζει τον αριθμό των δεδομένων που μπορούν να σταλούν από τον παραλήπτη αυτού του 

πλαισίου. Το πεδίο δεδομένα χρήστη περιέχει τα δεδομένα των εφαρμογών. Το μέγιστο μήκος αυτού 

του πεδίου είναι 3 bytes μικρότερο από το μήκος του πλαισίου IrLAP. 

 

4.4.6 Πρωτόκολλα ανωτέρου επιπέδου 

Τα πρωτόκολλα αυτά είναι προαιρετικά για μία συσκευή υπέρυθρων. Μερικά από αυτά χρησιμοποιούν 

τις υπηρεσίες που παρέχει το IrTinyTP, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούν απευθείας τις υπηρεσίες που 

παρέχει το IrLMP. 

 

4.4.6.1 IrCOMM 

Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις σειριακές και παράλληλες θύρες για να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Το πρωτόκολλο IrCOMM δίνει τη δυνατότητα σε αυτές να μπορούν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τη βοήθεια της στοίβας πρωτοκόλλων IrDA, χωρίς να απαιτείται 
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κάποια μετατροπή στον κωδικά τους31. Οι διαφορές μεταξύ της ενσύρματης επικοινωνίας και της 

επικοινωνίας με τις υπέρυθρες δεν γίνονται αντιληπτές από τις εφαρμογές χάρη στο πρωτόκολλο 

IrCOMM. Η κύρια διαφορά πού πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι όταν χρησιμοποιούνται καλώδια, τα 

δεδομένα μεταφέρονται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι υπέρυθρες μπορούν να 

στείλουν δεδομένα μόνο προς μία κατεύθυνση σε κάθε στιγμή και επιπλέον μετά την αποστολή των 

δεδομένων, πρέπει περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσει ο δέκτης να λειτουργήσει. 

Επιπλέον στις ενσύρματες επικοινωνίες τα πλαίσια δεδομένων και τα πλαίσια ελέγχου μεταδίδονται σε 

ξεχωριστά καλώδια, ενώ στις υπέρυθρες υπάρχει μόνο ένα φυσικό κανάλι για όλα τα πλαίσια. 

Το πρωτόκολλο IrCOMM παρέχει 4 τύπους υπηρεσιών.  

 Υπηρεσία 3 ακατέργαστων καλωδίων. Αυτή δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το 

IrTinyTP. Προσομοιώνει ένα πλήρως αμφίδρομο κανάλι για τη μεταφορά μόνο δεδομένων και 

όχι πλαισίων ελέγχου. Μόνο μία σύνδεση IrLMP μπορεί να υπάρχει κάθε φορά. 

Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση σειριακών και παράλληλων θυρών. 

 Υπηρεσία 3 καλωδίων. Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το IrTinyTP. Μπορούν να 

υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συνδέσεις IrLMP. Προσομοιώνει ένα πλήρως 

αμφίδρομο κανάλι για τη μεταφορά δεδομένων και υποστηρίζει ένα μηχανισμό για την 

αποστολή πλαισίων ελέγχου μέσα από αυτό. 

 Υπηρεσία 9 καλωδίων. Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μόνο σειριακών θυρών. 

Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το IrTinyTP. Εκτός από το κανάλι δεδομένων, παρέχει 

και κανάλια για τον έλεγχο. 

 Centronics. Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μόνο παράλληλων θυρών. Παρέχει όλες τις 

λειτουργίες μιας διεπαφής Centronics. Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το IrTinyTP.  

  

4.4.6.2 IrOBEX (IrDA Object Exchange Protocol) 

Το πρωτόκολλο IrOBEX είναι μία προέκταση στη στοίβα πρωτοκόλλων IrDA που διευκολύνει τη 

μεταφορά δεδομένων διαφόρων τύπων μεταξύ συσκευών. Χειρίζεται δεδομένα που μεταφέρονται ως 

αντικείμενα (π.χ ψηφιακή εικόνα, φάκελος). Είναι παρόμοιο με το HTTP, άλλα πολύ πιο απλό. Στέλνει 

επικεφαλίδες που περιγράφουν το αντικείμενο που θα μεταφερθεί και τα δεδομένα που περιέχονται 

σε αυτό. Επιπλέον καθορίζει συγκεκριμένες ενέργειες που ακολουθούνται κατά την μεταφορά των 

αντικειμένων. 

 

4.4.6.3 IrLan 

Παρέχει τη δυνατότητα σε φορητές συσκευές να συνδέονται σε δίκτυα. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί 

τρόποι λειτουργίας του IrLAN. Ο πρώτος επιτρέπει σε αρκετές συσκευές υπέρυθρων  να συνδεθούν σε 

ένα δίκτυο μέσω μιας γέφυρας. Κάθε συνδεδεμένη συσκευή έχει τη δική της διεύθυνση δικτύου. Στο 

                                                             
31 “IrDA Protocol Stack”, Vishay Semiconductors 
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δεύτερος τρόπος λειτουργίας, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν την ίδια διεύθυνση δικτύου. Η 

γέφυρα λειτουργεί ως δρομολογητής για τις συσκευές υπέρυθρων. Τέλος, ο τρίτος τρόπος λειτουργίας 

επιτρέπει σε συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο δικτύου, χωρίς 

να είναι απαραίτητα συνδεδεμένες σε κάποιο LAN. 

 

4.4.6.4 IrTran-P (IrDA Infrared Transfer Picture) 

Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται σε ψηφιακές κάμερες για τη μεταφορά των φωτογραφιών σε 

άλλες συσκευές. Εγγυάται ότι η ψηφιακή φωτογραφία θα έχει την ίδια ποιότητα και μετά τη μεταφορά 

της. Αποτελείται από τα SCEP, bFTP και UPF. Το πρωτόκολλο SCEP παρέχει υπηρεσίες συνδέσεως και 

διαχείρισης. Το πρωτόκολλο bFTP παρέχει το μηχανισμό για τη μεταφορά των ψηφιακών εικόνων και 

το UPF παρέχει το πρότυπο για τη μορφή των μεταφερόμενων εικόνων.  

 

4.4.6.5 IrMC (Ir Mobile Communication) 

Χρησιμοποιείται σε συσκευές κινητών τηλεπικοινωνιών, όπως κινητά τηλέφωνα και PDAs. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ρολόγια χειρός. Παρέχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή αντικειμένων 

μεταξύ αυτών των συσκευών. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα για μεταφορά φωνής σε πραγματικό 

χρόνο. Κατά τη μεταφορά της απαιτείται όλο το εύρος ζώνης των 115,2 kbps και δεν επιτρέπεται η 

πολύπλεξη οποιασδήποτε άλλης μεταφοράς δεδομένων.     

 

4.4.7 Ασφάλεια της στοίβας πρωτοκόλλων IrDA 

Η στοίβα πρωτοκόλλων IrDA δεν χρησιμοποιεί την κρυπτογράφηση ή κάποιον άλλο μηχανισμό για την 

παροχή ασφάλειας στα μεταδιδόμενα πλαίσια. Παρόλα αυτά θεωρείται ασφαλής εξαιτίας της 

περιορισμένης της εμβέλειας και του γεγονότος ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία διαδίδεται σε μία σχεδόν 

ευθεία γραμμή και δεν διαπερνά συμπαγή αντικείμενα. Κάποιος που θα θελήσει να υποκλέψει μία 

επικοινωνία, θα πρέπει να τοποθετήσει μία συσκευή ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη που 

επικοινωνούν και μάλιστα μέσα στο οπτικό πεδίο του πομπού.  
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4.5 Wibree 

 

Το Wibree είναι μια τεχνολογία ραδιοσυχνότητας που έχει σχεδιαστεί για την εξαιρετικά χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας, εντός μικρής εμβέλειας (10 μέτρα), με βάση τους χαμηλού κόστους 

πομποδέκτες σε κάθε συσκευή32. Το 2001, οι ερευνητές της Nokia διαπίστωσαν ότι υπήρχαν διάφορα 

σενάρια που οι σύγχρονες ασύρματες τεχνολογίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος, το κέντρο ερευνών της Nokia ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας ασύρματης 

τεχνολογίας προσαρμοσμένη στα πρότυπα του Bluetooth, που θα προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση 

ενέργειας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις διαφορές μεταξύ του Bluetooth και της νέας αυτής 

τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν το 2004, χρησιμοποιώντας το όνομα Low End Extension 

Bluetooth. Μετά την περαιτέρω ανάπτυξη με διάφορους συνεργάτες η τεχνολογία παρουσιάστηκε στο 

κοινό τον Οκτώβριο του 2006 με την εμπορική ονομασία Wibree. Μετά από διαπραγματεύσεις με μέλη 

της Bluetooth SIG, τον Ιούνιο του 2007, επιτεύχθηκε συμφωνία για να συμπεριλαμβάνεται στο μέλλον 

το Wibree με προδιαγραφή Bluetooth ως τεχνολογία Bluetooth εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, γνωστή 

σήμερα και ως τεχνολογία Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

  

4.5.1 Μετάδοση δεδομένων 

To Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πολύ αποτελεσματικό 

στη μετάδοση πολύ μικρών ποσοτήτων δεδομένων σε άλλες συσκευές. Σε σύγκριση με την κλασική 

τεχνολογία Bluetooth είναι περίπου 15 φορές πιο αποτελεσματική λαμβάνοντας ως κριτήρια 

σύγκρισης: 

 τους τρόπους σύνδεσης και εντοπισμού 

 τον τρόπο διαβίβασης των πακέτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης 

 την αποδοτικότητα του κάθε πακέτου. 

 

4.5.1.1 Εντοπισμός και σύνδεση συσκευών 

Στην κλασική τεχνολογία Bluetooth, για να μπορεί να συνδεθεί ή να εντοπιστεί μια συσκευή πρέπει ο 

δέκτης της να είναι ενεργοποιημένος για μεγάλη διάρκεια χρόνου με την ελπίδα ότι θα είναι ενεργός 

όταν κάποιος θα έστελνε ένα πακέτο. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό λοιπόν είναι να είναι 

ενεργός για σημαντικό χρονικό διάστημα. Για μια συσκευή κλασικής τεχνολογίας Bluetooth, η οποία 

έχει συνδεθεί και εντοπιστεί, ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το Bluetooth 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης . Αυτό συμβαίνει γιατί σαρώνει πάνω από 32 διαφορετικές 

συχνότητες, και σπαταλά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να ελέγχει κάθε μία πριν προχωρήσει 

στην επόμενη. Με το Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η συσκευή που θέλει να συνδεθεί 

                                                             
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Wibree 
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και να εντοπιστεί χρειάζεται να διαβιβάσει τρία μικρά πακέτα και τότε αμέσως «ακούει» εάν 

οποιαδήποτε συσκευή επιθυμεί να ξεκινήσει μια «συνομιλία». Αυτή η «συνομιλία» μπορεί να είναι μια 

αίτηση σάρωσης, όπως για παράδειγμα ζητώντας ελαφρώς περισσότερες πληροφορίες προς 

απεικόνιση στον χρήστη κατά τη διάρκεια της ανακάλυψης της συσκευής, ή θα μπορούσε να είναι μια 

αίτηση σύνδεσης, για να ξεκινήσει μια σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών. Αυτά τα τρία πακέτα, και ο 

χρόνος που απαιτείται από την εκκίνηση ως την απάντηση, ανέρχεται σε μόνο 1,4 ms. Αυτό είναι πάνω 

από 17 φορές πιο γρήγορα από την κλασσική Bluetooth τεχνολογία. Αυτά τα πακέτα μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν στοιχεία εφαρμογών, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους για την τεχνολογία Bluetooth. 

Η μετάδοση στοιχείων εφαρμογών από τα εν λόγω πακέτα  παρουσιάζει νέα μοντέλα για τις συσκευές 

που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση, βελτιστοποιημένα μάλιστα έτσι ώστε να 

διαβιβάζουν μόνο τα νέα στοιχεία. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν ενέργειες που δεν απαιτούν τη 

δημιουργία σύνδεσης για τη μετάδοση δεδομένων, κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία 

ιδιαίτερα αποτελεσματική για κάποιες εφαρμογές.  

 

4.5.1.2 Διαβίβαση των πακέτων 

Όταν έχει γίνει αίτημα για μια σύνδεση, όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτή τη σύνδεση περιέχονται 

σε ένα πακέτο που διαβιβάζεται από τον master στον slave. Αυτό περιλαμβάνει το χάρτη συχνοτήτων 

του καναλιού και το διάστημα εκδήλωσης επικοινωνίας για την σύνδεση που ακολουθεί. Αυτές οι 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται διασφαλίζουν ουσιαστικά  ότι δεν χρειάζεται πρόσθετη 

«διαπραγμάτευση» των παραμέτρων σύνδεσης πριν από την αποστολή των δεδομένων των 

εφαρμογών. Αυτό εξοικονομεί χρόνο, αφού δεν χρειάζεται να αναφέρει αυτές τις παραμέτρους μετά τη 

δημιουργία της σύνδεσης και επίσης εξοικονομεί ενέργεια.  

Τα γεγονότα της επικοινωνίας είναι τα χρονικά σημεία, όταν δύο συσκευές έχουν «συμφωνήσει»  να 

διαβιβάσουν ή να λάβουν πακέτα για συγχρονισμό και απαιτήσεις χρόνου αναμονής. Στην κλασική 

τεχνολογία Bluetooth, αυτά τα συμβάντα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται στην λειτουργία sniff και 

έχουν ελάχιστη χρονική περίοδο όταν και οι δύο συσκευές πρέπει να «ακούν» ή να διαβιβάζουν η μία 

στην άλλη ακόμη και αν δεν έχουν στείλουν δεδομένα εφαρμογών. Στην τεχνολογία Bluetooth χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης, κάθε πακέτο περιλαμβάνει ένα επιπλέον bit που δηλώνει αν η συσκευή  

αποστολής έχει περισσότερα στοιχεία για την αποστολή, και αν θέλει να συνεχίσει την επικοινωνία με 

την άλλη συσκευή. Αυτό επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο σε κάθε κύκλο δοκιμών ώστε να βελτιστοποιηθεί 

κάθε συμβάν επικοινωνίας με βάση την ακριβή ροή δεδομένων που πρέπει να αποσταλούν κάθε 

στιγμή. Όταν μια συσκευή slave δεν έχει στοιχεία προς μετάδοση, δεν μπαίνει στην διαδικασία να 

ακούσει τα πακέτα για το αίτημα σύνδεσης που στέλνει ο master. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή slave να 

παραμείνει στη χαμηλότερη λειτουργία ισχύος για όσο το δυνατόν περισσότερο, κάτι που σημαίνει 

περαιτέρω εξοικονόμηση σημαντικών ποσών ενέργειας. Ωστόσο, εάν έχει κάτι σημαντικό να στείλει, 

τότε μπαίνει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας στην επόμενη κατάλληλη στιγμή επικοινωνίας και 

αποστέλλει τα δεδομένα της πολύ γρήγορα. Αυτό επιτρέπει έναν εξαιρετικό συνδυασμό της εξαιρετικά 

χαμηλής ισχύος λειτουργίας και χαμηλής αναμονής στη μετάδοση των δεδομένων. 
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Μια άλλη σημαντική βελτιστοποίηση του Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι το 

σύστημα επιβεβαίωσης. Όταν ένα πακέτο μεταδίδεται στο κλασσικό Bluetooth ή άλλα μικρής 

εμβέλειας ασύρματα πρότυπα, τα επόμενα πακέτα πρέπει να αναφέρουν εάν τα προηγούμενα πακέτα 

ελήφθησαν σωστά ή όχι. Αν η αναγνώριση του πακέτου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της εφαρμογής, 

μεταδίδεται στη συνέχεια ένα άδειο πακέτο, κάτι που αποτελεί σπατάλη χρόνου και ενέργειας. Το 

Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χρησιμοποιεί ένα πιο χαλαρό σύστημα επιβεβαίωσης 

που σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό μειώνει την 

πραγματική κατανάλωση κατά 50% όταν η συσκευή slave διαβιβάζει δεδομένα προς τη συσκευή 

master. 

 

4.5.1.3 Αποδοτικότητα πακέτων 

Η αποτελεσματική διαβίβαση πληροφοριών καθιστά την επικοινωνία των συσκευών ακόμα καλύτερη. 

Η τεχνολογία Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να μεταδώσει μέχρι 1 εκατομμύρια 

bit πληροφορίας κάθε δευτερόλεπτο στο φυσικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι αν έχουμε 4 byte 

δεδομένων που πρέπει να αποσταλούν, αυτό μπορεί να αποσταλεί σε μόνο 32μs. Εκτός από τον πολύ 

υψηλό ρυθμό μετάδοσης πρέπει να εξεταστεί και το overhead του πακέτου. Για την κλασική τεχνολογία 

Bluetooth, το πακέτο είναι 210μs, ενώ για Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι μόλις 

112μs. Αυτό σημαίνει ότι το πακέτο του Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι σχεδόν το 

μισό ενός πακέτου με την ίδια ποσότητα πληροφορίας του κλασικού Bluetooth. Έτσι χρειάζεται πολύ 

λιγότερη ενέργεια σε σχέση με άλλες τεχνολογίες33. 

 

4.5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η πρώτη προδιαγραφή Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης περιλαμβάνει δύο προφίλ για να 

βελτιστοποιήσει τη λειτουργικότητά του για μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων: 

 προφίλ απομακρυσμένης απεικόνισης και 

 προφίλ αισθητήρα 

Το επίπεδο σύνδεσης παρέχει εξαιρετικά χαμηλής ισχύος κατάσταση αναμονής, απλό εντοπισμό της 

συσκευής και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από ένα σημείο σε πολλαπλά σημεία με εξοικονόμηση 

ενέργειας και λειτουργίες κρυπτογράφησης.  

Το Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σχεδιάστηκε με δύο εξίσου σημαντικές εναλλακτικές 

λύσεις υλοποίησης: stand-alone και dual-mode. Μικρές συσκευές, όπως ρολόγια και σπορ αισθητήρες 

βασίζονται σε μια stand-alone  εφαρμογή, ενώ οι Dual-mode εφαρμογές χρησιμοποιούν τμήματα του 

hardware του Bluetooth.  

                                                             
33 http://www.networkworld.com/news/tech/2007/101607-tech-update.html?page=1 
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Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Bluetooth χαμηλής ενεργειακής απόδοσης φαίνονται στο σχήμα 

4-49. 

 

Σχήμα 4-49: Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Wibree 
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4.6 Utra-wideband 

 

Η τεχνολογία Ultra-wideband , που είναι γνωστή και ως UWB, είναι μια ραδιοτεχνολογία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε επικοινωνίες πολύ χαμηλού ενεργειακού επιπέδου, μικρού βεληνεκούς και υψηλού 

εύρους ζώνης, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μέρος του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων34. Αν και 

παραδοσιακά χρησιμοποιούταν σε συστήματα ραντάρ, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 

χρησιμοποιείται και συστήματα ιατρικής απεικόνισης. 

Η ιστορία του UWB χρονολογείται πίσω στο 1960. Οι όροι που τότε χρησιμοποιούνταν για να το 

περιγράψουν ήταν μη ημιτονοειδείς, βασικής ζώνης, impulse radio και σήματα χωρίς φέρον. Ο όρος 

UWB υιοθετήθηκε πρώτη φορά το 1989. Στις αρχές του 1960 ο Ross ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τα 

χρονομεταβλητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στη συνέχεια, ο Harmuth ερεύνησε ακόμα περισσότερο το 

αντικείμενο κάνοντας μεγάλη πρόοδο με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 το UWB 

να έχει βασικές εφαρμογές στα συστήματα ραντάρ, τα οποία είχαν ανάγκη υψηλότερης ανάλυσης. 

Αυτή η απαίτηση έκανε επιτακτική την ανάγκη για ευρύτερο φάσμα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της 

έρευνας πραγματοποιήθηκε από στρατιωτικούς και το υλικό και τα αποτελέσματα δεν ήταν προσιτά 

για τους πολίτες. Μεγάλο κομμάτι αυτής της έρευνας διεξήχθη στην Σοβιετική Ένωση, στην Κίνα και 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Taylor δημοσίευσε κάποιο υλικό βασισμένο στην έρευνα του που έγινε 

στην αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο. Το 1978 οι Bennett και Ross έγραψαν 

μια περίληψη για τους ηλεκτρομαγνήτες στο πεδίο του χρόνου. Περίπου εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν 

προσπάθειες για ασύρματη επικοινωνία χωρίς φέρον. Πρόσφατα κατά την τελευταία δεκαετία οι 

στρατιωτικοί άρχισαν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για την δημιουργία εμπορικών εφαρμογών, 

γεγονός που μαζί με την εξαιρετικά γρήγορη εξέλιξη των ψηφιακών κυκλωμάτων οδήγησε στο ξεκίνημα 

της δημιουργίας hardware σε σχετικά χαμηλές τιμές. Η πιθανότητα της παραγωγής μονάδων χαμηλού 

κόστους και μια πιθανή ελεύθερη χρήση έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για ενδιαφέρον και 

περαιτέρω έρευνα  σχετικά με το UWB.  

 

4.6.1 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Στην ασύρματη επικοινωνία υπέρ ευρείας ζώνης (Ultra Wide Band)  χρησιμοποιούνται  παλμοί  πολύ 

μικρής διάρκειας (της τάξης των nanosecond), οι οποίοι έχουν μεγάλο φασματικό εύρος. Λόγω των 

πολύ στενών παλμών που χρησιμοποιούνται ονομάζουμε αυτού του είδους την επικοινωνία Impulse 

radio (IR)35. Στη συνηθισμένη ασύρματη τεχνολογία η αποστολή πληροφορίας πραγματοποιείται με τη 

διαμόρφωση ημιτονικών κυμάτων, όπου η αύξηση του εύρους ζώνης πρέπει να  συνοδεύεται και με 

αύξηση της συχνότητας του φέροντος σήματος. Το UWB  μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τεχνική 

απλωμένου φάσματος που χρησιμοποιεί πολύ ευρύ φάσμα ακόμη και με την απουσία διαμόρφωσης. 

                                                             
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-wideband 
35 http://www.intel.com/technology/comms/uwb/index.htm 
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Έτσι η ενέργεια του σήματος είναι πολύ απλωμένη και το φάσμα του UWB θυμίζει πολύ αυτό του 

θορύβου. 

Τα σήματα UWB μπορούν να οριστούν ως σήματα που έχουν εύρος ζώνης μεγαλύτερο από το 25% της 

κεντρικής τους συχνότητας ή αλλιώς σήματα που έχουν συνολικό bandwidth μεγαλύτερο από 1,5 GHz. 

Οι συσκευές UWB συνήθως εκπέμπουν σε συχνότητες μεταξύ 1,5 και 4 GHz. 

Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά του UWB που καθιστούν τη χρησιμοποίηση του ευνοϊκότερη σε 

σύγκριση με τις άλλες τεχνικές ασύρματης επικοινωνίας:  

 Προσφέρει μεγάλο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (Bit Rate): Είναι συνεχώς αυξανόμενες οι 

ανάγκες της αγοράς για υπηρεσίες ευρείας ζώνης και αναμένεται ότι η ζήτηση για μεγαλύτερο 

φασματικό εύρος θα αυξάνεται εκθετικά καθώς  οι περισσότερες από τις νέες υπηρεσίες 

απαιτούν υψηλές ταχύτητες δεδομένων. Για την εκπομπή υψηλότερων bit rates είναι 

απαραίτητο μεγαλύτερο εύρος ζώνης, κάτι που οδηγεί στην χρησιμοποίηση μεγαλύτερης 

συχνότητας, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα αφού συνήθως τα μέρη ενός πομπού ή ενός δέκτη 

λειτουργούν σε σχετικά χαμηλές συχνότητες. Το UWB με τον τρόπο που λειτουργεί μπορεί να 

προσφέρει μεγαλύτερο εύρος ζώνης, άρα και μεγαλύτερο bit rate, για τη συχνότητα που 

επιθυμούμε. 

 Μείωση παρεμβολών: Το μεγάλο εύρος ζώνης προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης των 

παρεμβολών από άλλες συσκευές κάτι που προφανώς είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μεταφορά 

δεδομένων ειδικά σε κλειστούς χώρους. 

 Χαμηλό κόστος υλοποίησης : Εφόσον το UWB βασίζεται σε επικοινωνία χωρίς φέρον είναι 

προφανές ότι οι πομποδέκτες μπορούν να παραχθούν με πολύ χαμηλό κόστος. Χαρακτηριστικά 

ένας πομποδέκτης UWB μπορεί να είναι ως και πέντε φορές φθηνότερος από έναν Bluetooth. 

 

4.6.2 Διαμόρφωση 

Για την επικοινωνία πομπού και δέκτη είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται στο εκπεμπόμενο σήμα 

κάποιο είδος διαμόρφωσης. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το UWB είναι36: 

 διαμόρφωση PPΜ 

 διαμόρφωση PAM 

 διπολική BPSK διαμόρφωση 

 ορθογωνική διαμόρφωση(OFDM) 

Οι δύο πιο βασικές από αυτές είναι η διαμόρφωση θέσης παλμού(PPM) και η διαμόρφωση εύρους 

παλμού(PAM). Η διαμόρφωση θέσης παλμού είναι η πιο  χρησιμοποιημένη μέθοδος σήμερα. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα δυαδικά ψηφία 0 ή 1 αντιστοιχίζονται στο μεταδιδόμενο και 

λαμβανόμενο παλμό με βάση το που τοποθετείται  ο παλμός στο χρόνο. Τα τελευταία χρόνια η Intel 

                                                             
36 http://whatis.techtarget.com/definition/ultra-wideband.html 
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έχει κάνει σημαντικά βήματα με βάση την ορθογωνική διαμόρφωση προσφέροντας πλέον μέσω της 

συγκεκριμένης τεχνικής τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Φασματική ευελιξία με τη χρήση εκπομπών ελεγχόμενων από το λογισμικό 

 Προοπτικές μελλοντικής επέκτασης και συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις 

 Βελτίωση της απόδοσης 

 Αξιοπιστία σε multipath περιβάλλον 

 

4.6.3 Πλαίσιο MAC 

Δεδομένου ότι η εξέλιξη των ασύρματων δικτύων συνεχίζει να αυξάνεται με τις ολοένα αυξανόμενες 

ταχύτητες δεδομένων, μια παρόμοια εξέλιξη παρατηρείται στα είδη εφαρμογών που αναπτύσσονται 

για αυτά τα δίκτυα. Οι σημαντικότερες λειτουργίες του στρώματος MAC για το ασύρματο δίκτυο 

περιλαμβάνουν τον έλεγχο πρόσβασης καναλιών, τη διατήρηση της ποιότητας  υπηρεσίας (QoS), και 

την παροχή ασφάλειας. Τα συστήματα UWB προσφέρουν ακρίβεια στο συγχρονισμό και τον 

προσδιορισμό θέσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στρώμα της MAC. Ένα παράδειγμα είναι ο 

συγχρονισμός των λαμβανόμενων πακέτων σε διαφορετικούς δέκτες ενός δικτύου πολλαπλής 

διανομής. Τα συστήματα UWB είναι επίσης εύκαμπτα, αλλάζοντας το  bit rate για να παρέχουν 

σταθερή μέση ισχύ. Όταν αυτό συμβαίνει στο στρώμα της MAC , προσφέρονται διαφορετικοί ρυθμοί 

μεταφοράς δεδομένων ανά πακέτο ή ανά σύνδεση, ανάλογα με το εύρος  του συγκεκριμένου τύπου 

επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. 
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4.7 Wireless USB 

 

Το Wireless USB είναι η φυσική εξέλιξη και επέκταση πρωτοκόλλου USB που παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά το 199437. Από την παρουσίαση του και μετά το USB έχει γίνει το βασικό πρότυπο στη βιομηχανία 

προσωπικών υπολογιστών, με δισεκατομμύρια συσκευές να χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Βάση 

της WUSB τεχνολογίας είναι και μια άλλη τεχνολογία, το Ultra-Wideband. Πρόκειται για μια τεχνολογία 

χαμηλής ισχύος και με μεγάλο εύρος ζώνης που επιτρέπει την ασφαλή, υψηλής ταχύτητας ασύρματη 

σύνδεση συσκευών38. 

 

4.7.1 Σύστημα WUSB 

Ένα σύστημα WUSB αποτελείται από μια κεντρική συσκευή, τον συντονιστή, και έναν αριθμό 

περιφερειακών συσκευών που λειτουργούν ταυτόχρονα και στην ίδια λογική διασύνδεση. Ένα σύστημα 

WUSB περιγράφεται από τρία βασικά στοιχεία: 

 Συντονιστής USB 

 Περιφερειακές συσκευές USB 

 Διασύνδεση συσκευών USB 

 

4.7.1.1 Συντονιστής USB 

Υπάρχει μόνο ένας συντονιστής σε οποιοδήποτε σύστημα USB. Η διεπαφή USB στο σύστημα του 

συντονιστή είναι γνωστή και ως Host Controller. Οι Host Controllers συνδέονται συνήθως με τον 

υπολογιστή μέσω συστημάτων όπως μια PCI. Ο συντονιστής είναι αρμόδιος και για την επικοινωνία 

των περιφερειακών συσκευών. Η σύνδεση των συσκευών είναι σημείο προς σημείο, κάτι που σημαίνει 

ότι δεν είναι δυνατή η απευθείας μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο περιφερειακών συσκευών. Έτσι, ο 

συντονιστής δουλεύει ως ενδιάμεσος σταθμός, καθώς μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από μια συσκευή 

και να τα στέλνει σε μία άλλη. 

 

4.7.1.2 Περιφερειακές Συσκευές 

Οι περιφερειακές συσκευές μπορεί να είναι: 

 Συσκευές που προσφέρουν διάφορες δυνατότητες στο σύστημα, όπως εκτυπωτές ή ηχεία 

 Μετατροπείς USB, που προσφέρουν ένα σημείο σύνδεσης για ενσύρματες συσκευές USB 

Οι περιφερειακές συσκευές παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά διασύνδεσης με βάση: 

                                                             
37 “Wireless USB white paper”, September 2004 
38 “Wireless Universal Serial Bus Specification”, May 2005 
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 Την κατανόηση του πρωτοκόλλου USB 

 Την αντίδραση σε τυπικές εφαρμογές USB, όπως η διαμόρφωση και η επανεκκίνηση 

 Την ικανότητα τους στην περιγραφή πληροφορίας 

 

4.7.1.3 Διασύνδεση συσκευών 

Η διασύνδεση των συσκευών αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και επικοινωνούν οι 

περιφερειακές συσκευές με την κεντρική. Αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Τοπολογία, δηλαδή το μοντέλο σύνδεσης τους 

 Μοντέλα ροής δεδομένων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταφορά των δεδομένων 

 Χρονοδιάγραμμα συνδέσεων, καθώς το USB προσφέρει μια κοινή διασύνδεση και πρέπει να 

υπάρχει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα συνδέονται οι συσκευές έτσι ώστε να 

υποστηρίζεται και η μεταφορά ισόχρονων δεδομένων 

 

Τοπολογία 

Στο Wireless USB η σύνδεση των περιφερειακών συσκευών με το συντονιστή γίνεται σε σχήμα 

αστεριού, δηλαδή ο συντονιστής εγκαθιστά συνδέσεις σημείου προς σημείο με τις άλλες συσκευές. Ο 

συντονιστής μπορεί να υποστηρίξει τη σύνδεση μέχρι και 127 συσκευών και επειδή δεν υπάρχουν 

φυσικές πύλες δεν υπάρχει και η ανάγκη για επέκταση των πυλών. 

 

Μοντέλα ροής δεδομένων 

Το WUSB έχει τα ίδια μοντέλα ροής δεδομένων με το ενσύρματο USB. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 

μεταφοράς είναι τα ίδια αλλά εξαιτίας του υψηλότερου ρυθμού σφαλμάτων της ασύρματης 

επικοινωνίας, το πρωτόκολλο του WUSB χρησιμοποιεί διαφορετικό μηχανισμό για τη μεταφορά 

ισόχρονων δεδομένων. Αυτοί οι μηχανισμοί συμπεριλαμβάνουν την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας μετά από κάθε μεταφορά δεδομένων καθώς και τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης 

δεδομένων από τις συσκευές με σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας. 

 

Χρονοδιάγραμμα συνδέσεων 

Στην ασύρματη τεχνολογία USB ο συντονιστής έχει αναλάβει τη δημιουργία προγράμματος για τη 

σύνδεση των συσκευών. Σκοπός είναι ο προγραμματισμός της μεταφοράς δεδομένων μέσα στο κανάλι, 

έτσι ώστε να μην υπάρχει ταυτόχρονη αποστολή δεδομένων την ίδια στιγμή στο κανάλι του 

υποστρώματος MAC. 
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4.7.2 Διαχείριση ενέργειας 

Ο συντονιστής μπορεί να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας τελείως ανεξάρτητη από το USB. Το 

λογισμικό του συστήματος του USB επικοινωνεί με το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του συντονιστή 

με σκοπό την διαχείριση γεγονότων σχετικών με την ισχύ, όπως η διακοπή ή η συνέχιση μιας 

μεταφοράς δεδομένων. Επιπλέον, οι συσκευές εκτελούν και άλλες εργασίες διαχείρισης ενέργειας που 

επιτρέπουν τη διαχείριση τους από το λογισμικό του συστήματος. Η προδιαγραφή αυτή ορίζει μάλιστα 

μηχανισμούς και ξεχωριστά πρωτόκολλα που επιτρέπουν στο συντονιστή αλλά και τις περιφερειακές 

συσκευές να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργειακά ανεξάρτητες. 

 

4.7.3 Αυτοδυναμία 

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας WUSB που συμβάλλουν στην αυτοδυναμία της: 

 Το φυσικό στρώμα(PHY) για αξιόπιστη επικοινωνία και κατάλληλο εντοπισμό και διόρθωση 

σφαλμάτων 

 Ανίχνευση σύνδεσης και αποσύνδεσης συσκευών και κατάλληλη διαχείριση πόρων 

 Αυτόματη ανάκτηση του πρωτοκόλλου με τη χρησιμοποίηση χρονικών διαλλειμάτων για 

χαμένα ή μη ολοκληρωμένα πακέτα 

 Έλεγχος ροής που εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση ισόχρονων δεδομένων 

 

4.7.4 Διαχείριση σφαλμάτων 

Το πρωτόκολλο επιτρέπει τη διαχείριση σφαλμάτων στο υλικό(hardware) αλλά και στο 

λογισμικό(software). Η αντιμετώπιση των σφαλμάτων στο υλικό περιλαμβάνει την υποβολή αναφορών 

και την επανεκκίνηση των αποτυχημένων μεταφορών. Ο συντονιστής δοκιμάζει έναν αριθμό 

συνδέσεων με μια συσκευή που αντιμετωπίζει σφάλματα πριν ενημερώσει τον χρήστη για πρόβλημα 

στο λογισμικό. Το λογισμικό επιδιορθώνεται με συγκεκριμένη στόχευση καθώς υπάρχει ενημέρωση 

από το προηγούμενο βήμα για την ακριβή φύση των προβλημάτων. 

 

4.7.5 Ασφάλεια 

Όλες οι συσκευές ασύρματου USB, τόσο ο συντονιστής όσο και οι περιφερειακές συσκευές, 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα ασφαλείας σύμφωνα με το οποίο πρέπει να επικυρώνουν την αξιοπιστία 

της συσκευής με την οποία συνδέονται, αποφεύγοντας έτσι ενδιάμεσες ανεπιθύμητες παρεμβολές, και 

να διασφαλίζουν ότι η μεταξύ τους επικοινωνία είναι ιδιωτική. Οι μηχανισμοί αυτοί βασίζονται στο 

πρότυπο κρυπτογράφησης AES-128/CCM το οποίο προσφέρει έλεγχο αξιοπιστίας αλλά και 

κρυπτογράφηση. Τέλος, όταν πρόκειται να συνδεθεί μια συσκευή με το συντονιστή δημιουργούνται 

κλειδιά ασφαλείας τα οποία γνωρίζουν αποκλειστικά οι δυο συσκευές. 
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4.7.6 Διαμόρφωση συστήματος 

Όπως ακριβώς και το ενσύρματο USB, έτσι και το ασύρματο υποστηρίζει τη δυνατότητα σύνδεσης και 

αποσύνδεσης συσκευών κάθε χρονική στιγμή. Κατά συνέπεια, το λογισμικό του συστήματος πρέπει να 

είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προβλέπει δυναμικές αλλαγές στην φυσική τοπολογία του συστήματος. 

 

4.7.6.1 Σύνδεση συσκευής 

Σε αντίθεση με το ενσύρματο USB, οι συσκευές συνδέονται με το συντονιστή στέλνοντας του ένα 

μήνυμα σε σαφώς ορισμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, τόσο ο συντονιστής όσο και οι συσκευές 

επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κλειδιά ασφαλείας. Αφού γίνει η 

επιβεβαίωση, ο συντονιστής δίνει στη συσκευή μια μοναδική διεύθυνση και ενημερώνει το λογισμικό 

για την καινούργια σύνδεση. 

 

4.7.6.2 Αποσύνδεση συσκευής 

Οι συσκευές αποσυνδέονται είτε από το συντονιστή είτε από τους μηχανισμούς πρωτοκόλλου που 

χρησιμοποιούνται από τις υπόλοιπες συσκευές. Όταν ο συντονιστής δεν έχει επικοινωνήσει για μεγάλο 

διάστημα με μια συσκευή τότε γίνεται αυτόματα αποσύνδεση. 
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4.8 Συγκριτική Αξιολόγηση 

 

Προκειμένου να επιλεγεί ποια είναι η καταλληλότερη τεχνολογία προς αξιοποίηση για εφαρμογή σε 

υπηρεσίες κατ οίκον νοσηλείας, πρέπει να προβούμε σε μια συγκριτική αξιολόγηση αυτών η οποία θα 

μας βοηθήσει να αντιπαραθέσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της κάθε τεχνολογίας. Επειδή δεν 

υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση 

τεχνολογιών, βασισμένοι στη συγκριτική αξιολόγηση συναφών ασύρματων τεχνολογιών από τους 

Mercier et al. για πολυμεσικές εφαρμογές39, επιλέχθηκαν κάποια κριτήρια σύγκρισης βάσει των οποίων 

σχηματίστηκε ο πίνακας 4-1 στον οποίον παρατίθενται τα τεχνολογικά στοιχεία της ανάλυσης που 

προηγήθηκε. 

 Bluetooth 3.0 ZigBee Wibree HomeRF 
Ultra-

wideband 
Wireless 

USB 

Ζώνη Συχνοτήτων ISM 2,4 GHz 
868 MHz, 915 MHz, 

2,4GHz 
ISM 2,4 

GHz 
ISM 2,4 GHz 

3,1 – 10,6 
GHz 

3,1 – 
10,6 
GHz 

Υποστηριζόμενοι 
Ρυθμοί 
Μετάδοσης 

3 Mbit/s 

20Kbps@868 MHz 

40Kbps@915 MHz 

250Kbps@2,4GHz 

1 Mbit/s 

0,8Mbps, 
1,6Mbps, 
5Mbps, 
10Mbps 

55 Mbit/s 
– 1 Gbit/s 

53-480 
Mbit/s 

Μέθοδος 
Μετάδοσης / 
Διαμόρφωση 

GFSK,DPSK,DQSP 
BPSK(868/915MHz), 

OQPSK (2.4GHz) 
GMSK 

LR 2-FSK,LR 
4-FSK, 

HR 2-FSK,HR 
4-FSK 

OFDM, 
BPSK, 
PAM, 
PPM 

N/A 

Υποστηριζόμενη 
εμβέλεια 

10-100 m 10-40 m 10 m 50 m 10 m 30 m 

Ισχύς εκπομπής 100 mW 30 mW 10 mW 100 mW 250 mW 
93 - 145 

mW 

Μήκος 
επικεφαλίδας 

54 bits 128 bits 54 bits 
136 ή 152 

bits 
N/A N/A 

Υποστηριζόμενο 
μήκος ωφέλιμων 
δεδομένων 

Μέχρι 2745 bits Μεταβλητό 
Μέχρι 

2745 bits 

LR 2-FSK - 
512 bytes, 
LR 4-FSK -

1024 bytes , 
HR 2-FSK 
και HR 4-

FSK - 1518 
bytes 

N/A N/A 

                                                             
39 Mercier A., Minet P., George L., Mercier L., "Adequacy Between Multimedia Application Requirements and Wireless Protocols 
Features", IEEE Wireless Communications, December 2002, pp.26-34 
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Υπολογιζόμενος 
χρόνος ζωής 
μπαταρίας 

Μέρες με μήνες 6 μήνες με 2 χρόνια 
1 με 2 
χρόνια 

2 χρόνια N/A N/A 

Κόστος 
απόκτησης 

$3 $2 $3,20 Ν/Α $7-9 Ν/Α 

Χρόνος 
αφύπνισης και 
μετάδοσης 

3 s 15 ms 20 ms N/A N/A N/A 

Υποστηριζόμενες 
τοπολογίες 
δικτύου 

Ad hoc, point to 

point, star 

 

Mesh, ad hoc, star 

 

Ad hoc, 
point to 

point, star 

Point to 
point, ad 
hoc, star 

Point to 
point, star 

Point to 
point 

Ασφάλεια 

128-bit 
encryption 

 

128-bit encryption 

 

128-bit 
encryption 

 

56-bit 
algorithm 
encryption 

N/A N/A 

Πίνακας 4-1: Συγκριτική Αξιολόγηση ασύρματων τεχνολογιών μικρής εμβέλειας Α 

Οι τεχνολογίες Wibree, Ultra Wideband και WUSB δεν χρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση σε 

εμπορικό επίπεδο αλλά είναι ακόμα στο μεταβατικό στάδιο από την έρευνα στην εφαρμογή. Για αυτό 

το λόγο δεν έχουν γνωρίσει ακόμα την αποδοχή των ερευνητών ομάδων οι οποίες ασχολούνται με την 

ανάπτυξη αρχιτεκτονικών για ανάπτυξη ασύρματων δικτύων για εφαρμογές τηλεϊατρικής. Από την 

άλλη μεριά, η τεχνολογία HomeRF αν και βρίσκεται στην αγορά αρκετά χρόνια τώρα, δεν κρίνεται 

ιδιαίτερα δόκιμη για την ανάπτυξη τέτοιων λύσεων. Άλλωστε, η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε με 

σκοπό τη διευκόλυνση της διασύνδεσης διαφόρων οικιακών συσκευών και όχι με το σκεπτικό παροχής 

υπηρεσιών περίθαλψης. Για αυτό το λόγο σχηματίστηκε και ο πίνακας 4-2 ο οποίος παραθέτει τη 

σύγκριση κάποιων επιπλέον τεχνολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο επικρατέστερων 

τεχνολογιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, του Bluetooth και του ZigBee. Ο πίνακας αυτός θα μας 

βοηθήσει να καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα αναφορικά με την καταλληλότητα των 

τεχνολογιών αυτών για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων αισθητήρων για εφαρμογές κατ’ οίκον 

παρακολούθησης ασθενών. 

