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Dlaczego WiBreeDlaczego WiBreeDlaczego WiBreeDlaczego WiBree    
WiBree to cyfrowa technologia radiowa opracowana przez Nokię, która w zamierzeniach ma 
stać się międzynarodowym otwartym standardem komunikacji bezprzewodowej.  
 
Podstawową cechą tego rozwiązania jest moŜliwie jak najmniejszy pobór mocy przez 
urządzenia nadawczo-odbiorcze. Ceną za to jest wymóg bliskości urządzeń komunikujących 
się (do 10m) oraz stosunkowo niski bit rate (do 1Mbit/s).  
 
WiBree wykorzystuje tanie microchipy pełniące rolę transceiverów (nadajników i 
odbiorników jednocześnie), co skutecznie obniŜa koszt jej stosowania. 
 
W roku 2001 inŜynierowie z Nokia Research Center doszli do wniosku, Ŝe obecnie stosowane 
technologie komunikacji radiowej nie są na tyle elastyczne, aby móc je stosować w kaŜdym 
urządzeniu, w kaŜdym środowisku. Pomysłem było opracowanie rozszerzenia istniejącego juŜ 
standardu Bluetooth. Nie zdecydowano się na opracowywanie zupełnie nowego standardu ze 
względów ekonomicznych. Rezultatem badań był Bluetooth Low End Extension (BTLEE), 
przedstawiony w roku 2004. Wkrótce tymczasowa nazwa została zmieniona na WiBree ("Wi" 
od "wireless", z kolei "bree" od staroangielskiego "crossroads"). Po negocjacjach z Bluetooth 
Special Interest Group zdecydowano się uwzględnić nową technologię jako ultra-low-power 
Bluetooth w przyszłych specyfikacjach Bluetooth. 
 
WiBree to dopełnienie Bluetooth (nie stworzona, w Ŝadnym wypadku, po to, aby zastąpić 
istniejący standard). Nowa technologia oferuje maksymalny bit rate 1Mbit/s operując w 
paśmie 2,4GHz. Jedna antena jest w stanie obsłuŜyć obie technologie (dzięki chipom dual-
mode). Częstotliwość ta zalicza się do częstotliwości ISM (przeznaczonych do zastosowań 
przemysłowych, naukowych oraz medycznych). 
 
UŜyte pasmo oraz najwaŜniejsze cechy WiBree automatycznie narzucają wiele moŜliwych 
zastosowań. Są to m.in. zegarki na rękę czy bezprzewodowe klawiatury. Głównymi 
producentami i obecnie równieŜ współtwórcami tej technologii są Nordic Semiconductor, 
Broadcom Corporation, CSR oraz Epson. [0]
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Protokół WiBreeProtokół WiBreeProtokół WiBreeProtokół WiBree 

Wyjątkowo niski pobór mocy urządzeń działających w technologii WiBree został osiągnięty 
poprzez staranne projektowanie oraz stworzenie odpowiedniego protokołu komunikacji.  
 
Protokół ten polega na pozostawieniu urządzenia w stanie uśpienia, kiedy tylko się da (wg [1] 
jest to 22 µW). W momencie potrzeby uŜycia, urządzenie nadawcze jest natychmiastowo 
budzone, by rozpocząć komunikację na jednym z kanałów rozgłoszeniowych (advertising 
channels). Urządzenie odbiorcze będące w stanie pełnego działania przez większość czasu 
(większy pobór mocy) musi potwierdzić inicjację komunikacji oraz wysłać do pierwszego 
urządzenia informacje o wybranym kanale, na którym będzie zachodził proces wymiany 
danych. Urządzenie nadawcze potwierdza ustalenia. W tej chwili oba urządzenia mogą wrócić 
do stanu uśpienia (asleep). Opisany proces nie zajmuje więcej niŜ cztery milisekundy. 
 
Tak krótki czas ustalania połączenia pozwala na zastosowanie WiBree nie tylko do urządzeń 
statycznych. Dla przykładu, stosując nadajnik o zasięgu 100m (WiBree ze wzmacniaczem) 
moŜna rozwaŜyć zastosowanie ruchomego odbiornika. Samochód poruszający się 100 km/h 
jest w zasięgu takiego nadajnika przez około 4 sekundy. To wystarczająco duŜo, aby 
przekazać informacje geograficzne, obecnie przekazywane przez drogi sprzęt samochodowej 
nawigacji satelitarnej. 
 
Ze względu, Ŝe jakakolwiek specyfikacja WiBree jeszcze nie istnieje (Nokia zapewnia, Ŝe 
całość wyda w połowie roku 2008), zaprezentowane tutaj informacje mogą się róŜnić od 
ostatecznych rozwiązań zastosowanych przez Nokię i jej partnerów w oficjalnej specyfikacji 
WiBree. 
 

Geneza technologii WiBreeGeneza technologii WiBreeGeneza technologii WiBreeGeneza technologii WiBree    

Ten rozdział oprę o dostępne [1] materiały opracowane przez Nokię dla projektu IEEE 
P802.15 (Wireless Personal Area Networks (WPANs)). Są to propozycje rozwiązań z lipca 
2001. 
 
Informacje przedstawione w tym i następnym rozdziale są oparte na propozycjach Nokii do 
standardu IEEE 802.15.4 (ZigBee). Pokazują one genezę WiBree, a nie końcowe rozwiązania 
nowej technologii. 
 