 Bluetooth 3.0 ZigBee 

Υποστήριξη 

Transmission 

Control 

Υποστηρίζεται εγγενώς. Σε κάθε πακέτο 

υπάρχει το υποπεδίο Receive Sequence 

Number (ReqSeq, 6 bits) που χρησιμοποιείται 

από την πλευρά του παραλήπτη για να 

επιβεβαιώσει την ορθή λήψη ή για να ζητήσει 

επαναμετάδοση. Το bit Retransmission 

Disable (R) παίρνει την τιμή 0 όταν γίνονται 

επαναμεταδόσεις και την τιμή 1 όταν ο 

λήπτης ζητά από τον αποστολέα να μην κάνει 

Υποστηρίζεται εγγενώς. Mε το υποπεδίο 

αίτημα επιβεβαίωσης ο αποστολέας μπορεί 

να ζητήσει επιβεβαίωση για το πλαίσιο που 

έστειλε. Αν μία επιβεβαίωση φθάσει, 

ελέγχεται η τιμή του πεδίου αριθμός 

ακολουθίας. Εφόσον το πλαίσιο και η 

επιβεβαίωση έχουν τον ίδιο αριθμό 

ακολουθίας, τότε η μετάδοση θεωρείται 

επιτυχημένη. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί 
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επαναμεταδόσεις. 

 

 

επιβεβαίωση ή δεν έχουν ίδιους αριθμούς 

ακολουθίας, ο αποστολέας θα μεταδώσει  

ξανά  το πλαίσιο. Μετά από 

aMaxFrameRetries (το οποίο συνήθως παίρνει 

την τιμή 3) αποτυχημένες προσπάθειες το 

πακέτο απορρίπτεται. 

Διαδικασία 

εγκατάστασης 

σύνδεσης 

Για την εγκατάσταση μίας σύνδεσης ένα 

πρωτόκολλο ανωτέρου επιπέδου θα στείλει 

αίτηση στο L2CAP το οποίο θα μεταβιβάσει 

αίτηση για εγκατάσταση σύνδεσης  στον Link 

Manager ο οποίος θα ζητήσει να συνδεθεί με 

τον Link Controller κάποιας απομακρυσμένης 

συσκευής. Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τις 

διαδικασίες Inquiring  και Paging και 

μεταφέρει την αίτηση για σύνδεση στο LMP. 

Αν το μήνυμα απόκρισης είναι θετικό 

εγκαθίσταται η σύνδεση L2CAP και διατίθεται 

στις εφαρμογές ένα κανάλι ACL για 

επικοινωνία. 

Κάθε κόμβος για να συνδεθεί χρησιμοποιεί τη 

σύντομη ΙΡ του. 

Συγχρονισμός 

συσκευών 

Αποστολή πακέτου συγχρονισμού από τον 

master στους slaves. 

O coordinator στέλνει ένα beacon με το οποίο 

συνδέονται οι υπόλοιποι κόμβοι. 

Πίνακας 4-2: Συγκριτική αξιολόγηση πρόσθετων χαρακτηριστικών Bluetooth & ZigBee 

Η συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων τεχνολογιών αποδεικνύει ότι υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία 

επαφής μεταξύ τους, τα οποία καθιστούν και τις δύο τεχνολογίες κατάλληλες για σχηματισμό 

ασύρματης δικτύωσης μικρής εμβέλειας για εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας. Αυτό αποδεικνύεται και 

στη συνέχεια, οπότε λαμβάνει χώρα η ανάλυση των τεχνολογιών αιχμής που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα φάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από όπου φαίνεται ότι και οι δύο τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται αρκετά από διάφορες ερευνητικές ομάδες. Εν τούτοις, από την ανάλυση που 

ακολουθεί γίνεται φανερό και το ότι η τεχνολογία ZigBee έχει αρχίσει να αντικαθιστά στις εν λόγω 

εφαρμογές την τεχνολογία Bluetooth η οποία άκμαζε περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια, προτού 

ακόμα προτυποποιηθεί και αρχίσει να αξιοποιείται και εμπορικά πλέον η τεχνολογία 802.15.4. Αυτό 

έρχεται να επιβεβαιωθεί και από την ανάλυση η οποία προηγήθηκε, η οποία επισημαίνει ότι τα 

χαρακτηριστικά: 

 Μικρότερης ισχύος εκπομπής των συσκευών της τεχνολογίας 802.15.4 έναντι αυτών της 

τεχνολογίας Bluetooth, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν εφόσον μιλάμε για συσκευές οι 

οποίες είναι τοποθετημένες επάνω στον άνθρωπο και το ζητούμενο είναι να μεταδίδουν 

δεδομένα για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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 Μικρότερης καταναλισκόμενης ενέργειας ανά κόμβο της τεχνολογίας 802.15.4 έναντι της 

τεχνολογίας Bluetooth. 

 Μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των συσκευών της τεχνολογίας 802.15.4 έναντι αυτών της 

τεχνολογίας Bluetooth 

 Σημαντικά μικρότερου χρόνου αφύπνισης και μετάδοσης των συσκευών της τεχνολογίας 

802.15.4 έναντι αυτών της τεχνολογίας Bluetooth 

την καθιστούν περισσότερο δελεαστική και ενδεχομένως περισσότερο δόκιμη για εφαρμογή σε 

σχηματισμό ασύρματων δικτύων προσωπικής εμβέλειας για παρακολούθηση ασθενών. 

Από την άλλη μεριά, το χαρακτηριστικό του μεγαλύτερου υποστηριζόμενου ρυθμού μετάδοσης από 

πλευράς της τεχνολογίας Bluetooth δεν είναι αρκετό ώστε να υπερνικήσει τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά. Αυτό είναι λογικό αφού όπως αποδεικνύεται και στη συνέχεια ο υποστηριζόμενος 

ρυθμός μετάδοσης της τεχνολογίας 802.15.4 είναι υπερ-αρκετός για την υποστήριξη εφαρμογών 

τηλεϊατρικής, ακόμα και στην περίπτωση όπου απαιτείται συνεχής μετάδοση δεδομένων. 

Έτσι, αποφασίστηκε η αξιολόγηση της τεχνολογίας 802.15.4 αναφορικά με την αξιοπιστία της και για 

αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το σύστημα το οποίο περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 το οποίο μοντελοποιεί 

ένα σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας. 
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5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 802.15.4 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WPAN – 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 Σκοπός Κεφαλαίου 

 

Η αναδρομή στη βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι η αξιοποίηση ασύρματων δικτύων μικρής εμβέλειας για 

τη μετάδοση δεδομένων, είτε πρόκειται για το σχηματισμό WPAN για την παρακολούθηση ασθενών, 

είτε για πολυμεσικές είτε για βιομηχανικές εφαρμογές από μόνη της δε συνιστά πανάκεια. Αυτό ισχύει 

διότι τα ασύρματα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4 της διατριβής, 

λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, την ISM στα 2.4 GHz. Αυτό επιφέρει προβλήματα αναφορικά 

με την αξιοπιστία της μετάδοσης, καθώς οι παρεμβολές μεταξύ των συσκευών στην ίδια ζώνη μπορεί 

να είναι σημαντικές, σε βαθμό που να μην καθιστούν δυνατή τη σωστή, ασφαλή και 

αποσφαλματοποιημένη επικοινωνία. Επιπλέον, όπως αποδεικνύεται στις ακόλουθες παραγράφους, 

υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι οι οποίες εισάγουν περιορισμούς στην ανάπτυξη λύσεων 

τηλεϊατρικής και κατ’ οίκον νοσηλείας, οι οποίες από ότι φαίνεται από τη σχετική βιβλιογραφία δεν 

έχουν αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί έως σήμερα με τη δέουσα σοβαρότητα. 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση κάποιων σημαντικών χαρακτηριστικών τα οποία μπορεί 

να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον κατ’ οίκον νοσηλείας, το 

οποίο λόγω της κρισιμότητας δεν επιτρέπει την απώλεια ή την παραμόρφωση δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με την αξιολόγηση των παραμέτρων εκείνων οι οποίες 

μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία ενός Ασύρματου Δικτύου Προσωπικής Εμβέλειας, όπως 

είναι ο αριθμός των κόμβων οι οποίοι απαρτίζουν το δίκτυο, η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών, η 

απόσταση του δικτύου από λοιπές συσκευές οι οποίες λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, η 

ύπαρξη η μη οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών καθώς και η ισχύς εκπομπής. 

Από ότι αποδεικνύεται και από την αναδρομή στη βιβλιογραφία, κάποιες από τις παραπάνω 

παραμέτρους έχουν αξιολογηθεί από επιμέρους ερευνητικές ομάδες, οι οποίες κυρίως με χρήση 

προσομοιώσεων έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

γενικές οδηγίες για την ανάπτυξη ενός ασύρματου συστήματος κατ’οίκον νοσηλείας. 

Εν τούτοις, υπάρχουν και κάποιες παράμετροι, οι οποίες –βάσει της έρευνας στη βιβλιογραφία η οποία 

ήταν η εκτενέστερη δυνατή –δεν έχουν αξιολογηθεί, όπως είναι για παράδειγμα η ύπαρξη ή η έλλειψη 

της οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών, καθώς και η ταυτόχρονη συνύπαρξη διαφόρων 

παρεμβαλλόμενων συσκευών. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα έρχεται να ενισχύσει ή να επιβεβαιώσει σε 

κάποιες περιπτώσεις τα αποτελέσματα υφιστάμενων ερευνών οι οποίες αξιολογούσαν κάποιες από τις 

προαναφερθείσες παραμέτρους, των οποίων τα σενάρια θα μπορούσαν να είναι περισσότερο 

αναλυτικά. Τέλος, η παρούσα έρευνα αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε ένα πραγματικό 

περιβάλλον, προσομοιώνοντας πραγματικά σενάρια, και δε βασίζεται μόνο σε αποτελέσματα 
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προσομοίωσης, όπως η πλειοψηφία των υπολοίπων μελετών, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από το μοντέλο προσομοίωσης το οποίο χρησιμοποιείται από την κάθε ομάδα. 

 

5.2 Περιορισμοί από τη Χρησιμοποίηση Ασύρματων Δικτύων για τη 
Δημιουργία WPAN 

 

Οι σημαντικότερες συνιστώσες οι οποίες μπορεί να υποδεικνύουν της εμφάνιση προβλημάτων και τα 

οποία επισημαίνονται από τη βιβλιογραφική αναδρομή είναι ο αριθμός των κόμβων οι οποίοι 

συμμετέχουν σε ένα δίκτυο, καθώς και οι παρεμβολές από τρίτες συσκευές οι οποίες μπορεί να 

λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική αναδρομή αποδεικνύει 

ότι ο αριθμός των κόμβων οι οποίοι απαρτίζουν ένα Ασύρματο Δίκτυο Προσωπικής Εμβέλειας μπορεί 

να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του δικτύου, καθώς επίσης και ότι η ύπαρξη συσκευών WLAN, 

ανάλογα με την απόστασή τους από το ασύρματο δίκτυο μπορεί επίσης να παίξει καταλυτικό ρόλο στη 

λειτουργία και αξιοπιστία του δικτύου. 

Η βιβλιογραφική αναδρομή αποδεικνύει επιπλέον ότι ρόλο στη λειτουργία και αξιοπιστία του δικτύου 

μπορεί να παίξουν και λοιπές παράμετροι, οι οποίες όμως δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας της 

συγκεκριμένης διατριβής, όπως είναι για παράδειγμα το μέγεθος των εκπεμπόμενων πακέτων. 

 

5.2.1 Επιρροή Αριθμού Κόμβων 

Αναφορικά με τον αριθμό των κόμβων που χρησιμοποιούνται σε ένα ZigBee δίκτυο, όπως φαίνεται 

από τις έρευνες διαφόρων ερευνητικών ομάδων, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση του 

αριθμού των συμμετεχόντων τερματικών κόμβων οι οποίοι απαρτίζουν ένα WPAN και οι οποίοι 

αποστέλλουν δεδομένα παράλληλα σε ένα κεντρικό κόμβο ο οποίος παίζει το ρόλο του συντονιστή του 

δικτύου συνεπάγεται αύξηση της πιθανότητας σύγκρουσης των πακέτων, αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας ανά κόμβο, καθώς και αύξηση του ποσοστού απώλειας πακέτων. Εξάγεται δε το γενικό 

συμπέρασμα ότι προκειμένου για τη συνεχή μετάδοση δεδομένων από ZigBee κόμβους προς το 

συντονιστή ενός δικτύου, η απόδοση του δικτύου μειώνεται σημαντικά για αριθμό τερματικών κόμβων 

περισσότερων των 3 κατά μέσο όρο. Φυσικά, αυτό εξαρτάται σημαντικά και από την τοπολογία του 

δικτύου. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία 

ακολουθεί. 

Οι Lu et al (Lu, 2004) αποδεικνύουν γραφικά πως αυξάνεται η χρησιμοποίηση του δικτύου ενώ 

παράλληλα μειώνεται το ποσοστό παράδοσης πακέτων (delivery ratio) για διαφορετικό αριθμό πηγών 

κάθε μία εκ των οποίων στέλνει πακέτα των 50 bytes. Μάλιστα, οι ερευνητές αποδεικνύουν ότι ενώ ο 

αλγόριθμος CSMA-CA ο οποίος χρησιμοποιείται από το ZigBee μειώνει το ενεργειακό κόστος λόγω idle 

listening κατά τη διάρκεια της περιόδου back-off, εν τούτοις η πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ 
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πακέτων αυξάνεται με την αύξηση των πηγών μετάδοσης (κόμβων) καθώς και με την αύξηση του 

ρυθμού μετάδοσης. 

Επιπλέον, αν και αξιολογώντας τις τοπολογίες mesh και tree, οι Sun et al. (Sun, 2007) αποδεικνύουν ότι 

η αύξηση του αριθμού των κόμβων στο δίκτυο συνεπάγεται σημαντική μείωση του ποσοστού 

παράδοσης των μεταδιδόμενων πακέτων, ενώ ειδικά στην περίπτωση της τοπολογίας mesh, η αύξηση 

του αριθμού των κόμβων συνεπάγεται επιπλέον την σημαντική αύξηση του overhead της 

δρομολόγησης. 

Οι Chevrollier και Golmie (Chevrollier, 2005) αποδεικνύουν με τη σειρά τους μέσω σεναρίων 

προσομοίωσης ότι η αύξηση του αριθμού των κόμβων που απαρτίζουν ένα WPAN συνεπάγεται αύξηση 

του αριθμού των χαμένων πακέτων, ειδικά στην περίπτωση υπηρεσίας η οποία δεν υποστηρίζει την 

ανταλλαγή επιβεβαιώσεων (Acknowledgments – ACK) μεταξύ των κόμβων, όπως επίσης ότι αυτή η 

αύξηση επιφέρει μείωση στην αποδοτικότητα του δικτύου. Ισχυρίζονται δε ότι τόσο το ZigBee όσο και 

το Bluetooth παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς στην υποστήριξη τοπολογιών με αρκετούς 

κόμβους οι οποίοι μεταδίδουν πληροφορία, αν και το ZigBee τεχνολογικά υπερτερεί, με το Bluetooth 

να παρουσιάζει περισσότερες αδυναμίες. 

Ο Lee (Lee, 2006) έδειξε και αυτός ότι η αύξηση του αριθμού των κόμβων οι οποίοι μεταδίδουν 

δεδομένα προς τον συντονιστή του δικτύου επιφέρει μείωση του αποδοτικού ρυθμού μετάδοσης 

καθώς και μείωση του ποσοστού παράδοσης των πακέτων, το οποίο άγγιζε το 100% στην περίπτωση 

ύπαρξης ενός μόνο κόμβου, ακόμα και με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναμετάδοσης πακέτων. 

Οι Singh et al. (Singh, 2008) απέδειξαν με προσομοιώσεις ότι ο σχεδιασμός του μηχανισμού CSMA/CA 

του ZigBee είναι τέτοιος ώστε η αύξηση του αριθμού των κόμβων που απαρτίζουν ένα δίκτυο να 

συνεπάγεται την απότομη μείωση της αθροιστικής απόδοσης ρυθμού κορεσμού (aggregate saturation 

throughput) (Σχήμα 5-1). 

 

Σχήμα 5-1: Αθροιστική απόδοση ρυθμού κορεσμού ως συνάρτηση του ρυθμού απόπειρας μεταδόσεων ανά 
κόμβο, για διαφορετικό αριθμό κόμβων 
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Οι Golmie et al (Golmie, 2005). προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα της αξιοποίησης των ασύρματων 

τεχνολογιών μικρής εμβέλειας και χαμηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων προκειμένου για ιατρικές 

εφαρμογές. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν μοντέλα προσομοίωσης των πρωτοκόλλων πρόσβασης, και 

πιο συγκεκριμένα τον προσομοιωτή δικτύου OPNET προκειμένου να βγάλουν συμπεράσματα 

αναφορικά με την απώλεια πακέτων, την καθυστέρηση μετάδοσης των δεδομένων και την αξιοποίηση 

του δικτύου, καθώς επίσης και την επιρροή παρεμβολών στις ως άνω παραμέτρους. Τα αποτελέσματά 

τους αποδεικνύουν ότι: 

1. Η καθυστέρηση στη μετάδοση των δεδομένων αυξάνεται με την αύξηση του όγκου των προς 

μετάδοση δεδομένων, αλλά δεν αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των αναμεταδοτών (κόμβων 

που απαρτίζουν το δίκτυο και αποστέλλουν δεδομένα στον συντονιστή του δικτύου). Η 

συνολική καθυστέρηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κόμβων είναι πολύ μικρή, της τάξεως 

των msec, οπότε πρακτικά είναι αμελητέα 

2. Το ποσοστό απόρριψης των πακέτων αυξάνεται σημαντικά (λογαριθμικά) καθώς αυξάνεται ο 

αριθμός των μεταδοτών, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται μετάδοση μεγάλου όγκου 

δεδομένων, ενώ δεν εμφανίζεται η ίδια συμπεριφορά στην περίπτωση που υπάρχει χαμηλός 

όγκος διακινούμενης πληροφορίας (Σχήμα 5-2). Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό απώλειας 

των πακέτων ως συνάρτηση του αριθμού των μεταδοτών, όπου και πάλι το ποσοστό απώλειας 

των πακέτων αυξάνεται λογαριθμικά με γραμμική αύξηση του αριθμού των μεταδοτών, ειδικά 

στην περίπτωση που γίνεται μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων (βλ. Σχήμα 5-3) 

  

Σχήμα 5-2: Ποσοστό απορριφθέντων πακέτων ως 
συνάρτηση του αριθμού των μεταδοτών 

Σχήμα 5-3: Ποσοστό απωλειών πλαισίων MAC ως 
συνάρτηση του αριθμού των μεταδοτών 

3. Το ποσοστό απώλειας των πακέτων στην περίπτωση παρεμβολών μεταξύ δύο WPAN τα οποία 

χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο (ZigBee) είναι περίπου της τάξης του 18%. Μάλιστα, το 

ποσοστό απώλειας είναι σχεδόν ίδιο ανεξαρτήτως αν το σύνολο των συσκευών είναι 

συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή σε διαφορετικά. 
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Στις ευρύτερες ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 

προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του ZigBee για το σχηματισμό ασύρματων δικτύων, έχει 

γίνει προσπάθεια παραμετροποίησης και άλλων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα της 

καταναλισκόμενης ενέργειας βάσει του αριθμού των κόμβων που απαρτίζουν το δίκτυο, όπως για 

παράδειγμα αποδεικνύουν οι Tian et al. (Tian, 2006), καθώς και της συμπεριφοράς του δικτύου με 

μεταβολή του back-off εύρους των κόμβων και μελέτη της επιρροής αυτού στη χρησιμοποίηση του 

εύρους ζώνης του δικτύου, όπως αποδεικνύουν οι Ko et al. (Ko, 2006). Παράλληλα, οι Sun et al. (Sun, 

2007) πέραν της επιρροής του αριθμού των κόμβων, αποδεικνύουν επίσης ότι σημαντικό ρόλο παίζει 

και η ταχύτητα κίνησης των κόμβων στον χώρο. Μάλιστα, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης τους 

αποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει μείωση του ποσοστού παράδοσης έως και 80%, ανάλογα με την 

τοπολογία και το ρόλο των κόμβων στην τοπολογία. 

 

5.2.2 Επιρροή Εξωτερικών Παρεμβολών 

Αναφορικά με τις παρεμβολές από εξωτερικές πηγές, η βιβλιογραφία έχει να αναδείξει σημαντικά 

αποτελέσματα, κυρίως βέβαια με χρήση προσομοιώσεων μέσω δημοφιλών προγραμμάτων όπως το 

OPNET και ο NS2. 

Έτσι, οι Chong et. al. (Chong, 2007) αξιολόγησαν την επιρροή τόσο στην αξιοποίηση του δικτύου από 

κόμβους ZigBee όσο και στην κατανάλωση της ενέργειας από αυτούς, κάτω από την παρουσία 

παρεμβολών από συσκευές Bluetooth. Στην έρευνα τους οι ερευνητές κάνουν την υπόθεση ότι οι 

συσκευές Bluetooth έχουν σημαντικά υψηλότερη μεταδιδόμενη ισχύ από τις συσκευές ZigBee, έτσι 

ώστε οι πρώτες να επηρεάζουν τις δεύτερες αλλά να μην γίνεται το αντίθετο. Τα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παρεμβαλλόμενων συσκευών Bluetooth, μειώνεται 

η κανονικοποιημένη αξιοποίηση του δικτύου και αυξάνεται η καταναλισκόμενη ενέργεια, ενώ 

παράλληλα τα αποτελέσματα οξύνονται με την αύξηση του αριθμού των κόμβων ZigBee οι οποίοι 

σχηματίζουν το ZigBee δίκτυο. 

Οι Chevrollier και Golmie (Chevrollier, 2005) πέραν της επιρροής του αριθμού των κόμβων 

αποδεικνύουν ότι η συνύπαρξη συσκευών Bluetooth και ZigBee μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την 

αποδοτικότητα των δεύτερων. Πιο συγκεκριμένα, απέδειξαν ότι το ποσοστό απώλειας πακέτων 

κυμαίνεται μεταξύ 26% και 62%, ανάλογα με σχετική θέση των ZigBee κόμβων και των Bluetooth 

συσκευών.  

Οι Shin et al (Shin, 2005, 2007a) βάσει μοντέλων προσομοίωσης με χρήση του OPNET αποδεικνύουν ότι 

η ύπαρξη συσκευών IEEE 802.11b μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αποδοτικότητα του δικτύου 

802.15.4, αλλά η επιρροή έχει άμεση σχέση με την απόσταση της συσκευής 802.11b από το 802.15.4 

δίκτυο, ενώ ρόλο μπορεί να παίξει και η φασματική πυκνότητα της ισχύος της WLAN συσκευής (Σχήμα 

5-4). Τα πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι και η καθυστέρηση της μετάδοσης επηρεάζεται, 

και μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των συσκευών, το οποίο συνάδει με τα 

αποτελέσματα περί απώλειας πακέτων (Σχήμα 5-5). Αντίστοιχα επηρεάζεται και η χρησιμοποίηση του 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 802.15.4 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WPAN 
                                              ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

Σελίδα 223 από 362 

 

εύρους ζώνης του δικτύου, η οποία αυξάνεται όσο μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ των συσκευών, 

δηλαδή όσο περιορίζονται οι παρεμβολές (Σχήμα 5-7). Αποδεικνύουν επίσης ότι τα αποτελέσματα αυτά 

είναι αντίστοιχα και στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός WLAN κόμβων παρεμβάλλουν στο 

802.15.4 δίκτυο.  

  

Σχήμα 5-4: Ρυθμός σφαλμάτων πακέτων ΙΕΕΕ 802.15.4 
λαμβάνοντας ή μη υπόψιν τη φασματική πυκνότητα 

ισχύος του IEEE 802.11b με απόσταση 2 MHz 

Σχήμα 5-5: Μέση καθυστέρηση μετάδοσης πακέτων 
ΙΕΕΕ 802.15.4 υπό την επιρροή IEEE 802.11b με 

διαφορετικές αποστάσεις συχνοτήτων 

Επίσης, οι Shuaib et al (Shuaib, 2007) απέδειξαν και εκείνοι με τη σειρά τους την ισχυρή επίδραση που 

μπορεί να έχει η λειτουργία ενός WLAN Access Point στη λειτουργία συσκευών ZigBee, η οποία μπορεί 

να φτάσει έως και το 35% ανάλογα με το σενάριο υλοποίησης. Στην προκειμένη περίπτωση, ενώ οι 

ερευνητές παρουσιάζουν με αρκετή λεπτομέρεια τα σενάρια δοκιμών, αναλύοντας τα κανάλια 

εκπομπής και τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων συσκευών, παραλείπουν να αναφέρουν την κίνηση 

την οποία παράγει το WLAN Access Point το οποίο και παρεμβάλει στη λειτουργία των συσκευών 

ZigBee. 

Η εταιρία Crossbow (Xbow, 2006) επίσης δημοσίευσε μια μελέτη αναφορικά με τις παρεμβολές και την 

επίδραση που μπορεί να έχει η λειτουργία συσκευών WLAN σε ένα WPAN 802.15.4 δίκτυο. Μάλιστα 

απέδειξε ότι η παρουσία συσκευών WLAN με μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής έχει μεγαλύτερη επίπτωση 

στο ποσοστό των χαμένων πακέτων τα οποία μπορεί να φτάσουν και το 20%. Βέβαια, η συγκεκριμένη 

μελέτη δεν αναφέρει τις συνθήκες πραγματοποίησης των δοκιμών, με πιο σημαντική παράμετρο ίσως 

τη λειτουργία των WLAN συσκευών κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των πειραματικών δοκιμών. 

Από την άλλη πλευρά, η εταιρία Control4 (Control4, 2007), μέλος της ZigBee Alliance ισχυρίζεται ότι η 

γκάμα προϊόντων την οποία έχει αναπτύξει και η οποία αξιοποιεί και τις δύο τεχνολογίες 

ολοκληρωμένες σε μία λύση δεν παρουσιάζει προβλήματα παρεμβολών και απώλειες πακέτων, χωρίς 

όμως να δίνει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την ισχύ μετάδοσης της κάθε συσκευής, το 

χρονισμό λειτουργίας (δηλαδή το κατά πόσον οι συσκευές λειτουργούν σειριακά ή παράλληλα), τις 

συχνότητες λειτουργίες και παρεμφερή τεχνικά χαρακτηριστικά. Όπως αποδεικνύεται, ο ισχυρισμός 

αυτός μπορεί να είναι αληθής αλλά υπό προϋποθέσεις, οι οποίες μπορεί να πληρούνται σε ελεγχόμενα 
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περιβάλλοντα, δεν είναι όμως απαραίτητα αληθής σε περιπτώσεις μη ελεγχόμενων περιβαλλόντων, 

όπου οι παρεμβολές μπορεί να προέρχονται από τρίτες συσκευές. 

  

Σχήμα 5-6: Ρυθμός σφαλμάτων πακέτων ΙΕΕΕ 802.15.4 
υπό την επιρροή IEEE 802.11b με διαφορετικές 

αποστάσεις μεταξύ των συχνοτήτων αυτών 

Σχήμα 5-7: Ρυθμός σφαλμάτων πακέτων ΙΕΕΕ 802.15.4 
λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση μεταξύ του 

ΙΕΕΕ802.15.4 δικτύου και της ΙΕΕΕ 802.11b συσκευή 

Η ZigBee Alliance τέλος, αναγνωρίζοντας ότι λόγω της λειτουργίας στην ίδια μπάντα συχνοτήτων μπορεί 

να προκληθούν ανεπιθύμητες παρεμβολές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια πληροφορίας, 

εξέδωσε τον Ιούνιο του 2007 μια μελέτη συνύπαρξης του ZigBee και ασύρματων ραδιοσυχνοτήτων 

(ZigBee Alliance, 2007). Βάσει της μελέτης αυτής, μια σειρά πειραμάτων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 

μόλις ένα ποσοστό 2% των πακέτων χάθηκε, ενώ οι παρεμβολές είχαν πιο ουσιαστική επίδραση στην 

καθυστέρηση των πακέτων παρά στην απώλεια αυτών, με τη μέγιστη καθυστέρηση παρόλα αυτά να 

μην ξεπερνάει το 1 sec. Οι συνθήκες βέβαια ήταν ελεγχόμενες, με τον εκπομπό ZigBee να μεταδίδει στο 

κανάλι 18 έχοντας οπτική επαφή με το δέκτη. 

Η ανησυχία περί ύπαρξης παρεμβολών λόγω λειτουργίας στην ίδια ζώνη συχνοτήτων είναι βέβαια 

δικαιολογημένη, αν δούμε τα κανάλια λειτουργίας της κάθε τεχνολογίας. Έτσι, όπως φαίνεται από τον 

πίνακα 5-1: 

 το IEEE802.11b στην Ευρώπη εκπέμπει σε κανάλια στη ζώνη 2,4 – 2.5 GHz τα οποία χωρίζονται 

μεταξύ τους σε αποστάσεις των 5MHz. 

 το ΙΕΕΕ 802.15.4 (ZigBee) στην Ευρώπη εκπέμπει σε κανάλια στη ζώνη 2,4 – 2.5 GHz τα οποία 

χωρίζονται μεταξύ τους σε αποστάσεις των 2MHz. 

 το ΙΕΕΕ 802.15.1 (Bluetooth) στην Ευρώπη εκπέμπει σε κανάλια στη ζώνη 2,4 – 2.5 GHz τα 

οποία χωρίζονται μεταξύ τους σε αποστάσεις των 2MHz. 
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IEEE 802.11b IEEE 802.15.4   ΙΕΕΕ 
802.15.1 

 

Κανάλι Ελάχιστη 

Συχνότητα 

Κεντρική 

Συχνότητα 

Μέγιστη 

Συχνότητα 

Κανάλι Ελάχιστη 

Συχνότητα 

Κεντρική 

Συχνότητα 

Μέγιστη 

Συχνότητα 

Κανάλι Ελάχιστη 

Συχνότητα 

Κεντρική 

Συχνότητα 

Μέγιστη 

Συχνότητα 

1 2.401 2.412 2.423 11 2.404 2.405 2.406 1 2.401,5 2.402 2.402,5 

2 2.406 2.417 2.428 12 2.409 2.410 2.411 2 2.402,5 2.403 2.403,5 

3 2.411 2.422 2.433 13 2.414 2.415 2.416 3 2.403,5 2.404 2.404,5 

4 2.416 2.427 2.438 14 2.419 2.420 2.421 4 2.404,5 2.405 2.405,5 

5 2.421 2.432 2.443 15 2.424 2.425 2.426 .....  .....  

6 2.426 2.437 2.448 16 2.429 2.430 2.431 .....  .....  

7 2.431 2.442 2.453 17 2.434 2.435 2.436 39 2.439,5 2.440 2.440,5 

8 2.436 2.447 2.458 18 2.439 2.440 2.441 40 2.440,5 2.441 2.441,5 

9 2.441 2.452 2.463 19 2.444 2.445 2.446 41 2.441,5 2.442 2.442,5 

10 2.446 2.457 2.468 20 2.449 2.450 2.451 .....  .....  

11 2.451 2.462 2.473 21 2.454 2.455 2.456 .....  .....  

12 2.456 2.467 2.478 22 2.459 2.460 2.461 64 2.464,5 2.465 2.465,5 

13 2.461 2.472 2.483 23 2.464 2.465 2.466 65 2.465,5 2.466 2.466,5 

    24 2.469 2.470 2.471 .....  .....  

    25 2.474 2.475 2.476 78 2.478,5 2.479 2.479,5 

    26 2.479 2.480 2.481 79 2.479,5 2.480 2.480,5 

Πίνακας 5-1: Ζώνες συχνοτήτων ΙΕΕΕ 802.11b, IEEE802.15.1, IEEE 802.15.4 
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Ακόμα καλύτερα μπορεί να απεικονιστεί αυτό γραφικά στα ακόλουθα σχήματα, όπου απεικονίζονται 

τα φάσματα συχνοτήτων των τριών τεχνολογιών: 

 

Σχήμα 5-8: Φάσμα συχνοτήτων IEEE 802.11b 

 

Σχήμα 5-9: Φάσμα συχνοτήτων IEEE 802.15.1 

 

Σχήμα 5-10: Φάσμα συχνοτήτων IEEE 802.15.4 

ενώ στο σχήμα 5-11 απεικονίζεται η αλληλεπικάλυψη των φασμάτων συχνοτήτων των τριών 

τεχνολογιών, από όπου και φαίνεται ότι οι ανησυχίες περί παρεμβολών είναι αρκετά δικαιολογημένες, 

ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι εκπομποί ZigBee εκπέμπουν με μειωμένη ισχύ ως προς τους εκπομπούς 

Bluetooth, και αυτοί με τη σειρά τους εκπέμπουν με μειωμένη ισχύ ως προς τους εκπομπούς WLAN, 

όπως απεικονίζεται και στο σχήμα. 

 

Σχήμα 5-11: Αλληλεπικάλυψη φασμάτων συχνοτήτων ΙΕΕΕ 802.11b, IEEE802.15.1, IEEE 802.15.4 

Στα ευρύτερα πλαίσια της ανάλυσης των παρεμβολών, οι Yoon et al (Yoon, 2006) αξιολόγησαν την 

επίπτωση των παρεμβολών συσκευών ZigBee σε ένα δίκτυο WLAN, και τόσο τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης όσο και τα αναλυτικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι παρά τη μεγάλη διαφορά 

εκπεμπόμενης ισχύος, οι συσκευές ZigBee είναι ικανές να επηρεάσουν την απόδοση των συσκευών του 

δικτύου WLAN, τόσο όσον αφορά στην απώλεια πακέτων η οποία αυξάνεται, όσο και στην αξιοποίηση 

του δικτύου η οποία μειώνεται, ως συνάρτηση άλλωστε του ποσοστού απώλειας πακέτων. Εν τούτοις 

οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι η επιρροή των συσκευών έχει άμεση σχέση με την σχετική μεταξύ 

τους απόσταση, και ότι μετά το πέρασμα ενός κατωφλίου μεταξύ της σχετικής απόστασης των 
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παρεμβαλλόμενων συσκευών η επιρροή πρακτικά εκμηδενίζεται. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και 

οι Golmie et al (Golmie, 2005) καταδεικνύοντας ότι το ποσοστό απώλειας πακέτων του WLAN είναι 

αρκετά μικρό, σημαντικά μικρότερο από την αντίστροφη περίπτωση, ενώ τα αποτελέσματα αυτών 

συνάδουν και με τα αποτελέσματα των Howitt και Gutierrez (Howitt, 2003), οι οποίοι καταλήγουν ότι η 

επίδραση είναι αρκετά μικρή, αλλά υφίσταται, μπορεί όμως να γίνει σημαντική στην περίπτωση που η 

WLAN συσκευή είναι αρκετά κοντά σε μια συστάδα συσκευών 802.15.4. 

 

5.2.3 Επιρροή Λοιπών Παραγόντων 

Εν τούτοις, παράγοντες μείωσης της απόδοσης των 802.15.4 δικτύων δεν είναι μόνο η αύξηση του 

αριθμού των συμμετεχόντων τερματικών κόμβων και η ύπαρξη λοιπών πηγών οι οποίες λειτουργούν 

στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, αλλά και άλλοι. Πληθώρα άλλων μελετών απέδειξαν ότι η απώλεια 

πακέτων δεν είναι απώλεια μόνο των προαναφερθέντων παραγόντων αλλά μπορεί να είναι συνάρτηση 

και άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγμα η απόσταση μεταξύ του εκπομπού και του δέκτη 

ZigBee, καθώς επίσης και του ρυθμού αποστολής δεδομένων αλλά και μεγέθους του εκπεμπόμενου 

πακέτου, όπως απέδειξαν ο Brunelli et al. (Brunelli, 2008) (Σχήμα 5-12, 5-13) καθώς και η ερευνητική 

ομάδα του τμήματος των ασύρματων δικτύων του πανεπιστημίου του Aachen (Petrova, 2006) (Σχήμα 5-

14, 5-15).  

  

Σχήμα 5-12: Ποσοστό απώλειας πακέτων ως 
συνάρτηση της απόστασης 

Σχήμα 5-13: Ποσοστό απώλειας πακέτων ως 
συνάρτηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων 

O Deshpande (Deshpande, 2006) απέδειξε ότι η απώλεια των πακέτων μπορεί να οφείλεται στο ρυθμό 

μετάδοσης των δεδομένων, ενώ οι Flury et al (Flury, 2007) επίσης έδειξαν τη συσχέτιση μεταξύ 

απώλειας πακέτων στο φυσικό επίπεδο του ZigBee και του σηματοθορυβικού λόγου, η οποία μπορεί 

να είναι πολύ σημαντική. Το ίδιο συμπέρασμα αποτυπώνεται και στη μελέτη της εταιρίας Jennic περί 

συνύπαρξης του ZigBee στη ζώνη των 2.4 GHz. (Jennic, 2008), όπου από ότι αποδεικνύεται βέβαια και 

γραφικά η απόδοση του 802.15.4 είναι καλύτερη κατά μία τάξη μεγέθους από την απόδοση τόσο του 

ΙΕΕΕ 802.11b όσο και του Bluetooth, το οποίο πρακτικά συνεπάγεται ότι η τεχνολογία 802.15.4 μπορεί 

να λειτουργήσει πιο ικανοποιητικά από τις άλλες δύο τεχνολογίες για δεδομένο σηματοθορυβικό λόγο, 
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ή αλλιώς ότι για δεδομένο σηματοθορυβικό λόγο το ποσοστό απώλειας πακέτων 802.15.4 είναι 

μικρότερο από το ποσοστό απώλειας πακέτων των άλλων τεχνολογιών. 

  

Σχήμα 5-14: Σηματοθορυβικός λόγος ως συνάρτηση 
της απόστασης για διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης 

δεδομένων 

Σχήμα 5-15: Ρυθμός σφαλμάτων πακέτων ΙΕΕΕ 802.15.4 
ως συνάρτηση της απόστασης για διαφορετικούς 

ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων 

5.2.4 Αρχικά Συμπεράσματα 

Τα αρχικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

για τη μοντελοποίηση του συστήματος και τα σενάρια δοκιμών είναι: 

 Αναφορικά με τον αριθμό των κόμβων που χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό ενός 802.15.4 

WPAN δικτύου, προκύπτει ότι η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων τερματικών κόμβων 

οι οποίοι αποστέλλουν δεδομένα παράλληλα σε ένα κεντρικό κόμβο ο οποίος παίζει το ρόλο 

του συντονιστή του δικτύου συνεπάγεται: 

o αύξηση της πιθανότητας σύγκρουσης των πακέτων 

o μείωση του ποσοστού παράδοσης πακέτων (delivery ratio) ή εναλλακτικά αύξηση του 

ποσοστού απώλειας / απόρριψης πακέτων (packet error rate), ειδικά στην περίπτωση 

υπηρεσίας η οποία δεν υποστηρίζει την ανταλλαγή επιβεβαιώσεων μεταξύ των κόμβων 

o μείωση του αποδοτικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων 

o μείωση της αθροιστικής απόδοσης ρυθμού κορεσμού 

o αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά κόμβο 

o μείωση της συνολικής αποδοτικότητας του δικτύου 

Εξάγεται δε το γενικό συμπέρασμα ότι προκειμένου για τη συνεχή μετάδοση δεδομένων από 

ZigBee κόμβους προς το συντονιστή ενός δικτύου, η απόδοση του δικτύου μειώνεται σημαντικά 

για αριθμό τερματικών κόμβων περισσότερων των 3 κατά μέσο όρο, το οποίο όμως εξαρτάται 

σημαντικά και από την τοπολογία του δικτύου. 
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 Αναφορικά με τις παρεμβολές από εξωτερικές πηγές οι οποίες αποστέλλουν δεδομένα 

παράλληλα με τους κόμβους που απαρτίζουν το 802.15.4 δίκτυο, συμπεραίνεται ότι στον 

πραγματικό κόσμο υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια συνύπαρξης δικτύων τα οποία 

λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, τα οποία έχουν διαφορετικά μεγέθη, υπόκεινται σε 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και χαρακτηρίζονται από διαφορετικές 

μορφοποιήσεις, το οποίο συνεπάγεται τη δημιουργία διαφορετικών συνδυασμών κριτηρίων 

απόδοσης. Κατά τον καθορισμό των τυπικών χαρακτηριστικών των παρεμβολέων, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν διάφορες παράμετροι όπως για παράδειγμα είναι: 

o Ο όγκος των μεταδιδόμενων δεδομένων. 

o Η ισχύς εκπομπής των μεταδοτών. Στην περίπτωση για παράδειγμα του Bluetooth η 

ισχύς εκπομπής είναι καταλυτικής σημασίας καθώς το Bluetooth χρησιμοποιεί 

μηχανισμό δυναμικού ελέγχου ισχύος 

o Οι καθυστερήσεις στη λήψη των πακέτων 

o Οι αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων πομποδεκτών 

o Η τοπολογία των δικτύων 

Εξάγεται δε τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα: 

o Η χρησιμοποίηση μικρών πακέτων 802.15.4 (π.χ. των 20 bytes) συνεπάγεται την 

καλύτερη απόδοση αναφορικά με την απόρριψη παρεμβολών που οφείλονται σε κοινό 

κανάλι, από ότι η χρησιμοποίηση μεγάλων πακέτων (π.χ. των 120 bytes). Αυτό είναι 

λογικό καθώς συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του δικτύου για μικρότερο χρονικό 

διάστημα και άρα τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης των πακέτων. 

o Στην περίπτωση παρεμβολών από δίκτυα IEEE 802.11b, η επίπτωση των παρεμβολών 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική στην απόδοση του 802.15.4 δικτύου, και 

καταλυτικό ρόλο παίζουν: 

 η απόσταση μεταξύ των δύο δικτύων 

 η φασματική πυκνότητα της ισχύος της WLAN συσκευής 

Όσο πιο περιορισμένες είναι οι παρεμβολές μεταξύ των δύο δικτύων, τόσο μικρότερη 

είναι η καθυστέρηση στη λήψη των πακέτων και τόσο καλύτερη η αξιοποίηση του 

εύρους ζώνης του δικτύου. 

o Στην περίπτωση παρεμβολών από δίκτυα Bluetooth, η επίπτωση των παρεμβολών είναι 

μικρότερη, και αυτό οφείλεται στο μηχανισμό μεταπήδησης συχνότητας τον οποίο 

χρησιμοποιεί το Bluetooth, το οποίο συνεπάγεται σημαντική μείωση της πιθανότητας 

να συμπέσει μετάδοση στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 

Ως γενικό συμπέρασμα, προκύπτει το ότι η συνύπαρξη δικτύων IEEE 802.15.4 IEEE 802.11b και 

Bluetooth είναι εφικτή και με αποδεκτή απόδοση, εάν ληφθούν υπόψιν κάποιες παράμετροι 

κατά τη σχεδίαση, όπως για παράδειγμα η εγγύηση ικανοποιητικής απόστασης μεταξύ των 

κόμβων και αξιοποίησης καναλιών τα οποία δεν επικαλύπτονται.  

 Τέλος, σημαντικό ρόλο στην απώλεια πακέτων μπορεί να παίξουν και άλλοι παράγοντες, όπως: 



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΡΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

Σελίδα 230 από 362 

 

o η απόσταση μεταξύ του εκπομπού και του δέκτη ZigBee 

o ο ρυθμός αποστολής δεδομένων 

o το μέγεθος των εκπεμπόμενων πακέτων 

 

5.3 Υφιστάμενες Τάσεις Αναφορικά με την Αξιοποίηση Ασύρματων 
Δικτύων σε Εφαρμογές Τηλεϊατρικής 

 

Από την άλλη μεριά, η βιβλιογραφία αναφορικά με την αξιοποίηση ασύρματων δικτύων σε 

εφαρμογές τηλεϊατρικής αποδεικνύει ότι οι ερευνητές του χώρου δέχονται αβίαστα την αξιοποίηση 

αυτών των τεχνολογιών προκειμένου για την πρόταση αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη δικτύων 

προσωπικής εμβέλειας για την παρακολούθηση ασθενών, αμελώντας τις κρίσιμες παραμέτρους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι Valado et al. (Valado, 2005) προτείνουν την ανάπτυξη ενός πολυκαναλικού ΗΚΓ ο οποίος υποστηρίζει 

ενσύρματη διασύνδεση μεταξύ των ηλεκτροδίων και ασύρματη μετάδοση από το κύκλωμα 

συγκέντρωσης των σημάτων προς έναν δρομολογητή, με αξιοποίηση της τεχνολογίας IEEE 802.11b. 

Λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ισχύος του συστήματος, καθώς και λόγω της σημαντικής ισχύος 

εκπομπής από συσκευή η οποία πρέπει να είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, το σύστημα δεν κρίνεται κατάλληλο για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον παρακολούθησης 

ασθενών. Παρεμφερής είναι και η πρόταση των Bobbie et al. (Bobbie, 2005), οι οποίοι προτείνουν την 

ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής δεδομένων ΗΚΓ και μετάδοσής τους με χρησιμοποίηση της 

τεχνολογίας IEEE 802.11b, η οποία παρουσιάζει τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν. 

Οι Vuorela et al. (Vuorela, 2007) προτείνουν την ανάπτυξη ενός ασύρματου συστήματος καταγραφής 

ΗΚΓ, το οποίο χρησιμοποιεί ως τεχνολογία μετάδοσης την ΑΝΤ
40

. Η τεχνολογία αυτή συγκρινόμενη 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων από τους ερευνητές με τις τεχνολογίες Bluetooth και ZigBee κρίνεται 

ανώτερη, εν τούτοις στην πραγματικότητα είναι υποδεέστερη καθώς υποστηρίζει πολύ μικρή εμβέλεια 

μετάδοσης δεδομένων, έχει πολύ μικρό ονομαστικό (και ακόμα μικρότερο πραγματικό) ρυθμό 

μετάδοσης, και δεν έχει προτυποποιηθεί από κάποιον οργανισμό.  

Οι Woodward et al. (Woodward, 2001) περιγράφουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος 

τηλεϊατρικής το οποίο κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου για τη μετάδοση ΗΚΓ σημάτων μέσω δικτύου 

GSM. Οι ερευνητές προτείνουν την αξιοποίηση της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου. Δεν γίνεται 

λόγος για αξιοπιστία του μέσου, αλλά οι υπέρυθρες ακτινοβολίες κρίνονται ακατάλληλες για 

χρησιμοποίηση σε περιβάλλον κατ’ οίκον νοσηλείας καθώς πέραν των υπόλοιπων μειονεκτημάτων που 

παρουσιάζουν, έχουν μικρή εμβέλεια και μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όταν υπάρχει οπτική επαφή 

μεταξύ των πομποδεκτών. 

                                                             
40
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Οι Isais et al. (Isais, 2003) παρουσιάζουν την προσπάθειά τους, η οποία αφορά την ανάπτυξη ενός 

ασύρματου συστήματος μέτρησης ΗΚΓ και αρτηριακής πίεσης. Το σύστημα πρακτικά αποτελείται από 

έναν προσομοιωτή ΗΚΓ και ένα εμπορικό μετρητή πίεσης. Οι ερευνητές συγκεντρώνουν τα 

προσομοιωμένα σήματα ΗΚΓ και τις μετρήσεις πίεσης μέσω της σειριακής θύρας της συσκευής, τα 

μορφοποιούν καταλλήλως και τα μεταδίδουν μέσω μιας RF ζεύξης σε έναν προσωπικό υπολογιστή ο 

οποίος φέρει τον αντίστοιχο RF πομποδέκτη. Οι ερευνητές αναλώνονται περισσότερο στη ροή 

εργασιών του συστήματος, και ενώ κάνουν μνεία στην εμβέλεια μετάδοσης η οποία προσεγγίζει τα 300 

μέτρα, δεν αναφέρουν τίποτα περί αξιοπιστίας της ζεύξης, χαμένων πακέτων και λοιπών παραμέτρων 

οι οποίες καταδεικνύουν την καταλληλότητα για εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας. 

Οι Bolanos et al. (Bolanos, 2004) προτείνουν την ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής ΗΚΓ και 

πίεσης, με ικανότητες ασύρματης μετάδοσης των καταγραφόμενων σημάτων σε ένα PDA. Οι ερευνητές 

στη μελέτη τους δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη του αναλογικού μέρους του συστήματος, ενώ 

αναφορικά με την ασύρματη μετάδοση χρησιμοποιούν RF πομποδέκτες. Όπως και οι Isais et al., έτσι 

και αυτή η ερευνητική ομάδα δεν ασχολείται με θέματα αξιοπιστίας της ζεύξης, ποσοστού χαμένων 

πακέτων και λοιπών μεγεθών απόδοσης, τα οποία είναι θεμελιώδη για την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας. 

Οι Kang et al. (Kang, 2006) αναλύουν την ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεϊατρικής το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο σε επείγοντα περιστατικά όσο και σε περιπτώσεις κατ οίκον νοσηλείας. Το 

σύστημα αυτό αποτελείται από ένα ρολόι το οποίο μπορεί να συλλέγει δεδομένα ΗΚΓ μονής 

απαγωγής, πίεσης, οξυμετρίας, επιφανειακής θερμοκρασίας και αναπνευστικού ρυθμού και να τα 

αποστέλλει μέσω RF ζεύξης στο υποσύστημα λήψης των δεδομένων, το οποίο συνδέεται με ένα κινητό 

τηλέφωνο μέσω μιας RS232 διεπαφής. Εν τούτοις, ενώ το σύστημα φαίνεται αρκετά ολοκληρωμένο, η 

ερευνητική ομάδα δεν φαίνεται να απασχολείται με το ζήτημα αξιοπιστίας της ασύρματης ζεύξης, το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πακέτων, η οποία δεν είναι αποδεκτή στην περίπτωση της κατ 

οίκον παρακολούθησης ασθενών, πόσο μάλλον στην περίπτωση των επειγόντων περιστατικών. 

Επιπλέον, βασισμένοι και στην ανάλυση περί ασύρματων δικτύων, η αξιοποίηση πομποδεκτών RF για 

την επικοινωνία με κινητό τηλέφωνο δεν κρίνεται ιδιαίτερα δόκιμη, καθώς συνεπάγεται τη 

χρησιμοποίηση επιπλέον εξοπλισμού και βασίζεται σε τεχνολογία με χαρακτηριστικά υποδεέστερα από 

την ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth. 

Οι Guler et al. (Guler, 2006) με τη σειρά του προτείνουν τη μετάδοση δεδομένων ΗΚΓ μέσω ενός ραδιο-

μεταδότη στα 433 MHz, ο οποίος υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης 9600bps. Ο ρυθμός μετάδοσης είναι 

απαγορευτικός για τη μετάδοση δεδομένων ΗΚΓ περισσοτέρων της μιας απαγωγής, ενώ οι ερευνητές 

εξετάζουν «μονόπλευρα» το θέμα της μετάδοσης, από την άποψη της υποστήριξης του εύρους ζώνης, 

και παράλληλα αδιαφορούν για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ασύρματης ζεύξης. 

Οι Warren et al. (Warren, 2002) παρουσιάζουν τη δουλειά τους αναφορικά με την ανάπτυξη ενός 

προσωπικού συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης ασθενών, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

μετάδοσης δεδομένων με χρησιμοποίηση της τεχνολογίας Bluetooth. Οι ερευνητές περιορίζονται στο 
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να αναφέρουν επιγραμματικά τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση του συστήματος, αλλά δεν παραθέτουν 

πειραματικά αποτελέσματα, ούτε κάνουν λόγο για την αξιοπιστία του συστήματος. 

Οι Hung et al. (Hung, 2004) παρουσιάζουν τις μελέτες περιπτώσεων χρήσης για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος τηλεϊατρικής για κατ’ οίκον νοσηλεία. Ενώ οι ερευνητές αναφέρουν την αξιοποίηση 

μετρητών πίεσης αίματος, καταγραφικών καρδιακού ρυθμού και καταγραφικών ΗΚΓ τα οποία 

χρησιμοποιούν Bluetooth για τη μετάδοση των συλλεγόμενων σημάτων, στην πραγματικότητα οι 

ερευνητές απλά αξιολογούν την αποδοτικότητα ενός μετρητή πίεσης αίματος. Οι Zou et al. (Zou, 2005) 

από την άλλη απλά αναφέρουν την επιτυχή ασύρματη σύνδεση ενός μετρητή γλυκόζης με ένα κινητό 

τηλέφωνο και επισημαίνουν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την ευφυέστερη διαχείριση 

πληθώρας άλλων χρόνιων νοσημάτων, χωρίς στην πραγματικότητα να παραθέτουν τα πραγματικά 

πειραματικά αποτελέσματα για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους. 

Οι Chien και Tai (Chien, 2006) παρουσιάζουν ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης φυσιολογικών 

παραμέτρων και αποστολής αυτών μέσω Bluetooth σε ένα PDA. Το σύστημα δοκιμάστηκε κατά τους 

ερευνητές με καρδιογραφικά και φωνοκαρδιογραφικά σήματα καθώς και δεδομένα θερμοκρασίας. Το 

σύστημα συλλέγει την πληροφορία από τους αισθητήρες, τη συγκεντρώνει ενσύρματα στο σύστημα 

μέτρησης και από εκεί τη μεταδίδει ασύρματα προς τη μονάδα λήψης των δεδομένων η οποία 

διασυνδέεται με το PDA για την απεικόνιση των μετρήσεων. Στη μελέτη τους οι ερευνητές αναφέρουν 

ότι όσο αυξάνεται ο ρυθμός δειγματοληψίας των σημάτων, τόσο αυξάνεται το ποσοστό απωλεσθέντων 

πακέτων. Παρότι βέβαια το ποσοστό απώλειας πακέτων είναι αρκετά μικρό για χαμηλούς ρυθμούς 

δειγματοληψίας, η φύση της εφαρμογής απαγορεύει την απώλεια πακέτων, καθώς αυτό συνεπάγεται 

λανθασμένη απεικόνιση των μετρήσεων κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση 

και λανθασμένη αντιμετώπιση / θεραπεία.  

Οι Lin et al. (Lin, 2006) παρουσιάζουν την ανάπτυξη ενός ασύρματου συστήματος καταγραφής 

πολυκαναλικού ΗΕΓ. Η παρουσίαση αναλώνεται στην περιγραφή του ηλεκτρονικού τμήματος του 

συστήματος και της ανάλυσης του σήματος, ενώ οι ερευνητές αρκούνται στην αναφορά της 

χρησιμοποίησης του Bluetooth ως τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης του ΗΚΓ και ανάλυσης των 

πλεονεκτημάτων τα οποία μπορεί να επιφέρει στην κατ’ οίκον νοσηλεία, όπως η κατάργηση των 

καλωδίων και η ευκολότερη μετακίνηση του ασθενή στο χώρο. Εν τούτοις, και σε αυτήν την περίπτωση 

δεν εξετάζεται καθόλου η αξιοπιστία του δικτύου, η οποία είναι μείζονος σημασίας αφού πρόκειται 

περί μετάδοσης κυματομορφών φυσιολογικών παραμέτρων και η απώλεια πληροφορίας μπορεί να 

οδηγήσει σε εσφαλμένες διαγνώσεις. 

Οι Lee et al. (Lee, 2006, 2007) προτείνουν την ανάπτυξη συστημάτων φροντίδας για χρόνια νοσήματα 

με ενσωματωμένο μηχανισμό ειδοποιήσεων. Τα συστήματα που προτείνουν αποτελούνται από 

συσκευές καταγραφής σημάτων οι οποίες μπορούν να επικοινωνήσουν με Bluetooth με ένα κινητό 

τηλέφωνο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αρχική επεξεργασία των σημάτων και την παραγωγή 

ειδοποιήσεων στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα συλλεγόμενα βιοσήματα ξεπεράσουν 

κάποιο προδιαγεγραμμένο κατώφλι. Οι ερευνητές επαναπαύονται στο μηχανισμό ελέγχου μετάδοσης 
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του Bluetooth και δεν αξιολογούν την επίπτωση χαμένων πακέτων και άρα πληροφορίας στην 

περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων συσκευών. 

Οι Ichihashi και Sankai (Ichihashi, 2007) παρουσιάζουν την ανάπτυξη ενός φορητού συστήματος 

καταγραφής ζωτικών σημάτων για κατ οίκον παρακολούθηση ασθενών. Το προτεινόμενο σύστημα 

μπορεί να καταγράψει και να μεταδώσει ασύρματα δεδομένα ΗΚΓ, πίεσης και θερμοκρασίας του 

ασθενή. Για τη δικτύωση του συστήματος οι ερευνητές προτείνουν την τεχνολογία Bluetooth, ενώ 

επισημαίνουν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και το ZigBee για το σχηματισμό του ασύρματου δικτύου 

προσωπικής εμβέλειας. Εν τούτοις, αναφορικά με την αξιολόγηση του συστήματος, οι ερευνητές 

αρκούνται στην αξιολόγηση της ιατρικής οργανολογίας, μη κάνοντας μνεία στην σταθερότητα και την 

αξιοπιστία του ασύρματου δικτύου, ενώ προτείνουν επιπλέον την αξιοποίηση προτύπων για τη 

διαλειτουργικότητα αλλά δεν προχωρούν στην αξιοποίηση κάποιου εκ των προτεινόμενων (HL7, 

DICOM) στην πράξη. 

Οι Timmons και Scanlon (Timmons, 2004) ερευνούν το ενδεχόμενο αξιοποίησης της τεχνολογίας IEEE 

802.15.4 σε εμφυτεύσιμους βιοαισθητήρες, και εξετάζουν κατά κύριο λόγο τη διάρκεια της ζωής 

τέτοιων αισθητήρων, το οποίο πρακτικά μεταφράζεται στην κατανάλωση της ενέργειας αυτών, ως 

συνάρτηση άλλων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα του αριθμού των σενσόρων, του ρυθμού 

μετάδοσης δεδομένων και της ανεκτικότητας του κρυστάλλου, για τις διαφορετικές καταστάσεις 

λειτουργίας ενός τέτοιου δικτύου, μη εξετάζοντας ωστόσο την επίδραση που μπορεί να έχει η 

παράλληλη λειτουργία των σενσόρων στην αποδοτικότητα του δικτύου. 

Στο ίδιο πλαίσιο της έρευνας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας IEEE 802.15.4 για δημιουργία δικτύων 

βιοαισθητήρων, ο Jovanov (Jovanov, 2005α) προτείνει αφαιρετικά τη δημιουργία ενός ασύρματου 

δικτύου προσωπικής εμβέλειας, με χρησιμοποίηση είτε της τεχνολογίας Bluetooth είτε της τεχνολογίας 

ZigBee, για τη μετάδοση των δεδομένων βιοσημάτων από ασύρματους αισθητήρες σε ένα σταθμό 

συγκέντρωσης (π.χ. κινητό τηλέφωνο, PDA ή προσωπικό υπολογιστή) και από εκεί σε κάποιον 

απομακρυσμένο σταθμό παρακολούθησης. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του σε προγενέστερη έρευνα 

(Jovanov, 2001, 2003) προτείνουν την ανάπτυξη ενός συστήματος συνχρονισμένης παρακολούθησης 

φυσιολογικών παραμέτρων με αξιοποίηση δικτύων WPAN. Στην πράξη, και ενώ προτείνεται η χρήση 

της τεχνολογίας Bluetooth, γίνεται χρήση τεχνολογίας RF λόγω αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας της 

πρώτης όπως ισχυρίζονται οι ομάδες, ενώ αναφέρεται και η χρησιμοποίηση ενός custom πρωτοκόλλου 

ασύρματης επικοινωνίας, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα 

χρήσης του συστήματος.  

Σε μεταγενέστερες έρευνες ο Jovanov και η ομάδα του (Jovanov, 2005β, γ) προτείνουν την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας ZigBee για την ανάπτυξη ενός WBAN συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης 

και της φυσικής δραστηριότητας των ασθενών, ενώ πάλι δεν δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες 

αναφορικά με τα αποτελέσματα χρήσης του συστήματος. Εν τούτοις αναφέρεται η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας ZigBee για τη δημιουργία ενός ευφυούς WPAN δικτύου για την παρακολούθηση διαφόρων 

φυσιολογικών παραμέτρων και την ασύρματη μετάδοσή τους σε έναν κεντρικό σταθμό, ο οποίος για 

λόγους φορητότητας είναι ένα PDA . 
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Τέλος, η ίδια αρχιτεκτονική ακολουθείται και από τον Otto για την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής ενός 

WPAN για παρακολούθηση ασθενών, όπου χρησιμοποιούνται εμπορικοί αναμεταδότες ZigBee για τη 

μετάδοση της πληροφορίας σε κάποιον σταθμό παρακολούθησης, αλλά η έρευνα δεν περιέχει μελέτη 

της αξιοπιστίας των μεταδιδόμενων δεδομένων, ενώ περισσότερη έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση 

της αρχιτεκτονικής και στην καταναλισκόμενη ενέργεια από πλευράς υλικού. 

Η γενική αρχιτεκτονική η οποία προτείνεται από την ερευνητική ομάδα του Jovanov απεικονίζεται 

γραφικά στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 5-16: Γενική προτεινόμενη αρχιτεκτονική αξιοποίησης ασύρματων 802.15.4 αισθητήρων για εφαρμογές 
τηλεϊατρικής 

Στη βιβλιογραφία συναντάται ακόμα μεγάλη πληθώρα ασύρματων συστημάτων παρακολούθησης 

ασθενών, όπου η ασύρματη μετάδοση αφορά στην αξιοποίηση είτε κυψελωτών δικτύων δεύτερης ή 

τρίτης γενιάς για τη μετάδοση των δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων, είτε ασύρματων δικτύων 

μεγάλης εμβέλειας (π.χ. WLAN) για τη μετάδοση των δεδομένων από PDA, τα οποία λαμβάνουν είτε 

ενσύρματα είτε ασύρματα τις φυσιολογικές παραμέτρους των ασθενών. Στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ερευνητικές προσπάθειες των Chu et al. (Chu, 2004), Lin et 

al. (Lin 2004), Jung et al. (Jung, 2005), Navarro et al. (Navarro, 2005), Banitsas et al. (Banistas, 2006), Dai 

et al. (Dai, 2006). Στα ίδια περίπου πλαίσια κινείται και η έρευνα γύρω από τα φορετά συστήματα 

τηλεϊατρικής, όπου η έρευνα εστιάζεται όχι τόσο στη δημιουργία ασύρματων δικτύων προσωπικής 

εμβέλειας αλλά στην ανάπτυξη έξυπνων ρούχων και νέων υλικών τα οποία να μπορούν να 

συγκεντρώνουν τοπικά την πληροφορία και εν συνεχεία να την αποστέλλουν ομαδοποιημένη σε ένα 

σταθμό βάσης ο οποίος έχει δυνατότητα επεξεργασίας των σημάτων αυτών ή αποστολής τους σε 
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κάποιο κέντρο παρακολούθησης, όπως μεταξύ άλλων έχουν περιγράψει οι Binkley, Bonato και Park et. 

al (Park, 2003). Τα συστήματα αυτά αποσκοπούν κυρίων στη μακρόχρονη μη επεμβατική 

παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων των ασθενών. Στην κατηγορία αυτή πρέπει βέβαια να 

συμπεριληφθεί και το CPOD (Mundt et. al., 2005), ένα πολυπαραμετρικό φορετό σύστημα 

παρακολούθησης πληθώρας φυσιολογικών παραμέτρων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη NASA και 

το οποίο συγκεντρώνει τα βιοσήματα σε μία κεντρική μονάδα η οποία τοποθετείται στον ασθενή και 

αποστέλλει ασύρματα (με χρήση Bluetooth) τα δεδομένα σε μια κεντρική μονάδα. 
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5.4 Ανάπτυξη Συστήματος 

 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο να 

προσομοιώνει ένα σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας, το οποίο να είναι ικανό να μεταδίδει δεδομένα 

κυματομορφών ΗΚΓ καθώς και αριθμητικών δεδομένων, προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των 

παρεμβολών από εξωτερικές πηγές. Αν και σχεδιάστηκε εξαρχής ένας ΗΚΓ τριών απαγωγών και 

αναπτύχθηκε οδηγός για τη λήψη των αριθμητικών δεδομένων οξυμετρίας από τη συσκευή Smiths 

Medical OxiLink OEM, τελικά αποφασίστηκε να μην υλοποιηθεί το αναλογικό αυτό μέρος και η 

διεξαγωγή των σεναρίων να γίνει με προσομοίωση της πληροφορίας, καθώς η κατασκευή του ΗΚΓ δεν 

προσέφερε στην καινοτομία της έρευνας, αντιθέτως θα δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα τα οποία 

σχετίζονται με την ποιότητα κατασκευής του αναλογικού μέρους της συσκευής. Εν τούτοις, το 

σχηματικό διάγραμμα του ΗΚΓ παρατίθεται στο παράρτημα Α της διατριβής και θα υλοποιηθεί 

μελλοντικά προκειμένου να αναπτυχθεί το σύστημα κατ’οίκον νοσηλείας το οποίο να ολοκληρώνει 

διαφορετικές συσκευές παρακολούθησης, ανάλογα με τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Επιπλέον, στο 

παράρτημα Β, παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πρωτόκολλο επικοινωνίας της συσκευής 

οξυμετρίας το οποίο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου για την ανάπτυξη του οδηγού. 

 

5.4.1 Παραμετροποίηση Συστήματος 

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος λήφθηκαν υπόψιν οι ακόλουθες παράμετροι: 

1. Στην περίπτωση της κατ΄οίκον νοσηλείας μας ενδιαφέρει η μετάδοση δεδομένων από μια 

κινούμενη οντότητα (τον ασθενή) προς μια οντότητα (προσωπικός υπολογιστής ή κινητό ή PDA) 

η οποία να μπορεί να συλλέγει δεδομένα ασύρματα και να τα μεταδίδει εν συνεχεία προς 

κάποιο κέντρο συντονισμού για περαιτέρω επεξεργασία. Βάσει και της ανάλυσης του 

προτύπου ZigBee η οποία προηγήθηκε στο κεφάλαιο 4, το πρότυπο ορίζει δύο γενικές 

τοπολογίες, την τοπολογία αστέρα (star) και την τοπολογία σημείου-προς-σημείο (peer-to-

peer), η οποία μπορεί με τη σειρά της να υποδιαιρεθεί στην τοπολογία δέντρου (tree) ή στην 

τοπολογία mesh. Στην τοπολογία αστέρα υιοθετείται η φιλοσοφία αφέντη – σκλάβων όπου μία 

Συσκευή Πλήρους Λειτουργικότητας (Full Function Device – FFD) αναλαμβάνει το ρόλο του 

συντονιστή, ενώ οι υπόλοιπες συσκευές οι οποίες μπορεί να είναι είτε FFD είτε Συσκευές 

Μειωμένης Λειτουργικότητας (Reduced Function Devices – RFDs)αναλαμβάνουν το ρόλο των 

σκλάβων και μπορούν να επικοινωνούν μόνο με το συντονιστή του δικτύου. Αντίθετα, στην 

τοπολογία σημείου-προς-σημείο κάθε κόμβος μπορεί να επικοινωνεί με τον διπλανό του. Η 

τοπολογία λοιπόν η οποία είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμη στην περίπτωση της κατ’οίκον 

νοσηλείας είναι η τοπολογία αστέρα. 
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Σχήμα 5-17: Μοντέλα τοπολογιών ZigBee 

2. Αναφορικά με τα μοντέλα μεταφοράς δεδομένων στο ZigBee, αυτά είναι δύο: η άμεση και η 

έμμεση μετάδοση. Στην περίπτωση της άμεσης μετάδοσης, μια RFD συσκευή επιθυμεί να 

στείλει δεδομένα στο συντονιστή του δικτύου είτε το δίκτυο είναι beacon-enabled είτε non-

beacon-enabled. Στην πρώτη περίπτωση η συσκευή πρώτα ανιχνεύει το δικτυακό beacon 

(network beacon), οπότε συγχρονίζεται στη δομή του superframe, και την κατάλληλη χρονική 

στιγμή μεταδίδει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας slotted CSMA-CA. Στη δεύτερη περίπτωση η 

RFD συσκευή απλά μεταδίδει το frame δεδομένων της χρησιμοποιώντας unslotted CSMA-CA. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο συντονιστής μεταδίδει ένα frame επιβεβαίωσης. 

 

Σχήμα 5-18: Μοντέλα μεταφοράς δεδομένων άμεσης μετάδοσης 802.15.4 σε α) beacon-enabled δίκτυο και β) 
non-beacon-enabled δίκτυο 

Στην περίπτωση της έμμεσης μετάδοσης από την άλλη πλευρά, λαμβάνει χώρα μετάδοση 

δεδομένων από το συντονιστή προς τις υπόλοιπες συσκευές του δικτύου. Σε ένα beacon-

enabled δίκτυο όταν ο συντονιστής επιθυμεί να στείλει δεδομένα σε μια RFD συσκευή, 

επισημαίνει στο δικτυακό beacon ότι εκκρεμεί ένα μήνυμα δεδομένων. Η RFD συσκευή ακούει 

περιοδικά και εάν αντιληφθεί την εκκρεμότητα μηνύματος αποστέλλει μια MAC εντολή 
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ζητώντας τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας slotted-CSMA. Ο συντονιστής του δικτύου απαντάει 

με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και με το πακέτο δεδομένων χρησιμοποιώντας slotted CSMA. 

Στην περίπτωση non-beacon-enabled δικτύου, ο συντονιστής αποθηκεύει τα δεδομένα και όταν 

η RFD συσκευή αποστείλει μια MAC εντολή ζητώντας τα δεδομένα χρησιμοποιώντας unslotted-

CSMA, ο συντονιστής του δικτύου απαντάει με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και με το πακέτο 

δεδομένων χρησιμοποιώντας unslotted CSMA. Οι περιπτώσεις αυτές απεικονίζονται γραφικά 

στο σχήμα 5-19. 

 

Σχήμα 5-19: Μοντέλα μεταφοράς δεδομένων έμμεσης μετάδοσης 802.15.4 σε α) beacon-enabled δίκτυο και β) 
non-beacon-enabled δίκτυο 

Προκειμένου λοιπόν για την περίπτωση της κατ’ οίκον νοσηλείας, το μοντέλο μεταφοράς 

δεδομένων το οποίο είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμο είναι αυτό της άμεσης μετάδοσης, και πιο 

συγκεκριμένα της άμεσης μετάδοσης σε non-beacon-enabled δίκτυο, ώστε κάθε συσκευή να 

μεταδίδει δεδομένα κατά βούληση. Εν τούτοις, λόγω τοπολογίας στην προκειμένη περίπτωση 

χρησιμοποιούμε  το μοντέλο της έμμεσης μετάδοσης σε non-beacon-enabled δίκτυο στο οποίο 

η RFD συσκευή αποστέλλει μηνύματα αναγνώρισης στο συντονιστή κάθε 100 msec. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, το χρησιμοποιούμενο μοντέλο λειτουργίας είναι σημείου-προς-σημείο (peer-

to-peer) non-beacon-enabled. 

3. Προκειμένου για τη μετάδοση δεδομένων τριών κυματομορφών ΗΚΓ, απαιτείται η ύπαρξη 

τεσσάρων ακροδεκτών οι οποίοι να μετράνε τις διαφορές δυναμικού (4 ηλεκτροδίων τα οποία 

συνδέονται ένα σε κάθε άκρο). Επιπλέον, για κάθε επιπλέον βιοσήμα του οποίου τα δεδομένα 

θέλουμε να καταγράψουμε, απαιτείται η ύπαρξη ενός ακόμα κόμβου ο οποίος να μεταδίδει 

ασύρματα τα δεδομένα του. Στην περίπτωση λοιπόν που μας ενδιαφέρει η μετάδοση τριών 

κυματομορφών ΗΚΓ καθώς και αριθμητικών δεδομένων οξυμετρίας, πίεσης και θερμοκρασίας 

(κατά αναλογία με το πρωτόκολλο το οποίο προδιαγράφηκε στο κεφάλαιο 3), απαιτείται η 

ύπαρξη επτά συνολικά κόμβων οι οποίοι να μεταδίδουν  ταυτόχρονα δεδομένα. Δεδομένου ότι 

ο μέγιστος αριθμός κόμβων ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική απόδοση δικτύου 

είναι μεταξύ δύο και τέσσερα (με ένα μέσο όρο ιδανικού αριθμού κόμβων το τρία), γίνεται 

αντιληπτό ότι η συνύπαρξη επτά κόμβων οι οποίοι να μεταδίδουν ταυτόχρονα δεδομένα προς 

το συντονιστή θα μειώσει κατά πολύ την αποδοτικότητα του δικτύου. Για αυτό το λόγο 

αποφασίστηκε το σύστημα να συλλέγει ενσύρματα τα δεδομένα όλων των κόμβων και να τα 
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μεταδίδει ασύρματα από ένα μόνο κεντρικό κόμβο ZigBee ο οποίος επικοινωνεί απευθείας με 

το συντονιστή. 

 

5.4.2 Ανάπτυξη Συστήματος 

Προκειμένου για την ανάπτυξη του συστήματος, χρησιμοποιήθηκε το ZigBee / 802.15.4 Application Kit41 

της Rabbit Semiconductor. Το ολοκληρωμένο αυτό σετ προσφέρει τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό 

το οποίο απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες αξιοποιούν το 802.15.4 πρωτόκολλο, 

επιτρέποντας παράλληλα πρόσβαση σε κάποιες βασικές παραμέτρους στο επίπεδο MAC, οι οποίες μας 

δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης των σεναρίων τα οποία προδιαγράφονται στη συνέχεια. Το 

Application Kit εμπεριέχει: 

1. το RCM3720 Prototyping Board για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κυκλώματος, πάνω στο 

οποίο συνδέονται όλες οι υπομονάδες. Το prototyping board θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά 

για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κυκλώματος του ΗΚΓ, το σχηματικό διάγραμμα του οποίου 

παρατίθεται στο Παράρτημα Α. Το prototyping board επιτρέπει τη σχεδίαση ενός αναλογικού 

(ή και ψηφιακού) κυκλώματος και τη σύνδεση αυτού στον ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή. 

2. Την υπομονάδα η οποία ολοκληρώνει το κύκλωμα του επεξεργαστή RCM3720 RabbitCore, ο 

οποίος συνδέεται μέσω σειριακού καλωδίου στον υπολογιστή για τη μεταφόρτωση του 

λογισμικού. 

3. Την RF υπομονάδα η οποία τροφοδοτεί και ολοκληρώνει το κύκλωμα του ZigBee μόντεμ (XBee 

RF @ 2.4 GHz μόντεμ της εταιρίας MaxStream), η οποία μπορεί να διασυνδεθεί με το υπόλοιπο 

κύκλωμα είτε μέσω σειριακής είτε μέσω RS232 διεπαφής προκειμένου για τον έλεγχο της ροής 

των δεδομένων. Το ολοκληρωμένο σετ περιέχει τρία XBee RF μόντεμ (και τρεις RF διεπαφές για 

τα μόντεμ αντίστοιχα), επιτρέποντας τη χρησιμοποίηση του ενός από τα τρία ως συντονιστή και 

των άλλων δύο ως «θυγατρικών» του. Βάσει των προδιαγραφών, τα θυγατρικά μόντεμ 

μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση έως 30 περίπου μέτρα από το συντονιστή του 

δικτύου. 

4. Το περιβάλλον προγραμματισμού (Dynamic C) μαζί με τις απαραίτητες βιβλιοθήκες και κάποια 

πρότυπα προγράμματα τα οποία εκτελούν βασικές λειτουργίες. 

 

5.4.2.1 RCM3720 Prototyping Board 

To RCM3720 Prototyping Board42 απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα 5-20.  

                                                             
41 http://www.rabbit.com/documentation/docs/refs/AN413/AN413.pdf 
42 http://www.rabbit.com/documentation/docs/manuals/RCM3750/bproto.htm 
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Σχήμα 5-20: RCM3720 Prototyping Board 

Τα ηλεκτρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά αυτού συνοψίζονται στον πίνακα 5-2. 

Παράμετρος Χαρακτηριστικά 

Μέγεθος Πλακέτας 114 mm × 165 mm × 9 mm 

Θερμοκρασία λειτουργίας –20°C to +60°C 

Υγρασία λειτουργίας 5% έως 95% 

Ισχύς εισόδου  7.5 V έως 15 V DC 

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 225 mA 

Πίνακας 5-2: ηλεκτρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά RCM3720 Prototyping Board 

 

5.4.2.2 RCM3720 RabbitCore 

Η υπομονάδα RCM3720 RabbitCore ολοκληρώνει το κύκλωμα του επεξεργαστή, ενός Rabbit 3000. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο της υπομονάδας RCM372043 όσο και του μικροεπεξεργαστή Rabbit 300044 

παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. Η υπομονάδα RCM3720 RabbitCore απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα 

5-21. 

                                                             
43 http://www.rabbit.com/products/rcm3700/rcm3700.pdf 
44 http://www.rabbit.com/documentation/docs/manuals/Rabbit3000/UsersManual/R3000UM.pdf 
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Σχήμα 5-21: Υπομονάδα RCM3720 RabbitCore 

Ο προγραμματισμός του επεξεργαστή γίνεται στη γλώσσα προγραμματισμού Dynamic C, η οποία είναι 

μια παραλλαγή της C και η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη εισαγωγή στον κώδικα εντολών της C, που 

υποστηρίζονται από τις παρεχόμενες βιβλιοθήκες, και κώδικα μηχανής, δίνοντας στον προγραμματιστή 

τη δυνατότητα να επέμβει σε χαμηλότερο επίπεδο στις εντολές που θα εκτελέσει ο επεξεργαστής. Το 

περιβάλλον του στο οποίο γίνεται η σύνταξη του κώδικα παρέχεται από την Rabbit και έχει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για τη σύνταξη και αποσφαλματοποίηση του κώδικα. Για να μπορέσει να 

εκτελεστεί ένας κώδικας που έχει γραφεί στο περιβάλλον της Dynamic-C πρέπει να μεταφραστεί και 

στη συνέχεια να φορτωθεί στη flash μνήμη του επεξεργαστή. Αυτό απαιτεί τη σύνδεση του 

επεξεργαστή με τον υπολογιστή μέσω ενός σειριακού καλωδίου. Εφόσον το πρόγραμμα μεταφερθεί 

στη μνήμη του επεξεργαστή, τότε μπορεί να εκτελείται χωρίς να είναι συνδεδεμένο σε κάποιον 

υπολογιστή. Λόγω της απουσίας υποσυστήματος οθόνης στο κιτ, για την ανάγνωση τυχόν μηνυμάτων 

που περιέχονται στον κώδικα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο το κιτ με τον υπολογιστή και να γίνει η 

εκτέλεση του προγράμματος μέσω του περιβάλλοντος της Dynamic-C, στην οποία θα εμφανίζονται στο 

παράθυρο εξόδου τα αποτελέσματα. Επίσης, για την αποσφαλματοποίηση του κώδικα, απαιτείται η 

εκτέλεση του κώδικα μέσω του περιβάλλοντος της Dynamic-C. Το περιβάλλον προγραμματισμού 

απεικονίζεται στο σχήμα 5-22. 

 

Σχήμα 5-22: Περιβάλλον προγραμματισμού Dynamic C 
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Επιπλέον, στο σχήμα 5-23 απεικονίζεται η διαδικασία εγκατάστασης της υπομονάδας RCM3720 

RabbitCore στο RCM3720 Prototyping Board ενώ στο σχήμα 5-24 απεικονίζεται η διασύνδεση 

καλωδίων στο prototyping board 

 
 

Σχήμα 5-23: Eγκατάσταση υπομονάδας RCM3720 
RabbitCore στο RCM3720 Prototyping Board 

Σχήμα 5-24: Διασύνδεση καλωδίων στο prototyping 
board 

 

5.4.2.3 XBee RF Module 

Το XBee RF Module είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί βάσει του πρωτοκόλλου ZigBee και να 

εξασφαλίζει την αξιόπιστη μετάδοση των δεδομένων (κάνοντας χρήση του ενσωματωμένου 

μηχανισμού αναμεταδόσεων του επιπέδου MAC) και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Το μόντεμ της 

MaxStream τοποθετείται στις υπομονάδες ασύρματης μετάδοσης όπως απεικονίζεται γραφικά και στο 

σχήμα 5-25, έχει ονομαστική εμβέλεια 30 μέτρα σε εσωτερικό και 100 σε εξωτερικό χώρο με οπτική 

επαφή μεταξύ των μόντεμ και ονομαστική ταχύτητα ασύρματης μετάδοσης ίση με 250Kbps. Τα 

αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μόντεμ παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. 

Για την παραμετροποίηση των μόντεμ παρέχεται εφαρμογή (X-CTU) η οποία δίνει πρόσβαση στις 

παραμέτρους αυτού. Το περιβάλλον της απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα 5-26. Μέσω αυτής της 

εφαρμογής μπορεί να καθοριστεί το κανάλι λειτουργίας του μόντεμ, παράμετροι που αφορούν την 

τάση των εισόδων και των εξόδων, καθώς και παράμετροι που καθορίζουν αν το μόντεμ που είναι 

τοποθετημένο στην υπομονάδα θα λειτουργεί ως συντονιστής ή ως τερματικός εξοπλισμός. Τα μόντεμ 

XBee μπορούν να λειτουργήσουν είτε σε τοπολογία δικτύου πολλών κόμβων (mesh networking), είτε 

σε τοπολογία σημείου-προς-σημείο (peer-to-peer). 