Najnowsze dostępne [5] propozycje Nokii do specyfikacji WiBree opisałem w rozdziale 
Przed wydaniem specyfikacji.
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Warstwa fizyczna WiBreeWarstwa fizyczna WiBreeWarstwa fizyczna WiBreeWarstwa fizyczna WiBree    
 
Realizacja głównych załoŜeń, czyli moŜliwość implementacji WiBree do istniejących 
urządzeń Bluetooth przy cenie chipu WiBree (stand alone device) poniŜej dolara, jest 
moŜliwa do przeprowadzenia jedynie przy spełnieniu dwóch warunków: 
 

• główne częstotliwości pracy Bluetooth muszą zostać zachowane, 
• ale kilka parametrów powinno być dopracowanych. 

 
Elementy wymagające dopracowania, zmian czy gruntownej przebudowy związane są 
kosztami oraz poborem mocy urządzeń Bluetooth – są kluczowe dla WiBree. 
 

Zwiększenie współczynnika głębokości modulacji FSK (2GFSK) 

to modulacja częstotliwości dla sygnałów cyfrowych, czyli kluczowanie z przesuwem częstotliwości. 
Przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego następuje zmiana częstotliwości: niŜszej dla 
symbolu "zera logicznego" i wyŜszej dla "jedynki logicznej" informacji binarnej, czasami przypisanie 
częstotliwości moŜe być odwrotne. 

Sygnał zmodulowany moŜe przechodzić z jednej częstotliwości w drugą z ciągłością jego fazy lub bez 
niej. Jest to równowaŜne sytuacji kiedy kluczowane są wyjścia dwóch niezaleŜnych generatorów, albo 
parametry jednego generatora. 
 
Pierwsze modemy działające na liniach telefonicznych uŜywały modulacji FSK dla sygnału audio to 
wysyłania oraz odbierania danych przy szybkości do 300bps.  

 
Współczynnik głębokości modulacji to stosunek maksymalnego odchyłu (dewiacja) od częstotliwości 
nośnej przy danym sygnale modulującym do częstotliwości sygnału nośnego. Im większa wartość 
dewiacji, tym szersze pasmo zajmuje sygnał (rośnie równieŜ głębokość modulacji) [8]. 

 
Grupa badawcza Nokii postanowiła zwiększyć współczynnik głębokości modulacji do ponad 
2.2. Takie posunięcie umoŜliwia obniŜenie wymagań technicznych dla odbiorników i 
nadajników. Daje przede wszystkim uproszczenie i maksymalnie spójne bezpośrednie 
konwersje na urządzeniach odbiorczo-nadawczych, przy okazji pozwalając na wzrost błędów 
transmisji. Zastosowano stałą obwiednię dla sygnałów urządzeń nadawczych (Tx). 
Zrezygnowano z wysokiej wydajności na rzecz minimalnej złoŜoności urządzeń nadawczych 
(Rx). 

ObniŜenie szybkości transmisji bitów  

Pierwszą propozycją Nokii było drastyczne obniŜenie szybkości transmisji bitów aŜ do 
200bps. Teraz juŜ jest pewne, Ŝe zwiększono ją do 1Mbps, co i tak stanowi tylko część tej, 
oferowanej przez Bluetooth. Przesyłane symbole trwają dłuŜej, a co za tym idzie – występuje 
między nimi mniejsza interferencja (nie trzeba kodować w paśmie podstawowym). 
Zmniejszono częstotliwość próbek (mniejszy pobór mocy) oraz rozmiar pakietów. Takie 

Frequency-Shift Keying (FSK) 
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ograniczenia powodują, Ŝe WiBree nie nadaje się do przesyłania informacji audio-video, ani 
Ŝadnych większych partii danych. 

Zmniejszenie mocy nadajnika i zaniechanie FH 

Zredukowanie mocy nadajnika (TxP) do przedziału –1,25...-30dBm zmniejszyło pobór mocy. 
Dzięki temu moŜna stosować baterie guzikowe (button batery, button cell)  stosowane m.in. 
w zegarkach na rękę. Jest to sensowne posunięcie, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe większa moc 
nadajnika nie jest potrzebna ani do rozgłaszania ani do FH (frequency hopping). Z jednej 
strony PAN (Private Area Network) nie potrzebują duŜego zasięgu, a wręcz niepoŜądane jest, 
aby taki miały. Większa moc Tx nie dość, Ŝe powoduje spore wykorzystanie mocy baterii, to 
dodatkowo zwiększa interferencję między przesyłanymi symbolami. 
 
Z drugiej strony wyeliminowanie FH znacznie uprościło budowę urządzenia, oraz - równieŜ -
zmniejszyło pobór mocy. Przy okazji zmniejszył się czas wyszukiwania urządzeń WiBree w 
najbliŜszej PAN oraz ustawiania z nimi połączeń. 
 
Propozycja Nokii odnośnie TxP to jedynie –1,25dBm. Jak się moŜna domyślić, większy TxP 
to większy zasięg oraz wzrost zuŜycia energii. 
 

polega na “przeskakiwaniu” częstotliwości podczas transmisji radiowej zgodnie z określonym 
algorytmem. Minimalizuje to nieautoryzowane przechwycenia danych czy próby zagłuszania. Pasmo 
potrzebne do FH jest znacznie szersze niŜ te, gdzie wykorzystuje się tylko jedną nośną. 
 