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 802.15.4 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WPAN 
                                              ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

Σελίδα 243 από 362 

 

  

Σχήμα 5-25: Διασύνδεση RF διεπαφής Σχήμα 5-26: Περιβάλλον εφαρμογής X-CTU 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα που προσφέρει το σύστημα υποστήριξης 

διαφορετικών επιπέδων ισχύος εκπομπής. Πιο συγκεκριμένα, όπως απεικονίζεται και στο σχήμα 5-27, 

το σύστημα υποστηρίζει πέντε διαφορετικά επίπεδα ισχύος, από 0 έως 4, τα οποία έχουν τιμή ισχύος 

εκπομπής -8dBm, -4dBm, -2dBm, 0 dBm και +2 dBm αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 5-27: Παραμετροποίηση ισχύος εκπομπής 

Η τυπική τιμή της ισχύος εκπομπής των ZigBee μόντεμ είναι 0 dBm, για αυτό ορίζεται η τιμή της 

παραμέτρου στο 3. Εν τούτοις, όπως αναλύεται και στα σενάρια της παραγράφου 5-5, μας ενδιαφέρει 
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η συμπεριφορά του δικτύου και στην περίπτωση αυξημένης ισχύος εκπομπής, οπότε αξιοποιείται και η 

δυνατότητα μεταβολής της παραμέτρου «κατάστασης ισχύος» (Power Mode) η οποία by default έχει 

τιμή 0, σε κάποια όμως σενάρια παίρνει την τιμή 1, οπότε η ισχύς εκπομπής αυξάνεται κατά 2 dBm και 

η ευαισθησία του δέκτη αυξάνεται κατά 1 dBm. 

Τέλος, το σχήμα 5-28 δίνει τη συνολική τοπολογία του συστήματος όπου επιδεικνύεται ο τρόπος 

σειριακής σύνδεση της RF διεπαφής στο prototyping board 

 

Σχήμα 5-28: Σειριακή σύνδεση της RF διεπαφής στο prototyping board 

Στο σχήμα 5-29 παρουσιάζεται μια ενδεικτική φωτογραφία του application kit στο οποίο πάνω στο 

prototyping board (μεγάλη πλακέτα πράσινου χρώματος) είναι τοποθετημένη η υπομονάδα του 

επεξεργαστή RabbitCore 3700 (μικρή ορθογώνια πλακέτα με σκούρο ερυθρό χρώμα), ενώ είναι 

συνδεδεμένη στη σειριακή θύρα η υπομονάδα της XBee RF διεπαφής που δρα ως συντονιστής (μικρή 

τετράγωνη πλακέτα πράσινου χρώματος). 

 

Σχήμα 5-29: Συνολική τοπολογία συστήματος 
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5.4.3 Επιλογή Παραμέτρων Συστήματος 

Στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να λάβει χώρα η μετάδοση δεδομένων από τρεις κυματομορφές 

καρδιογραφήματος και τριών αριθμητικών δεδομένων βιοσημάτων τα οποία αποστέλλουν συνεχώς και 

σε πραγματικό χρόνο πληροφορία. Δεδομένου όμως ότι μας ενδιαφέρει η μελέτη της επιρροής των 

παρεμβολών από εξωτερικές πηγές στη μετάδοση, και πιο συγκεκριμένα την επιρροή στο ποσοστό 

απώλειας πακέτων, έπρεπε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγξει το πόσα πακέτα 

δεδομένων χάθηκαν, ανεξάρτητα από το εάν λήφθηκαν και έγιναν drop λόγω CRC ή εάν δεν έφτασαν 

ποτέ (επίπεδο MAC), καθώς και τα δύο σενάρια έχουν την ίδια επίδραση στο σύστημα. 

Το ZigBee υποστηρίζει σε MAC επίπεδο μηχανισμό επιβεβαιώσεων ACK, καθώς και επαναμεταδόσεων 

σε περίπτωση που κάποιο πακέτο δεν επιβεβαιωθεί. Στην περίπτωση που ο μηχανισμός επιβεβαίωσης 

είναι ενεργός, το επίπεδο MAC επιχειρεί αριθμό retransmissions ίσο με aMaxFrameRetries, το οποίο by 

default ισούται με 3. Είναι σημαντικό όμως εδώ να σημειωθεί το εξής χαρακτηριστικό του MAC 

επιπέδου του ZigBee. Ένα πλαίσιο (frame) δεδομένων μπορεί να περιέχει πληροφορία τόσο της πηγής 

(εκπομπού) όσο και του προορισμού (δέκτη), με το μέγεθος του πεδίου διεύθυνσης να κυμαίνεται 

μεταξύ 4 και 20 bytes. Το πεδίο δεδομένων (payload) είναι μεταβλητού μήκους, εν τούτοις ο μέγιστος 

ωφέλιμος όγκος δεδομένων σε επίπεδο MAC (maximum MAC data payload), ο οποίος είναι και το 

μέγιστο μέγεθος του MSDU, aMaxMACFrameSize, ισούται με aMaxPHYPacketSize (127 bytes) – 

aMaxFrameOverhead (25 bytes) = 102 bytes, όπως απεικονίζεται γραφικά και στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 5-30: Μορφοποίηση πλαισίου δεδομένων του ΙΕΕΕ 802.15.4 

Κάθε πακέτο το οποίο προέρχεται από το Application Layer και το οποίο έχει ωφέλιμο μέγεθος 

μεγαλύτερο των 102 bytes τεμαχίζεται σε επίπεδο MAC σε πακέτα των 102 bytes προκειμένου να 

μεταδοθεί. Τα πακέτα αυτά μπαίνουν σε μια ουρά (queue) και περιμένουν να μεταδοθούν. Στην 

περίπτωση όμως που η μετάδοση κάποιου από τα υποπακέτα του συνολικού πακέτου αποτύχει (δεν 

έρθει επιτυχής επιβεβαίωση σε κανένα retransmission, τότε απορρίπτονται τόσο το πακέτο αυτό, όσο 

και τα πακέτα που ακολουθούν, ενώ απορρίπτονται και από το επίπεδο εφαρμογής και τα πακέτα τα 

οποία μεταδόθηκαν σωστά, λόγω σφάλματος του CRC. Έτσι, η ανεπιτυχής μετάδοση ενός μόνο 

υποπακέτου σε επίπεδο MAC συνεπάγεται την απώλεια του συνολικού πακέτου σε επίπεδο 

εφαρμογής. 
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Προκειμένου να αρθεί αυτός ο περιορισμός και να μελετηθεί η επίδραση της ύπαρξης παρεμβολών για 

κάθε πακέτο στο επίπεδο εφαρμογής, υλοποιήθηκε μια γεννήτρια σειριακών αριθμών η οποία 

προσομοιώνει τον όγκο δεδομένων τα οποία παράγονται από  μία συσκευή κατ’ οίκον νοσηλείας η 

οποία υποστηρίζει τη μετάδοση δεδομένων τριών κυματομορφών ΗΚΓ και αριθμητικών δεδομένων 

οξυμετρίας, πίεσης και οξυμετρίας. Ο όγκος των δεδομένων αυτών είναι περίπου ίσος με 16 Kbps, το 

οποίο προκύπτει ως ακολούθως: 

 Η βασική πληροφορία του ΗΚΓ έγκειται εντός των συχνοτήτων 0.01 έως 200 Hz για εφαρμογές 

κατ’ οίκον νοσηλείας45, ενώ μπορεί να φτάσει τα 400 Hz στην περίπτωση παρακολούθησης σε 

μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ μπορεί και να πέσει στα 100 Hz σε λοιπές εφαρμογές 

παρακολούθησης ασθενών, ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από το εκάστοτε 

σύστημα. Συνεπώς, η πληροφορία του ΗΚΓ περικλείεται σε 200 Hz. Βάσει του θεωρήματος 

δειγματοληψίας του Shannon, για την ορθή ψηφιοποίηση ενός σήματος απαιτείται ρυθμός 

δειγματοληψίας διπλάσιος της συχνότητας, συνεπώς για την ορθή ψηφιοποίηση της 

πληροφορίας ανά απαγωγή ΗΚΓ απαιτούνται 400 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Επιπλέον, βάσει 

των προδιαγραφών της AAMI, κάθε δείγμα ΗΚΓ πρέπει να κωδικοποιείται με ανάλυση από 8 

έως 12 bits ώστε να υπάρχει η επιθυμητή ακρίβεια. Κωδικοποιώντας με τη μέγιστη ανάλυση, 

12 bits ανά δείγμα, παράγεται όγκος πληροφορίας ίσος με 4800 bits per second ανά απαγωγή. 

Συνεπώς, οι τρεις απαγωγές ΗΚΓ παράγουν συνολικό όγκο δεδομένων ίσο με 14400 bps. 

 Κάθε ένα από τα υπόλοιπα βιοσήματα τα οποία αναπαρίστανται με αριθμητική μορφή 

παράγουν όγκο πληροφορίας ίσο με 250 bps. Αυτό συνεπάγεται τη συνολική παραγωγή 750 

bps όγκου πληροφορίας για τα τρία βιοσήματα. 

Το άθροισμά τους συνεπάγεται τη συνολική παραγωγή όγκου πληροφορίας ίσου με 15150 bps, το 

οποίο στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω στα 16 Kbps. Προκειμένου λοιπόν να προσομοιωθεί ο 

συγκεκριμένος όγκος πληροφορίας, κρατώντας παράλληλα την ωφέλιμη πληροφορία ανά MAC πακέτο 

ίση με ή μικρότερη από 102 bytes, προγραμματίζεται ο μικροεπεξεργαστής να παράγει ένα πακέτο με 

ωφέλιμη πληροφορία ίση με 80 bytes ή 640 bits, στην οποία κωδικοποιείται ένας αύξων σειριακός 

αριθμός, κάθε 40 msec, το οποίο οδηγείται στη συνέχεια σε επίπεδο MAC προς μετάδοση. Αυτό 

συνεπάγεται τη συνολική παραγωγή ωφέλιμου όγκου πληροφορίας ίσου με (80 bytes) * (25 

πακέτα/sec (=1 πακέτο / 40 msec) = 16 kbps. Κάθε πακέτο των 80 bytes περιέχει έναν αύξων σειριακό 

αριθμό, με τιμή από 1 έως 4500 για να παραχθεί ο απαιτούμενος όγκος πληροφορίας για τρία λεπτά 

συνεχούς μετάδοσης δεδομένων όπως προδιαγράφεται στα σενάρια στην παράγραφο 5.5. Δεδομένου 

ότι το ZigBee υποστηρίζει ονομαστικό ρυθμό μετάδοσης ίσο με 250 Kbps και στην προκειμένη 

περίπτωση λαμβάνει χώρα μετάδοση όγκου δεδομένων ίσου με 16 Kbps, δεν μας ενδιαφέρει να 

μελετήσουμε παραμέτρους που σχετίζονται με το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, όπως η αξιοποίηση 

του διατιθέμενου εύρους ζώνης. Επιπλέον, καθώς από τη μελέτη της βιβλιογραφίας αποδεικνύεται ότι 

η καθυστέρηση στη μετάδοση των δεδομένων είναι της τάξεως των msec, η οποία είναι αποδεκτή και 

για την περίπτωση κατ ‘οίκον νοσηλείας σε πραγματικό χρόνο, στη μελέτη μας δε μας απασχολεί ούτε 

η χρονοκαθυστέρηση που εισάγεται στη μετάδοση των δεδομένων. Η βασική παράμετρος που μας 
                                                             
45 http://www.aami.org/ 
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απασχολεί είναι η αξιοπιστία του δικτύου, και πιο συγκεκριμένα ο ρυθμός απώλειας πακέτων κάτω 

από διαφορετικές συνθήκες. Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν κάποια σενάρια δοκιμών τα οποία 

αναλύονται στην ακόλουθη παράγραφο. 

 

5.5 Σχεδίαση Πειραματικών Δοκιμών 

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος και η δυνατότητα χρησιμοποίησης σε 

πραγματικές καταστάσεις, έλαβε χώρα ένας αριθμός πειραμάτων, ο οποίος αποσκοπούσε στο να 

διερευνήσει την επίδραση του περιβάλλοντος χώρου σε ένα πραγματικό, μη ιδανικό περιβάλλον. Για 

αυτόν τον λόγο προδιαγράφηκαν εφτά ειδικά σενάρια χρήσης, για κάθε ένα από τα οποία αξιολογείται 

ο ρυθμός απώλειας πακέτων (πακέτα τα οποία είτε δεν έφταναν στον συντονιστή του δικτύου, είτε 

έφταναν αλλά χρειάζονταν επαναμετάδοση λόγω εσφαλμένου CRC, τα οποία τα εξετάζουμε 

ομογενοποιημένα καθώς έχουν την ίδια τελική επίδραση στο σύστημά μας), καθώς και ένα όγδοο 

γενικό σενάριο το οποίο πρακτικά ολοκληρώνει τα υπόλοιπα και συνοψίζει τη γενική συμπεριφορά του 

δικτύου. 

Τα σενάρια αυτά ήταν τα ακόλουθα: 

1. Το πρώτο σενάριο χρήσης αφορούσε το ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε 

ένα χώρο χωρίς παρεμβολές. Προκειμένου να προσομοιωθεί με την μεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια το σενάριο αυτό, ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός τριών 

διακριτών ακτίνων, μίας μικρότερης των 5 μέτρων, μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 

8 μέτρων, και μιας μεγαλύτερης των 8 μέτρων, υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. Η 

κίνηση εντός των τριών διακριτών ακτίνων μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή της 

απόστασης μεταξύ του πομπού και του δέκτη στην ποιότητα της επικοινωνίας. Επιπλέον για 

κάθε ακτίνα στην οποία κινείται ο ασθενής εξετάζεται και η επιρροή της ύπαρξης ή έλλειψης 

οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη, δηλαδή κατά πόσον υπάρχει το λεγόμενο 

line-of-sight μεταξύ των δύο κόμβων. Έτσι σχηματίζεται ένας πίνακας δύο διαστάσεων όπου και 

καταγράφονται έξι πειραματικά σετ μετρήσεων, με κάθε σετ μετρήσεων να περιλαμβάνει 20 

συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η τοπολογία διεξαγωγής των 

μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά από τα σχήματα 5-31 και 5-32, με το σχήμα 5-31 να 

αντιπροσωπεύει την ύπαρξη οπτικής επαφής και το σχήμα 5-32 την απώλεια αυτής. Στα 

διαγράμματα αυτά Ζ1 είναι ο ZigBee δέκτης ο οποίος παίζει και το ρόλο του συντονιστή του 

δικτύου και Ζ2 ο ZigBee εκπομπός, με τον εκπομπό να κινείται τυχαία εντός των τριών ακτίνων, 

το οποίο αντιπροσωπεύεται από τις υποπεριπτώσεις Z2α, Ζ2β και Ζ2γ για κάθε ένα από τα δύο 
σενάρια. 
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Σχήμα 5-31: Τοπολογία σεναρίου 1 - LOS  Σχήμα 5-32: Τοπολογία σεναρίου 1 - ΝLOS  

2. Το δεύτερο σενάριο αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από Bluetooth συσκευές. Το σενάριο αυτό 

αποτελείται από 36 επιμέρους υποσενάρια, τα οποία ορίζονται από τις διαφορετικές 

παραμετροποιήσεις του σεναρίου κατά την εκτέλεση των δοκιμών. Οι παράμετροι αυτές είναι 

οι ακόλουθες: 

a. Η πρώτη παράμετρος είναι η απόσταση του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη. 

Προκειμένου να προσομοιωθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σενάριο αυτό, ο 

ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός τριών διακριτών ακτίνων: 

i. μίας μικρότερης των 5 μέτρων 

ii. μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 8 μέτρων και 

iii. μιας μεγαλύτερης των 8 μέτρων, υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. 

Η κίνηση εντός των τριών διακριτών ακτίνων μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την 

επιρροή της απόστασης μεταξύ του πομπού και του δέκτη στην ποιότητα της 

επικοινωνίας.  

b. Η δεύτερη παράμετρος είναι η οπτική επαφή μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Για 

κάθε ακτίνα στην οποία κινείται ο ασθενής εξετάζεται και η επιρροή του λεγόμενου 

line-of-sight μεταξύ των δύο κόμβων, δηλαδή η επιρροή της ύπαρξης ή της έλλειψης 

οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee. 

c. Η τρίτη παράμετρος είναι η απόσταση της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον 

εκπομπό ZigBee. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια ο εκπομπός Bluetooth 

ο οποίος παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των συσκευών ZigBee, 

βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε σταθερές 

αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη. Η 

παράμετρος αυτή μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή της απόστασης μεταξύ 

της παρεμβαλλόμενης συσκευής και του εκπομπού ZigBee. 

d. Η τέταρτη παράμετρος είναι ο παραγόμενος όγκος κίνησης της παρεμβαλλόμενης 

συσκευής. Οι παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα κινητό 

τηλέφωνο και έναν προσωπικό υπολογιστή με ενεργοποιημένο το Bluetooth. Για κάθε 

ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια: 
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i. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth και είναι απλά ανιχνεύσιμα χωρίς να παράγουν κίνηση. 

ii. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth και λαμβάνει χώρα μετάδοση mp3 αρχείου 14 ΜΒ από τον 

προσωπικό υπολογιστή προς το κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της 
μετάδοσης των δεδομένων μεταξύ των ZigBee συσκευών 

Έτσι για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια σχηματίζεται ένας πίνακας δύο 

διαστάσεων όπου καταγράφονται οι μετρούμενες απώλειες πακέτων. Κάθε σετ μετρήσεων 

περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η 

τοπολογία διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά από τα διαγράμματα 5-33 έως 

5-38, με τα διαγράμματα 5-33, 5-34 και 5-35 να αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη οπτικής επαφής 

μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών και τα διαγράμματα 5-36, 5-37 και 5-38 την απώλεια αυτής. 

Στα διαγράμματα αυτά Ζ1 είναι ο ZigBee δέκτης, Ζ2 ο ZigBee εκπομπός, Β1 ο Bluetooth δέκτης 

και Β2 ο Bluetooth εκπομπός. Η παρεμβαλλόμενη συσκευή Β2 τοποθετείται σε απόσταση 3m., 

7m. και 13m. από τον ZigBee δέκτη Ζ1, ενώ ο εκπομπός κινείται τυχαία εντός των τριών 

διακριτών προαναφερθέντων ακτίνων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από τις υποπεριπτώσεις 
Z2α, Ζ2β και Ζ2γ για κάθε ένα από τα επιμέρους σενάρια. 

   

Σχήμα 5-33: Τοπολογία σεναρίου 2 
– LOS – 3m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-34: Τοπολογία σεναρίου 2 
– LOS – 7m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-35: Τοπολογία σεναρίου 2 
– LOS – 13m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 
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Σχήμα 5-36: Τοπολογία σεναρίου 2 
– ΝLOS – 3m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-37: Τοπολογία σεναρίου 2 – 
ΝLOS – 7m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-38: Τοπολογία σεναρίου 2 
– ΝLOS – 13m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

3. Το τρίτο σενάριο είναι σχεδόν παρόμοιο με το δεύτερο. Αφορά ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, 

όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από 

Bluetooth συσκευές. Ο ασθενής κινείται και πάλι με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός τριών 

διακριτών ακτίνων, μίας μικρότερης των 5 μέτρων, μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 

8 μέτρων, και μιας μεγαλύτερης των 8 μέτρων, υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. 

Επιπλέον για κάθε ακτίνα στην οποία κινείται ο ασθενής εξετάζεται και η επιρροή της ύπαρξης 

ή έλλειψης οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Για κάθε ένα από τα 

προαναφερθέντα σενάρια ο εκπομπός Bluetooth ο οποίος παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει 

στην επικοινωνία των συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και 

τον δέκτη ZigBee, σε σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως 

προς τον ZigBee δέκτη. Οι παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα κινητό 

τηλέφωνο και έναν προσωπικό υπολογιστή με ενεργοποιημένο το Bluetooth. Για κάθε ένα από 

τα προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth και είναι απλά ανιχνεύσιμα χωρίς να παράγουν κίνηση. 

b. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth και λαμβάνει χώρα μετάδοση mp3 αρχείου 14 ΜΒ κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης των δεδομένων μεταξύ των ZigBee συσκευών. 

Όπως και στο σενάριο δύο, κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις 

δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η κρίσιμη παράμετρος η οποία μας ενδιαφέρει στο 

συγκεκριμένο σενάριο είναι η ισχύς του εκπομπού, και πιο συγκεκριμένα πως επηρεάζει την 

αξιοπιστία της ζεύξης η αυξημένη ισχύς από πλευράς εκπομπού. Έτσι, η βασική διαφοροποίηση 

αυτού του σεναρίου είναι ότι ο εκπομπός ZigBee εκπέμπει τα δεδομένα με αυξημένη ισχύ, 

δηλαδή λειτουργεί σε «boost mode» όπως αυτό περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4. Η 

τοπολογία διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά από τα ίδια διαγράμματα όπως 

του σεναρίου 2. 
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4. Το τέταρτο σενάριο αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με σχετικά σημαντικές παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από WLAN συσκευές. Το 

σενάριο αυτό αποτελείται από 36 επιμέρους υποσενάρια, τα οποία ορίζονται από τις 

διαφορετικές παραμετροποιήσεις του σεναρίου κατά την εκτέλεση των δοκιμών. Οι 

παράμετροι αυτές είναι οι ακόλουθες: 

a. Η πρώτη παράμετρος είναι η απόσταση του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη. 

Προκειμένου να προσομοιωθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σενάριο αυτό, ο 

ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός τριών διακριτών ακτίνων: 

i. μίας μικρότερης των 5 μέτρων 

ii. μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 8 μέτρων και 

iii. μιας μεγαλύτερης των 8 μέτρων, υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. 

Η κίνηση εντός των τριών διακριτών ακτίνων μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την 

επιρροή της απόστασης μεταξύ του πομπού και του δέκτη στην ποιότητα της 

επικοινωνίας.  

b. Η δεύτερη παράμετρος είναι η οπτική επαφή μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Για 

κάθε ακτίνα στην οποία κινείται ο ασθενής εξετάζεται και η επιρροή του λεγόμενου 

line-of-sight μεταξύ των δύο κόμβων, δηλαδή η επιρροή της ύπαρξης ή της έλλειψης 

οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee. 

c. Η τρίτη παράμετρος είναι η απόσταση της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον 

εκπομπό ZigBee. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια ένα WLAN Access 

Point το οποίο παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των συσκευών 

ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee 

δέκτη. Η παράμετρος αυτή μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή της 

απόστασης μεταξύ της παρεμβαλλόμενης συσκευής και του εκπομπού ZigBee. 

d. Η τέταρτη παράμετρος είναι ο παραγόμενος όγκος κίνησης της παρεμβαλλόμενης 

συσκευής. Οι παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access 

Point 802.11b (FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας 

προσωπικός υπολογιστής με ενεργοποιημένο το WLAN. Για κάθε ένα από τα 

προαναφερθέντα σενάρια: 

i. Οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να 

σερβίρει υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον προσωπικό υπολογιστή. 

ii. Οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή 

να εξυπηρετεί κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-peer 

προγράμματος, ώστε να υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Επιλέγεται η συσκευή που παρεμβάλλει να είναι ο ασύρματος δρομολογητής και όχι ο 

προσωπικός υπολογιστής λόγω του ότι ο δρομολογητής ο οποίος σερβίρει την κίνηση έχει 

μεγαλύτερο duty cycle από τον υπολογιστή ο οποίος μεταδίδει τις επιβεβαιώσεις για τη λήψη 

των πακέτων, επηρεάζοντας έτσι περισσότερο την επικοινωνία. Πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι 

υπάρχει ένας σχετικός έλεγχος στην ύπαρξη των παρεμβολών. Όπως έδειξε και η βιβλιογραφία, 
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διαφορετική απόσταση μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας των δύο δικτύων έχει 

διαφορετική επίδραση στο ρυθμό απώλειας πακέτων. Για αυτό το λόγο, και δεδομένου ότι στη 

συνέχεια προδιαγράφεται σενάριο όπου η συσκευή ZigBee εκπέμπει σε καθαρό κανάλι, 

ορίζεται ο ασύρματος δρομολογητής να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 6, το οποίο βάσει 

του πίνακα 5-1 έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και ελάχιστη και μέγιστη 

συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee επιλέγεται να 

μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 17, το οποίο βάσει του ίδιου πίνακα έχει κεντρική συχνότητα 

λειτουργίας τα 2435 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2434 και 2436 

MHz αντίστοιχα. 

Τα περιβάλλοντα ορισμού των καναλιών λειτουργίας των δύο συσκευών απεικονίζονται στα 

σχήματα 5-39 και 5-40, όπου στο σχήμα 5-39 φαίνεται το δικτυακό περιβάλλον ορισμού των 

ρυθμίσεων συχνοτήτων του ασύρματου δρομολογητή, ενώ στο σχήμα 5-40 φαίνεται το 

περιβάλλον της εφαρμογής ορισμού των συχνοτήτων λειτουργίας του ZigBee modem. 

  
Σχήμα 5-39: Περιβάλλον ρυθμίσεων ραδιοσυχνοτήτων ασύρματου 

δρομολογητή 802.11b – Σενάριο 4 
Σχήμα 5-40: Περιβάλλον ρυθμίσεων 

ραδιοσυχνοτήτων εκπομπού 802.15.4 
– Σενάριο 4 

Έτσι για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια σχηματίζεται ένας πίνακας δύο 

διαστάσεων όπου καταγράφονται οι μετρούμενες απώλειες πακέτων. Κάθε σετ μετρήσεων 

περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η 

τοπολογία διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά από τα διαγράμματα 5-41 έως 

5-46, με τα διαγράμματα 5-41, 5-42 και 5-43 να αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη οπτικής επαφής 

μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών και τα διαγράμματα 5-44, 5-45 και 5-46 την απώλεια αυτής. 

Στα διαγράμματα αυτά Ζ1 είναι ο ZigBee δέκτης, Ζ2 ο ZigBee εκπομπός, W1 ο προσωπικός 

υπολογιστής ο οποίος ζητάει τα δεδομένα και συνιστά τον 802.11b δέκτη και AP ο ασύρματος 

δρομολογητής 802.11b ο οποίος σερβίρει την κίνηση. Η παρεμβαλλόμενη συσκευή ΑΡ 

τοποθετείται σε «τυχαίες» αποστάσεις 3m., 7m. και 13m. από τον ZigBee δέκτη Ζ1, ενώ ο 

εκπομπός κινείται τυχαία εντός των τριών διακριτών προαναφερθέντων ακτίνων, το οποίο 
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αντιπροσωπεύεται από τις υποπεριπτώσεις Z2α, Ζ2β και Ζ2γ για κάθε ένα από τα επιμέρους 
σενάρια. 

   
Σχήμα 5-41: Τοπολογία σεναρίου 4 

– LOS – 3m απόσταση 
παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-42: Τοπολογία σεναρίου 4 
– LOS – 7m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-43: Τοπολογία σεναρίου 4 
– LOS – 13m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

 

   

Σχήμα 5-44: Τοπολογία σεναρίου 4 
– ΝLOS – 3m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-45: Τοπολογία σεναρίου 4 
– ΝLOS – 7m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

Σχήμα 5-46: Τοπολογία σεναρίου 4 
– ΝLOS – 13m απόσταση 

παρεμβαλλόμενης συσκευής 

5. Το πέμπτο σενάριο είναι σχεδόν παρόμοιο με το τέταρτο. Αφορά ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, 

όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από 

WLAN συσκευές. Ο ασθενής κινείται και πάλι με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός τριών 

διακριτών ακτίνων, μίας μικρότερης των 5 μέτρων, μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 

8 μέτρων, και μιας μεγαλύτερης των 8 μέτρων, υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. 

Επιπλέον για κάθε ακτίνα στην οποία κινείται ο ασθενής εξετάζεται και η επιρροή της οπτικής 

επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια το 

WLAN Access Point το οποίο σερβίρει την κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη. 

Οι παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access Point 802.11b 
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(FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας προσωπικός υπολογιστής με 

ενεργοποιημένο το WLAN. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει 

υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον προσωπικό υπολογιστή. 

b. Οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να 

σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-peer προγράμματος, ώστε να 

υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Όπως και στο σενάριο τέσσερα, κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις 

δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η κρίσιμη παράμετρος η οποία μας ενδιαφέρει στο 

συγκεκριμένο σενάριο είναι η ισχύς του εκπομπού, και πιο συγκεκριμένα πως επηρεάζει την 

αξιοπιστία της ζεύξης η αυξημένη ισχύς από πλευράς εκπομπού. Έτσι, η βασική διαφοροποίηση 

αυτού του σεναρίου είναι ότι ο εκπομπός ZigBee εκπέμπει τα δεδομένα με αυξημένη ισχύ, 

δηλαδή λειτουργεί σε «boost mode» όπως αυτό περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4. Η 

τοπολογία διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά από τα ίδια διαγράμματα όπως 

του σεναρίου 4. 

6. Το έκτο σενάριο είναι και αυτό παρόμοιο με το τέταρτο. Αφορά ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, 

όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από 

WLAN συσκευές. Ο ασθενής κινείται και πάλι με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός τριών 

διακριτών ακτίνων, μίας μικρότερης των 5 μέτρων, μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 

8 μέτρων, και μιας μεγαλύτερης των 8 μέτρων, υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. 

Επιπλέον για κάθε ακτίνα στην οποία κινείται ο ασθενής εξετάζεται και η επιρροή της οπτικής 

επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια το 

WLAN Access Point το οποίο σερβίρει την κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη. 

Οι παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access Point 802.11b 

(FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας προσωπικός υπολογιστής με 

ενεργοποιημένο το WLAN. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει 

υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον προσωπικό υπολογιστή. 

b. Οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να 

σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-peer προγράμματος, ώστε να 

υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Όπως και στο σενάριο τέσσερα, κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις 

δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η κρίσιμη παράμετρος η οποία μας ενδιαφέρει στο 

συγκεκριμένο σενάριο είναι η απόσταση της κεντρικής συχνότητας μεταξύ των 

παρεμβαλλόμενων συσκευών, και πιο συγκεκριμένα πως επηρεάζει την αξιοπιστία της ζεύξης η 

αύξηση της διαφοράς μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων εκπομπής του εκπομπού ZigBee και 

του εκπομπού WLAN. Έτσι, η βασική διαφοροποίηση αυτού του σεναρίου είναι ότι τόσο ο 

ασύρματος δρομολογητής όσο και ο εκπομπός ZigBee εκπέμπουν σε ελεγχόμενα κανάλια ώστε 
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να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των καναλιών εκπομπής. Όπως φαίνεται και στα σχήματα 5-

39 και 5-40, ο ασύρματος δρομολογητής επιλέγεται να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 6, το 

οποίο βάσει του πίνακα 5-1 έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και ελάχιστη και 

μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee 

επιλέγεται να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 20, το οποίο βάσει του ίδιου πίνακα έχει 

κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2450 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας 

τα 2449 και 2451 MHz αντίστοιχα. Η τοπολογία διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται 

γραφικά από τα ίδια διαγράμματα όπως του σεναρίου 4. 

  
Σχήμα 5-47: Περιβάλλον ρυθμίσεων ραδιοσυχνοτήτων ασύρματου 

δρομολογητή 802.11b – Σενάριο 6 
Σχήμα 5-48: Περιβάλλον ρυθμίσεων 

ραδιοσυχνοτήτων εκπομπού 802.15.4 
– Σενάριο 6 

7. Το έβδομο σενάριο αφορούσε ένα μη-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με σημαντικές παρεμβολές οι οποίες προέρχονται τόσο από WLAN όσο και από Bluetooth 

συσκευές. Το σενάριο αυτό αποτελείται από 4 επιμέρους υποσενάρια, τα οποία ορίζονται από 

τις διαφορετικές παραμετροποιήσεις του σεναρίου κατά την εκτέλεση των δοκιμών. Οι 

παράμετροι αυτές, λαμβάνοντας υπόψιν και τα αποτελέσματα των προηγούμενων σεναρίων τα 

οποία παρατίθενται στην παράγραφο 5.6 είναι οι ακόλουθες: 

a. Η πρώτη παράμετρος είναι η απόσταση του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη. 

Προκειμένου να προσομοιωθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σενάριο αυτό, ο 

ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 μέτρο ανά sec εντός δύο διακριτών ακτίνων: 

i. μίας μικρότερης των 5 μέτρων 

ii. μίας μεγαλύτερης των 5 και μικρότερης των 8 μέτρων  

Η κίνηση εντός των διακριτών ακτίνων μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή 

της απόστασης μεταξύ του πομπού και του δέκτη στην ποιότητα της επικοινωνίας.  

b. Η δεύτερη παράμετρος είναι η απόσταση της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον 

εκπομπό ZigBee. Για κάθε μία από τις δύο διακριτές ακτίνες, παρεμβάλλουν ένα WLAN 

Access Point και ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth τα οποία 
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παράγουν κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των συσκευών ZigBee, και 

βρίσκονται σε «τυχαία» αλλά σταθερή θέση, σε απόσταση επτά μέτρων ως προς τον 

δέκτη ZigBee, και σε απόσταση τριών μέτρων μεταξύ τους. 

c. Η τρίτη παράμετρος είναι ο παραγόμενος όγκος κίνησης της παρεμβαλλόμενης 

συσκευής. Οι παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access 

Point 802.11b (FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας 

προσωπικός υπολογιστής με ενεργοποιημένο το WLAN καθώς και από ένα κινητό 

τηλέφωνο και έναν προσωπικό υπολογιστή με ενεργοποιημένο το Bluetooth. Για κάθε 

ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια, το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός 

υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth και λαμβάνει χώρα μετάδοση mp3 

αρχείου 14 ΜΒ από τον προσωπικό υπολογιστή προς το κινητό τηλέφωνο κατά τη 

διάρκεια της μετάδοσης των δεδομένων μεταξύ των ZigBee συσκευών, ενώ αναφορικά 

με τις WLAN συσκευές: 

i. Στην πρώτη περίπτωση οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον 

ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον 

προσωπικό υπολογιστή. 

ii. Στη δεύτερη περίπτωση οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον 

ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω 

peer-to-peer προγράμματος, ώστε να υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων 

Επιλέγεται οι συσκευές που παρεμβάλλουν και είναι σε κοντινότερη απόσταση ως προς τον 

ZigBee δέκτη να είναι ο ασύρματος δρομολογητής από πλευράς συσκευών WLAN, και ο 

προσωπικός υπολογιστής ο οποίος μεταδίδει το αρχείο από πλευράς συσκευών Bluetooth, και 

όχι ο προσωπικός υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο που δέχονται τα δεδομένα αντίστοιχα, 

λόγω του ότι τόσο ο δρομολογητής ο οποίος σερβίρει την κίνηση όσο και ο προσωπικός 

υπολογιστής ο οποίος μεταδίδει το mp3 αρχείο έχουν μεγαλύτερο duty cycle από τις συσκευές 

οι οποίες λαμβάνουν τα δεδομένα και οι οποίες μεταδίδουν τις επιβεβαιώσεις για τη λήψη των 

πακέτων, επηρεάζοντας έτσι περισσότερο την επικοινωνία. Πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι 

υπάρχει ένας σχετικός έλεγχος στην ύπαρξη των παρεμβολών. Όπως έδειξε και η βιβλιογραφία, 

διαφορετική απόσταση μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας των δύο δικτύων έχει 

διαφορετική επίδραση στο ρυθμό απώλειας πακέτων. Για αυτό το λόγο ορίζεται ο ασύρματος 

δρομολογητής να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 6, το οποίο βάσει του πίνακα 5-1 έχει 

κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας 

τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee επιλέγεται να μεταδίδει πληροφορία 

στο κανάλι 17, το οποίο βάσει του ίδιου πίνακα έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2435 

MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2434 και 2436 MHz αντίστοιχα. Η 

τοπολογία διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά στο διάγραμμα 5-49, στο οποίο 

Ζ1 είναι ο ZigBee δέκτης, Ζ2 ο ZigBee εκπομπός, Β1 ο Bluetooth δέκτης, Β2 ο Bluetooth 

εκπομπός, W1 ο προσωπικός υπολογιστής ο οποίος ζητάει τα δεδομένα και συνιστά τον 

802.11b δέκτη και AP ο ασύρματος δρομολογητής 802.11b ο οποίος σερβίρει την κίνηση. Οι 

παρεμβαλλόμενες συσκευές τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση 7m. από τον ZigBee δέκτη 
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και τριών μέτρων μεταξύ τους, ενώ ο εκπομπός κινείται τυχαία εντός των δύο ακτίνων, το 

οποίο αντιπροσωπεύεται από τις υποπεριπτώσεις Z2α και Ζ2β. 

 
Σχήμα 5-49: Τοπολογία σεναρίου 7 

8. Το όγδοο και τελευταίο σενάριο συνιστά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σεναρίων, 

προσομοιώνοντας ένα πραγματικό οικιακό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να παρέχονται 

υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας. Στο περιβάλλον αυτό, ο ασθενής είτε παραμένει ακίνητος είτε 

κινείται με ταχύτητα κατά προσέγγιση ίση με 1 μέτρο ανά sec εντός μιας ακτίνας μικρότερης 

των 10 μέτρων υπολογίζοντας ως κέντρο τον ZigBee δέκτη. Οι παρεμβολές είναι «τυχαίες» και 

προέρχονται από: 

a. Δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth ώστε να είναι 

ανιχνεύσιμα, δεν παράγουν όμως ιδιαίτερη κίνηση. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 

δεν ανιχνεύτηκε άλλη συσκευή με ενεργοποιημένο το Bluetooth. 

b. Έναν προσωπικό υπολογιστή με ενεργοποιημένο το ΙΕΕΕ 802.11.b 

c. Έναν WLAN δρομολογητή 802.11.b (FritzBox) με ισχυρό σήμα, ο οποίος βρισκόταν στον 

ίδιο φυσικό χώρο αλλά χωρίς οπτική επαφή με τους ZigBee πομποδέκτες, και ο οποίος 

παρήγαγε φυσιολογική κίνηση σερβίροντας κατέβασμα αρχείων με ταχύτητα 

μικρότερη ή ίση των 30 Kbps (για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένας διαχειριστής 

κατεβάσματος αρχείων (download manager) για τη ρύθμιση των κατωφλίων) προς τον 

προσωπικό υπολογιστή. Ο ασύρματος δρομολογητής ρυθμίστηκε να μεταδίδει 

πληροφορία στο κανάλι 6, το οποίο βάσει του πίνακα 5.1 έχει κεντρική συχνότητα 

λειτουργίας τα 2437 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 

2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee ρυθμίστηκε να μεταδίδει πληροφορία 

στο κανάλι 19, το οποίο βάσει του ίδιου πίνακα έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 

2445 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2444 και 2446 MHz 

αντίστοιχα. 

d. Τρεις επιπλέον ασύρματους δρομολογητές με αρκετά ασθενές σήμα, οι οποίοι δεν 

βρίσκονταν στον ίδιο φυσικό χώρο και οι οποίοι παρήγαγαν τυχαία κίνηση σε τυχαίο 

κανάλι. 
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Το περιβάλλον διεξαγωγής των μετρήσεων αναπαρίσταται γραφικά από το διάγραμμα 5-50 

 
Σχήμα 5-50: Τοπολογία σεναρίου 8 

Το σενάριο περιελάμβανε την πραγματοποίηση μιας συνεχούς καταγραφής χρονικής διάρκειας 

ίσης με δέκα λεπτά, κατά την οποία ο ZigBee εκπομπός έστελνε συνεχώς πακέτα δεδομένων 

στον ZigBee δέκτη, κατά τη διάρκεια της κίνησής του στο χώρο. Δεδομένου ότι η κίνηση του 

ασθενή στο χώρο ήταν χρονομεταβλητή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η χρονική απεικόνιση της 

επιρροής των παρεμβολών καθώς με την πάροδο του χρόνου άλλαζε σημαντικά η σχετική θέση 

του ZigBee εκπομπού τόσο ως προς τον ZigBee δέκτη όσο και ως προς τους παρεμβολείς. Για 

αυτό το λόγο αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο κίνησης του ασθενή στο χώρο το οποίο έχει ως 

ακολούθως: 

a. Ο ασθενής παραμένει για 10 δευτερόλεπτα στο σημείο 1. 

b. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 2 (5 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 5 δευτερόλεπτα 

c. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 3 (2 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 8 δευτερόλεπτα 

d. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 4 (5 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 5 δευτερόλεπτα 

e. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 5 (2 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 8 δευτερόλεπτα 

f. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 6 (5 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 5 δευτερόλεπτα 
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g. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 7 (3 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 7 δευτερόλεπτα 

h. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 8 (2 δευτερόλεπτα χρόνος 

κίνησης) όπου παραμένει για 8 δευτερόλεπτα 

i. Ο ασθενής κινείται με ταχύτητα 1 m/sec προς το σημείο 1 (5 δευτερόλεπτα χρόνος 
κίνησης) όπου παραμένει για 5 δευτερόλεπτα 

Η κίνηση αυτή στο χώρο επαναλαμβάνεται έξι φορές. 

 

5.6 Αποτελέσματα Πειραματικών Δοκιμών 
 

Η παρούσα παράγραφος αποτυπώνει τα πειραματικά αποτελέσματα των διαφόρων σεναρίων χρήσης. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνοδεύονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις οι οποίες 

διευκολύνουν στην εξαγωγή κάποιων ποιοτικών συμπερασμάτων.  

 

5.6.1 Αποτελέσματα Σεναρίου 1 

Το πρώτο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα ιδανικό περιβάλλον, όπου οι συσκευές ZigBee μπορούσαν να 

επικοινωνήσουν χωρίς την παρεμβολή άλλων συσκευών οι οποίες λειτουργούν στην ίδια ζώνη 

συχνοτήτων. Το πρώτο σενάριο μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή της απόστασης μεταξύ 

του πομπού και του δέκτη στην ποιότητα της επικοινωνίας, καθώς επίσης και την επιρροή της ύπαρξης 

ή έλλειψης οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Τα πειραματικά αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d < 5m 0.000 0.000 
5m < d < 8m 0.000 0.000 
8m < d 0.000 0.111 

Πίνακας 5-3: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 1 

Υπενθυμίζεται ότι η ονομαστική ακτίνα δράσης του ZigBee εκπομπού είναι 40m. Από ότι φαίνεται, 

απώλεια πακέτων υπάρχει μόνο στην περίπτωση έλλειψης οπτικής επαφής, και για αποστάσεις 

μεγαλύτερες των 8 μέτρων, ενώ το ποσοστό απώλειας για το σύνολο των μετρήσεων αγγίζει το 0,111%. 

 

5.6.2 Αποτελέσματα Σεναρίου 2 

Το δεύτερο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται από Bluetooth συσκευές. Το δεύτερο σενάριο μας 

επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή μιας πληθώρας παραμέτρων στην αξιοπιστία και ποιότητα 

της ζεύξης δύο ZigBee συσκευών, και πιο συγκεκριμένα: 
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1. Της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, μέσω της κίνησης εντός τριών 

διακριτών ακτίνων 

2. Της ύπαρξης ή μη οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη  

3. Της απόστασης της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον εκπομπό ZigBee. Υπενθυμίζεται ότι ο 

εκπομπός Bluetooth ο οποίος παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη 

για κάθε επιμέρους σενάριο 

4. Του παραγόμενου όγκου κίνησης της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι 

παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα κινητό τηλέφωνο και έναν 

προσωπικό υπολογιστή με ενεργοποιημένο το Bluetooth και για κάθε ένα από τα 

προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth αλλά δεν παράγουν κίνηση, είναι απλά ανιχνεύσιμα. 

b. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth και λαμβάνει χώρα μετάδοση mp3 αρχείου 14 ΜΒ κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης των δεδομένων μεταξύ των ZigBee συσκευών 

 

Τα πειραματικά αποτελέσματα συνοψίζονται στους ακόλουθους πίνακες, όπου ο πίνακας 5-3 αφορά 

στην επιρροή στη λειτουργία των συσκευών ZigBee όταν το κινητό τηλέφωνο είναι απλά ανιχνεύσιμο, 

ενώ ο πίνακας 5-4 αφορά στην επιρροή στη λειτουργία των συσκευών ZigBee όταν υπάρχει μετάδοση 

αρχείου μεταξύ των συσκευών Bluetooth. 

 

Κατάσταση λειτουργίας: Ανιχνεύσιμο 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@3m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@13m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@7m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@3m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@13m 0,000 0,089 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@7m 0,000 0,133 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@3m 0,000 0,133 

Πίνακας 5-4: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 2α – Μικρή κίνηση 
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Κατάσταση λειτουργία: Μετάδοση αρχείου 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@3m 0,378 2,689 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@13m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@7m 0,911 5,178 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@3m 1,822 12,822 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@13m 0,244 0,422 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@7m 1,067 5,333 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@3m 3,044 17,178 

Πίνακας 5-5: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 2β – Μεγάλη κίνηση 

Στην περίπτωση που το Bluetooth είναι απλά ενεργοποιημένο και οι συσκευές ανιχνεύσιμες αλλά δεν 

παράγουν κίνηση, η μετάδοση δεν επηρεάζεται. Αυτό είναι λογικό, καθώς ακόμα και αν υπάρξει 

κάποια σύγκρουση και απαιτηθεί επαναμετάδοση από πλευράς ZigBee, λόγω του ότι το Bluetooth θα 

χρησιμοποιήσει το μηχανισμό μεταπήδησης συχνότητας ενώ το ZigBee θα αναμεταδώσει μετά από 

τυχαίο διάστημα, η πιθανότητα το ίδιο πακέτο να συμπέσει στην ίδια συχνότητα με τη συχνότητα 

λειτουργίας του Bluetooth ώστε να απορριφθεί είναι πάρα πολύ μικρή. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια 
ιδιαίτερη σκοπιμότητα να απεικονιστεί γραφικά η επίδραση, καθώς είναι αμελητέα.  

Στην περίπτωση όμως που οι συσκευές δεν είναι απλά ανιχνεύσιμες αλλά λαμβάνει χώρα μετάδοση 

αρχείου, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική επίδραση και το ποσοστό απώλειας πακέτων μπορεί να 

αγγίξει το 17,2% στο worst case scenario. Η επίδραση εξαρτάται τόσο από την ύπαρξη ή την απώλεια 

της οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών, όσο και από τη σχετική απόσταση τόσο μεταξύ 

των ZigBee πομποδεκτών όσο και μεταξύ του ZigBee δέκτη και του Bluetooth εκπομπού. 

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτυπωθούν γραφικά ως ακολούθως: 

 

  
Σχήμα 5-51: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2)<5m & dΒ μεταβλητή 
Σχήμα 5-52: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

5<d(Z1,Z2)<8m & dΒ μεταβλητή 
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Σχήμα 5-53: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2)>8m & dΒ μεταβλητή 
Σχήμα 5-54: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dB@13m 

  
Σχήμα 5-55: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dB@13m 
Σχήμα 5-56: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dB@13m 

Οι γραφικές παραστάσεις 5-51, 5-52 και 5-53 απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της 

επικοινωνίας μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν κρατιέται σταθερή η σχετική απόσταση μεταξύ 

των πομποδεκτών και μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του εκπομπού 
Bluetooth.  

Από τις γραφικές αυτές παραστάσεις αποδεικνύεται ότι όσο μειώνεται η σχετική απόσταση μεταξύ 

των πομποδεκτών ZigBee και του εκπομπού Bluetooth, η επίδραση στην απώλεια πακέτων 

ακολουθεί μια σχεδόν εκθετική τάση, η οποία είναι πιο απότομη όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή 

μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών. Αυτό έχει βάση αν ληφθεί υπόψιν ότι η ισχύς εκπομπής του 

Bluetooth είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ισχύ εκπομπής του ZigBee. 

Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις άνωθι γραφικές παραστάσεις είναι 

ότι όσο η σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του εκπομπού Bluetooth είναι 

μεγαλύτερη των 2 μέτρων κατά προσέγγιση, τότε η επίδραση είναι μικρή. Όταν όμως η σχετική 

απόσταση μεταξύ των δύο γίνεται μικρότερη ή ίση των δύο μέτρων, τότε η επίδραση αρχίζει να 

γίνεται σημαντική, με ακόμα μεγαλύτερη επιρροή όταν δεν υφίσταται οπτική επαφή μεταξύ των 

πομποδεκτών ZigBee, οπότε υπάρχει και μειωμένη ισχύς σήματος από πλευράς ZigBee εκπομπού. 

Οι γραφικές παραστάσεις 5-54, 5-55 και 5-56 απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της 

επικοινωνίας μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν κρατιέται σταθερή η απόσταση του εκπομπού 
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Bluetooth από τον δέκτη ZigBee αλλά μεταβάλλεται η σχετική απόσταση τόσο μεταξύ των 
πομποδεκτών ZigBee όσο και του εκπομπού ZigBee από τον εκπομπό Bluetooth. 

Τα γενικά ποιοτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των γραφικών 
παραστάσεων είναι ότι : 

1. Όσο μεγαλώνει η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee παρουσία συσκευής 

Bluetooth η οποία παρεμβάλλει στην επικοινωνία, μεγαλώνει ο ρυθμός απώλειας πακέτων 

2. Η προσέγγιση του Bluetooth εκπομπού σε μια ακτίνα κατά προσέγγιση 2-3 μέτρων είτε από 

τον ZigBee δέκτη είτε από τον ZigBee εκπομπό συνεπάγεται σχεδόν εκθετική αύξηση του 

ρυθμού απώλειας πακέτων. 

a. η αύξηση του ρυθμού απώλειας πακέτων είναι πιο σημαντική εάν ο εκπομπός 

Bluetooth βρίσκεται σε μια ακτίνα κατά προσέγγιση 2-3 μέτρων στον ZigBee δέκτη. 

b. Εάν ο εκπομπός Bluetooth βρίσκεται εντός μιας ακτίνας κατά προσέγγιση 2-3 μέτρων 

από τον ZigBee δέκτη, μείζονα ρόλο παίζει στην απώλεια πακέτων παίζει αυτή η 

απόσταση, ενώ η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι 

ελάσσονος σημασίας. 

3. Η απομάκρυνση του Bluetooth εκπομπού από μια ακτίνα κατά προσέγγιση 2-3 μέτρων 

συνεπάγεται εξομάλυνση του ρυθμού απώλειας πακέτων οπότε και παρατηρείται 

λογαριθμική αύξηση της απώλειας. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστεί γραφικά όχι μόνο η τάση επιρροής ανάλογα με την απόσταση, 

αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του σεναρίου, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να συγκριθούν με τα 

αποτελέσματα των υπολοίπων σεναρίων ώστε να προκύψουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσματα. Έτσι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 

  
Σχήμα 5-57: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίου 2 – dΒ μεταβλητή 
Σχήμα 5-58: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή 

 

5.6.3 Αποτελέσματα Σεναρίου 3 

Το τρίτο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται από Bluetooth συσκευές. Το τρίτο σενάριο μας επιτρέπει 
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να αξιολογήσουμε την επιρροή μιας πληθώρας παραμέτρων στην αξιοπιστία και ποιότητα της ζεύξης 
δύο ZigBee συσκευών, και πιο συγκεκριμένα: 

1. Της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, μέσω της κίνησης εντός τριών 

διακριτών ακτίνων 

2. Της ύπαρξης ή μη οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη  

3. Της απόστασης της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον εκπομπό ZigBee. Υπενθυμίζεται ότι ο 

εκπομπός Bluetooth ο οποίος παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη 

για κάθε επιμέρους σενάριο 

4. Του παραγόμενου όγκου κίνησης της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι 

παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα κινητό τηλέφωνο και έναν 

προσωπικό υπολογιστή με ενεργοποιημένο το Bluetooth και για κάθε ένα από τα 

προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth αλλά δεν παράγουν κίνηση, είναι απλά ανιχνεύσιμα. 

b. Το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το 

Bluetooth και λαμβάνει χώρα μετάδοση mp3 αρχείου 14 ΜΒ κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης των δεδομένων μεταξύ των ZigBee συσκευών 

Όπως και στο σενάριο δύο, κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων 

διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η κρίσιμη παράμετρος η οποία μας ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο 

σενάριο είναι η ισχύς του εκπομπού, και πιο συγκεκριμένα πως επηρεάζει την αξιοπιστία της ζεύξης η 

αυξημένη ισχύς από πλευράς εκπομπού. Έτσι, η βασική διαφοροποίηση αυτού του σεναρίου είναι ότι ο 

εκπομπός ZigBee εκπέμπει τα δεδομένα με αυξημένη ισχύ, δηλαδή λειτουργεί σε «boost mode» όπως 

αυτό περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4. Τα πειραματικά αποτελέσματα παρατίθενται ακολούθως: 

 

Κατάσταση λειτουργίας: Ανιχνεύσιμο 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@3m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@13m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@7m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@3m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@3m 0,000 0,000 

Πίνακας 5-6: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 3α – Μικρή κίνηση 
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Κατάσταση λειτουργία: Μετάδοση αρχείου 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & Β1@3m 0,089 0,644 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@13m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@7m 0,222 1,378 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & Β1@3m 0,489 2,178 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@13m 0,067 0,400 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@7m 0,289 2,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & Β1@3m 0,689 5,022 

Πίνακας 5-7: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 3β – Μεγάλη κίνηση 

Όπως και κατά την περίπτωση που ο εκπομπός ZigBee εκπέμπει με κανονική ισχύ, στην περίπτωση που 

το Bluetooth είναι απλά ενεργοποιημένο και οι συσκευές ανιχνεύσιμες αλλά δεν παράγουν κίνηση, η 

μετάδοση δεν επηρεάζεται. Αυτό είναι λογικό, καθώς ακόμα και αν υπάρξει κάποια σύγκρουση και 

απαιτηθεί επαναμετάδοση από πλευράς ZigBee, λόγω του ότι το Bluetooth θα χρησιμοποιήσει το 

μηχανισμό μεταπήδησης συχνότητας ενώ το ZigBee θα αναμεταδώσει μετά από τυχαίο διάστημα, η 

πιθανότητα το ίδιο πακέτο να συμπέσει (και μάλιστα τέσσερις φορές) στην ίδια συχνότητα με τη 

συχνότητα λειτουργίας του Bluetooth ώστε να απορριφθεί είναι πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα, στην 

περίπτωση αυτή που η ισχύς εκπομπής είναι αυξημένη, οι απώλειες είναι μηδενικές ανεξαρτήτως 

απόστασης, συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα γραφικής απεικόνισης των 
αποτελεσμάτων.  

Στην περίπτωση όμως που οι συσκευές δεν είναι απλά ανιχνεύσιμες αλλά λαμβάνει χώρα μετάδοση 

αρχείου, τότε κατά αναλογία με την περίπτωση μετάδοσης με κανονική ισχύ εκπομπής υπάρχει 

σημαντική επίδραση, αλλά το ποσοστό απώλειας πακέτων αγγίζει το 5% στο worst case scenario. Η 

επίδραση εξαρτάται τόσο από την ύπαρξη ή την απώλεια της οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών, όσο και από τη σχετική απόσταση τόσο μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών όσο και μεταξύ 

του ZigBee δέκτη και του Bluetooth εκπομπού. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτυπωθούν 

γραφικά ως ακολούθως: 

  
Σχήμα 5-59: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 3 – 

d(Z1,Z2)<5m & dΒ μεταβλητή 
Σχήμα 5-60: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 3 – 

5<d(Z1,Z2)<8m & dΒ μεταβλητή 
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Σχήμα 5-61: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 3 – 

d(Z1,Z2)>8m & dΒ μεταβλητή 
Σχήμα 5-62: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 3 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dB@13m 

  
Σχήμα 5-63: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dB@13m 
Σχήμα 5-64: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 2 – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dB@13m 

 

Τα αποτελέσματα αυτά ακολουθούν τη φιλοσοφία των αποτελεσμάτων του σεναρίου 2, με μικρές 

διαφοροποιήσεις στην όξυνση ή την άμβλυνση των αποτελεσμάτων, το οποίο υποδεικνύει ότι η 

μεταβολή της συγκεκριμένης παραμέτρου δεν έχει γραμμική επίδραση. Τα αποτελέσματα αυτά θα 

αναλυθούν περαιτέρω στη συγκριτική αξιολόγηση όπου θα αντιπαρατεθούν γραφικά οι επιπτώσεις 
των δύο σεναρίων. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστεί γραφικά όχι μόνο η τάση επιρροής ανάλογα με την απόσταση, 

αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του σεναρίου, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να συγκριθούν με τα 

αποτελέσματα των υπολοίπων σεναρίων ώστε να προκύψουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά 

αποτελέσματα. Έτσι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 
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Σχήμα 5-65: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίου 3 – dΒ μεταβλητή 
Σχήμα 5-66: Συγκεντρωτικά πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίου 3 – d(Z1,Z2) μεταβλητή 

 

5.6.4 Αποτελέσματα Σεναρίου 4 

Το τέταρτο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από WLAN συσκευές. Το τέταρτο σενάριο μας 

επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή μιας πληθώρας παραμέτρων στην αξιοπιστία και ποιότητα 
της ζεύξης δύο ZigBee συσκευών, και πιο συγκεκριμένα: 

1. Της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, μέσω της κίνησης εντός τριών 

διακριτών ακτίνων 

2. Της ύπαρξης ή μη οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη  

3. Της απόστασης της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον εκπομπό ZigBee. Υπενθυμίζεται ότι το 

WLAN Access Point το οποίο παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη 

για κάθε επιμέρους σενάριο 

4. Του παραγόμενου όγκου κίνησης της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι 

παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access Point 802.11b 

(FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας προσωπικός υπολογιστής με 

ενεργοποιημένο το WLAN και για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει 

υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον προσωπικό υπολογιστή. 

b. Οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να 

σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-peer προγράμματος, ώστε να 

υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Επιλέγεται η συσκευή που παρεμβάλλει να είναι ο ασύρματος δρομολογητής και όχι ο προσωπικός 

υπολογιστής λόγω του ότι ο δρομολογητής ο οποίος σερβίρει την κίνηση έχει μεγαλύτερο duty cycle 

από τον υπολογιστή ο οποίος μεταδίδει τις επιβεβαιώσεις για τη λήψη των πακέτων, επηρεάζοντας 
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έτσι περισσότερο την επικοινωνία. Κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις 

δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. 

Τα πειραματικά αποτελέσματα συνοψίζονται στους ακόλουθους πίνακες, όπου ο πίνακας 5-8 αφορά 

στην επιρροή στη λειτουργία των συσκευών ZigBee όταν ο ασύρματος δρομολογητής σερβίρει 

υπηρεσίες πλοήγησης στον προσωπικό υπολογιστή, ενώ ο πίνακας 5-9 αφορά στην επιρροή στη 

λειτουργία των συσκευών ZigBee όταν ο ασύρματος δρομολογητής σερβίρει κατέβασμα ταινίας. 

Κατάσταση λειτουργίας: Πλοήγηση 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@13m 0,778 3,911 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@7m 1,489 6,689 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@3m 4,289 19,711 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@13m 0,911 4,489 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@7m 2,178 10,644 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@3m 5,711 25,067 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@13m 1,778 8,311 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@7m 4,422 22,422 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@3m 8,356 33,044 

Πίνακας 5-8: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 4α – Μικρή κίνηση 

Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, η λειτουργία ενός WLAN το οποίο παράγει έστω κι 

μικρή κίνηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των ZigBee συσκευών, σε ποσοστό έως και 

33%, το οποίο εξαρτάται από την τοπολογία του δικτύου, δηλαδή από την ύπαρξη ή την έλλειψη 

οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, καθώς και από τη σχετική απόσταση μεταξύ του 

WLAN Access Point από τους πομποδέκτες. Για να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση της παρεμβολής του 

WLAN Access Point στην ποιότητα της επικοινωνίας των ZigBee συσκευών, τα παραπάνω 

αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στα ακόλουθα διαγράμματα: 

  
Σχήμα 5-67: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4α – 

d(Z1,Z2)<5m & dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-68: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4α 

– 5<d(Z1,Z2)<8m & dΑΡ μεταβλητή 
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Σχήμα 5-69: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4α – 
d(Z1,Z2)>8m & dΑΡ μεταβλητή 

Σχήμα 5-70: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4α 
– d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@13m 

  
Σχήμα 5-71: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4α – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@7m 
Σχήμα 5-72: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4α 

– d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@3m 

Οι τρεις πρώτες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν ο ασύρματος δρομολογητής σερβίρει ιστοσελίδες στον 

προσωπικό υπολογιστή, με τη σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee σταθερή την ίδια 
ώρα όπου μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point.  

Από τις γραφικές αυτές παραστάσεις αποδεικνύεται ότι: 

1) όσο μειώνεται η σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του εκπομπού 

Bluetooth, η επίδραση στην απώλεια πακέτων ακολουθεί μια σχεδόν εκθετική τάση, η οποία 

είναι πιο απότομη όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών 

2) Εάν η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee είναι σχετικά μεγάλη, τότε το εκθετικό 
μοντέλο γίνεται σχεδόν γραμμικό. 

Τα δύο αυτά συμπεράσματα δικαιολογούνται αν αναλογιστούμε ότι: 

 Η ισχύς εκπομπής του WLAN Access Point είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ισχύ εκπομπής του 

ZigBee 

 Η χρησιμοποίηση του δικτύου από το 802.11 δεν είναι συνεχής αλλά αφήνει περιθώρια 

επιτυχών αναμεταδόσεων, οπότε υπάρχει ένας «κορεσμός» στο ποσοστό απώλειας πακέτων, 
το οποίο με μετριασμένη κίνηση δεν ξεπερνιέται 
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Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις άνωθι γραφικές παραστάσεις είναι 

ότι όσο η σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point είναι 

μεγαλύτερη των 3 μέτρων κατά προσέγγιση, τότε η επίδραση είναι μικρή. Όταν όμως η σχετική 

απόσταση μεταξύ των δύο γίνεται μικρότερη ή ίση των τριών μέτρων, τότε η επίδραση αρχίζει να 

γίνεται σημαντική, με ακόμα μεγαλύτερη επιρροή όταν δεν υφίσταται οπτική επαφή μεταξύ των 
πομποδεκτών ZigBee, οπότε υπάρχει και μειωμένη ισχύς σήματος από πλευράς ZigBee εκπομπού. 

Οι τρεις επόμενες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν κρατιέται σταθερή η απόσταση του WLAN Access Point από τον 

δέκτη ZigBee αλλά μεταβάλλεται η σχετική απόσταση τόσο μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee όσο και 
του εκπομπού ZigBee από το WLAN Access Point. 

Τα γενικά ποιοτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των γραφικών 

παραστάσεων είναι ότι : 

1. Όσο μεγαλώνει η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee παρουσία συσκευής 

WLAN Access Point η οποία παρεμβάλλει στην επικοινωνία, μεγαλώνει ο ρυθμός απώλειας 

πακέτων 

2. Η προσέγγιση του WLAN Access Point σε μια ακτίνα κατά προσέγγιση 3 μέτρων από τον 

ZigBee δέκτη συνεπάγεται σημαντική αύξηση του ρυθμού απώλειας πακέτων. Εάν το WLAN 

Access Point βρίσκεται εντός μιας ακτίνας κατά προσέγγιση 3 μέτρων από τον ZigBee δέκτη, 

μείζονα ρόλο παίζει στην απώλεια πακέτων παίζει αυτή η απόσταση, ενώ η απόσταση του 

εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ελάσσονος σημασίας. 

3. Η απομάκρυνση του WLAN Access Point από μια ακτίνα κατά προσέγγιση 3 μέτρων 
συνεπάγεται εξομάλυνση του ρυθμού απώλειας πακέτων. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστεί γραφικά όχι μόνο η τάση επιρροής ανάλογα με την απόσταση, 

αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του σεναρίου, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να συγκριθούν με τα 

αποτελέσματα των υπολοίπων σεναρίων ώστε να προκύψουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά 

αποτελέσματα. Έτσι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 

  

Σχήμα 5-73: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίου 4α – dΑΡ μεταβλητή 

Σχήμα 5-74: Συγκεντρωτικά πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίου 4α – d(Z1,Z2) μεταβλητή 

Ο ακόλουθος πίνακας αφορά στην επιρροή στη λειτουργία των συσκευών ZigBee όταν ο ασύρματος 
δρομολογητής σερβίρει κατέβασμα ταινίας: 
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Κατάσταση λειτουργία: Κατέβασμα αρχείου 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @13m 1,689 8,911 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @7m 22,667 46,067  
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @3m 91,000 100,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @13m 2,156 22,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @7m 53,422 97,378 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @3m 96,244 100,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @13m 37,178 93,711 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @7m 58,200 99,333 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @3m 98,422 100,000 

Πίνακας 5-9: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 4β – Αυξημένη κίνηση 

Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, η λειτουργία ενός WLAN το οποίο παράγει 

σημαντική κίνηση μπορεί ακόμα και να μην επιτρέψει τη λειτουργία των ZigBee συσκευών, με το 

ποσοστό της απώλειας πακέτων να αγγίζει το 100%, ειδικά στις περιπτώσεις έλλειψης οπτικής επαφής 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee. Για αυτό το λόγο, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση 

της παρεμβολής του WLAN Access Point στην ποιότητα της επικοινωνίας των ZigBee συσκευών, τα 

παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στα ακόλουθα διαγράμματα: 

  
Σχήμα 5-75: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4β – 

d(Z1,Z2)<5m & dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-76: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4β – 

5<d(Z1,Z2)<8m & dΑΡ μεταβλητή 

  
Σχήμα 5-77: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4β – 

d(Z1,Z2)>8m & dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-78: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4β – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@13m 
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Σχήμα 5-79: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4β – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@7m 
Σχήμα 5-80: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 4β – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@3m 

 

Οι τρεις πρώτες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν ο ασύρματος δρομολογητής σερβίρει κατέβασμα ταινίας στον 

προσωπικό υπολογιστή, με τη σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee σταθερή την ίδια 
ώρα όπου μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point.  

Από τις γραφικές αυτές παραστάσεις αποδεικνύεται ότι όσο μειώνεται η σχετική απόσταση μεταξύ 

των πομποδεκτών ZigBee και του εκπομπού Bluetooth, η απώλεια πακέτων αυξάνεται σημαντικά. 

Από τη μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω διαγραμμάτων δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές 

συμπέρασμα αναφορικά με τη συμπεριφορά των παρεμβολών για το λόγο ότι στις πιο πολλές 

περιπτώσεις η απώλεια πακέτων αγγίζει το κατώφλι του 100%. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες η 

απώλεια πακέτων είναι μικρότερη του 100%, το οποίο ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει 

οπτική επαφή μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών,  προσεγγίζεται ένα ελαφρά εκθετικό μοντέλο το οποίο 
τείνει προς το 100% ανεξάρτητα της σχετικής απόστασης μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών. 

Τα συμπεράσματα δικαιολογούνται αν αναλογιστούμε ότι: 

 Η ισχύς εκπομπής του WLAN Access Point είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ισχύ εκπομπής του 

ZigBee 

 Η χρησιμοποίηση του δικτύου από το 802.11b είναι συνεχής και δεν αφήνει περιθώρια 
επιτυχών αναμεταδόσεων, εξ ου και η συντριπτική απώλεια πακέτων. 

Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις άνωθι γραφικές παραστάσεις είναι 

ότι όσο η σχετική απόσταση μεταξύ του ZigBee δέκτη και του WLAN Access Point είναι μεγαλύτερη 

των 7 μέτρων κατά προσέγγιση, τότε η επίδραση στην επικοινωνία είναι μεν σημαντική, αφήνει εν 

τούτοις περιθώρια επικοινωνίας. Όταν όμως η σχετική απόσταση μεταξύ των δύο γίνεται μικρότερη 

των επτά μέτρων, τότε η επίδραση γίνεται απαγορευτική, με ακόμα μεγαλύτερη επιρροή όταν δεν 

υφίσταται οπτική επαφή μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, οπότε υπάρχει και μειωμένη ισχύς 

σήματος από πλευράς ZigBee εκπομπού. Εάν το WLAN Access Point βρίσκεται εντός μιας ακτίνας 

κατά προσέγγιση 7 μέτρων από τον ZigBee δέκτη, μείζονα ρόλο παίζει στην απώλεια πακέτων παίζει 
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αυτή η απόσταση, ενώ η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ελάσσονος 
σημασίας. 

Οι τρεις επόμενες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν κρατιέται σταθερή η απόσταση του WLAN Access Point από τον 

δέκτη ZigBee αλλά μεταβάλλεται η σχετική απόσταση τόσο μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee όσο και 
του εκπομπού ZigBee από το WLAN Access Point. 

Τα γενικά ποιοτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των γραφικών 

παραστάσεων είναι ότι : 

1. Mείζονος σημασίας στην απώλεια των πακέτων 802.15.4 είναι η απόσταση του WLAN Access 

Point, ενώ η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ελάσσονος 

σημασίας  

a. Στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι αρκετά απομακρυσμένο από τον 

ZigBee δέκτη, η επίδραση της αύξησης της απόστασης του εκπομπού ZigBee από τον 

δέκτη ZigBee ακολουθεί ένα ελαφρώς εκθετικό μοντέλο. 

b. Στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι σχετικά απομακρυσμένο από τον 

ZigBee δέκτη, σε μία απόσταση μεταξύ τους κατά μέσο όρο επτά μέτρων, η επίδραση 

της αύξησης της απόστασης του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee ακολουθεί 

ένα ελαφρώς λογαριθμικό μοντέλο. 

c. Στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι κοντά στον ZigBee δέκτη, η 

μετάδοση των πακέτων ZigBee καθίσταται σχεδόν αδύνατη, ενώ η επίδραση της 
αύξησης της απόστασης του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ασήμαντη. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστεί γραφικά όχι μόνο η τάση επιρροής ανάλογα με την απόσταση, 

αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του σεναρίου, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να συγκριθούν με τα 

αποτελέσματα των υπολοίπων σεναρίων ώστε να προκύψουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσματα. Έτσι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 

  
Σχήμα 5-81: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίου 4β – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-82: Συγκεντρωτικά πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίου 4β – d(Z1,Z2) μεταβλητή 

 



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΡΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

Σελίδα 274 από 362 

 

5.6.5 Αποτελέσματα Σεναρίου 5 

Το πέμπτο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από WLAN συσκευές. Το πέμπτο σενάριο μας 

επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή μιας πληθώρας παραμέτρων στην αξιοπιστία και ποιότητα 

της ζεύξης δύο ZigBee συσκευών, και πιο συγκεκριμένα: 

1. Της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, μέσω της κίνησης εντός τριών 

διακριτών ακτίνων 

2. Της ύπαρξης ή μη οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη  

3. Της απόστασης της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον εκπομπό ZigBee. Υπενθυμίζεται ότι το 

WLAN Access Point το οποίο παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη 

για κάθε επιμέρους σενάριο 

4. Του παραγόμενου όγκου κίνησης της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι 

παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access Point 802.11b 

(FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας προσωπικός υπολογιστής με 

ενεργοποιημένο το WLAN και για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει 

υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον προσωπικό υπολογιστή. 

b. Οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να 

σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-peer προγράμματος, ώστε να 
υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Όπως και στο σενάριο τέσσερα, κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων 

διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η κρίσιμη παράμετρος η οποία μας ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο 

σενάριο είναι η ισχύς του εκπομπού, και πιο συγκεκριμένα πως επηρεάζει την αξιοπιστία της ζεύξης η 

αυξημένη ισχύς από πλευράς εκπομπού. Έτσι, η βασική διαφοροποίηση αυτού του σεναρίου είναι ότι ο 

εκπομπός ZigBee εκπέμπει τα δεδομένα με αυξημένη ισχύ, δηλαδή λειτουργεί σε «boost mode» όπως 

αυτό περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4. Τα πειραματικά αποτελέσματα παρατίθενται ακολούθως: 

Κατάσταση λειτουργίας: Πλοήγηση 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@13m 0,622 3,178 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@7m 1,155 5,578 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@3m 3,333 15,822 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@13m 0,755 3,489 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@7m 1,800 8,644 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@3m 4,644 20,844 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@13m 1,467 6,822 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@7m 3,489 17,867 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@3m 6,622 32,933 

Πίνακας 5-10: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 5α – Μικρή κίνηση 
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Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, η λειτουργία ενός WLAN το οποίο παράγει έστω κι 

μικρή κίνηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των ZigBee συσκευών, σε ποσοστό έως και 

33%, το οποίο εξαρτάται από την τοπολογία του δικτύου, δηλαδή από την ύπαρξη ή την έλλειψη 

οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, καθώς και από τη σχετική απόσταση μεταξύ του 

WLAN Access Point από τους πομποδέκτες. Για να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση της παρεμβολής του 

WLAN Access Point στην ποιότητα της επικοινωνίας των ZigBee συσκευών, τα παραπάνω 

αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στα ακόλουθα διαγράμματα: 

  

Σχήμα 5-83: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5α – 
d(Z1,Z2)<5m & dΑΡ μεταβλητή 

Σχήμα 5-84: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5α 
– 5<d(Z1,Z2)<8m & dΑΡ μεταβλητή 

  

Σχήμα 5-85: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5α – 
d(Z1,Z2)>8m & dΑΡ μεταβλητή 

Σχήμα 5-86: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5α 
– d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@13m 

  

Σχήμα 5-87: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5α – 
d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@7m 

Σχήμα 5-88: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5α 
– d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@3m 
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Οι τρεις πρώτες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν ο ασύρματος δρομολογητής σερβίρει ιστοσελίδες στον 

προσωπικό υπολογιστή, με τη σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee σταθερή την ίδια 

ώρα όπου μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point.  

Από τις γραφικές αυτές παραστάσεις αποδεικνύεται ότι όσο μειώνεται η σχετική απόσταση μεταξύ 

των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point, η επίδραση στην απώλεια πακέτων ακολουθεί 

μια σχεδόν εκθετική τάση, η οποία είναι πιο απότομη όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των 
ZigBee πομποδεκτών. 

Το συμπέρασμα αυτό δικαιολογείται αν αναλογιστούμε ότι η χρησιμοποίηση του δικτύου από το 

802.11 δεν είναι συνεχής οπότε αφήνει σημαντικά περιθώρια επιτυχών αναμεταδόσεων, καθώς και ότι 
η ισχύς εκπομπής του WLAN Access Point είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ισχύ εκπομπής του ZigBee 

Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις άνωθι γραφικές παραστάσεις είναι 

ότι όσο η σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point είναι 

μεγαλύτερη των 3 μέτρων κατά προσέγγιση, τότε η επίδραση είναι μικρή. Όταν όμως η σχετική 

απόσταση μεταξύ των δύο γίνεται μικρότερη ή ίση των τριών μέτρων, τότε η επίδραση αρχίζει να 

γίνεται σημαντική, με ακόμα μεγαλύτερη επιρροή όταν δεν υφίσταται οπτική επαφή μεταξύ των 
πομποδεκτών ZigBee, οπότε υπάρχει και μειωμένη ισχύς σήματος από πλευράς ZigBee εκπομπού. 

Οι τρεις επόμενες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν κρατιέται σταθερή η απόσταση του WLAN Access Point από τον 

δέκτη ZigBee αλλά μεταβάλλεται η σχετική απόσταση τόσο μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee όσο και 
του εκπομπού ZigBee από το WLAN Access Point. 

Τα γενικά ποιοτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των γραφικών 

παραστάσεων είναι ότι : 

1. όσο μειώνεται η σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access 

Point, η επίδραση στην απώλεια πακέτων ακολουθεί μια σχεδόν εκθετική τάση, η οποία 

είναι πιο απότομη όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών 

2. Η προσέγγιση του WLAN Access Point σε μια ακτίνα κατά προσέγγιση 3 μέτρων από τον 

ZigBee δέκτη συνεπάγεται σημαντική αύξηση του ρυθμού απώλειας πακέτων. Εάν το WLAN 

Access Point βρίσκεται εντός μιας ακτίνας κατά προσέγγιση 3 μέτρων από τον ZigBee δέκτη, 

μείζονα ρόλο παίζει στην απώλεια πακέτων παίζει αυτή η απόσταση, ενώ η απόσταση του 
εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ελάσσονος σημασίας. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστεί γραφικά όχι μόνο η τάση επιρροής ανάλογα με την απόσταση, 

αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του σεναρίου, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να συγκριθούν με τα 

αποτελέσματα των υπολοίπων σεναρίων ώστε να προκύψουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά 

αποτελέσματα. Έτσι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 
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Σχήμα 5-89: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίου 5α – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-90: Συγκεντρωτικά πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίου 5α – d(Z1,Z2) μεταβλητή 

Ο ακόλουθος πίνακας αφορά στην επιρροή στη λειτουργία των συσκευών ZigBee όταν ο ασύρματος 
δρομολογητής σερβίρει κατέβασμα ταινίας: 

Κατάσταση λειτουργία: Κατέβασμα αρχείου 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @13m 1,333 7,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @7m 17,844 37,022 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @3m 73,089 97,533 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @13m 1,844 10,022 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @7m 43,511 95,267 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @3m 93,133 100,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @13m 28,600 69,289 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @7m 48,311 (2174 out of 4500) 97,978 (4409 out of 4500) 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @3m 99,622 (4483 out of 4500) 100,000 (4500 out of 4500) 

Πίνακας 5-11: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 5β – Αυξημένη κίνηση 

Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, η λειτουργία ενός WLAN το οποίο παράγει 

σημαντική κίνηση μπορεί ακόμα και να μην επιτρέψει τη λειτουργία των ZigBee συσκευών, με το 

ποσοστό της απώλειας πακέτων να φτάνει το 100%, ειδικά στις περιπτώσεις έλλειψης οπτικής επαφής 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee. Για αυτό το λόγο, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση 

της παρεμβολής του WLAN Access Point στην ποιότητα της επικοινωνίας των ZigBee συσκευών, τα 

παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στα ακόλουθα διαγράμματα: 
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Σχήμα 5-91: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5β – 

d(Z1,Z2)<5m & dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-92: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5β – 

5<d(Z1,Z2)<8m & dΑΡ μεταβλητή 

  
Σχήμα 5-93: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5β – 

d(Z1,Z2)>8m & dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-94: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5β – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@13m 

  
Σχήμα 5-95: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5β – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@7m 
Σχήμα 5-96: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 5β – 

d(Z1,Z2) μεταβλητή & dΑΡ@3m 

Οι τρεις πρώτες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν ο ασύρματος δρομολογητής σερβίρει κατέβασμα ταινίας στον 

προσωπικό υπολογιστή, με τη σχετική απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee σταθερή την ίδια 
ώρα όπου μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee και του WLAN Access Point.  

Από τις γραφικές αυτές παραστάσεις αποδεικνύεται ότι όσο μειώνεται η σχετική απόσταση μεταξύ 

των πομποδεκτών ZigBee και του εκπομπού Bluetooth, η απώλεια πακέτων αυξάνεται 
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ακολουθώντας ένα ελαφρώς εκθετικό μοντέλο, αν και αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει 

οπτική επαφή μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών,  καθώς για την περίπτωση απώλειας της οπτικής 
επαφής μεταξύ των πομποδεκτών το ποσοστό απώλειας ισούται με το ανώτατο κατώφλι του 100%. 

Τα συμπεράσματα δικαιολογούνται αν αναλογιστούμε ότι: 

 Η ισχύς εκπομπής του WLAN Access Point είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ισχύ εκπομπής του 

ZigBee 

 Η χρησιμοποίηση του δικτύου από το 802.11b είναι συνεχής και δεν αφήνει περιθώρια 

επιτυχών αναμεταδόσεων, εξ ου και η συντριπτική απώλεια πακέτων. 

Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τις άνωθι γραφικές παραστάσεις είναι 

ότι όσο η σχετική απόσταση μεταξύ του ZigBee δέκτη και του WLAN Access Point είναι μεγαλύτερη 

των 7 μέτρων κατά προσέγγιση, τότε η επίδραση στην επικοινωνία είναι μεν σημαντική, αφήνει εν 

τούτοις περιθώρια επικοινωνίας. Όταν όμως η σχετική απόσταση μεταξύ των δύο γίνεται μικρότερη 

των επτά μέτρων, τότε η επίδραση γίνεται απαγορευτική, με ακόμα μεγαλύτερη επιρροή όταν δεν 

υφίσταται οπτική επαφή μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, οπότε υπάρχει και μειωμένη ισχύς 

σήματος από πλευράς ZigBee εκπομπού. Εάν το WLAN Access Point βρίσκεται εντός μιας ακτίνας 

κατά προσέγγιση 7 μέτρων από τον ZigBee δέκτη, μείζονα ρόλο παίζει στην απώλεια πακέτων παίζει 

αυτή η απόσταση, ενώ η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ελάσσονος 
σημασίας. 

Οι τρεις επόμενες γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν την επίδραση στην ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όταν κρατιέται σταθερή η απόσταση του WLAN Access Point από τον 

δέκτη ZigBee αλλά μεταβάλλεται η σχετική απόσταση τόσο μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee όσο και 
του εκπομπού ZigBee από το WLAN Access Point. 