Zastosowanie FH w Bluetooth [2] 
 
Bluetooth został zaprojektowany do pracy w środowisku zaszumionych częstotliwościach radiowych. 
Zastosowanie szybkiego potwierdzania i schematu FH miało na celu poprawienie jakości i 
niezawodności łącza. Urządzenia Bluetooth unikają interferencji z innymi sygnałami w 
częstotliwościach 2,4GHz właśnie dzięki stosowaniu FH. Po otrzymaniu lub wysłaniu pakietu 
następuje przeskok do nowej częstotliwości zgodnie z ustalonym schematem. 

 
W porównaniu z innymi systemami 
operującymi w tych samych 
częstotliwościach, Bluetooth zwykle wypada 
lepiej – przeskoki (hops) są szybsze, a 
pakiety krótsze. Dzieje się tak dlatego, Ŝe 
małe pakiety i szybkie hopy zmniejszają 
wpływ źródeł powodujących zakłócenia. 
Dodatkowe uŜycie FEC (Forward Error 
Correction) eliminuje w duŜym stopniu błędy 
na łączach na duŜe odległości. 
 
Na pierwszym obrazie z lewej pokazany jest 
przykład skoków z i do częstotliwości w 
ramach skończonej liczby róŜnych 
częstotliwości. JeŜeli występują problemy z 
transmisją w pewnych częstotliwościach (np. 
częstotliwości są silnie zaszumione) 
lekarstwem jest hop do innej, być moŜe 
niezaszumionej częstotliwości. 

Frequency hopping (FH) 
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Niestety, kiedy szum jest rozłoŜony w sposób losowy w całym spektrum dostępnych częstotliwości 
takie zabiegi na niewiele się zdadzą. Drugi rysunek z lewej strony pokazuje typowy rozkład szumu w 
spektrum. 
 
Zawsze, kiedy jest nawiązywane połączenie między dwoma urządzeniami, urządzenie nadrzędne 
(Master-unit) ustala schemat FH, który jest następnie przekazywany reszcie uczestników komunikacji. 
Wybór schematu FH składa się z dwóch części: 

• wybór sekwencji, 

• mapowanie sekwencji na hopy wzdłuŜ całego dostępnego spektrum częstotliwości. 
 

Mapowanie z wejścia na odpowiednią częstotliwość hopa jest wykonywane w selection box.  
Zostało zdefiniowanych 10 typów sekwencji hopów – 5 dla systemu 79-hopowego i 5 dla systemu 23-
hopowego. 

 

Dodatkowe częstotliwości 

Aby wyeliminować moŜliwe interferencje ze strony Bluetooth oraz standardu IEEE 802.11b 
(WiFi) zdecydowano się wykorzystać częstotliwości na obrzeŜach pasma 2,4GHz. 
 

 
Skorzystanie z wąskiego pasma daje moŜliwość dzielenia wspólnej warstwy fizycznej z 
Bluetooth. Z kolei mniejsza częstotliwość próbek to mniejszy pobór mocy. Uproszczenie 
złoŜoności pasma podstawowego przy zastosowaniu wąskiego pasma daje moŜliwość 
zorganizowania większej ilości niezachodzących na siebie kanałów komunikacyjnych. 
Zapewnia równieŜ mniejszą skłonność do interferencji. 
 

Grupie badawczej IEEE P802.15 udało się wyodrębnić 76 kanałów (unikalnych 
częstotliwości) odpornych na zaszumianie (wszystkich kanałów jest 83 w częstotliwościach 
2401 + k x 1 MHz, gdzie  k = 0...82 – kompatybilne z Bluetooth). 

2400 2401 2402 2403 2481 2482 2483 2480 

Kanały Bluetooth 

Proponowane kanały 

dla WiBree 

Kanał IEEE 802.11b  

w USA  i Europie 
Kanał IEEE 802.11b 

w Europie 

[MHz] 
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Warstwa łącza danych (MAC) oraz pozostałe warstwy WiBreeWarstwa łącza danych (MAC) oraz pozostałe warstwy WiBreeWarstwa łącza danych (MAC) oraz pozostałe warstwy WiBreeWarstwa łącza danych (MAC) oraz pozostałe warstwy WiBree 

Specyfikacje wyŜszych warstw nie są dostępne, a Nokia udziela jedynie zdawkowych 
informacji na temat szczegółów technicznych rozwiązania. Materiały do projektu [1] IEEE 
802.15 nie dają wyraźnego spojrzenia na to, jakby miała wyglądać warstwa łącza danych 
WiBree. 
 
Wydaje się, Ŝe najwaŜniejszym załoŜeniem dla warstwy adresów MAC jest jej maksymalne 
uproszczenie. Uproszczony schemat adresów MAC w postaci potoku bitów (simple "bit-pipe" 
MAC) wymusza zaimplementowanie routingu czy szyfrowania danych w wyŜszych 
warstwach. 
 
Z kolei [3] INCISOR podaje, Ŝe warstwa łączy WiBree będzie oferowała prosty mechanizm 
rozpoznawania urządzeń w zasięgu, niezawodny mechanizm połączeń point-to-multipoint z 
zaawansowanym trybem oszczędzania mocy oraz funkcjami szyfrowania. Warstwa łącza 
danych WiBree ma przede wszystkim dostarczyć rozwiązania do planowania połączeń 
pomiędzy istniejącymi połączeniami Bluetooth. 
 