Τα γενικά ποιοτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των γραφικών 

παραστάσεων είναι ότι : 

1. Mείζονος σημασίας στην απώλεια των πακέτων 802.15.4 είναι η απόσταση του WLAN Access 

Point, ενώ η απόσταση του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ελάσσονος 

σημασίας  

a. Στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι αρκετά απομακρυσμένο από τον 

ZigBee δέκτη, η επίδραση της αύξησης της απόστασης του εκπομπού ZigBee από τον 

δέκτη ZigBee ακολουθεί ένα ελαφρώς εκθετικό μοντέλο. 

b. Στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι σχετικά απομακρυσμένο από τον 

ZigBee δέκτη, σε μία απόσταση μεταξύ τους κατά μέσο όρο επτά μέτρων, η επίδραση 

της αύξησης της απόστασης του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee ακολουθεί 

ένα ελαφρώς λογαριθμικό μοντέλο. 

c. Στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι κοντά στον ZigBee δέκτη, η 

μετάδοση των πακέτων ZigBee καθίσταται σχεδόν αδύνατη, ενώ η επίδραση της 
αύξησης της απόστασης του εκπομπού ZigBee από τον δέκτη ZigBee είναι ασήμαντη. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστεί γραφικά όχι μόνο η τάση επιρροής ανάλογα με την απόσταση, 

αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του σεναρίου, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να συγκριθούν με τα 
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αποτελέσματα των υπολοίπων σεναρίων ώστε να προκύψουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσματα. Έτσι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 

  
Σχήμα 5-97: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίου 5β – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-98: Συγκεντρωτικά πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίου 5β – d(Z1,Z2) μεταβλητή 

 

5.6.6 Αποτελέσματα Σεναρίου 6 

Το έκτο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα ημι-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με παρεμβολές οι οποίες προέρχονται μόνο από WLAN συσκευές. Το έκτο σενάριο μας επιτρέπει 

να αξιολογήσουμε την επιρροή μιας πληθώρας παραμέτρων στην αξιοπιστία και ποιότητα της ζεύξης 
δύο ZigBee συσκευών, και πιο συγκεκριμένα: 

1. Της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, μέσω της κίνησης εντός τριών 

διακριτών ακτίνων 

2. Της ύπαρξης ή μη οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη  

3. Της απόστασης της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον εκπομπό ZigBee. Υπενθυμίζεται ότι το 

WLAN Access Point το οποίο παράγει κίνηση η οποία παρεμβάλει στην επικοινωνία των 

συσκευών ZigBee, βρίσκεται σε «τυχαία» θέση ως προς τον πομπό και τον δέκτη ZigBee, σε 

σταθερές αποστάσεις τριών (3), επτά (7) και δεκατριών (13) μέτρων ως προς τον ZigBee δέκτη 

για κάθε επιμέρους σενάριο 

4. Του παραγόμενου όγκου κίνησης της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι 

παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access Point 802.11b 

(FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας προσωπικός υπολογιστής με 

ενεργοποιημένο το WLAN και για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια: 

a. Οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει 

υπηρεσίες πλοήγησης (browsing) στον προσωπικό υπολογιστή. 

b. Οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον ασύρματο δρομολογητή να 

σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-peer προγράμματος, ώστε να 

υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Όπως και στο σενάριο τέσσερα, κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων 

διάρκειας τριών λεπτών έκαστη. Η διαφοροποίηση αυτού του σεναρίου είναι ότι τόσο ο ασύρματος 
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δρομολογητής όσο και ο εκπομπός ZigBee εκπέμπουν σε ελεγχόμενα κανάλια ώστε να μην υπάρχει 

επικάλυψη μεταξύ των καναλιών εκπομπής. Ο ασύρματος δρομολογητής επιλέγεται να μεταδίδει 

πληροφορία στο κανάλι 6, το οποίο έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και ελάχιστη και 

μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee επιλέγεται 

να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 20, το οποίο έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2450 MHz 

και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2449 και 2451 MHz αντίστοιχα. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα παρατίθενται ακολούθως: 

Κατάσταση λειτουργίας: Πλοήγηση 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP@3m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@13m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@7m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP@3m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@13m 0,000 0,111 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@7m 0,000 0,111 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP@3m 0,000 0,156 

Πίνακας 5-12: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 6α – Μικρή κίνηση 

Κατάσταση λειτουργία: Κατέβασμα αρχείου 

Packet Error Rate (%) LOS NLOS 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @13m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @7m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP @3m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @13m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @7m 0,000 0,000 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP @3m 0,000 0,000 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @13m 0,000 0,156 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @7m 0,000 0,133 
d(Ζ1,Ζ2) > 8m & AP @3m 0,000 0,178 

Πίνακας 5-13: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 6β – Αυξημένη κίνηση 

Τα πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη σημαντικής απόστασης μεταξύ των 

κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας του WLAN Access Point και των συσκευών ZigBee μπορεί να 

αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό τις παρεμβολές και κατά συνέπεια τις απώλειες πακέτων οι οποίες 
προέρχονται από τη μεγάλη ισχύ εκπομπής του πρώτου. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα γραφικής 

απεικόνισης αυτών. Εν τούτοις, το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων, είναι ότι εάν υπάρχει ικανοποιητική απόσταση μεταξύ των κεντρικών 

συχνοτήτων λειτουργίας των διαφόρων συσκευών που λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, οι 

παρεμβολές είναι σχεδόν ασήμαντες. Μάλιστα, στην περίπτωση που το φάσμα συχνοτήτων 
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λειτουργίας της μίας συσκευής (ελάχιστη έως μέγιστη συχνότητα λειτουργίας) είναι διάφορο του 

φάσματος λειτουργίας της άλλης, παρατηρείται εκμηδένιση της επιρροής στην αύξηση της απώλειας 

πακέτων. Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση έχει μόνο η συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του σεναρίου 6 με τα αποτελέσματα του σεναρίου 1, όπου δεν υφίστανται 

παρεμβολές, ώστε να αξιολογηθεί ποσοτικά και ποιοτικά η αύξηση της απώλειας των πακέτων. 

5.6.7 Αποτελέσματα Σεναρίου 7 

Το έβδομο σενάριο χρήσης αφορούσε ένα μη-ιδανικό περιβάλλον, όπου ένας ασθενής κινείται σε ένα 

χώρο με σημαντικές παρεμβολές οι οποίες προέρχονται τόσο από WLAN όσο και από Bluetooth 

συσκευές. Το έβδομο σενάριο μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την επιρροή μιας πληθώρας 
παραμέτρων στην αξιοπιστία και ποιότητα της ζεύξης δύο ZigBee συσκευών, και πιο συγκεκριμένα: 

1. Της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, μέσω της κίνησης εντός δύο 

διακριτών ακτίνων 

2. Της απόστασης της παρεμβαλλόμενης συσκευής από τον εκπομπό ZigBee. Υπενθυμίζεται ότι 

για κάθε μία από τις δύο διακριτές ακτίνες, παρεμβάλλουν ένα WLAN Access Point και ένα 

κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth τα οποία παράγουν κίνηση η οποία 

παρεμβάλει στην επικοινωνία των συσκευών ZigBee, και βρίσκονται σε «τυχαία» αλλά σταθερή 

θέση, σε απόσταση επτά μέτρων ως προς τον δέκτη ZigBee, και σε απόσταση τριών μέτρων 

μεταξύ τους 

3. Του παραγόμενου όγκου κίνησης της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Υπενθυμίζεται ότι οι 

παρεμβολές στο περιβάλλον αυτό αναπαρίστανται από ένα WLAN Access Point 802.11b 

(FritzBox) το οποίο «σερβίρει» την κίνηση την οποία ζητάει ένας προσωπικός υπολογιστής με 

ενεργοποιημένο το WLAN καθώς και από ένα κινητό τηλέφωνο και έναν προσωπικό 

υπολογιστή με ενεργοποιημένο το Bluetooth. Για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα σενάρια, 

το κινητό τηλέφωνο και ο προσωπικός υπολογιστής έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth και 

λαμβάνει χώρα μετάδοση mp3 αρχείου 14 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των δεδομένων 

μεταξύ των ZigBee συσκευών, ενώ αναφορικά με τις WLAN συσκευές: 

i. Στην πρώτη περίπτωση οι δύο συσκευές παράγουν μικρή κίνηση, με τον ασύρματο 

δρομολογητή να σερβίρει ιστοσελίδες στον προσωπικό υπολογιστή (απλό 

browsing). 

ii. Στη δεύτερη περίπτωση οι δύο συσκευές παράγουν σημαντική κίνηση, με τον 

ασύρματο δρομολογητή να σερβίρει κατέβασμα ταινίας των 700 ΜΒ μέσω peer-to-
peer προγράμματος, ώστε να υπάρχει συνεχής διακίνηση δεδομένων. 

Κάθε σετ μετρήσεων περιελάμβανε 20 συνεχείς μεταδόσεις δεδομένων διάρκειας τριών λεπτών 

έκαστη. Τόσο ο ασύρματος δρομολογητής όσο και ο εκπομπός ZigBee εκπέμπουν σε ελεγχόμενα 

κανάλια ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των καναλιών εκπομπής. Ο ασύρματος δρομολογητής 

μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 6, το οποίο έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και 

ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee 

μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 17, το οποίο έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2435 MHz και 
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ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2434 και 2436 MHz αντίστοιχα. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα παρατίθενται ακολούθως: 

Packet Error Rate (%) Πλοήγηση Κατέβασμα αρχείου 
d(Ζ1,Ζ2) < 5m & AP,Β1@7m  2,244 44,289 
5< d(Ζ1,Ζ2) <8 & AP,Β1@7m 3,200 93,555 

Πίνακας 5-14: Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών σεναρίου 7 

Τα αποτελέσματα αυτά έχει ενδιαφέρον να αντιπαρατεθούν ως προς τα αποτελέσματα του σεναρίου 4 

το οποίο αφορούσε την επιρροή μόνο από WLAN συσκευές, από όπου και θα μπορέσουν να 

προκύψουν συγκριτικά ποιοτικά αποτελέσματα αναφορικά με την επίδραση της λειτουργίας συσκευών 

Bluetooth κατά τη λειτουργία συσκευών WLAN στην απώλεια πακέτων ZigBee. Τα αποτελέσματα αυτά 

ακολουθούν στην παράγραφο 5.6. 

 

5.6.8 Αποτελέσματα Σεναρίου 8 

Το όγδοο σενάριο χρήσης συνιστά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σεναρίων, προσομοιώνοντας ένα 

πραγματικό οικιακό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβολές είναι τυχαίες και προέρχονται τόσο από Bluetooth όσο και από WLAN 

συσκευές, ενώ η τοπολογία είναι τέτοια που να υποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί υπόψιν κάποιες 

παράμετροι κατά τη σχεδίαση της παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η απόσταση μεταξύ των 

διαφόρων συσκευών και η ύπαρξη ή μη της οπτικής επαφής μεταξύ τους. Ο συνολικός όγκος 

πληροφορίας ο οποίος διακινείται από τις παρεμβαλλόμενες συσκευές είναι μέτριος, 

προσομοιώνοντας μια φυσιολογική καθημερινή χρήση του διαδικτύου, ενώ η κίνηση του ατόμου στο 

χώρο είναι επίσης τυχαία και περιορίζεται μόνο από τη μέγιστη απόσταση αυτού από τον ZigBee δέκτη. 

Το σενάριο περιελάμβανε την πραγματοποίηση μιας συνεχούς καταγραφής χρονικής διάρκειας ίσης με 

εννέα λεπτά, κατά την οποία ο ZigBee εκπομπός έστελνε συνεχώς πακέτα δεδομένων στον ZigBee 

δέκτη, κατά τη διάρκεια της κίνησής του στο χώρο. Δεδομένου ότι η κίνηση του ασθενή στο χώρο ήταν 

χρονομεταβλητή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η χρονική απεικόνιση της επιρροής των παρεμβολών 

καθώς με την πάροδο του χρόνου άλλαζε σημαντικά η σχετική θέση του ZigBee εκπομπού τόσο ως 

προς τον ZigBee δέκτη όσο και ως προς τους παρεμβολείς, για αυτό το λόγο σχεδιάστηκε ένα 

πρωτόκολλο κίνησης το οποίο επαναλήφθηκε έξι φορές και τα αποτελέσματα των οποίων 
παρατίθενται ακολούθως: 

 
Σχήμα 5-99: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 8 – 1ος Κύκλος 
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Σχήμα 5-100: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 8 – 2ος Κύκλος 

 
Σχήμα 5-101: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 8 – 3ος Κύκλος 

 
Σχήμα 5-102: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 8 – 4ος Κύκλος 

 
Σχήμα 5-103: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 8 – 5ος Κύκλος 

 
Σχήμα 5-104: Πειραματικά αποτελέσματα σεναρίου 8 – 6ος Κύκλος 

Τα πειραματικά αποτελέσματα επιδεικνύουν μια σταθερή συμπεριφορά του δικτύου. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τη χρονική κατανομή των απωλειών, απώλειες καταγράφονται 

ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης από τον ZigBee δέκτη και προσέγγισης του 

ασύρματου δρομολογητή ο οποίος παράγει την κίνηση, καθώς και στις δύο περιπτώσεις όπου 

μεσολαβούν δύο συμπαγή εμπόδια μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών. Η αναλογία αυτή γίνεται ακόμα 
πιο εύκολα κατανοητή από τα ακόλουθα διαγράμματα: 
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Σχήμα 5-105: Πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίου 8 – 1ος 
Κύκλος 

Σχήμα 5-106: Πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίου 8 – 2ος 

Κύκλος 

Σχήμα 5-107: Πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίου 8 – 3ος 

Κύκλος 

   
Σχήμα 5-108: Πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίου 8 – 4ος 
Κύκλος 

Σχήμα 5-109: Πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίου 8 – 5ος 

Κύκλος 

Σχήμα 5-110: Πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίου 8 – 6ος 

Κύκλος 
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5.7 Συγκριτικά Αποτελέσματα 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων  σεναρίων που 

έχουν προδιαγραφεί, τα οποία θα μας βοηθήσουν να εξάγουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα 

αναφορικά με την επίδραση των διαφόρων εξωτερικών πηγών στην επικοινωνία των ZigBee συσκευών, 

τα οποία με τη σειρά τους θα μας βοηθήσουν να εξάγουμε κάποια γενικά ποιοτικά αλλά και ποσοτικά 

συμπεράσματα. Για αυτό το λόγο, στην παρούσα παράγραφο γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των προηγούμενων σεναρίων, και πιο συγκεκριμένα γίνεται: 

 Συγκριτική αξιολόγηση της επιρροής της αύξησης της ισχύος εκπομπής του πομπού ZigBee, στη 

λειτουργία του 802.15.4 δικτύου το οποίο υπόκειται σε παρεμβολές από συσκευές Bluetooth 

 Συγκριτική αξιολόγηση της επιρροής της αύξησης της ισχύος εκπομπής του πομπού ZigBee, στη 

λειτουργία του 802.15.4 δικτύου το οποίο υπόκειται σε παρεμβολές από συσκευές 802.11b 

 Συγκριτική αξιολόγηση της επιρροής της αύξησης της απόστασης μεταξύ των κεντρικών 

συχνοτήτων λειτουργίας των δικτύων ZigBee και 802.11b, στη λειτουργία του 802.15.4 δικτύου 

το οποίο υπόκειται σε παρεμβολές από συσκευές 802.11b 

 Συγκριτική αξιολόγηση της παράλληλης επιρροής της λειτουργίας συσκευών Bluetooth και 

802.11b στη λειτουργία του 802.15.4 δικτύου 

5.7.1 Συγκριτικά Αποτελέσματα Αύξησης Ισχύος του πομπού ZigBee, στη λειτουργία 
του δικτύου 802.15.4 το οποίο υπόκειται σε παρεμβολές από συσκευές 
Bluetooth  

Έτσι, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σεναρίων 2 

και 3, ώστε να δούμε κατά πόσον επηρεάζεται η αξιοπιστία της μετάδοσης με την αύξηση της ισχύος 

εκπομπής των συσκευών ZigBee, το οποίο ναι μεν σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και 

μικρότερη διάρκεια ζωής, αλλά μπορεί το trade-off να είναι τέτοιο ώστε να δίνει προστιθέμενη αξία 

στην επιλογή υλοποίησης. Τα συγκριτικά αποτελέσματα μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Στην περίπτωση της ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, η 

επίδραση στην απώλεια πακέτων μπορεί να απεικονιστεί ως ακολούθως: 

  

Σχήμα 5-111: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – d(Z1,Z2)<5m. 

Σχήμα 5-112: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – 5<d(Z1,Z2)<8m. 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 802.15.4 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WPAN 
                                              ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

Σελίδα 287 από 362 

 

  

Σχήμα 5-113: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – d(Z1,Z2)>8m. 

Σχήμα 5-114: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – dB@13m. 

  

Σχήμα 5-115: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – dB@7m. 

Σχήμα 5-116: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – dB@3m. 

Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την αξιολόγηση των άνωθι 

διαγραμμάτων είναι ότι η αύξηση της ισχύος εκπομπής των συσκευών ZigBee συνεπάγεται τη μείωση 

της απώλειας πακέτων σε ποσοστά της τάξης του 25% - 30% επί των απωλεσθέντων πακέτων, ή 

αλλιώς την επιτυχή μετάδοση πρόσθετου ποσοστού 70% - 75% επί των πακέτων που απορρίπτονται 
είτε λόγω μη λήψης είτε λόγω λανθασμένου CRC. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστούν γραφικά και τα συνολικά αποτελέσματα των σεναρίων τα οποία 

αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

  

Σχήμα 5-117: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – dB μεταβλητή 

Σχήμα 5-118: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – LOS – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 
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τα οποία τεκμηριώνουν την σημαντική αύξηση της απόδοσης, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν ότι τα 

αποτελέσματα αυτά είναι ακόμα πιο έντονα όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του ZigBee δέκτη από 

τον ZigBee εκπομπό, και όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ του Bluetooth εκπομπού και του 
ZigBee δέκτη. 

Στην περίπτωση της απώλειας οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, η επίδραση στην 
απώλεια πακέτων μπορεί να απεικονιστεί ως ακολούθως: 

  

Σχήμα 5-119: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – d(Z1,Z2)<5m. 

Σχήμα 5-120: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – 5<d(Z1,Z2)<8m. 

  

Σχήμα 5-121: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – d(Z1,Z2)>8m. 

Σχήμα 5-122: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – dB@13m. 

  

Σχήμα 5-123: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – dB@7m. 

Σχήμα 5-124: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – dB@3m. 
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Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την αξιολόγηση των άνωθι 

διαγραμμάτων είναι ότι η αύξηση της ισχύος εκπομπής των συσκευών ZigBee συνεπάγεται τη μείωση 

της απώλειας πακέτων σε ποσοστά που ποικίλλουν από 15% - 35% επί των απωλεσθέντων πακέτων, 

ή αλλιώς την επιτυχή μετάδοση πρόσθετου ποσοστού 65% - 85% % επί των πακέτων που 

απορρίπτονται είτε λόγω μη λήψης είτε λόγω λανθασμένου CRC. 

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστούν γραφικά και τα συνολικά αποτελέσματα των σεναρίων τα οποία 

αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

  

Σχήμα 5-125: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – dB μεταβλητή 

Σχήμα 5-126: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 2 & 3 – ΝLOS – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

τα οποία τεκμηριώνουν τη σημαντική αύξηση της απόδοσης, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν ότι τα 

αποτελέσματα αυτά είναι ακόμα πιο έντονα όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του ZigBee δέκτη από 

τον ZigBee εκπομπό, και όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ του Bluetooth εκπομπού και του 

ZigBee δέκτη. Εν τούτοις, γίνεται φανερό ότι η παρεμβολή συμπαγών εμποδίων μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών συνεπάγεται τη μετρίαση της αύξησης της απόδοσης του δικτύου. Αυτό γίνεται ακόμα 

πιο φανερό από τα διαγράμματα 5-127 και 5-128 όπου απεικονίζονται γραφικά τα συνολικά συγκριτικά 
αποτελέσματα των δύο σεναρίων. 

  

Σχήμα 5-127: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίων 2 & 3– dB μεταβλητή 

Σχήμα 5-128: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίων 2 & 3– d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Από τα διαγράμματα όμως αυτά προκύπτει και το συμπέρασμα ότι η αύξηση της ισχύος εκπομπής του 

ZigBee μπορεί να αντισταθμίσει ως ένα βαθμό την έλλειψη οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών. 
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5.7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Αύξησης Ισχύος του πομπού ZigBee, στη λειτουργία 
του δικτύου 802.15.4 το οποίο υπόκειται σε παρεμβολές από συσκευές 802.11b 

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

σεναρίων 4 και 5, ώστε να δούμε κατά πόσον επηρεάζεται η αξιοπιστία της μετάδοσης με την αύξηση 

της ισχύος εκπομπής των συσκευών ZigBee, το οποίο ναι μεν σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση 

ενέργειας και μικρότερη διάρκεια ζωής, αλλά μπορεί το trade-off να είναι τέτοιο ώστε να δίνει 

προστιθέμενη αξία στην επιλογή υλοποίησης. Τα συγκριτικά αποτελέσματα μπορούν να συνοψισθούν 

στα ακόλουθα διαγράμματα.  

Στην περίπτωση της ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, όπου λαμβάνει χώρα 

μέτρια κίνηση από τις συσκευές WLAN, η επίδραση στην απώλεια πακέτων μπορεί να απεικονιστεί ως 

ακολούθως: 

  
Σχήμα 5-129: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – d(Z1,Z2)<5m. 
Σχήμα 5-130: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – 5<d(Z1,Z2)<8m. 

  
Σχήμα 5-131: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – d(Z1,Z2)>8m. 
Σχήμα 5-132: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – dΑΡ@13m. 
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Σχήμα 5-133: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – dΑΡ@7m. 
Σχήμα 5-134: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – dΑΡ@3m. 

Κατά αναλογία με τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου, η αύξηση της ισχύος εκπομπής 

των συσκευών ZigBee συνεπάγεται την μείωση του ρυθμού απώλειας πακέτων. Το γενικό ποιοτικό 

συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων στην προκειμένη περίπτωση 

είναι ότι η αύξηση της ισχύος εκπομπής συνεπάγεται μια αύξηση του ρυθμού επιτυχούς μετάδοσης επί 
των απωλεσθέντων πακέτων της τάξεως του 10% - 20%.  

Επιπλέον, έχει αξία να απεικονιστούν γραφικά και τα συνολικά αποτελέσματα των σεναρίων τα οποία 
αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα 

  
Σχήμα 5-135: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-136: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – LOS – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αποτελέσματα, φαίνεται να υπάρχει μια πιο ομαλή καλυτέρευση των 

αποτελεσμάτων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αρκετά μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής των συσκευών 

WLAN τόσο από τις συσκευές Bluetooth όσο και από τις συσκευές ZigBee, το οποίο συνεπάγεται την 

εξάλειψη της εκθετικής και λογαριθμικής τάσης η οποία παρουσιάζεται στα διαγράμματα απεικόνισης 

της επιρροής της αύξησης της ισχύος των συσκευών ZigBee ως προς τις παρεμβολές από τις Bluetooth 
συσκευές.  

Στην περίπτωση της απώλειας της οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee, τα αποτελέσματα 
προσαρμόζονται όπως απεικονίζεται γραφικά στα ακόλουθα διαγράμματα: 
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Σχήμα 5-137: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – d(Z1,Z2)<5m. 
Σχήμα 5-138: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – 5<d(Z1,Z2)<8m. 

  

Σχήμα 5-139: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – d(Z1,Z2)>8m. 

Σχήμα 5-140: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – dΑΡ@13m. 

  

Σχήμα 5-141: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – dΑΡ@7m. 

Σχήμα 5-142: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – dΑΡ@3m. 

Και στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι η αύξηση του συνολικού ρυθμού επιτυχούς 

μετάδοσης πακέτων είναι πιο μετριασμένη από ότι στην αντίστοιχη περίπτωση παρεμβολών από 

συσκευές Bluetooth, όμως στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μείωση στον ρυθμό επιτυχούς 

μετάδοσης και ως προς την περίπτωση ύπαρξης οπτικής επαφής, το οποίο επίσης δικαιολογείται αν 

αναλογιστούμε ότι η αύξηση της ισχύος εκπομπής ισοσκελίζεται με την απώλεια της οπτικής επαφής. 

Συγκεντρωτικά αυτό μπορεί να απεικονιστεί και από τα ακόλουθα διαγράμματα: 
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Σχήμα 5-143: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-144: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνολική συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων η οποία 

παρατίθεται στα διαγράμματα 5-145 και 5-146. 

  

Σχήμα 5-145: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίων 4α & 5α – dB μεταβλητή 

Σχήμα 5-146: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά 
αποτελέσματα σεναρίων 4α & 5α – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Τα διαγράμματα αυτά κάνουν ακόμα πιο φανερή τη γενικότερη επιρροή της ισχύος εκπομπής στην 

αξιοπιστία του δικτύου. Όπως φαίνεται, όταν ο ασύρματος δρομολογητής είναι πολύ κοντά στο δίκτυο 

802.15.4, η αύξηση της ισχύος εκπομπής του 802.15.4 πομπού έχει πάρα πολύ μικρή (και σε κάποιες 

περιπτώσεις σχεδόν μηδενική) επίδραση στη μείωση της απώλειας των πακέτων. Μεγαλύτερη 

επίδραση στην προκειμένη περίπτωση παίζει η ύπαρξη οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών, παρά η αύξηση της ισχύος. Βέβαια, εάν η αύξηση της ισχύος εκπομπής ήταν τέτοια ώστε 

να υπερνίκαγε την απώλεια της οπτικής επαφής, τότε τα διαγράμματα θα επιδείκνυαν διαφορετική 

συμπεριφορά, με την απώλεια των πακέτων στην περίπτωση της έλλειψης οπτικής επαφής με 

αυξημένη ισχύ να είναι παρεμφερής με την απώλεια των πακέτων στην περίπτωση της ύπαρξης 

οπτικής επαφής με κανονική ισχύ, όπως δηλαδή συμβαίνει στην περίπτωση παρεμβολών από 

Bluetooth συσκευές. Για να συμβεί όμως αυτό ο εκπομπός ZigBee θα έπρεπε να λειτουργεί σε ένα 
επίπεδο ισχύος της τάξεως των +3dBm με +4dBm. 

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση αυξημένης κίνησης από πλευράς συσκευών WLAN, 

ανεξαρτήτως του αν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee ή όχι, παρατηρούμε ότι 
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υπάρχει προσέγγιση του κατωφλίου του ρυθμού απώλειας του 100%, ειδικά στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχει μείωση της απόστασης μεταξύ του WLAN Access Point και του ZigBee δέκτη. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αυξημένης κίνησης με ύπαρξη οπτικής επαφής απεικονίζονται 
γραφικά από τα ακόλουθα διαγράμματα: 

  

Σχήμα 5-147: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – LOS – d(Z1,Z2)<5m. 

Σχήμα 5-148: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – LOS – 5<d(Z1,Z2)<8m. 

  

Σχήμα 5-149: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – LOS – d(Z1,Z2)>8m. 

Σχήμα 5-150: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – LOS – dΑΡ@13m. 

  

Σχήμα 5-151: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – LOS – dΑΡ@7m. 

Σχήμα 5-152: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – LOS – dΑΡ@3m. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση παρατηρείται αισθητή βελτίωση της αξιοπιστίας της ζεύξης με 

το ποσοστό απώλειας των πακέτων ZigBee να μειώνεται κατά ένα ποσοστό της τάξης του 10%, το οποίο 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 802.15.4 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WPAN 
                                              ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

Σελίδα 295 από 362 

 

όμως εξαρτάται από την τοπολογία του δικτύου και από τις σχετικές αποστάσεις των πομποδεκτών 

ZigBee και του WLAN Access Point. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία απεικονίζονται στα 
ακόλουθα δύο διαγράμματα τεκμηριώνουν το συμπέρασμα αυτό. 

  
Σχήμα 5-153: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4β & 5β – LOS – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-154: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4β & 5β – LOS – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Στην περίπτωση αυξημένης κίνησης και έλλειψης οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών, 

όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις υπάρχει άμβλυνση της καλυτέρευσης των αποτελεσμάτων. 
Αυτό απεικονίζεται γραφικά από τα ακόλουθα διαγράμματα: 

  
Σχήμα 5-155: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – d(Z1,Z2)<5m. 
Σχήμα 5-156: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – 5<d(Z1,Z2)<8m. 

  

Σχήμα 5-157: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – d(Z1,Z2)>8m. 

Σχήμα 5-158: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – dΑΡ@13m. 
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Σχήμα 5-159: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – dΑΡ@7m. 

Σχήμα 5-160: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 
σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – dΑΡ@3m. 

Η άμβλυνση της καλυτέρευσης των αποτελεσμάτων μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αύξηση της 

ισχύος εκπομπής της συσκευής ZigBee ισοσκελίζεται από την έλλειψη οπτικής επαφής η οποία 

συνεπάγεται μείωση της ισχύος, η οποία δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να επιφέρει μεγαλύτερη μείωση 

του ρυθμού απώλειας πακέτων. Η μεγαλύτερη αύξηση επιτυχών μεταδόσεων πακέτων επιτυγχάνεται 

στην περίπτωση που το WLAN Access Point είναι αρκετά απομακρυσμένο από τους πομποδέκτες 

ZigBee. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς στην περίπτωση αυτή έχουμε μικρότερες 
παρεμβολές οπότε και καλύτερη απόδοση των πομποδεκτών ZigBee ανεξαρτήτως ισχύος εκπομπής. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία απεικονίζονται στα ακόλουθα δύο διαγράμματα 
τεκμηριώνουν το ποιοτικό αυτό συμπέρασμα: 

  
Σχήμα 5-161: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4β & 5β – ΝLOS – dΑΡ μεταβλητή 
Σχήμα 5-162: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4α & 5α – ΝLOS – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνολική συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων η οποία 

παρατίθεται στα διαγράμματα 5-163 και 5-164. Τα διαγράμματα αυτά κάνουν ακόμα πιο φανερή τη 

γενικότερη επιρροή τόσο της ισχύος εκπομπής όσο και του όγκου της διακινούμενης πληροφορίας από 

πλευράς παρεμβολέα στην αξιοπιστία του δικτύου. Όπως φαίνεται και από αυτές τις συγκεντρωτικές 

γραφικές παραστάσεις, όταν ο ασύρματος δρομολογητής είναι πολύ κοντά στο δίκτυο 802.15.4, η 

αύξηση της ισχύος εκπομπής του 802.15.4 πομπού έχει πάρα πολύ μικρή (και σε κάποιες περιπτώσεις 

σχεδόν μηδενική) επίδραση στη μείωση της απώλειας των πακέτων. Μείζονος σημασίας στην 

περίπτωση παρεμβολών από 802.11b συσκευές είναι η απόσταση της 802.11b συσκευής από το 
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802.15.4 δίκτυο, δευτερεύουσας σημασίας η ύπαρξη οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών, 
και τριτεύουσας σημασίας η αύξηση της ισχύος εκπομπής. 

  
Σχήμα 5-163: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίων 4β & 5β – dB μεταβλητή 
Σχήμα 5-164: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά 

αποτελέσματα σεναρίων 4β & 5β – d(Ζ1,Ζ2) μεταβλητή 

Όπως φαίνεται, η αύξηση της ισχύος εκπομπής της συσκευής ZigBee μπορεί να επιφέρει σημαντική 

καλυτέρευση των αποτελεσμάτων, μόνο όμως στην περίπτωση που η WLAN συσκευή είναι αρκετά 

απομακρυσμένη από τους ZigBee πομποδέκτες. Στις περιπτώσεις όπου το WLAN Access Point είναι σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 7 μέτρων από τον ZigBee δέκτη, μείζονος σημασίας για την απώλεια 

πακέτων είναι η απόσταση του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη. Στην αντίθετη όμως περίπτωση 

όπου το WLAN Access Point είναι σε απόσταση μικρότερη των 7 μέτρων από τον ZigBee δέκτη, μείζονος 

σημασίας για την απώλεια πακέτων είναι η απόσταση του WLAN Access Point από τον ZigBee δέκτη και 

ελάσσονος σημασίας η απόσταση του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη. 

 

5.7.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα της Επιρροής της Απόστασης των Κεντρικών 
Συχνοτήτων Λειτουργίας Μεταξύ των Συσκευών 802.11 και 802.15.4 

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επιπλέον η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

επιρροής της αύξησης των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργία μεταξύ των συσκευών 802.11b και 

802.15.4. Υπενθυμίζεται, ότι ενώ στο σενάριο 4 ο ασύρματος δρομολογητής μεταδίδει πληροφορία στο 

κανάλι 6, το οποίο βάσει του πίνακα 5-1 έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και 

ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee 

μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 17, το οποίο βάσει του ίδιου πίνακα έχει κεντρική συχνότητα 

λειτουργίας τα 2435 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2434 και 2436 MHz 

αντίστοιχα, στο σενάριο 6 ο ασύρματος δρομολογητής επιλέγεται να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 

6, το οποίο βάσει του πίνακα 5-1 έχει κεντρική συχνότητα λειτουργίας τα 2437 MHz και ελάχιστη και 

μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2426 και 2448 MHz αντίστοιχα, ενώ ο εκπομπός ZigBee επιλέγεται 

να μεταδίδει πληροφορία στο κανάλι 20, το οποίο βάσει του ίδιου πίνακα έχει κεντρική συχνότητα 

λειτουργίας τα 2450 MHz και ελάχιστη και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τα 2449 και 2451 MHz 
αντίστοιχα, ούτως ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ αυτών. 
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Τα συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των σεναρίων 1 και 6 μπορούν να απεικονιστούν γραφικά στο 
ακόλουθο διάγραμμα 

 
Σχήμα 5-165: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα σεναρίων 4β & 5β – dB μεταβλητή 

Από ότι φαίνεται η επίδραση της αύξησης της απόστασης των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας των 

συσκευών WLAN από τις συσκευές ZigBee είναι καταλυτικής σημασίας για την αύξηση του ρυθμού 

επιτυχών μεταδόσεων των πακέτων ZigBee. Από ότι φαίνεται και από τα διαγράμματα υπάρχει μια 

πολύ μικρή αύξηση στο ρυθμό απώλειας πακέτων, ο οποίος παρατηρείται στην περίπτωση που η 

απόσταση μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών είναι μεγάλη, οπότε η αύξηση αυτή μπορεί και να 

αποδοθεί στη λειτουργία των ZigBee συσκευών. Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα το οποίο μπορεί να 

προκύψει είναι ότι η αύξηση της απόστασης μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων, και πιο συγκεκριμένα 

η επιλογή συχνοτήτων λειτουργίας τέτοιων ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των φασμάτων 

λειτουργίας των συσκευών μπορεί να εξασφαλίσει αποσφαλματοποιημένες μεταδόσεις, στο ποσοστό 

που μπορεί να εξασφαλίσει η τεχνολογία 802.15.4, καθώς ακόμα και χωρίς την ύπαρξη παρεμβολών 
παρατηρείται μια πολύ μικρή απώλεια πακέτων. 

 

5.7.4 Συγκριτικά Αποτελέσματα της Επιρροής της Λειτουργίας 802.15.1 Συσκευών 
κατά τη διάρκεια Λειτουργίας 802.11 Συσκευών στη Λειτουργία 80.15.4 
Συσκευών 

Όπως προαναφέρθηκε, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της επιρροής της λειτουργίας συσκευών 

Bluetooth στη λειτουργία συσκευών ZigBee, κατά τη διάρκεια παρεμβολών από συσκευές WLAN. Αυτήν 

την περίπτωση καλύπτει το σενάριο 7, για το οποίο έχουν παρατεθεί τα πειραματικά αποτελέσματα. 

Πέραν όμως των αυτόνομων αποτελεσμάτων του σεναρίου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιδιαστολή 

με τα αποτελέσματα του σεναρίου 4 τα οποία απεικονίζουν την παρεμβολή μόνο από WLAN συσκευές. 

Αυτό θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε κατά πόσον η λειτουργία των συσκευών Bluetooth 

επηρεάζει στην πράξη τη λειτουργία των συσκευών WLAN. Τα συγκριτικά αποτελέσματα παρατίθενται 

στα ακόλουθα διαγράμματα, όπου το διάγραμμα 5-166 απεικονίζει την επιρροή της λειτουργίας 

συσκευών Bluetooth στην απώλεια πακέτων του δικτύου ZigBee, ενώ παράλληλα τα δίκτυα αυτά 

υφίστανται παρεμβολές από δίκτυο 802.11b το οποίο παράγει μέτρια κίνηση, ενώ το διάγραμμα 5-167 
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απεικονίζει την επιρροή της λειτουργίας συσκευών Bluetooth στην απώλεια πακέτων του δικτύου 

ZigBee, ενώ παράλληλα τα δίκτυα αυτά υφίστανται παρεμβολές από δίκτυο 802.11b το οποίο παράγει 

μεγάλη κίνηση. Και στα δύο σενάρια το δίκτυο Bluetooth παράγει μεγάλη κίνηση (ανταλλαγή αρχείου) 

καθώς όπως αποδείχθηκε από τα προηγούμενα σενάρια η παραγωγή μικρής κίνησης από τα δίκτυα 

Bluetooth έχει πολύ μικρή επιρροή στην απόδοση του δικτύου 802.15.4, λόγω του μηχανισμού 
μεταπήδησης συχνότητας. 

  
Σχήμα 5-166: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4 & 7 – μέτρια κίνηση 802.11b 
Σχήμα 5-167: Συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα 

σεναρίων 4 & 7 – μεγάλη κίνηση 802.11b 

Από τα διαγράμματα αυτά φαίνεται ότι η παράλληλη λειτουργία συσκευών Bluetooth και συσκευών 

WLAN μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία συσκευών ZigBee. Αυτό έρχεται να επαληθεύσει 

τα πειραματικά αποτελέσματα άλλων ερευνητών (Chiasserini, 2002), (Golmie, 2003), (Ferro, 2005), (HP, 

2004), (Karjalainen, 2002), (Phillips, 2004), (Shuaib, 2007), (Zeadally , 2004), οι οποίοι έχουν αποδείξει 

στο παρελθόν ότι η λειτουργία συσκευών Bluetooth μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη 

λειτουργία συσκευών WLAN, και πιο συγκεκριμένα έχουν σημαντική επίδραση στο throughput του 

WLAN δικτύου, το οποίο πέφτει σημαντικά όσο μειώνεται η απόσταση μεταξύ των δύο δικτύων. 

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται με τη σειρά τους να επαληθεύσουν και να τεκμηριώσουν τα άνωθι 

αποτελέσματα. Η παράλληλη λειτουργία των συσκευών Bluetooth και συσκευών WLAN έχει ως 

συνέπεια τη μείωση του throughput του WLAN δικτύου, το οποίο ερμηνεύεται ως ανάγκη 

επαναμετάδοσης πακέτων WLAN. Όμως, η λειτουργία του WLAN επηρεάζει τη λειτουργία των 

συσκευών ZigBee όπως έχει αποδειχτεί, συνεπώς η μείωση του throughput του WLAN δικτύου, ή 

αλλιώς η αύξηση του διακινούμενου όγκου δεδομένων το οποίο συνεπάγεται η επαναμετάδοση 

πακέτων, συνεπάγεται μη γραμμική αύξηση του ρυθμού απώλειας των ZigBee πακέτων. Για αυτό το 

λόγο, η παράλληλη λειτουργία Bluetooth και WLAN συσκευών δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση του 

ρυθμού απώλειας πακέτων, αλλά μη γραμμική, σχεδόν εκθετική αύξηση του ρυθμού απώλειας, 

ανάλογα με την τοπολογία του δικτύου, δηλαδή τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων 

εκπομπών και του διακινούμενου όγκου δεδομένων. 

Από την άλλη μεριά, η ύπαρξη απλά ανιχνεύσιμων Bluetooth συσκευών οι οποίες δεν παράγουν 

σημαντική κίνηση δεν έχουν την ίδια επίδραση, καθώς η επίδρασή τους λόγω του μηχανισμού 

μεταπήδησης συχνότητας στην παρεμβολή σε 802.11 πακέτα είναι κατά πολύ περιορισμένη (κατά 
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αναλογία με το σενάριο 2) το οποίο και συνεπάγεται την κατά πολύ μικρότερη επίδραση στην ανάγκη 
αναμετάδοσης πακέτων 802.11 και άρα εξίσου μικρή επίδραση στο ρυθμό απώλειας πακέτων 802.15.4 

 

5.7.5 Συγκριτικά Αποτελέσματα Σεναρίων 

Στο σημείο αυτό τέλος έχει ενδιαφέρον να δούμε πως μεταβάλλονται οι διάφορες παράμετροι 

συγκεντρωτικά, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές τοπολογίες και τις διαφορετικές παρεμβολές. Τα 
αποτελέσματα παρατίθενται γραφικά στα ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Σχήμα 5-168: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα σεναρίων – d(παρεμβολέα) μεταβλητή 

 
Σχήμα 5-169: Συνολικά συγκριτικά πειραματικά αποτελέσματα σεναρίων – d(παρεμβολέα) σταθερή 
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Από τα διαγράμματα αυτά γίνεται ακόμα πιο φανερή η επίδραση που έχουν οι διαφορετικές 

παράμετροι στην απόδοση του δικτύου 802.15.4 Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα αυτά, οι 
παράμετροι οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός τέτοιου δικτύου είναι οι ακόλουθες: 

 Η απόσταση μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών. Όσο πιο μικρή απόσταση μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών, τόσο μικρότερος ο ρυθμός απώλειας πακέτων. 

 Η έλλειψη οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών. Η έλλειψη οπτικής επαφής 

πρακτικά συνεπάγεται μείωση της ισχύος λήψης από πλευράς δέκτη. Η έλλειψη οπτικής 

επαφής μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της ισχύος εκπομπής ή από την αύξηση της 

ευαισθησίας του δέκτη. 

 Ο τύπος της παρεμβαλλόμενης συσκευής. Το γενικό ποιοτικό συμπέρασμα είναι ότι οι 

παρεμβολές οι οποίες προέρχονται από Bluetooth συσκευές είναι πιο ήπιες από τις 

παρεμβολές οι οποίες προέρχονται από συσκευές WLAN. Εν τούτοις σημαντικό ρόλο παίζει και 

η τοπολογία του δικτύου και ο όγκος της παραγόμενης κίνησης από την κάθε συσκευή. 

 Ο όγκος της μεταδιδόμενης πληροφορίας από τις παρεμβαλλόμενες συσκευές. Γενικά, το 

ποιοτικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μικρή διακίνηση πληροφορίας συνεπάγεται 

χαμηλό ρυθμό απώλειας πακέτων, καθώς δίνεται η δυνατότητα στο μηχανισμό αναμετάδοσης 

τον οποίο υποστηρίζει το 802.15.4 να μεταδώσει τα πακέτα για τα οποία δεν επιστρέφεται 

επιβεβαίωση έως και 4 φορές, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς λήψης 

των πακέτων από την πλευρά του δέκτη. Εν τούτοις, ο μεγάλος όγκος διακινούμενης 

πληροφορίας από πλευράς των παρεμβαλλόμενων συσκευών μπορεί να λειτουργήσει 

απαγορευτικά για το 802.15.4 δίκτυο, καθώς η χρησιμοποίηση του δικτύου από πλευράς 

παρεμβαλλόμενων συσκευών και η χαμηλότερη ισχύς εκπομπής από πλευράς συσκευών 

802.15.4 μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες έως και 100%. 