INCISOR [3] zwraca uwagę na brak mechanizmów WiBree na poziomie protokołu 
odpowiedniego do IP, które odpowiadałyby za komunikację z Bluetooth. Podejrzewa, Ŝe 
Bluetooth SIG ma na to specjalne, opatentowane rozwiązanie, które niedługo ujawni. 

Według informacji dostarczonych przez [4] jedna jednostka nadrzędna master ULP (Ultra 
Low Power Bluetooth) będzie w stanie komunikować się z maksymalnie 255 urządzeniami 
podrzędnymi slave. Obecnie nie jest planowana Ŝadna złoŜona sieć połączeń, które mogłyby 
tworzyć urządzenia WiBree.
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Przed wydaniem specyfikacjiPrzed wydaniem specyfikacjiPrzed wydaniem specyfikacjiPrzed wydaniem specyfikacji 

Najnowsze dostępne mi (data dokumentu [5] wskazuje na sierpień 2007) informacje z Nokia 
Research Center dają nieco inny widok na rozwiązania techniczne WiBree w porównaniu z 
wyŜej przedstawionymi (propozycjami Nokii dla ZigBee). 
 
PoniŜej przedstawiam zagadnienia poruszone przez Iiro Jantunen w [5]. 
 
 
 

Podstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcjePodstawowe funkcje    

 
 
Proces rozgłaszania ma na celu zaznaczenie swojej aktywności i obecności urządzeniu wśród 
innych urządzeń, które są osiągalne w danym miejscu. Skanowanie zwraca listę adresów oraz 
krótka charakterystykę urządzeń, które są w zasięgu. Łączenie umoŜliwia ustanowienie 
połączenia point-to-point. Połączenie umoŜliwia dwukierunkową wymianę danych z korekcją 
błędów, ARQ, segmentacją, przełączaniem ról oraz trybem niskiej aktywności.  
 
 

to sposób kontroli błędów dla transmisji danych, który uŜywa potwierdzeń (acknowledgments) oraz 
timeouts do osiągnięcia niezawodnej transmisji danych. Potwierdzenie to wiadomość wysłana od 
odbiorcy do nadawcy w celu poinformowania, czy ramka danych została prawidłowo 
przetransmitowana. Timeout to ustalony punkt w czasie po wysłaniu ramki danych. JeŜeli wysyłający 
nie otrzyma potwierdzenia przed punktem timeoutu (po ustalonym czasie), ramka jest 
retransmitowana dopóki nie nadejdzie potwierdzenie lub wyczerpie się maksymalna liczba 
dozwolonych retransmisji. 
 
Protokół ARQ uwzględnia Stop-and-wait ARQ, Go-Back-N ARQ i Selective Repeat ARQ. Najlepszą 
wydajność osiąga się stosując Hybrid ARQ (HARQ) – głównie na łączach bezprzewodowych. Ceną za 
to jest większa złoŜoność w implementacji [6]. 

WYŁĄCZONY BEZCZYNNY 

ROZGŁASZANIE 

SKANOWANIE POŁĄCZONY 

ŁĄCZENIE 

Automatic Repeat-reQuest (ARQ) 



    

Rozmieszczenie kanałów komunikacyjnychRozmieszczenie kanałów komunikacyjnychRozmieszczenie kanałów komunikacyjnychRozmieszczenie kanałów komunikacyjnych 

Na podstawie [5]. 



Parametry warstwy fizycznejParametry warstwy fizycznejParametry warstwy fizycznejParametry warstwy fizycznej    
 
WiBree będzie oferować transmisję danych z prędkością nie większą niŜ 1Mbps przy 
wykorzystaniu częstotliwości w paśmie 2,4GHz (pasmo ISM) – tak samo, jak Bluetooth. 
 
Transmisja WiBree jest realizowana jako duplex TDD (time division duplex).  
 

to sposób na rozdzielenie wychodzących i przychodzących sygnałów poprzez wykorzystanie 
multipleksowania z podziałem czasu (time-division multiplexing, TDM). TDD emuluje pełny duplex na 
linii, która oferuje tryb half duplex. TDD sprawdza się najlepiej na liniach, które są asymetryczne. Wraz 
ze wzrostem (spadkiem) ilości danych wysyłanych większa przepustowość moŜe być dynamicznie 
rezerwowana (zwalniana) [7]. 
 
Time-Division Multiplexing (TDM) [9] 
 
TDM to typ multipleksowania cyfrowego (bardzo rzadko analogowego), gdzie dwa lub więcej sygnałów 
lub strumieni bitów jest transmitowanych oddzielnie w sposób równoległy jako podkanały (sub-
channel) w jednym kanale komunikacyjnym (fizycznie to jeden kanał). Domena czasu jest dzielona na 
kilka powtarzających się części (timeslots) o stałej długości – jeden dla kaŜdego podkanału. Próbka, 
bajt lub blok danych w podkanale A jest transmitowany podczas czasu transmisji (timeslot) A, dane w 
podkanale B w timeslocie B, itd. (sygnały dzielone na części, kaŜdy z przypisanym czasem transmisji). 
Jedna ramka TDM składa się z jednego timeslotu na jeden podkanał. Najpierw przesyłana jest 
pierwsza część pierwszego sygnału potem pierwsza część drugiego sygnału itd. Gdy zostaną 
przesłane wszystkie pierwsze części, transmitowane są drugie części sygnału. 

 
Współistnienie z innymi urządzeniami ułatwiają zastosowane rozwiązania. Ustanawianie 
połączenia umoŜliwia m.in. zastosowanie CSMA. Z kolei FDMA pomaga dostarczyć dane 
oraz unikać zaszumiania. 
 

jest rozszerzeniem protokołu MAC z moŜliwością oceny ruchu w transmisji przed wysłaniem sygnału 
przez urządzenie (wielokrotny dostęp z wykrywaniem nośnej). Nadajnik nasłuchuje ruchu w medium, 
zanim zacznie przesyłać dane – aby przesłać własne dane w sposób bezkolizyjny. JeŜeli medium jest 
zajęte wszystkie nadajniki muszą czekać. Wiele punktów ma dostęp do tego samego medium – 
informacja wysyłana przez jeden z nich dociera do pozostałych. 
 
IEEE 802.15 uŜywa CSMA/CA, który polega na nasłuchiwaniu przez kaŜde urządzenie kanału i 
sprawdzania, czy jest on wolny. JeŜeli kanał jest wolny, rozpoczynana jest transmisja. Kolizje są nadal 
moŜliwe [10]. 

 

to system współdzielenia medium poprzez podział na częstotliwości. Dzielenie częstotliwości jest 
realizowane poprzez przydział róŜnych nośnych dla kaŜdego uŜytkownika. 

Time division duplex (TDD) 

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) 

Frequency Division Multiple Access (FDMA) 



Prędkość transmisji danych (bez uwzględnienia narzutów ze strony warstwy fizycznej oraz 
MAC) wynosi odpowiednio dla transmisji jednokierunkowej z ARQ do 890Kbps oraz dla 
transmisji dwukierunkowej z ARQ do 2 x 471Kbps. 
 
śadne mechanizmy zabezpieczeń (szyfrowania połączeń) nie są wbudowane w warstwę 
fizyczną, ale mogą być zapewnione przed dodatkowe aplikacje. 
 
Kluczową rolę w działaniu WiBree będą spełniać architektura nanoIP oraz protokół SSI. 
 
 

Architektura nanoIPArchitektura nanoIPArchitektura nanoIPArchitektura nanoIP    
 
NanoIP opiera się na pomysłach przedstawionych w projektach Mobile Mote oraz microIP. 
 
Mobile Mote [17] obsługuje zarówno warstwę łączy z ARQ, jak i warstwę transportową TCP. 
Architektura jest zaleŜna od węzłów punktów dostępowych (access point nodes). W 
odróŜnieniu od Mobile Mote, nanoIP niezaleŜne od strony architektury i łączy danych moŜe 
być stosowane w sieci peer-to-peer. 
 
Z kolei microIP [18] daje podstawę do rozwaŜań nad rozwiązaniem adresowania. 
Zastosowano tutaj małą 8-bitową przestrzeń adresową oraz routing współpracujący z takimi 
protokołami, jak ARP, ICMP czy DHCP, które są częścią IP. Uproszczone protokoły UDP 
oraz TCP są podobne do tych z nanoIP. MicroIP definiuję proxy, które jest odpowiednikiem 
bramy w nanoIP. 
 
NanoIP proponuje wydajne rozwiązania dla powyŜszych technologii. Usunięta jest całkowicie 
warstwa sieci, zapewniane są wbudowane protokoły na wszystkich warstwach (np. 
nanoHTTP dla zwiększenia wydajności). 
 

Projekt nanoIP [12] jest rozwijany zgodnie z zasadami Open Source. Nano Internet Protocol 
dostarcza rozwiązań sieciowych podobnych do Internetu dla urządzeń przenośnych i 
systemów wbudowanych. Główną zaletą systemu jest brak większych wymagań od urządzeń 
– w przeciwieństwie do znanego TCP/IP. NanoIP jest idealny dla komunikacji peer-to-peer w 
sieciach pozbawionych infrastruktury (brak bramy czy urządzeń koordynujących połączenie). 
 
Protokół składa się z dwóch technik transportu danych: nanoUDP oraz nanoTCP. NanoUDP 
to prosty protokół transportu, z kolei nanTCP oferuje dodatkowo moŜliwość retransmisji oraz 
kontrolę przepływu danych (odpowiednio jak w UDP oraz TCP). Oparcie się o technikę 
kompatybilną do gniazd (socket) czyni nanoIP bardzo podobnym do IP. Główne róŜnice to 
adresowanie oraz ilość dostępnych portów. Technologia nie zapewnia routingu. 
 
NanoIP operuje na adresach MAC (rzadziej na IP) np. opartych na technologii nanoMAC. 
Adresy IP są 8-bitowe. Dostępnych jest 256 portów wejścia/wyjścia. Rozmiar okna jest stały. 
Nie ma sumy kontrolnej. Zabezpieczenie typu TTL nie jest domyślnie zaimplementowane w 
protokole. Takie usługi jak HTTP oraz Ping mają juŜ swoje odpowiedniki w nanoIP, 
odpowiednio nHTTP oraz nPing.  
 
Projekt nanoIP zwrócony jest w stronę implementacji w mikrokontrolerach (język C, 
kompilatory GCC) oraz kernelu Linuksa. 
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PoniŜej przedstawię w bliŜszym zarysie główne składowe architektury nanoIP oraz 
rozwiązanie low-power dla adresów MAC – nanoMAC. Rozdziały oprę o dostępne materiały 
[15] oraz [16]. 
 