 Η απόσταση των παρεμβαλλόμενων συσκευών από το 802.15.4 δίκτυο. Όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσματα των σεναρίων και όπως θα αναλυθεί και στην επόμενη παράγραφο, η αύξηση 

της απόστασης μεταξύ των παρεμβαλλόμενων συσκευών και του 802.15.4 δικτύου μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση του ρυθμού απώλειας πακέτων 

 Η αύξηση της απόστασης μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας των συσκευών 

802.11b και 802.15.4. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των σεναρίων η αύξηση της 

απόστασης αυτής μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μείωση, ή ακόμα και στην εκμηδένιση 
των παρεμβολών. 
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5.8 Ποιοτικά Συμπεράσματα και Προτάσεις για Υλοποίηση WPAN για 
Εφαρμογές Κατ’ Οίκον Νοσηλείας 

 

Όπως μπορεί να γίνει φανερό από τα πιο πάνω αποτελέσματα, η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον 

νοσηλείας με χρησιμοποίηση δικτύων μικρής εμβέλειας εξαρτάται σε σημαντικό ποσοστό από τη 

γενικότερη τοπολογία τόσο του δικτύου WPAN καθ’ αυτού, όσο και υπόλοιπων δικτύων τα οποία 

λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων και τα οποία μπορεί να παρεμβάλλουν στη λειτουργία του 

πρώτου. Για αυτό το λόγο χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός, και χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν 

κάποιες παράμετροι, οι οποίες συνοψίζονται στην παρούσα παράγραφο. 

Έτσι, τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από τα άνωθι αποτελέσματα 

καθώς και από την αναδρομή στη βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα: 

 Αναφορικά με τον αριθμό των κόμβων που απαρτίζουν ένα ασύρματο δίκτυο προσωπικής 

εμβέλειας, εν αντιθέσει με τα δίκτυα ελέγχου συσκευών τα οποία απαιτούν την περιοδική 

μετάδοση πολύ μικρών πακέτων δεδομένων τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την αλλαγή 

της κατάστασης των συσκευών, στην περίπτωση του σχηματισμού δικτύου για παρακολούθηση 

ασθενών απαιτείται η συνεχής μετάδοση σχετικά μεγάλου όγκου δεδομένων (π.χ. μετάδοση 

κυματομορφών ΗΚΓ) το οποίο επιφέρει περιορισμούς αναφορικά με το μέγιστο αριθμό 

κόμβων. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση δικτύου το οποίο απαιτεί τη συνεχή μετάδοση 

δεδομένων βιοσημάτων, ο μέγιστος αριθμός των κόμβων που το απαρτίζουν δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος των τριών ή τεσσάρων, καθώς αύξηση του αριθμού των κόμβων 

συνεπάγεται: 

o Αύξηση του αριθμού των συγκρούσεων μεταξύ των πακέτων 

o Αύξηση του ρυθμού απώλειας πακέτων (PER) ή αλλιώς μείωση του ρυθμού επιτυχούς 

παράδοσης πακέτων, ειδικά στην περίπτωση υπηρεσίας η οποία δεν υποστηρίζει την 

ανταλλαγή επιβεβαιώσεων μεταξύ των κόμβων 

o Αύξηση της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά κόμβο, ως άμεση συνέπεια της αύξησης 

των αναμεταδόσεων 

o Μείωση του αποδοτικού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων 

o Μείωση της αθροιστικής απόδοσης ρυθμού κορεσμού 

o Μείωση της συνολικής αποδοτικότητας του δικτύου 

 Αναφορικά με την απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών, όπως φαίνεται και από τα 

πειραματικά αποτελέσματα το εύρος εκπομπής είναι ικανοποιητικό για να καλύψει τις ανάγκες 

της κατ’ οίκον νοσηλείας. Στην περίπτωση που υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των πομποδεκτών 

και δεν υπάρχουν παρεμβολές, η μετάδοση είναι αποσφαλματοποιημένη για αποστάσεις 

ακόμα και μεγαλύτερες των δέκα μέτρων. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχουν 

παρεμβαλλόμενες συσκευές, αναμένεται απόδοση του δικτύου παρεμφερής με την 

ονομαστική απόδοση αυτού, το οποίο εξαρτάται από τον εκάστοτε κατασκευαστή. 
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 Αναφορικά με την ύπαρξη ή την έλλειψη της οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών, όπως 

ήταν αναμενόμενο αποδεικνύεται ότι απουσία άλλων παρεμβολών, η έλλειψη οπτικής επαφής 

μπορεί να παίξει ένα μικρό ρόλο στη μείωση της απόδοσης του δικτύου. Στην προκειμένη 

περίπτωση, ο κατασκευαστής δίνει ονομαστικό εύρος δράσης τα 30 μέτρα σε εσωτερικό 

περιβάλλον. Εν τούτοις, αποδείχθηκε πειραματικά ότι υπάρχει πολύ μικρή απώλεια πακέτων 

για αποστάσεις μεγαλύτερες των 8 μέτρων. Για αυτό το λόγο μπορεί να σχεδιαστεί το 

ακόλουθο διάγραμμα, το οποίο αποτυπώνει γραφικά την ποιοτική εκτίμηση αύξησης του 

ρυθμού απώλειας πακέτων βάσει της απόστασης του ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη, 

για τις περιπτώσεις ύπαρξης ή απώλειας της οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών. 

 
Σχήμα 5-170: Ποιοτική εκτίμηση αύξησης του ρυθμού απώλειας πακέτων βάσει της απόστασης του 

ZigBee εκπομπού από τον ZigBee δέκτη 
 Αναφορικά με τον τύπο της παρεμβαλλόμενης συσκευής, όπως προαναφέρθηκε το γενικό 

ποιοτικό συμπέρασμα είναι ότι οι παρεμβολές οι οποίες προέρχονται από Bluetooth συσκευές 

είναι πιο ήπιες από τις παρεμβολές οι οποίες προέρχονται από συσκευές WLAN. Εν τούτοις 

σημαντικό ρόλο παίζει και η τοπολογία του δικτύου και ο όγκος της παραγόμενης κίνησης από 

την κάθε συσκευή, παράμετροι οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν στη συνέχεια προκειμένου να 

αποτυπωθούν γραφικά οι ποιοτικές εκτιμήσεις της επίδρασης αυτών στη λειτουργία των 

δικτύων 802.15.4 

  Αναφορικά με τον όγκο της μεταδιδόμενης πληροφορίας από τις παρεμβαλλόμενες συσκευές, 

αποδείχθηκε ότι η διακίνηση μικρού όγκου πληροφορίας συνεπάγεται χαμηλό ρυθμό απώλειας 

πακέτων, καθώς δίνεται η δυνατότητα στο μηχανισμό αναμετάδοσης τον οποίο υποστηρίζει το 

802.15.4 να μεταδώσει τα πακέτα για τα οποία δεν επιστρέφεται επιβεβαίωση έως και 4 

φορές, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς λήψης των πακέτων από την 

πλευρά του δέκτη. Εν τούτοις, η διακίνηση μεγάλου όγκου πληροφορίας από πλευράς των 

παρεμβαλλόμενων συσκευών μπορεί να λειτουργήσει απαγορευτικά για το 802.15.4 δίκτυο, 

καθώς η χρησιμοποίηση του δικτύου από πλευράς παρεμβαλλόμενων συσκευών και η 

χαμηλότερη ισχύς εκπομπής από πλευράς συσκευών 802.15.4 μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες 

έως και 100% στην περίπτωση παρεμβολών από 802.11b συσκευές. 
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 Αναφορικά με την απόσταση των παρεμβαλλόμενων συσκευών από το 802.15.4 δίκτυο, η 

αύξηση αυτής μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση του ρυθμού απώλειας πακέτων. 

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και γραφικά, βασισμένοι στα αποτελέσματα των σεναρίων, 

μπορούμε να πούμε ότι η εξασφάλιση απόστασης 2-3 μέτρων μεταξύ ενός Bluetooth 

παρεμβολέα και του ZigBee δικτύου, καθώς και η εξασφάλιση απόστασης 7-8 μέτρων μεταξύ 

ενός WLAN παρεμβολέα και του ZigBee δικτύου, με την απόσταση μεταξύ των πομποδεκτών 

ZigBee μικρότερη ή ίση με 7-8 μέτρα, μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητική απόδοση του 

802.15.4 δικτύου. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι αποστάσεις αυτές είναι μικρότερες από 

τις προαναφερθείσες, η επίδραση των παρεμβολών μπορεί να είναι πολύ σημαντική ή ακόμα 

και αποτρεπτική για την απόδοση του 802.15.4 δικτύου. Έτσι για παράδειγμα στα σχήματα 5-

171 και 5-172 φαίνεται η ποιοτική εκτίμηση των παρεμβολών από Bluetooth συσκευές οι 

οποίες παράγουν μεγάλο όγκο κίνησης, για διαφορετικές αποστάσεις τόσο μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών όσο και μεταξύ του Bluetooth παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο. Όπως φαίνεται, 

για αποστάσεις του παρεμβολέα από το δίκτυο ZigBee μεγαλύτερων των 3 μέτρων, με 

ταυτόχρονη διατήρηση της απόστασης μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών μικρότερη των 7 

μέτρων, μπορεί να επιτευχθεί ρυθμός απώλειας πακέτων μικρότερος του 1% στην περίπτωση 

ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών και μικρότερος του 6% στην 
περίπτωση απώλειας αυτής. 

 

Σχήμα 5-171: Ποιοτική εκτίμηση ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω των παρεμβολών από Bluetooth 
συσκευές για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών και μεταξύ του Bluetooth 

παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο - LOS 
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Σχήμα 5-172: Ποιοτική εκτίμηση ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω των παρεμβολών από Bluetooth 
συσκευές για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών και μεταξύ του Bluetooth 

παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο – NLOS 
Ομοίως έχει ενδιαφέρον η γραφική απεικόνιση της εκτίμησης του ρυθμού απώλειας πακέτων 

λόγω των παρεμβολών από WLAN συσκευές για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών και μεταξύ του WLAN παρεμβολέα (ο οποίος όπως είπαμε είναι ο ασύρματος 

δρομολογητής καθώς αυτός επηρεάζει περισσότερο το δίκτυο) από το ZigBee δίκτυο, για τις 

περιπτώσεις ύπαρξης και έλλειψης οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών 

 
Σχήμα 5-173: Ποιοτική εκτίμηση ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω των παρεμβολών από WLAN συσκευές 

οι οποίες παράγουν μέτριο όγκο πληροφορίας για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ZigBee 
πομποδεκτών και μεταξύ του WLAN παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο – LOS 
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Στο σχήμα 5-173 απεικονίζεται η ποιοτική εκτίμηση των παρεμβολών από WLAN συσκευές οι 

οποίες παράγουν μεγάλο όγκο κίνησης, για διαφορετικές αποστάσεις τόσο μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών όσο και μεταξύ του WLAN παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο με ύπαρξη οπτικής 

επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών, ενώ στο σχήμα 5-174 απεικονίζεται η αντίστοιχη 

ποιοτική εκτίμηση των παρεμβολών για έλλειψη οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee 

πομποδεκτών 

 
Σχήμα 5-174: Ποιοτική εκτίμηση ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω των παρεμβολών από WLAN συσκευές 

οι οποίες παράγουν μέτριο όγκο πληροφορίας για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ZigBee 
πομποδεκτών και μεταξύ του WLAN παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο – ΝLOS 

Όπως βλέπουμε και στην ποιοτική απεικόνιση, όπου έγινε προσπάθεια αποτύπωσης της 

εκθετικής τάσης των αποτελεσμάτων, η εξασφάλιση μιας απόστασης μεγαλύτερης των 7 

μέτρων μεταξύ του WLAN παρεμβολέα και του ZigBee δικτύου, καθώς και η διατήρηση της 

απόστασης μεταξύ των πομποδεκτών ZigBee μικρότερης των 7 μέτρων, μπορεί να επιφέρει 

ρυθμό απώλειας πακέτων μικρότερου του 1% στην περίπτωση ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ 

των ZigBee πομποδεκτών και μικρότερος του 6% στην περίπτωση απώλειας αυτής. 

Εν τούτοις, δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση που οι WLAN συσκευές παράγουν σημαντική 

κίνηση. Όπως αποδείχθηκε και από τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών, ακόμα και 

στην περίπτωση ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών ο ρυθμός απώλειας 

πακέτων είναι απαγορευτικός για οποιαδήποτε εφαρμογή. Βάσει των αποτελεσμάτων των 

πειραματικών δοκιμών, στο σχήμα 5-175 γίνεται προσπάθεια γραφικής απεικόνισης της 

ποιοτικής εκτίμησης του ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω των παρεμβολών από WLAN 

συσκευές οι οποίες παράγουν μεγάλο όγκο πληροφορίας για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ 

των ZigBee πομποδεκτών και μεταξύ του WLAN παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο στην 

περίπτωση ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ των ZigBee πομποδεκτών. 
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Σχήμα 5-175: Ποιοτική εκτίμηση ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω των παρεμβολών από WLAN συσκευές 

οι οποίες παράγουν μεγάλο όγκο πληροφορίας για διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ZigBee 
πομποδεκτών και μεταξύ του WLAN παρεμβολέα από το ZigBee δίκτυο – LOS 

Στην περίπτωση αυτή, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και γραφικά, η σχεδόν συνεχής 

κατάληψη του καναλιού από τον ασύρματο δρομολογητή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ισχύ 

εκπομπής, επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην απόδοση του ZigBee δικτύου. Όπως φαίνεται, 

στην περίπτωση αυτή που το κανάλι επικοινωνίας είναι κορεσμένο λόγω του ασύρματου 

δρομολογητή, απαιτείται φυσική απόσταση μεταξύ των δύο δικτύων της τάξεως των δέκα 

μέτρων για επίτευξη ρυθμού απώλειας πακέτων μικρότερου του 10%, κάτι το οποίο είναι 

δύσκολα εφικτό. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα για την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας. Όπως αποδείχθηκε και πειραματικά, ένα τέτοιο μέτρο είναι η 

αύξηση της απόστασης μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας των συσκευών 802.11b 

και 802.15.4. 

 Η αύξηση της απόστασης μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας των συσκευών 

802.11b και 802.15.4 μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μείωση, ή ακόμα και στην 

εκμηδένιση των παρεμβολών. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή μη επικαλυπτόμενων καναλιών 

λειτουργίας μεταξύ των συσκευών 802.11b και 802.15.4 μπορεί να οδηγήσει στην εκμηδένιση 

των παρεμβολών. Έτσι, πέραν της μέριμνας για τη φυσική απόσταση μεταξύ των διαφόρων 

συσκευών, πρέπει να δίνεται μέριμνα και στη φασματική πυκνότητα λειτουργίας των 

διαφόρων συσκευών, και να εξασφαλίζεται ικανοποιητική απόσταση μεταξύ των κεντρικών 

συχνοτήτων λειτουργίας αυτών. 
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6. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1 Ανασκόπηση – Γενικά Συμπεράσματα 

 

Όπως έχει προαναφερθεί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών υγείας 

μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην υπερπήδηση των εμποδίων και των προκλήσεων που 

παρουσιάζονται τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και παρακωλύουν την ποιοτική 

προσφορά τέτοιων υπηρεσιών στους πολίτες που είναι και οι τελικοί αποδέκτες. Για αυτό το λόγο 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση 

του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω των πολιτικών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth) και Ηλεκτρονικής 

Συνοχής (eInclusion) οι οποίες προωθούν την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Η αξιοποίηση και ενσωμάτωση 

των νέων αυτών δράσεων στο σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας αναμένεται να βελτιώσει την 

πρόσβαση στην υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να βελτιώσει την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.  

H e-υγεία μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση βελτιωμένης περίθαλψης με μικρότερη δαπάνη, στο 

πλαίσιο συστημάτων διανομής υπηρεσιών υγείας που είναι επικεντρωμένα στους πολίτες. Η 

ηλεκτρονική υγεία είναι το σύγχρονο εργαλείο για την επίτευξη σημαντικών αυξήσεων στην 

παραγωγικότητα, και το μελλοντικό μέσο για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας που είναι 

επικεντρωμένα στον πολίτη, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας στην ευρωπαϊκή 

πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική παράδοση παροχής υπηρεσιών υγείας. Η e-υγεία αποτελεί μέρος της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope). Μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας για τις οποίες απαιτούνται υψηλότερα προσόντα στο πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομίας της 

γνώσης.  

Όπως αποδείχθηκε όμως, το νέο μοντέλο περίθαλψης το οποίο προάγει η e-Υγεία δεν συνιστά από 

μόνο του πανάκεια αλλά εισάγει κάποιους προβληματισμούς αλλά και περιορισμούς αναφορικά με 

τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών.  

Ο πρώτος σημαντικός περιορισμός αφορά στην προτυποποίηση των μεταδιδόμενων δεδομένων. 

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς φακέλους πολιτών, 

προκειμένου η πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη ανά πάσα χρονική στιγμή, και παρότι 

καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια προτυποποίησης των μεταδιδόμενων δεδομένων, στην 

προσπάθεια αυτή ολοκλήρωσης της πληροφορίας, εγείρονται διάφορα ζητήματα και εμπόδια, μεταξύ 

των οποίων είναι η επιλογή του κατάλληλου προτύπου ανάμεσα στην πληθώρα των προτύπων που 

έχουν προταθεί έως και σήμερα, η πολυπλοκότητα και η δυσκολία υλοποίησης κάποιων εκ των 
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πρωτοκόλλων αυτών, η αποδοχή των πρωτοκόλλων από την ιατρική κοινότητα και από τους 

οργανισμούς προτυποποίησης και άλλοι. 

Ο δεύτερος σημαντικός περιορισμός αφορά το ποσοστό αξιοπιστίας των ασύρματων δικτύων τα οποία 

αξιοποιούνται κατά την αρχιτεκτονική σχεδίαση συστημάτων απομακρυσμένης περίθαλψης, τα οποία 

είναι υπεύθυνα για την αποστολή της πληροφορίας σε κέντρα συντονισμού στα οποία γίνεται η 

αξιολόγηση της πληροφορίας αυτής. Δεδομένου ότι οι εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας συνιστούν μια 

ιδιαιτέρως ιδιάζουσα κατηγορία υπηρεσιών στην οποία τόσο το σύνολο της συλλεγόμενης 

πληροφορίας όσο και κάθε ανεξάρτητο κομμάτι αυτής είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την αξιολόγηση της 

κατάστασης του πολίτη, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη διάγνωση και κατά συνέπεια και για τη 

δημιουργία του προτεινόμενου σχήματος φαρμακευτικής αγωγής, το ποσοστό της απωλεσθείσης 

πληροφορίας πρέπει να είναι μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε, τόσο η 

ύπαρξη παρεμβολών, όσο και πληθώρα άλλων σημαντικών παραμέτρων όπως είναι ο αριθμός των 

κόμβων, η ύπαρξη ή η έλλειψη της οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών και άλλοι εισάγουν 

περιορισμούς στην ανάπτυξη λύσεων τηλεϊατρικής. Οι παράμετροι αυτές μπορεί να επηρεάσουν 

σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον κατ’ οίκον νοσηλείας, το οποίο λόγω της 

κρισιμότητας δεν επιτρέπει την απώλεια ή την παραμόρφωση δεδομένων, για αυτό και πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερο ποσοστό αξιοπιστίας του ασύρματου δικτύου. 

Σκοπός της διατριβής ήταν η πρόταση λύσεων και οδηγιών οι οποίες θα επιτρέψουν την εφαρμογή των 

προτεινόμενων αρχιτεκτονικών της κατ’ οίκον νοσηλείας στην κλινική πράξη.  

Αναφορικά με την προτυποποίηση και μορφοποίηση των μεταδιδόμενων δεδομένων, όπως 

προέκυψε τόσο από την ανάλυση όσο και από τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων πρωτοκόλλων, 

δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ένα μόνο πρωτόκολλο το οποίο να μπορεί να καλύψει πλήρως τις 

ανάγκες των κατασκευαστών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αντιθέτως, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος 

πρωτοκόλλων τα οποία πρέπει να συνδυάζονται ως ένα βαθμό προκειμένου να μπορέσουν να 

καλυφθούν πλήρως αυτές οι ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη τάση υγειονομικής περίθαλψης 

χαράσσει σιγά σιγά το δρόμο προς την αποασυλοποίηση των ασθενών, και παρά το γεγονός ότι οι 

ανάγκες διασύνδεσης μηχανημάτων και πληροφοριακών συστημάτων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη 

και προτυποποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, εν τούτοις έως σήμερα δεν υπάρχει ένα 

πιστοποιημένο πρωτόκολλο το οποίο να χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας. Αντιθέτως παρατηρείται η χρησιμοποίηση 

κλειστών πρωτοκόλλων τα οποία διέπουν την επικοινωνία των ιατρικών μηχανημάτων με υπολογιστικά 

μηχανήματα. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάσθηκε η παραμετροποίηση, ή καλύτερα η επέκταση ενός 

υφιστάμενου πρωτοκόλλου, του SCP-ECG, το οποίο παρότι δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη 

μορφοποίησης δεδομένων ΗΚΓ, εν τούτοις είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 

πληθώρα άλλων βιοσημάτων και κατ’ επέκταση να υποστηρίξει τη μορφοποίηση δεδομένων που 

προέρχονται από συσκευές παρακολούθησης ασθενών άλλων χρόνιων παθήσεων, πέραν των 

καρδιακών παθήσεων. Μάλιστα το πρωτόκολλο SCP-ECG μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί για να 

υποστηρίξει ποικίλες ανάγκες της κατ’ οίκον νοσηλείας. Το παραμετροποιημένο πρωτόκολλο βασίζεται 
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στη δομή του πρωτοκόλλου SCP-ECG και την επεκτείνει προκειμένου να υποστηρίξει νέα πεδία τα 

οποία όμως διατηρούν τη φιλοσοφία και αρχιτεκτονική των υπολοίπων τομέων, προκειμένου να 

διατηρηθεί πλήρης συμβατότητα με το πρωτόκολλο και να ενισχυθεί η δυναμικότητά του.. 

Αναφορικά με την αξιοποίηση ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης μικρής εμβέλειας, αποδείχθηκε ότι 

υπάρχει πληθώρα παραμέτρων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία ενός 

ασύρματου δικτύου προσωπικής εμβέλειας και αυτές είναι η αύξηση του αριθμού των κόμβων που 

απαρτίζουν το ασύρματο δίκτυο, η αύξηση της απόστασης μεταξύ των πομποδεκτών, η έλλειψη της 

οπτικής επαφής μεταξύ των πομποδεκτών, η μείωση της απόστασης των παρεμβαλλόμενων 

συσκευών από το 802.15.4 δίκτυο, η μείωση της απόστασης μεταξύ των κεντρικών συχνοτήτων 

λειτουργίας των παρεμβαλλόμενων συσκευών και των συσκευών 802.15.4, ο τύπος των 

παρεμβαλλόμενων συσκευών και ο όγκος της μεταδιδόμενης πληροφορίας από τις συσκευές αυτές. 

Από την άλλη μεριά, η βιβλιογραφία αναφορικά με την αξιοποίηση ασύρματων δικτύων σε εφαρμογές 

τηλεϊατρικής αποδεικνύει ότι οι ερευνητές του χώρου δέχονται αβίαστα την αξιοποίηση αυτών των 

τεχνολογιών προκειμένου για την πρόταση αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη δικτύων προσωπικής 

εμβέλειας για την παρακολούθηση ασθενών, αμελώντας τις κρίσιμες παραμέτρους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας με χρησιμοποίηση δικτύων μικρής εμβέλειας 

εξαρτάται σε σημαντικό ποσοστό από τη γενικότερη τοπολογία τόσο του δικτύου WPAN καθ’ αυτού, 

όσο και υπόλοιπων δικτύων τα οποία λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων και τα οποία μπορεί να 

παρεμβάλλουν στη λειτουργία του πρώτου. Στα πλαίσια αυτά η διατριβή προβαίνει στην πρόταση 

οδηγιών αναφορικά με την αξιοποίηση ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης μικρής εμβέλειας για την 

παρακολούθηση ασθενών, τα οποία προέκυψαν από την πραγματοποίηση εκτενών πειραματικών 

μετρήσεων υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες μοντελοποιήθηκαν υπό τη μορφή διαφορετικών 

σεναρίων. 

 

6.2 Μελλοντική Έρευνα 

 

Η μελλοντική έρευνα θα κυμανθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα: 

 Το πρώτο επίπεδο αφορά στην προτυποποίηση των δεδομένων 

 Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην ασύρματη μετάδοση αυτών 

 

6.2.1 Μελλοντική έρευνα στο πεδίο της προτυποποίησης των δεδομένων 

Αναφορικά με τη μελλοντική έρευνα στο πεδίο της προτυποποίησης των δεδομένων, θα λάβουν χώρα 

δύο διακριτές προσπάθειες: 

 Η πρώτη προσπάθεια αφορά στην εφαρμογή του παραμετροποιημένου πρωτοκόλλου σε 

κάποιο σύστημα τηλεϊατρικής, προκειμένου να αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία την οποία 

προσφέρει το σύστημα. Θα γίνει προσπάθεια κλινικής εκτίμησης με πραγματικά δεδομένα, 
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προκειμένου να διαφανεί κατά πόσον το προτεινόμενο πρωτόκολλο προσφέρεται για 

εφαρμογή στην κλινική πράξη 

 Η δεύτερη προσπάθεια αφορά στην υλοποίηση διασυνδέσεων μεταξύ του 

παραμετροποιημένου πρωτοκόλλου και άλλων υφιστάμενων πρωτοκόλλων, όπως για 

παράδειγμα του HL7 και του DICOM, όπως ισχύει και για το πρωτόκολλο SCP-ECG, προκειμένου 

να διαφανεί η καταλληλότητά του για χρησιμοποίηση σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 

ηλεκτρονικής υγείας, όπου πέραν της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού και υπολογιστικών μηχανημάτων, θα μπορεί να λάβει χώρα διαμόρφωση της 

πληροφορίας ώστε να μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και να 

συμβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο στην ολοκλήρωση της έννοιας του ηλεκτρονικού φακέλου. 

 

6.2.2 Μελλοντική έρευνα στο πεδίο της προτυποποίησης των δεδομένων 

Αναφορικά με την έρευνα στο πεδίο της ασύρματης μετάδοσης των δεδομένων, αυτή θα κυμανθεί 

γύρω από την προσπάθεια αύξησης της αξιοπιστίας της τεχνολογίας 802.15.4. Όπως έχει 

προαναφερθεί, η ομάδα 802.15.4 της ΙΕΕΕ έχει ορίσει στο επίπεδο MAC του πρωτοκόλλου τη 

δυνατότητα επαναμετάδοσης των πακέτων. Ο αριθμός επαναμετάδοσης των πακέτων ορίζεται από την 

παράμετρο aMaxFrameRetries, το οποίο by default ισούται με 3. Όπως έχει προαναφερθεί, κάθε 

πακέτο το οποίο προέρχεται από το Application Layer και το οποίο έχει ωφέλιμο μέγεθος μεγαλύτερο 

των 102 bytes τεμαχίζεται σε επίπεδο MAC σε πακέτα των 102 bytes προκειμένου να μεταδοθεί. Τα 

πακέτα αυτά μπαίνουν σε μια ουρά (queue) και περιμένουν να μεταδοθούν. Στην περίπτωση όμως που 

η μετάδοση κάποιου από τα υποπακέτα του συνολικού πακέτου αποτύχει (δεν έρθει επιτυχής 

επιβεβαίωση σε κανένα retransmission, τότε απορρίπτονται τόσο το πακέτο αυτό, όσο και τα πακέτα 

που ακολουθούν, ενώ απορρίπτονται και από το επίπεδο εφαρμογής και τα πακέτα τα οποία 

μεταδόθηκαν σωστά, λόγω σφάλματος του CRC. Έτσι, η ανεπιτυχής μετάδοση ενός μόνο υποπακέτου 

σε επίπεδο MAC συνεπάγεται την απώλεια του συνολικού πακέτου σε επίπεδο εφαρμογής. Τρεις είναι 

οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποτύχει η μετάδοση ενός πακέτου: 

1. Ο πρώτος λόγος  για τον οποίο καταγράφεται απώλεια πακέτων είναι οι συγκρούσεις σε 

επίπεδο MAC. Με αυτό ως δεδομένο ενσωματώθηκε στο επίπεδο MAC η δυνατότητα 

αναμετάδοσης των απορριφθέντων πακέτων. 

2. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με λανθασμένη λήψη πακέτου, δηλαδή με επιτυχή λήψη του 

συνόλου του πακέτου το οποίο όμως απορρίπτεται λόγω εσφαλμένου CRC 

3. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο καταγράφεται απώλεια πακέτων και ο οποίος στατιστικά είναι 

αρκετά πιο σπάνιος από τον πρώτο αλλά και συχνότερος από τον δεύτερο, είναι η απόρριψη 

πακέτων λόγω γεμίσματος της προσωρινής μνήμης (buffer) η οποία χρησιμοποιείται για τις 

αναμεταδόσεις των εσφαλμένων πακέτων. 

Οι περιπτώσεις απώλειας πακέτων λόγω συγκρούσεων σε επίπεδο MAC μπορούν να αντιμετωπιστούν 

σε σημαντικό βαθμό λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια σχεδιασμού των υπηρεσιών τα οποία 

προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.8. Θέτοντας σε εφαρμογή αυτές τις οδηγίες, μπορεί να αυξηθεί 
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σημαντικά ο ρυθμός επιτυχούς μετάδοσης πακέτων, άρα να μειωθούν σημαντικά τόσο οι απώλειες 

λόγω συγκρούσεων όσο και οι απώλειες οι οποίες οφείλονται στους προαναφερθέντες λόγους. Εν 

τούτοις, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η πλήρως 

αποσφαλματοποιημένη μετάδοση. 

Δεδομένου ότι για τις περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας η απώλεια 

πληροφορίας δεν είναι αποδεκτή καθώς μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τη διάγνωση 

όσο και το σχήμα θεραπείας των ασθενών, στα πλαίσια της μελλοντικής έρευνας θα λάβει χώρα η 

διερεύνηση μεθόδων οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρως αποσφαλματοποιημένες 

μεταδόσεις. Προς το παρόν, δύο τέτοιες μέθοδοι έχουν αναγνωρισθεί, ενώ κατά τη διάρκεια της 

έρευνας υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν και νέες μέθοδοι.  

Η πρώτη μέθοδος αφορά την παρεμβολή στο επίπεδο MAC του πρωτοκόλλου, και τη διερεύνηση της 

επίπτωσης που μπορεί να έχει η μεταβολή της παραμέτρου aMaxFrameRetries στην απόδοση του 

δικτύου. Όπως προαναφέρθηκε, by default η παράμετρος αυτή είναι ίση με 3, το οποίο συνεπάγεται 

την αναμετάδοση των πακέτων 3 φορές, δηλαδή τη συνολική μετάδοση του πακέτου 4 φορές. Η 

μεταβολή της παραμέτρου (π.χ. η αύξηση της παραμέτρου στην τιμή 4 ή 5) μπορεί να συνεπάγεται την 

επιτυχή μετάδοση κάποιου ποσοστού των πακέτων τα οποία με μικρότερη τιμή της παραμέτρου 

απορρίπτονταν, μπορεί όμως να συνεπάγεται παράλληλα την κατάληψη της προσωρινής μνήμης για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διάθεση μικρότερης προσωρινής μνήμης για νέα πακέτα μπορεί να 

ισοσκελίζει το πλεονέκτημα μείωσης του ποσοστού των απορριφθέντων πακέτων λόγω αυξημένων 

αναμεταδόσεων και άρα αυξημένης πιθανότητας επιτυχούς λήψης, οπότε το συνολικό trade-off μεταξύ 

των δύο παραμέτρων να συνεπάγεται τη διατήρηση της απόδοσης του δικτύου στα ίδια επίπεδα. 

Η δεύτερη μέθοδος που θα αποτελέσει πεδίο μελλοντικής έρευνας είναι η υλοποίηση σε επίπεδο 

εφαρμογής ενός αλγορίθμου ελέγχου μετάδοσης των πακέτων. Όπως είδαμε και στο σχήμα 5-30, κάθε 

πακέτο σε επίπεδο MAC χαρακτηρίζεται από το πεδίο Sequence Number, το οποίο είναι μοναδικό για 

κάθε πακέτο. Το πακέτο αυτό κρατιέται στην προσωρινή μνήμη έως ότου ληφθεί η επιβεβαίωση της 

ορθής μετάδοσης, ενώ αν δεν επιτευχθεί ορθή μετάδοση το πακέτο απορρίπτεται. Επιπλέον, η 

προσωρινή μνήμη μπορεί να γεμίσει και να απορρίψει πακέτα τα οποία δεν χωράνε στη μνήμη αυτή. 

Και οι δύο λόγοι συνεπάγονται την απώλεια του πακέτου και άρα την απώλεια της πληροφορίας. Για 

αυτό το λόγο, σχεδιάζεται να μελετηθεί η δυνατότητα τήρησης των πακέτων τα οποία απορρίπτονται 

στο επίπεδο MAC σε επίπεδο εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψιν το πεδίο Sequence Number του κάθε 

πακέτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια για την αναδόμηση της συνολικής 

μεταδιδόμενης πληροφορίας. 

Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να απεικονιστεί γραφικά από το ακόλουθο διάγραμμα ροής. 
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Σχήμα 6-1: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου ελέγχου μετάδοσης στο επίπεδο εφαρμογής 

Σκοπός της μελλοντικής έρευνας θα αποτελέσει επιπλέον η σύγκριση μεταξύ των δύο 

προαναφερθέντων μεθόδων, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων όπως η 

συνολική καθυστέρηση της μετάδοσης και το ενεργειακό κόστος ανά κόμβο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  Σχηματικό Διάγραμμα ΗΚΓ 
 

 

Σχήμα 0-1: Σχηματικό διάγραμμα ΗΚΓ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Χαρακτηριστικά Οξυμέτρου 

Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρατίθενται τα γενικά τεχνικά και το πρωτόκολλο επικοινωνίας της 

συσκευής οξυμετρίας OxiLink της εταιρίας Nonin Medical βάσει των οποίων αναπτύχθηκε ο οδηγός για 

την ανάκτηση των δεδομένων. 

 

Β.1 Παρεχόμενα Δεδομένα 

%SpO2 

Κλίμακα: 0 – 99% Functional SpO2 (βήμα 1%) 

Ακρίβεια: 

Ενήλικες: ±2 για 70-99% SpO2, για λιγότερο από 
70% είναι ακαθόριστη 
Νεογνά: ±3 για 70-99% SpO2, για λιγότερο από 
70% είναι ακαθόριστη 

Υπολογισμός Μέσου 
Όρου: 

Μέσος Όρος 8 παλμών και Στιγμιαίος 

Καρδιακή Συχνότητα 

Κλίμακα: 
30 - 254 παλμοί/λεπτό 
(βήμα 1 παλμού/λεπτό) 

Ακρίβεια: Μεγαλύτερη από ±2 παλμούς/λεπτό ή 2% 
Υπολογισμός Μέσου 
Όρου: 

8 δευτερόλεπτα 

Ένταση Σήματος 0 - 8 

Πληθυσμογράφημα 
0 – 100, με αυτόματο κέρδος για μεγαλύτερη 
ανάλυση 

Βαθμονόμηση 

Βαθμονομημένο στο εργοστάσιο στην κλίμακα 70-
100% με τη χρήση δειγμάτων ανθρώπινου 
αίματος για τη μέτρηση του κορεσμού. Δε 
χρειάζεται περαιτέρω βαθμονόμηση 

Σημαίες 

Ηχητική ένδειξη παλμού 
Ανυπαρξία δακτύλου στον αισθητήρα 
Αποσύνδεση αισθητήρα 
Ψάχνοντας για σφυγμό 
Ψάχνοντας πολύ ώρα 
Απώλεια σφυγμού 

Έκδοση Λογισμικού 
x.yz μορφής, που μεταδίδεται μετά την εκκίνηση ή 
την επανεκκίνηση της συσκευής 

Μέγιστο Μήκος Καλωδίου Επέκτασης 
RS232:  15,24m 
USB:  4,88m 

Πίνακας 0-1: Παρεχόμενα δεδομένα συσκευής 
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Β.2 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας 
 

     bit 
byte 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

byte0 

πάντα 1: bit 
συγχρονι-σμού, 

σημειώνο-ντας το 
πρώτο byte στο 
πακέτο (όλα τα 
υπόλοιπα bytes 

του πακέτου έχουν 
το bit7 στο 0) 

0: εάν τα  
byte1,2,3 

χρησιμοποιού- 
νται για 

δεδομένα 
οξυμετρίας 

1: εάν τα 
byte1,2,3 

χρησιμοποιού- 
νται για την 

απεικόνιση της 
έκδοσης 

λογισμικού του 
OxiLink 

πάντα 
0 

πάντα 
0 

bit2 διεύθυνσης 
καθορισμού 

αναπαράστα-σης  
δεδομένων 

byte3 

bit1 διεύθυνσης 
καθορισμού 

αναπαράστα-σης 
δεδομένων 

byte3 

bit0 
διεύθυνσης 
καθορισμού 

αναπαράστα- 
σης δεδομένων 

byte3 

ηχητικό 
σήμα 

παλμού 

byte1 πάντα 0 κυματομορφή πληθυσμογραφήματος  πραγματικού χρόνου, σε κλίμακα 0-100 

byte2 πάντα 0 
MSB(bit7) του 

καρδιακής 
συχνότητας 

πάντα 
0 

πάντα 
0 

διάγραμμα στήλης, σε κλίμακα 0-15/μηδενική τιμή υποδεικνύει ότι 
το δάκτυλο δε βρίσκεται στον αισθητήρα 

byte3 πάντα 0 η αναπαράσταση των δεδομένων εξαρτάται από το πεδίο διεύθυνσης καθορισμού στο byte0 

Πίνακας 0-2: Πρωτόκολλο επικοινωνίας 
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Β.3 Αναπαράσταση Δεδομένων 

 

Ο παρακάτω πίνακας υποδηλώνει την αναπαράσταση των δεδομένων των bit0-6 του byte3 του 

πακέτου δεδομένων, που εξαρτάται από το πεδίο διεύθυνσης καθορισμού στο byte0: 

Πεδίο Διεύθυνσης 
Καθορισμού 

Αναπαράσταση Δεδομένων bit0-6, byte3 

000 (0) SpO2 σε κλίμακα 0-99/τιμή 127 υποδεικνύει μη έγκυρο SpO2 

001 (1) 
bit0-6 της καρδιακής συχνότητας (το bit7 βρίσκεται στο byte2), σε κλίμακα 30-254 
παλμούς ανά λεπτό/τιμή 255 υποδεικνύει μη έγκυρη καρδιακή συχνότητα 

010 (2) ένταση σήματος σε κλίμακα 0-8 

011 (3) 

κατάσταση ειδοποίησης/συναγερμού: 
0 – καμιά ειδοποίηση 
1 – ο αισθητήρας είναι αποσυνδεδεμένος 
2 – το δάκτυλο δε βρίσκεται στον αισθητήρα ή πρόβλημα του αισθητήρα 
3 – ψάχνοντας για σφυγμό 
4 – ψάχνοντας πολύ ώρα 
5 – ειδοποίηση έλλειψης σφυγμού 

100 (4) 
στιγμιαίο SpO2: αποστέλλεται με κάθε ανιχνευόμενο παλμό, ισούται με μηδέν 
μεταξύ των παλμών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εξειδικευμένου 
αλγορίθμου εφαρμογής 

101-111 (5-7) χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμές παραγωγής 
Πίνακας 0-3: Αναπαράσταση δεδομένων του byte3, βάσει του πεδίου διεύθυνσης καθορισμού 

 

Εάν το bit6 του πρώτου byte είναι στο λογικό 1, τότε το πακέτο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της 

έκδοσης λογισμικού της συσκευής στη μορφή x.yz, όπου x, y και z είναι ASCII χαρακτήρες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος 

 

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές των διαφόρων υποσυστημάτων που 

απαρτίζουν το τελικό σύστημα 

 

 

Πίνακας 0-1: Τεχνικές προδιαγραφές επεξεργαστή Rabbit 3000 
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Πίνακας 0-2: Τεχνικές προδιαγραφές μονάδας RCM3720 
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Πίνακας 0-3: Τεχνικές προδιαγραφές υπομονάδας RF (MaxStream XBee) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ SCP-ECG 

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται η αναλυτική δομή του παραμετροποιημένου πρωτοκόλλου, το οποίο αποτελείται τόσο από τους 

υποχρεωτικούς τομείς που ορίζονται από το πρωτόκολλο SCP, όσο και από τους προτεινόμενους τομείς επέκτασης. Υπενθυμίζεται ότι 

προτείνουμε την επέκταση του πρωτοκόλλου για την υποστήριξη περιπτώσεων κατ’ οίκον νοσηλείας, οπότε υλοποιείται η υποστήριξη 

μετάδοσης τριών κυματομορφών ΗΚΓ, καθώς και δεδομένψ οξυμετρίας, θερμοκρασίας, πίεσης, καρδιακού και αναπνευστικού ρυθμού. 

Δ.1 Τομέας 0 – Τομέας Δεικτών. 

Ακριβώς όπως και στο SCP-ECG, ο τομέας δεικτών αναπαριστά βασικά τον πίνακα περιεχομένων του αρχείου SCP-ECG. Ο τομέας δεικτών 

συνιστά το μέσο αναγνώρισης του περιεχομένου του μεταδιδόμενου SCP αρχείου. Ο τομέας δεικτών αποτελείται από το τμήμα επικεφαλίδας 

το οποίο έχει μήκος 16 bytes, όπως κάθε τμήμα επικεφαλίδας κατά SCP-ECG, και από το τμήμα δεδομένων το οποίο είναι μεταβλητού μήκους, 

ανάλογα με τον αριθμό των τομέων του συνολικού αρχείου. Κάθε υποτμήμα το οποίο εμπεριέχει την πληροφορία ενός τομέα αποτελείται από 

τρία βασικά τμήματα: 

1. Το αναγνωριστικό νούμερο του τομέα (Section ID #), το οποίο συνιστά το νούμερο του τομέα στο αρχείο. 