 

NanoUDP 

Z powodu, Ŝe nanoIP nie zapewnia routingu (tylko warstwa transportowa) nie istnieją 
globalne adresy IP, a urządzenia rozpoznawane są po 48-bitowych adresach MAC, 
unikalnych w danej podsieci. 
 
Przykładowy URL w systemie nanoIP moŜe wyglądać tak:  

http://00-53-45-00-8F-10.80/usluga 

gdzie 00-53-45-00-8F-10 to adres MAC węzła, a 80 to port, na którym realizowana jest 
usługa. W takim przypadku adres broadcasta to FF-FF-FF-FF-FF-FF. Istnieje moŜliwość 
uŜywania krótszych adresów MAC. 
 
Ramka nanoUDP jest przedstawiona poniŜej [15]. 

UŜywając flag (Flags) moŜna dzielić dane (Data) na segmenty, w zaleŜności od 
maksymalnego rozmiaru datagramu transportowanego przez daną sieć (MTU). Całkowita 
długość nagłówka nanoUDP to 40 bitów (pięć oktetów). 

NanoTCP 

Protokół nanoTCP oferuje prosty mechanizm transportu danych ze stałym rozmiarem okna. 
Zakończenie protokołu stanowi brama, która obsługuje pełny TCP (połączenia z hostami w 
Internecie).  
 
Pierwsze pięć oktetów ramki nanoTCP [15] jest identyczne jak w nanoUDP. Dodatkowym 
polem jest 16-bitowa przestrzeń na potwierdzenia (Acknowledgement) wykorzystywana przez 
mechanizmy retransmisji. Pełny romiar ramki to 72 bity (9 oktetów). 
 
Mechanizmy rozwiązywania zatrzasków (congestion control) oraz podobne nie są 
obsługiwane. Zakłada się, Ŝe nie są potrzebne w małych podsieciach. 
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Kontrola przepływu pakietów działa tak samo jak w TCP, z tym wyjątkiem, Ŝe rozmiar okna 
jest stały. Nie ma domyślnych zabezpieczeń RTO (Request Timed Out), np. typu TTL 
(przedawnienie pakietów). 

NanoHTTP 

Zastosowanie HTTP na protokołach nanoIP praktycznie mija się z celem opracowania tej 
architektury. Dlatego opracowano “lŜejszą” wersję tego protokołu. 
 
Opracowując nanoHTTP rezygnowano z złoŜonych nagłówków, które są zbędne w 
komunikacji w podsieciach. W przypadku potrzeby większej ilości nagłówków moŜna je 
dosłać (w określonym porządku). Nie są obsługiwane złoŜone wartości pól. Zakłada się, Ŝe 
wszystkie nagłówki będą kodowane binarnie przy uŜyciu binarnej wersji HTTP. 

NanoSLP 

często określany skrótem srvloc to protokół wyszukujący usługi (services), który umoŜliwia 
urządzeniom odnalezienie dostępnych usług w sieci lokalnej w sposób bezpośredni (bez uprzednich 
konfiguracji). SLP skaluje małe sieci do rozległych sieci prywatnych. 
 
SLP jest uŜywany do rozgłaszania usług w sieci lokalnej. KaŜda taka usługa musi mieć odpowiedni 
URL, który będzie na nią jednoznacznie wskazywał. Dodatkowo usługa moŜe mieć nieskończoną 

liczbę atrybutów w formie (nazwa-atrybutu=wartość) oddzielonych przecinkami.  

 
Usługi są grupowane w kategorie (scopes). Urządzenie musi być zaliczone do jednej lub więcej takich 
kategorii, aby widzieć usługi do nich przyporządkowane. Dla przykładu: [19] 
 

service:printer:lpr://myprinter/myqueue 
 

opisuje kolejkę myqueue na drukarce myprinter (host). Protokół uŜywany przez drukarkę to LPR. 

Trzy pierwsze człony service:printer:lpr to typ usługi. Z kolei dwa pierwsze człony 

service:printer to abstrakcyjny typ usługi. Adres URL, który nie opisuje usługi SLP to np. http 

(np. http://www.wi.ps.pl/) 

 
SLP przewiduje rozpisanie ról dla poszczególnych urządzeń (dodatkowo jedno urządzenie moŜe mieć 

Service Location Protocol (SLP) 
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oraz zmniejszający ruch w rozległych sieciach (opcjonalne). 
 
Pakiety SLP są transmitowane przez UDP oraz TCP. Wykorzystywany jest przede wszystkim 
multicasting. Przesyłane dane są szyfrowane kluczem publicznym [19]. 

 

NanoIP nie potrzebuje usług typu ARP (tłumaczących adresy sieciowe na MAC) czy DNS 
(tłumaczących adresy naturalne na IP). Z powodu, Ŝe adresowanie nanoIP jest oparte jedynie 
o MAC wymagane jest dostarczenie prostego mechanizmu umoŜliwiającego tłumaczenie tych 
adresów na bardziej przyjazne dla człowieka. Tę rolę spełnia nanoSLP. 
 
NanoSLP bazuje na wersji 2 znanego SLP (zwłaszcza minimal SLPv2). UŜywany jest 
protokół nanoUDP do transmisji danych nanoSLP. Zrezygnowano m.in. z obsługi 
multicastingu oraz scopes.  
 
Protokół bazuje na prostym języku opartym o XML [15]: 
 
przychodzące zapytanie 

service-type = service:http 
query = (name=’Czujnik temperatury’) 

odpowiedź 
URL = http://00-53-45-00-8F-10/usluga 

 
Takie rozwiązanie moŜe być zaimplementowane równieŜ w nanoHTTP, dla przykładu: 

http://(name=’Czujnik temperatury’) 

Przesyłanie danych tekstowych 

Największym problemem w architekturze nanoIP jest przesyłanie surowych danych 
tekstowych. Dane tekstowe wzbogacone o konkretną strukturę (np. SGML czy XML) zajmują 
sporo miejsca w pamięci, a sprzętowe zaimplementowanie ich przetwarzania nie jest moŜliwe 
(brak z góry ustalonej struktury). 
 
Rozwiązaniem jest zastosowanie binarnego odpowiednika XML. Jest to WAP binary XML 
(WBXML) [20] opracowany dla standardu WAP przez W3C. WBXML moŜe być 
przeglądany bezpośrednio przez przeglądarki WAP. 

Architektura bram 

Połączenie z nanoIP z sieciami TCP/IP jest realizowane przez specjalne bramy nanoIP 
(nanoIP gateway). Bramą moŜe być m.in. PDA lub telefon komórkowy, który ma 
wbudowaną obsługę zarówno nanoIP jak i standardowych protokółów internetowych. 
Mapowaniem adresów (usług czy adresów URL prowadzących do Internetu) oraz 
kontrolowaniem usług zajmuje się brama. PoniŜej rysunek poglądowy na stos bramy nanoIP 
[15]. 
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*** 

Projekt COllaborative Bluetooth Ad-hoc Integration Network (Cobain) 

W latach 2002-2003 był rozwijany projekt Cobain [13], który miał zapewnić proste narzędzia 
(framework) dla protokołów sieciowych w Bluetooth (planowano równieŜ IrDA) pod 
systemem Symbian. NajniŜszą warstwą Cobaina było łatwe do uŜycia API sieciowe (oparte o 
sockety podobne do tych, z systemów UNIX), które dostarczało prosty dostęp do złoŜonych 
funkcji sieciowych Bluetooth/IrDA/GPRS. PowyŜej znajdował się zestaw narzędzi nanoIP 
zarządzający adresowaniem pakietów. NajwyŜszą warstwą była realizacja routingu w 
systemie ad-hoc.  
 
W planach było stworzenie API klient-serwer, które dostarczałoby narzędzi m.in. do gier w 
trybie multiplayer. 
 
Zakładano wykorzystanie 48-bitowych adresów MAC. Urządzenia, a nawet całe sieci 
pracujące pod nanoIP mogłyby być dołączane do istniejących sieci bazujących na realnych 
adresach IP przez specjalne mosty.  
 
Planowany ad-hoc routing został oparty na takim samym pomyśle, jak IP routing – kaŜdy 
węzeł bierze udział w routingu, zapewnia listę tras oraz listę adresów dla kaŜdej trasy. Inaczej 
niŜ w przypadku systemu opartego o IP, lista adresów moŜe zawierać kaŜdy docelowy adres 
osiągalny na danej trasie (jest to moŜliwe ze względu na małą liczbę urządzeń biorących 
udział w komunikacji w sieci scatternet [14]). Konstrukcja takiej sieci zakłada wykorzystanie 
specjalnego algorytmu, który zapewni, Ŝe kaŜdy węzeł drzewa routingu będzie zawierać listę 
adresów jego wszystkich osiągalnych potomków oraz uniemoŜliwi rozrośnięcie się tej listy do 
duŜych rozmiarów. 
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Proces odbierania i wysyłania pakietu polega na tych samych działaniach. JeŜeli pakiet 
zawiera adres docelowy, to zostaje wysyłany do węzła, który zawiera ten adres (potomka albo 
rodzica). W przypadku braku odpowiedniego węzła pakiet zostaje usunięty. 

*** 

NanoMACNanoMACNanoMACNanoMAC    

Specyfikacja nanoIP oraz dostępne materiały na temat WiBree nie wskazują jednoznacznie na 
rozwiązanie architektury MAC. Wydaje się rozsądnym przyjrzenie się bliŜej technologii low-
power nanoMAC [16], która jest juŜ z powodzeniem stosowana w systemie TinyOS [21]. 
 
Sieci czujnikowe (sensor networks) mają topologię ad hoc (sieć rozproszona) bez FH (single-
hop ad hoc) z niskim, ale bardzo zmiennym ruchem wewnątrz takiej sieci. Topologia ad hoc 
wyklucza występowanie głównego urządzenia administrującego siecią – nie ma krytycznych 
węzłów, które mogą spowodować zapaść całej sieci. Zminimalizowanie zuŜycia energii wiąŜe 
się równieŜ z udoskonaleniem pod tym względem protokołu MAC (media access control). 
Wydajny protokół MAC ma znaczący wpływa na zuŜycie energii przez urządzenie 
(zredukowanie ilości retransmisji oraz lepsze wykorzystanie kanału komunikacyjnego). 
 
NanoMAC opiera się na protokole MAC CSMA/CA. Jest dobrym rozwiązaniem dla 
systemów o niskich prędkościach transmisji danych, dla urządzeń bezprzewodowych, gdzie 
szczególną uwagę zwraca się na pobór mocy. Jego wysoka wydajność i stabilność wyróŜnia 
go spośród innych podobnych propozycji. 