2. Το μήκος του τομέα. 

3. Τον δείκτη στον τομέα, το οποίο υποδεικνύει την αρχή (το πρώτο byte) του τομέα μέσα στο αρχείο. 

Στη γενική περίπτωση, ο τομέας δεικτών έχει μεταβλητό μήκος καθώς εξαρτάται από το αν η συσκευή παρακολούθησης έχει δεδομένα προς 

μετάδοση. Στην προκειμένη περίπτωση όπου το συνολικό αρχείο εμπεριέχει δεδομένα από 3 απαγωγές ΗΚΓ, δεδομένα οξυμετρίας και 

καρδιακού ρυθμού, δεδομένα αναπνευστικού ρυθμού, καθώς επίσης δεδομένα θερμοκρασίας και πίεσης του ασθενή, τότε ο τομέας δεικτών 

διαμορφώνεται όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 0-1: Διαμόρφωση τομέα 0 – τομέα δεικτών 
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Δ.2 Τομέας 1 – Πληροφορίες Επικεφαλίδας – Δεδομένα ασθενών 

Ο τομέας της επικεφαλίδας κατά SCP-ECG δομείται από (έως) 35 διαφορετικές ετικέττες (tags). Ο τομέας αυτός εμπεριέχει μεταξύ άλλων τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

 Αναγνωριστικά ασθενή (π.χ. γενικά δημογραφικά και λοιπά στοιχεία) 

 Φάρμακα και πληροφορίες παραπεμπτικών 

 Πληροφορίες αναφορικά με τη συσκευή απόκτησης και ανάλυσης του ΗΚΓ 

 Αριθμό ακολουθίας του ΗΚΓ στην περίπτωση επανειλημένων καταγραφών. 

 Ιατρικό ιστορικό με τη μορφή ελεύθερου κειμένου 

 Άλλα 

Παρότι υποστηρίζεται αρκετά μεγάλος αριθμός παραμέτρων, οι περισσότερες συσκευές μεταδίδουν μόνο ένα μικρό υποσύνολο των 

παραμέτρων αυτών. Ως αποτέλεσμα, συμφωνήθηκε η μορφοποίηση των δημογραφικών δεδομένων του ασθενή να είναι ευέλικτη, και κάθε 

παράμετρος να αποθηκεύτεαι σε ξεχωριστό πεδίο. Όλα οι ετικέττες του τομέα είναι προαιρετικές, με την εξαίρεση των ακόλουθων τεσσάρων 

ετικεττών οι οποίες είναι υποχρεωτικές: 

5. Ετικέττα 2: Αναγνωριστικό ασθενή (Patient ID) – χρησιμοποιείται ως κύριο κλειδί από τη βάση δεδομένων διαχείρισης του ΗΚΓ 

6. Ετικέττα 14: Αναγνωριστικό της συσκευής απόκτησης του ΗΚΓ 

7. Ετικέττα 25: Ημερομηνία απόκτησης δεδομένων 

8. Ετικέττα 26: Ώρα απόκτησης των δεδομένων 

Επιπρόσθετα, η Ομάδα Εργασίας του SCP-ECG συνιστά τη χρήση των ακόλουθων παραμέτρων για τη μοναδική αναγνώριση του ασθενή και της 

ώρας απόκτησης των δεδομένων: 

 Ετικέττα 0: Επώνυμο ασθενή 

 Ετικέττα 1: Όνομα ασθενή 

 Ετικέττα 5: Ημερομηνία γέννησης ασθενή 

 Ετικέττα 8: Φύλο ασθενή 

 Ετικέττα 15: Αναγνωριστικό συσκευής ανάλυσης 

 Ετικέττα 34: Χρονική Ζώνη 
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Όπως και κατά το πρωτόκολλο SCP, η παραμετροποιημένη έκδοση υποστηρίζει τις τέσσερις υποχρεωτικές ετικέττες. Υπενθυμίζεται ότι κάθε 

πεδίο (ετικέττα) αποτελείται από: 

 Ένα προσδιοριστικό byte το οποίο επισημαίνει τα περιεχόμενα του πεδίου. 

 Έναν μη-προσημασμένο ακέραιο (unsigned integer) μήκους 2 bytes, ο οποίος καλείται «μήκος ετικέττας» και εμπεριέχει το μήκος της 

ετικέττας σε bytes. 

 Λοιπά bytes παραμέτρων, ή μηδενικό byte, το οποίο εμπεριεέχει τα πραγματικά δεδομένα της παραμέτρου. 

Έτσι, ο τομέας 1 του παραμετροποιημένου πρωτοκόλλου αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 33 bytes, εκ των οποίων: 
o τα 10 πρώτα bytes πληροφορίας χρησιμοποιούνται για την ετικέττα 2 η οποία αφορά στην ταυτότητα του ασθενή 
o τα 10 επόμενα bytes πληροφορίας χρησιμοποιούνται για την ετικέττα 14 η οποία αφορά στο σειριακό αριθμό της συσκευής 

καταγραφής των σημάτων 
 στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια συσκευές καταγραφής σημάτων, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση που κάθε κρίσιμο βιοσήμα καταγράφεται από διαφορετική συσκευή παρακολούθησης, στον τομέα αυτό 
μπορεί να προστίθεται η αντίστοιχη ετικέττα, καθώς οι ετικέττες με αναγνωριστικό από 55 έως 255 αφήνονται στη 
διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Έτσι, για λόγους αναλογίας με τον ορισμό τον τομέων δεδομένων, μπορούμε 
να προτείνουμε την χρησιμοποίηση των ετικεττών: 

 129 για την καταγραφή του σειριακού αριθμού της συσκευής λήψης των δεδομένων οξυμετρίας και καρδιακού 
ρυθμού 

 130 για την καταγραφή του σειριακού αριθμού της συσκευής λήψης των δεδομένων αναπνευστικού ρυθμού 

 131 για την καταγραφή του σειριακού αριθμού της συσκευής λήψης των δεδομένων θερμοκρασίας 

 132 για την καταγραφή του σειριακού αριθμού της συσκευής λήψης των δεδομένων πίεσης 
o τα επόμενα 7 bytes πληροφορίας χρησιμοποιούνται για την ετικέττα 25 η οποία αφορά στην ημερομηνία απόκτησης των 

δεδομένων 
o τα τελευταία 6 bytes πληροφορίας χρησιμοποιούνται για την ετικέττα 26 η οποία αφορά στην ώρα απόκτησης των δεδομένων 

Το ακόλουθο διάγραμμα αναπαριστά σχηματικά το τμήμα δεδομένων του τομέα 1. 
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Σχήμα 0-2: Διαμόρφωση τομέα 1 – πληροφορίες επικεφαλίδας 

 

Δ.3 Τομέας 3 – Καθορισμός Απαγωγών 

Το πρότυπο SCP επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων στο αρχείο από μεταβλητό αριθμό απαγωγών, κυμαινόμενων από 1 έως και 255. Το 

πρότυπο περιέχει μια λίστα κωδικών για όλες τις κοινώς χρησιμοποιούμενες απαγωγές καθώς επίσης για συγκεκριμένα σύνολα απαγωγών. 

Εμπεριέχει επιπλέον πληροφορία αναφορικά με το αν η καταγραφή των απαγωγών είναι ταυτόχρονη ή σειριακή. Τέλος, ο τομέας 3 εμπεριέχει 

πληροφορία αναφορικά με το μήκος καταγραφής της κάθε απαγωγής, καθορίζοντας τον αρχικό και τελικό αριθμό δείγματος. Το πρότυπο 

προδιαγράφει ότι τα δεδομένα των απαγωγών ταξινομούνται σειριακά. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς έχουμε τρεις καταγραφόμενες 

απαγωγές, και πιο συγκεκριμένα μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε τις διπολικές απαγωγές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Με αυτό το δεδομένο, ο τομέας 3 

διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 0-3: Διαμόρφωση τομέα 3 – πληροφορίες απαγωγών 

Δ.4 Τομέας 128 – Δεδομένα Ρυθμού ΗΚΓ 

Όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας 128 είναι σχεδόν παρόμοιος με τον τομέα 6 του πρωτοκόλλου και δεν συνιστά κάποια καινοτομία, απλώς 

προτείνεται και υιοθετείται στη συγκεκριμένη υλοποίηση για λόγους απλούστευσης. Ο τομέας αυτός εμπεριέχει τα κωδικοποιημένα δεδομένα 

ΗΚΓ χωρίς αφαίρεση του ρυθμού αναφοράς (δεδομένα ρυθμού – rhythm data) βάσει της σειράς των καταγραφόμενων απαγωγών, καθώς και 

πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο κωδικοποίησης των δεδομένων. Αυτά συμπεριλαμβάνουν: 

 Την τιμή AVM (Πολλαπλασιαστής Τιμής Πλάτους - Amplitude Value Multiplier), η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή ανασυγκρότηση 

της πραγματικής τιμής του πλάτους των κυματομορφών 

 Το χρονικό διάκενο δειγματοληψίας, το οποίο περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τη συχνότητα των δειγμάτων. 

 Τον ρυθμό της δειγματοληψίας, δηλαδή της ανάλυση της κυματομορφής, ο οποίος μεταφράζεται σε αριθμό δειγμάτων ανά 
δευτερόλεπτο 

 Τον τύπο του πακέτου (αν είναι αριθμητικός ή κυματομορφή) 

 Τον τύπο των δεδομένων  (αν πρόκειται για χαρακτήρες ή για ακεραίους) 

Ο τομέας 128 για την προκειμένη περίπτωση όπου έχουμε υποστήριξη τριών απαγωγών ΗΚΓ διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
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Σχήμα 0-4: Διαμόρφωση τομέα 128 – δεδομένα ρυθμού 

Δ.5 Τομέας 129 – Δεδομένα Οξυμετρίας και Καρδιακού Ρυθμού 

Ο τομέας 129 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προαναφέρθηκε για ενθυλάκωση στο σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, 

δεδομένων οξυμετρίας και καρδιακού ρυθμού τα οποία καταγράφονται από παλμικά οξύμετρα. Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε 

άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 13 bytes, εκ των οποίων: 
o τα 9 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτές αφορούν: 

 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο 
διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Την χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία 
αποτελείται από 4 bytes για την καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η πληροφορία 
αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 4 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μετρούμενων τιμών των προαναφερθέντων βιοσημάτων, και 
πιο συγκεκριμένα: 
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 τα 2 πρώτα bytes αφορούν την αριθμητική τιμή της οξυμετρίας 
 τα 2 επόμενα bytes αφορούν την αριθμητική τιμή του καρδιακού ρυθμού, δεδομένου το οποίο εξάγεται μέσω της 

φωτοπληθυσμογραφικής μεθόδου του οξυμέτρου χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση ηλεκτροδίων και η καταγραφή 
ΗΚΓ. 

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει γραφικά τη δομή του προτεινόμενου τομέα 129: 

 

Σχήμα 0-5: Διαμόρφωση τομέα 129 – δεδομένα οξυμετρίας και καρδιακού ρυθμού 

Δ.6 Τομέας 130 – Δεδομένα Αναπνευστικού Ρυθμού 

Ο τομέας 130 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προαναφέρθηκε για ενθυλάκωση στο σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, 

δεδομένων αναπνευστικού ρυθμού. Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το πρότυπο SCP-ECG. 
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 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 11 bytes, εκ των οποίων: 
o τα 9 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτές αφορούν: 

 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο 
διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Τη χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία 
αποτελείται από 4 bytes για την καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η πληροφορία 
αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 2 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής του αναπνευστικού ρυθμού 

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει γραφικά τη δομή του προτεινόμενου τομέα 130: 

 

Σχήμα 0-6: Διαμόρφωση τομέα 130 – δεδομένα αναπνευστικού ρυθμού 
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Δ.7 Τομέας 131 – Δεδομένα Θερμοκρασίας 
Ο τομέας 131 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προαναφέρθηκε για ενθυλάκωση στο σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του αρχείου, 
δεδομένων θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 12 bytes, εκ των οποίων: 
o τα 10 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτές αφορούν: 

 Την επισήμανση της μονάδας μέτρησης. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 1 byte και συνιστά μια ετικέττα (tag) η 
οποία μπορεί να πάρει την τιμή 1 για μέτρηση σε βαθμούς Κελσίου και την τιμή 2 για μέτρηση σε βαθμούς Farenheit. 

 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο 
διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Τη χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία 
αποτελείται από 4 bytes για την καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η πληροφορία 
αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 2 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής της θερμοκρασίας. 

Στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η συνεχής καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας και η απεικόνιση των 
καταγραφόμενων δεδομένων ως κυματομορφή, οπότε δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας για το διαχωρισμό μεταξύ 
τύπου δεδομένων, π.χ. με την εισαγωγή ετικεττών οι οποίες να διαχωρίζουν αριθμητικούς τύπους δεδομένων οι οποίοι λαμβάνονται ανά 
τακτές διακριτές χρονικές στιγμές και συνεχών δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται ως κυματομορφές. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει 
γραφικά τη δομή του προτεινόμενου τομέα 131: 
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Σχήμα 0-7: Διαμόρφωση τομέα 131 – δεδομένα θερμοκρασίας 

Δ.8 Τομέας 132 – Δεδομένα μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης 

Ο τομέας 132 είναι προαιρετικός στο πρότυπο SCP-ECG και αφήνεται προς χρησιμοποίηση στη διακριτική ευχαίρεια του κατασκευαστή. Παρότι 

το πρότυπο υποστηρίζει την καταγραφή δεδομένων συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης με τη χρήση των ετικεττών 11 και 12 του 

τομέα 1 αντίστοιχα, προτείνουμε τη χρησιμοποίηση του εν λόγω τομέα για ενθυλάκωση στο σύνολο της μεταδιδόμενης πληροφορίας του 

αρχείου, δεδομένων πίεσης και καρδιακού ρυθμού. Αυτό προτείνεται για τους ακόλουθους λόγους: 

 Μας δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, μετάδοσης και αποθήκευσης της μέσης τιμής της πίεσης. 

 Μας δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων καρδιακού ρυθμού τα οποία μπορούν να εξαχθούν 

από συσκευές μέτρησης πίεσης χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση ηλεκτροδίων ΗΚΓ ή η χρησιμοποίηση συσκευής οξυμετρίας. 
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 Στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν κρίνεται απαραίτητη η συνεχής καταγραφή δεδομένων πίεσης και η απεικόνιση των 

καταγραφόμενων δεδομένων ως κυματομορφή, όπως γίνεται για παράδειγμα σε μονάδες εντατικής θεραπείας με χρησιμοποίηση 

καθετήρων, οπότε δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας για το διαχωρισμό μεταξύ τύπου δεδομένων, π.χ. με την 

εισαγωγή ετικεττών οι οποίες να διαχωρίζουν αριθμητικούς τύπους δεδομένων οι οποίοι λαμβάνονται ανά τακτές διακριτές χρονικές 

στιγμές και συνεχών δεδομένων οι οποίες απεικονίζονται ως κυματομορφές. Εν τούτοις ο τομέας αυτός θα μπορούσε μελλοντικά να 

επεκταθεί και να υποστηρίξει την καταγραφή συνεχών δεδομένων πίεσης, με την εισαγωγή μιας πρόσθετης παραμέτρου η οποία να 

αναγνωρίζει τον τύπο των πακέτων. 

 Έτσι λοιπόν, ο τομέας αυτός όπως και κάθε άλλος τομέας στο πρότυπο SCP-ECG, αποτελείται από: 

 ένα τμήμα επικεφαλίδας σταθερού μήκους ίσου με 16 bytes, όπως κάθε τομέας κατά το πρότυπο SCP-ECG. 

 ένα τμήμα δεδομένων το οποίο ορίζουμε να έχει σταθερό μήκος ίσο με 17 bytes, εκ των οποίων: 

o τα 9 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή βασικών παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτές αφορούν: 

 Το χρονικό διάκενο μεταξύ των δειγματοληπτικών μετρήσεων σε msec, δηλαδή το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

διαδοχικών μετρήσεων από τη συσκευή καταγραφής. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε 2 bytes. 

 Τη χρονοσηματοδότηση κάθε μέτρησης, βάσει του κλασσικού προτύπου χρονοσηματοδότησης κατά SCP-ECG, η οποία 

αποτελείται από 4 bytes για την καταγραφή της ημερομηνίας και 3 bytes για την καταγραφή της ώρας. Η πληροφορία 

αυτή αποθηκεύεται σε 7 bytes. 

o τα υπόλοιπα 8 bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μετρούμενων και των υπολογιζόμενων τιμών των βιοσημάτων 

και πιο συγκεκριμένα: 

 τα 2 πρώτα bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής της συστολικής πίεσης 

 τα 2 επόμενα bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής της διαστολικής πίεσης 

 τα 2 επόμενα bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της υπολογιζόμενης μέσης τιμής της πίεσης 

 τα 2 τελευταία bytes χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της μετρούμενης τιμής του καρδιακού ρυθμού 

Στην περίπτωση που θελήσουμε μελλοντικά να υποστηρίξουμε και την καταγραφή συνεχών δεδομένων πίεσης, στο πεδίο των παραμέτρων 

μπορεί να προστεθεί μία ετικέττα (tag) ενός byte η οποία να σηματοδοτεί εάν τα καταγραφόμενα δεδομένα είναι υπό τη μορφή αριθμητικών 

δεδομένων ή κυματομορφών, και το πεδίο των δεδομένων να έχει μεταβλητό μήκος, όπως στην περίπτωση του ΗΚΓ και να υποστηρίζει τη 

συνεχή καταγραφή των δεδομένων. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει γραφικά τη δομή του προτεινόμενου τομέα 132: 
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Σχήμα 0-8: Διαμόρφωση τομέα 131 – δεδομένα μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης 
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Δ.9 Κώδικας Υλοποίησης 
 

#class auto 

 

#define DINBUFSIZE  511   //RS-232 Buffer 

#define DOUTBUFSIZE 511         //     >> 

 

#ifndef _232BAUD 

#define _232BAUD 9600          //data rate 9600 fixed 

#endif 

 

#define SERD_CTS_PORT PCDR 

#define SERD_CTS_BIT 3 

#define SERD_RTS_PORT PCDR 

#define SERD_RTS_SHADOW PCDRShadow 

#define SERD_RTS_BIT 2 

 

unsigned int ranSeed;    // Current Random Seed 

 

unsigned int irand () { 

 if (ranSeed == 0x5555) ranSeed--; 

 ranSeed = (ranSeed << 1) + (((ranSeed>>15)^(ranSeed>>1)^ranSeed^1) & 1); 

 return ranSeed; 

} 

 

 

main() 

{ 

 int i; 

 int packet[944];  //344+3*200 

 int send[2]; 

 

 

//*** Begin of variables declaration *** 

   char message[942];  //=4+96+49+45+31+600+29+27+28+33 

   int record_crc[2], record_size[4]; 

   char section0[94];  //=96-2 

   char section1[47];  //=49-2 
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   char section3[43];  //=45-2 

   char section128[629]; //=31+600-2 

   char section129[27];  //=29-2 

   char section130[25];  //=27-2 

   char section131[26];  //=28-2 

   char section132[31];  //=33-2 

//*** End of variables declaration *** 

 

//  Specify the values for the transmitted data below 

   message[0]=record_size[0]=944;      //=344+600 

   message[1]=message[2]=message[3]=record_size[1]=record_size[2]=record_size[3]=0; 

 

//**** Section 0 **** 

   message[6]=section0[0]=0; //section0_id_num[0] 

   message[7]=section0[1]=0; //section0_id_num[1] 

   message[8]=section0[2]=96; //section0_length[0] 

   message[9]=message[10]=message[11]=section0[3]=section0[4]=section0[5]=0; 

   message[12]=section0[6]=1; //section0_sect_ver 

   message[13]=section0[7]=1; //section0_sect_protocol 

   message[14]=message[15]=message[16]=message[17]=message[18]=message[19]=0; 

   section0[8]=section0[9]=section0[10]=section0[11]=section0[12]=section0[13]=0; 

 

 //--- Pointer Field Section 0 --- 

   message[20]=section0[14]=0; //psection0_id_num[0] 

   message[21]=section0[15]=0; //psection0_id_num[1] 

   message[22]=section0[16]=96; //psection0_length[0] 

   message[23]=section0[17]=0; //psection0_length[1] 

   message[24]=section0[18]=0; //psection0_length[2] 

   message[25]=section0[19]=0; //psection0_length[3] 

   message[26]=section0[20]=7; //psection0_index[0] 

   message[27]=section0[21]=0; //psection0_index[1] 

   message[28]=section0[22]=0; //psection0_index[2] 

   message[29]=section0[23]=0; //psection0_index[3] 

 

 //--- Pointer Field Section 1 --- 

   message[30]=section0[24]=1; //psection1_id_num[0] 

   message[31]=section0[25]=0; //psection1_id_num[1] 

   message[32]=section0[26]=49; //psection1_length[0] 

   message[33]=section0[27]=0; //psection1_length[1] 
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   message[34]=section0[28]=0; //psection1_length[2] 

   message[35]=section0[29]=0; //psection1_length[3] 

   message[36]=section0[30]=103; //psection1_index[0] 

   message[37]=section0[31]=0; //psection1_index[1] 

   message[38]=section0[32]=0; //psection1_index[2] 

   message[39]=section0[33]=0; //psection1_index[3] 

 

 //--- Pointer Field Section 3 --- 

   message[40]=section0[34]=3; //psection3_id_num[0] 

   message[41]=section0[35]=0; //psection3_id_num[1] 

   message[42]=section0[36]=45; //psection3_length[0] 

   message[43]=section0[37]=0; //psection3_length[1] 

   message[44]=section0[38]=0; //psection3_length[2] 

   message[45]=section0[39]=0; //psection3_length[3] 

   message[46]=section0[40]=152; //psection3_index[0] 

   message[47]=section0[41]=0; //psection3_index[1] 

   message[48]=section0[42]=0; //psection3_index[2] 

   message[49]=section0[43]=0; //psection3_index[3] 

 

 //--- Pointer Field Section 128 --- 

   message[50]=section0[44]=128;  //psection128_id_num[0] 

   message[51]=section0[45]=0;  //psection128_id_num[1] 

   message[52]=section0[46]=631;  //psection128_length[0] = 31+600 

   message[53]=section0[47]=0;  //psection128_length[1] 

   message[54]=section0[48]=0;  //psection128_length[2] 

   message[55]=section0[49]=0;  //psection128_length[3] 

   message[56]=section0[50]=197;  //psection128_index[0] 

   message[57]=section0[51]=0;  //psection128_index[1] 

   message[58]=section0[52]=0;  //psection128_index[2] 

   message[59]=section0[53]=0;  //psection128_index[3] 

 

 //--- Pointer Field Section 129 --- 

   message[60]=section0[54]=129;  //psection129_id_num[0] 

   message[61]=section0[55]=0;  //psection129_id_num[1] 

   message[62]=section0[56]=29;  //psection129_length[0] 

   message[63]=section0[57]=0;  //psection129_length[1] 

   message[64]=section0[58]=0;  //psection129_length[2] 

   message[65]=section0[59]=0;  //psection129_length[3] 

   message[66]=section0[60]=828;  //psection129_index[0] = 228+600 
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   message[67]=section0[61]=0;  //psection129_index[1] 

   message[68]=section0[62]=0;  //psection129_index[2] 

   message[69]=section0[63]=0;  //psection129_index[3] 

 

    //--- Pointer Field Section 130 --- 

   message[70]=section0[64]=130;  //psection130_id_num[0] 

   message[71]=section0[65]=0;  //psection130_id_num[1] 

   message[72]=section0[66]=27;  //psection130_length[0] 

   message[73]=section0[67]=0;  //psection130_length[1] 

   message[74]=section0[68]=0;  //psection130_length[2] 

   message[75]=section0[69]=0;  //psection130_length[3] 

   message[76]=section0[70]=857;  //psection130_index[0] = 257+600 

   message[77]=section0[71]=0;  //psection130_index[1] 

   message[78]=section0[72]=0;  //psection130_index[2] 

   message[79]=section0[73]=0;  //psection130_index[3] 

 

    //--- Pointer Field Section 131 --- 

   message[80]=section0[74]=131;  //psection131_id_num[0] 

   message[81]=section0[75]=0;  //psection131_id_num[1] 

   message[82]=section0[76]=28;  //psection131_length[0] 

   message[83]=section0[77]=0;  //psection131_length[1] 

   message[84]=section0[78]=0;  //psection131_length[2] 

   message[85]=section0[79]=0;  //psection131_length[3] 

   message[86]=section0[80]=884;  //psection131_index[0] = 284+600 

   message[87]=section0[81]=0;  //psection131_index[1] 

   message[88]=section0[82]=0;  //psection131_index[2] 

   message[89]=section0[83]=0;  //psection131_index[3] 

 

    //--- Pointer Field Section 132 --- 

   message[90]=section0[84]=132;  //psection132_id_num[0] 

   message[91]=section0[85]=0;  //psection132_id_num[1] 

   message[92]=section0[86]=33;  //psection132_length[0] 

   message[93]=section0[87]=0;  //psection132_length[1] 

   message[94]=section0[88]=0;  //psection132_length[2] 

   message[95]=section0[89]=0;  //psection132_length[3] 

   message[96]=section0[90]=912;  //psection132_index[0] = 312+600 

   message[97]=section0[91]=0;  //psection132_index[1] 

   message[98]=section0[92]=0;  //psection132_index[2] 

   message[99]=section0[93]=0;  //psection132_index[3] 
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   //--- CRC-CCITT for Section0 --- 

   message[4]=getcrc(section0,section0[2],0); 

   message[5]=0; 

   printf("section0-crc:%d\n",message[4]); 

 

//**** Section 1 **** 

 message[102]=section1[0]=1; //section1_id_num[0] 

 message[103]=section1[1]=0; //section1_id_num[1] 

 message[104]=section1[2]=49; //section1_length[0] 

 message[105]=message[106]=message[107]=section1[3]=section1[4]=section1[5]=0; 

 message[108]=section1[6]=1; //section1_sect_ver 

 message[109]=section1[7]=1; //section1_sect_protocol 

 message[110]=message[111]=message[112]=message[113]=message[114]=message[115]=0; 

 section1[8]=section1[9]=section1[10]=section1[11]=section1[12]=section1[13]=0; 

 

 message[116]=section1[14]=2; //data1tag2_id 

 message[117]=section1[15]=10; //data1tag2_length[0] 

 message[118]=section1[16]=0; //data1tag2_length[1] 

 message[119]=section1[17]=0; //data1tag2_parameter[0] 

 message[120]=section1[18]=0; //data1tag2_parameter[1] 

 message[121]=section1[19]=0; //data1tag2_parameter[2] 

 message[122]=section1[20]=0; //data1tag2_parameter[3] 

 message[123]=section1[21]=0; //data1tag2_parameter[4] 

 message[124]=section1[22]=0; //data1tag2_parameter[5] 

 message[125]=section1[23]=0; //data1tag2_parameter[6] 

 

 message[126]=section1[24]=14; //data1tag14_id 

 message[127]=section1[25]=10; //data1tag14_length[0] 

 message[128]=section1[26]=0; //data1tag14_length[1] 

 message[129]=section1[27]=0; //data1tag14_parameter[0] 

 message[130]=section1[28]=0; //data1tag14_parameter[1] 

 message[131]=section1[29]=0; //data1tag14_parameter[2] 

 message[132]=section1[30]=0; //data1tag14_parameter[3] 

 message[133]=section1[31]=0; //data1tag14_parameter[4] 

 message[134]=section1[32]=0; //data1tag14_parameter[5] 

 message[135]=section1[33]=0; //data1tag14_parameter[6] 

 

 message[136]=section1[34]=25; //data1tag25_id 
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 message[137]=section1[35]=7; //data1tag25_length[0] 

 message[138]=section1[36]=0; //data1tag25_length[1] 

 message[139]=section1[37]=2009; //data1tag25_year[0] 

 message[140]=section1[38]=0; //data1tag25_year[1] 

 message[141]=section1[39]=11; //data1tag25_month 

 message[142]=section1[40]=17; //data1tag25_day 

 

 message[143]=section1[41]=26; //data1tag26_id 

 message[144]=section1[42]=6; //data1tag26_length[0] 

 message[145]=section1[43]=0; //data1tag26_length[1] 

 message[146]=section1[44]=2; //data1tag26_hour 

 message[147]=section1[45]=50; //data1tag26_minute 

 message[148]=section1[46]=45; //data1tag26_second 

 

    //--- CRC-CCITT for Section1 --- 

    message[100]=getcrc(section1,section1[2],0); 

    message[101]=0; 

    printf("section1-crc:%d\n",message[100]); 

 

 

//**** Section 3 **** 

 message[151]=section3[0]=2; //section3_id_num[0] 

 message[152]=section3[1]=0; //section3_id_num[1] 

 message[153]=section3[2]=45; //section3_length[0] 

 message[154]=message[155]=message[156]=section3[3]=section3[4]=section3[5]=0; 

 message[157]=section3[6]=1; //section3_sect_ver 

 message[158]=section3[7]=1; //section3_sect_protocol 

 message[159]=message[160]=message[161]=message[162]=message[163]=message[164]=0; 

 section3[8]=section3[9]=section3[10]=section3[11]=section3[12]=section3[13]=0; 

 

 message[165]=section3[14]=3; //leads_nr3 

 message[166]=section3[15]=1; //flag3 

 

 message[167]=section3[16]=1; //lead1_id_3 

 message[168]=section3[17]=228; //lead1_start_3[0] 

 message[169]=section3[18]=0; //lead1_start_3[1] 

 message[170]=section3[19]=0; //lead1_start_3[2] 

 message[171]=section3[20]=0; //lead1_start_3[3] 

 message[172]=section3[21]=427; //lead1_stop_3[0] = (197+31)+(200-1) 
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 message[173]=section3[22]=0; //lead1_stop_3[1] 

 message[174]=section3[23]=0; //lead1_stop_3[2] 

 message[175]=section3[24]=0; //lead1_stop_3[3] 

 

 message[176]=section3[25]=2; //lead2_id_3 

 message[177]=section3[26]=428; //lead2_start_3[0] 

 message[178]=section3[27]=0; //lead2_start_3[1] 

 message[179]=section3[28]=0; //lead2_start_3[2] 

 message[180]=section3[29]=0; //lead2_start_3[3] 

 message[181]=section3[30]=627; //lead2_stop_3[0] = 428+200-1 

 message[182]=section3[31]=0; //lead2_stop_3[1] 

 message[183]=section3[32]=0; //lead2_stop_3[2] 

 message[184]=section3[33]=0; //lead2_stop_3[3] 

 

 message[185]=section3[34]=3; //lead3_id_3 

 message[186]=section3[35]=628; //lead3_start_3[0] 

 message[187]=section3[36]=0; //lead3_start_3[1] 

 message[188]=section3[37]=0; //lead3_start_3[2] 

 message[189]=section3[38]=0; //lead3_start_3[3] 

 message[190]=section3[39]=827; //lead3_stop_3[0] =628+200-1 

 message[191]=section3[40]=0; //lead3_stop_3[1] 

 message[192]=section3[41]=0; //lead3_stop_3[2] 

 message[193]=section3[42]=0; //lead3_stop_3[3] 

 

    //--- CRC-CCITT for Section3 --- 

    message[149]=getcrc(section3,section3[2],0); 

    message[150]=0; 

    printf("section3-crc:%d\n",message[149]); 

 

//**** Section 128 **** 

  message[196]=section128[0]=128; //section128_id_num[0] 

 message[197]=section128[1]=0;  //section128_id_num[1] 

 message[198]=section128[2]=631; //=31+600 - section128_length[0] 

 message[199]=message[200]=message[201]=section128[3]=section128[4]=section128[5]=0; 

 message[202]=section128[6]=1; //section128_sect_ver 

 message[203]=section128[7]=1; //section128_sect_protocol 

 message[204]=message[205]=message[206]=message[207]=message[208]=message[209]=0; 

 section128[8]=section128[9]=section128[10]=section128[11]=section128[12]=section128[13]=0; 
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 message[210]=section128[14]=1;   //packet128_type 

 message[211]=section128[15]=1;   //data128_type 

 message[212]=section128[16]=500;   //avm128[0] 

 message[213]=section128[17]=0;   //avm128[1] 

 message[214]=section128[18]=50;   //sti128[0] 

 message[215]=section128[19]=0;   //sti128[1] 

 message[216]=section128[20]=400;   //wave128_sampling[0] 

 message[217]=section128[21]=0;   //wave128_sampling[1] 

 message[218]=section128[22]=2009;  //year128[0] 

 message[219]=section128[23]=0;   //year128[1] 

 message[220]=section128[24]=11;   //month128 

 message[221]=section128[25]=17;   //day128 

 message[222]=section128[26]=2;   //hour128 

 message[223]=section128[27]=50;   //minute128 

 message[224]=section128[28]=45;   //second128 

 

 for(i=0;i<200;i++)   { 

  message[225+i]=section128[29+i]=irand();  //data128_lead1[i] 

      printf("data1 - %d:%d\n",i,section128[29+i]); 

      } 

 

 for(i=0;i<200;i++)    { 

  message[425+i]=section128[129+i]=irand();  //data128_lead2[i] 

      printf("data2 - %d:%d\n",i,section128[129+i]); 

      } 

 

 for(i=0;i<200;i++)    { 

  message[625+i]=section128[229+i]=irand();  //data128_lead3[i] 

      printf("data3 - %d:%d\n",i,section128[229+i]); 

      } 

 

     //--- CRC-CCITT for Section128 --- 

    message[194]=getcrc(section128,section128[2],0); 

    message[195]=0; 

    printf("section128-crc:%d\n",message[194]); 

 

 

 

//**** Section 129 **** 
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 message[827]=section129[0]=129; //section129_id_num[0] 

 message[828]=section129[1]=0;   //section129_id_num[1] 

 message[829]=section129[2]=29; //section129_length[0] 

 message[830]=message[831]=message[832]=section129[3]=section129[4]=section129[5]=0; 

 message[833]=section129[6]=1;  //section129_sect_ver 

 message[834]=section129[7]=1;  //section129_sect_protocol 

 message[835]=message[836]=message[837]=message[838]=message[839]=message[840]=0; 

 section129[8]=section129[9]=section129[10]=section129[11]=section129[12]=section129[13]=0; 

 

 message[841]=section129[14]=1000; //time_interval129[0] 

 message[842]=section129[15]=0;  //time_interval129[1] 

 message[843]=section129[16]=2009; //year129[0] 

 message[844]=section129[17]=0;  //year129[1] 

 message[845]=section129[18]=11;  //month129 

 message[846]=section129[19]=17;  //day129 

 message[847]=section129[20]=2;  //hour129 

 message[848]=section129[21]=50;  //minute129 

 message[849]=section129[22]=45;  //second129 

 

 message[850]=section129[23]=97;  //spO2_measurement129[0] 

 message[851]=section129[24]=0;  //spO2_measurement129[1] 

 message[852]=section129[25]=70;  //heart_rate129[0] 

 message[853]=section129[26]=0;  //heart_rate129[1] 

 

    //--- CRC-CCITT for Section129 --- 

    message[825]=getcrc(section129,section129[2],0); 

    message[826]=0; 

    printf("section129-crc:%d\n",message[825]); 

 

//**** Section 130 **** 

 message[856]=section130[0]=130; //section130_id_num[0] 

 message[857]=section130[1]=0;  //section130_id_num[1] 

 message[858]=section130[2]=27; //section130_length[0] 

 message[859]=message[860]=message[861]=section130[3]=section130[4]=section130[5]=0; 

 message[862]=section130[6]=1;  //section130_sect_ver 

 message[863]=section130[7]=1;  //section130_sect_protocol 

 message[864]=message[865]=message[866]=message[867]=message[868]=message[869]=0; 

 section130[8]=section130[9]=section130[10]=section130[11]=section130[12]=section130[13]=0; 
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 message[870]=section130[14]=1000; //time_interval130[0] 

 message[871]=section130[15]=0;  //time_interval130[1] 

 message[872]=section130[16]=2009; //year130[0] 

 message[873]=section130[17]=0;  //year130[1] 

 message[874]=section130[18]=11;  //month130 

 message[875]=section130[19]=17;  //day130 

 message[876]=section130[20]=2;  //hour130 

 message[877]=section130[21]=50;  //minute130 

 message[878]=section130[22]=45;  //second130 

 

 message[879]=section130[23]=15;  //data130_respiratory_rate[0] 

 message[880]=section130[24]=0;  //data130_respiratory_rate[1] 

 

   //--- CRC-CCITT for Section130 --- 

    message[854]=getcrc(section130,section130[2],0); 

    message[855]=0; 

    printf("section130-crc:%d\n",message[854]); 

 

//**** Section 131 **** 

 message[883]=section131[0]=131; //section131_id_num[0] 

 message[884]=section131[1]=0;  //section131_id_num[1] 

 message[885]=section131[2]=28; //section131_length[0] 

 message[886]=message[887]=message[888]=section131[3]=section131[4]=section131[5]=0; 

 message[889]=section131[6]=1;  //section131_sect_ver 

 message[890]=section131[7]=1;  //section131_sect_protocol 

 message[891]=message[892]=message[893]=message[894]=message[895]=message[896]=0; 

 section131[8]=section131[9]=section131[10]=section131[11]=section131[12]=section131[13]=0; 

 

 message[897]=section131[14]=1000; //time_interval131[0] 

 message[898]=section131[15]=0;  //time_interval131[1] 

 message[899]=section131[16]=0;  //unit131 

 message[900]=section131[17]=2009; //year131[0] 

 message[901]=section131[18]=0;  //year131[1] 

 message[902]=section131[19]=11;  //month131 

 message[903]=section131[20]=17;  //day131 

 message[904]=section131[21]=2;  //hour131 

 message[905]=section131[22]=50;  //minute131 

 message[906]=section131[23]=45;  //second131 
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 message[907]=section131[24]=37;  //data131_temperature[0] 

 message[908]=section131[25]=0;  //data131_temperature[1] 

 

    //--- CRC-CCITT for Section131 --- 

    message[881]=getcrc(section131,section131[2],0); 

    message[882]=0; 

    printf("section131-crc:%d\n",message[881]); 

 

//**** Section 132 **** 

 message[911]=section132[0]=132; //section132_id_num[0] 

 message[912]=section132[1]=0;  //section132_id_num[1] 

 message[913]=section132[2]=33; //section132_length[0] 

 message[914]=message[915]=message[916]=section132[3]=section132[4]=section132[5]=0; 

 message[917]=section132[6]=1;  //section132_sect_ver 

 message[918]=section132[7]=1;  //section132_sect_protocol 

 message[919]=message[920]=message[921]=message[922]=message[923]=message[924]=0; 

 section132[8]=section132[9]=section132[10]=section132[11]=section132[12]=section132[13]=0; 

 

 message[925]=section132[14]=1000; //time_interval132[0] 

 message[926]=section132[15]=0;  //time_interval132[1] 

 message[927]=section132[16]=2009; //year132[0] 

 message[928]=section132[17]=0;  //year132[1] 

 message[929]=section132[18]=11;  //month132 

 message[930]=section132[19]=17;  //day132 

 message[931]=section132[20]=2;  //hour132 

 message[932]=section132[21]=50;  //minute132 

 message[933]=section132[22]=45;  //second132 

 

 message[934]=section132[23]=120;  //systolic_pressure132[0] 

 message[935]=section132[24]=0;  //systolic_pressure132[1] 

 message[936]=section132[25]=80;  //diastolic_pressure132[0] 

 message[937]=section132[26]=0;  //diastolic_pressure132[1] 

 message[938]=section132[27]=100;  //mean_pressure132[0] 

 message[939]=section132[28]=0;  //mean_pressure132[1] 

 message[940]=section132[29]=70;  //heart_rate132[0] 

 message[941]=section132[30]=0;  //heart_rate132[1] 

 

    //--- CRC-CCITT for Section132 --- 

    message[909]=getcrc(section132,section132[2],0); 
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    message[910]=0; 

    printf("section132-crc:%d\n",message[909]); 

 

 

    //--- CRC-CCITT over the entire record --- 

 record_crc[0]=getcrc(message,record_size[0],0); 

 record_crc[1]=0; 

 printf("record-crc:%d\n",record_crc[0]); 

 

//*** End of variables' default values *** 

 

 

 printf("record_size[0]:%d\n",record_size[0]); 

 printf("record_size[1]:%d\n",record_size[1]); 

 

 

 

 brdInit();         
 //initialize board 

 BitWrPortI(PEDR, &PEDRShadow, 0, 5); //set low to enable rs232 device 

 serDopen(_232BAUD);          // Open D port 

 serDwrFlush();         // Empty buffer 

 serDdatabits(0x00);       // 8 bits of data to be 
sent 

 

 

 printf("Test - Ready for packet construction\n"); 

 

 

//*** Packet construction *** 

 

 packet[0]=record_crc[0]; 

 packet[1]=record_crc[1]; 

 

 for (i=0;i<942;i++) { 

  packet[i+2]=message[i]; 

   } 

 

 for (i=0;i<944;i++) { 
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  printf("%d:%d\n",i,packet[i]); 

   } 

 

 while (1) { 

 

  for(i=0;i<944;i++) { 

     send[0]=packet[i]; 

         printf("send : %d\n",send[0]); 

   serDwrite(send,1); 

  } 

   } 

} 

 