CSMA/CA Light 

Jest to protokół zaproponowany w pracy magisterskiej [22] przez Jussi Haapola. Jak juŜ sama 
nazwa wskazuje rozwiązanie bazuje na CSMA/CA (typu p-persistent) z topologią ad hoc. W 
nowszych opracowaniach [23], [24] nazwa protokołu zostaje zmieniona na nanoMAC. 
 

to sposób na uniknięcie kolizji w CSMA/CA. 
 
Istnieją trzy typy metody persistence: 1-persistent, non-persistent, p-persistent. W przypadku metody 
1-persistent urządzenie, które chce wysłać dane najpierw nasłuchuje w kanale komunikacyjnym a 
następnie natychmiast wysyła dane (z prawdopodobieństwem wysłania równym 1), kiedy tylko kanał 
jest niezajęty (stan idle) – owocuje to duŜą ilością kolizji. W non-persistent ocenia się ruch w kanale, 
kiedy kanał jest niezajęty (idle), a wysyła, kiedy jest wolny (stan vacant). Inaczej niŜ w przypadku 1-
persistent ten typ nie zachowuje ciągłości wysyłania, ale czeka pewny losowy przedział czasu do 
powtórzenia procedury. Takie postępowanie redukuje kolizje, ale zwiększa opóźnienia.  
 
Typ p-persistent jest zazwyczaj stosowany do urządzeń wykorzystujących time slots (slotted 
channels). Takie urządzenie najpierw ocenia zajętość kanału, jeŜeli jego stan jest idle, dane zostają 
wysłane z prawdopodobieństwem p. (JeŜeli kanał jest zajęty, urządzenie czeka losowy czas.) 
Następnie z prawdopodobieństwem q = 1 – p urządzenie wstrzymuje się aŜ do następnego time slotu. 

Persistence 
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danych zostanie wysłana lub inne urządzenie rozpocznie transmisję.  
 
Z małymi zmianami p-persistent moŜna zastosować dla kanałów, które nie są sterowane w w/w 
sposób (unslotted). Wymagane są wcześniejsze badania. JeŜeli protokół działa jak 1-persistent 
oczekiwane jest działanie jak w przypadku p-persistent. W przypadku non-persistent protokół 
przechodzi w p-non-persistent (z prawdopodobieństwem p protokół zachowuje się jak non-persistent) 
[22]. 

 
Główną ideą CSMA/CA jest zastosowanie mechanizmu four-way handshaking (RTS-CTS-
DATA-ACK). JeŜeli kanał jest określony jako wolny (vacant) poprzez metodę CS (carrier 
sense, wykrywanie nośnej) urządzenie wysyła sygnał RTS (zaznaczenie, Ŝe chce rozpocząć 
transmisję danych). Odbiorca odpowiada sygnałem CTS (zgoda na transmisję). W taki sposób 
odbiorca oraz nadawca zaznacza wszystkim urządzeniom w sieci, Ŝe będzie realizowana 
transmisja – te urządzenia będą powstrzymywać się od wysyłania danych (CA – unikanie 
kolizji). 
 
Aby zaoszczędzić jak najwięcej mocy protokół zakłada utrzymanie urządzenia w stanie 
zaśnięcia tak, długo, jak tylko się da (np. urządzenie mające za zadanie jedynie wysyłanie 
moŜe być uśpione przez cały czas poza operacją wysyłania). Dodatkowo protokół nie wysyła 
danych, kiedy nie ma takiej potrzeby. ACK nie są wysyłane po kaŜdej ramce danych. Pomimo 
to kaŜda ramka jest potwierdzana – w sposób skompresowany. Po odebraniu ramki obliczana 
jest suma kontrolna lub CRC (cyclic redundancy code). JeŜeli suma się zgadza, numer ramki 
jest zapisywany do ramki z ACK. Po otrzymaniu ostatniej ramki (lub przekroczeniu limitu 
czasu) wszystkie potwierdzenia są umieszczane w jednej ramce ACK i wysyłane jako 
potwierdzenie do nadawcy. 
 
Protokół nie obsługuje FH oraz kodowania kanałów.  
 
CSMA/CA Light najlepiej sprawdza się przy duŜym ruchu w sieci (łatwo wtedy 
zaobserwować zysk na pobieranej mocy). Protokół wykorzystuje rozwiązanie podobne do 
inverse power-saving-method, gdzie ramki MAC zawierają okres czasu, na jaki urządzenie 
ma być aktywne lub ma zasnąć. Istnieje moŜliwość ustawienia regularnych odstępów czasu, 
w jakich urządzenie ma być aktywne lub nie – skutkuje to zwiększeniem opóźnień transmisji. 
 
W przypadku otrzymania RTS urządzenie sprawdza, czy ramki są przeznaczone dla niego. 
JeŜeli nie, na podstawie ich ilości obliczany jest czas, na jaki moŜe zasnąć. Następnie 
aktywowany jest tryb zaśnięcia. W przypadku braku ramek do wysłania urządzenie równieŜ 
zasypia. Podobne postępowanie jest przeprowadzane w przypadku otrzymania sygnału CTS. 
 
Maksymalny rozmiar jednostki (MTU), jaki moŜna przetransmitować to 350 bajtów. LLC 
(logical link control) dzieli MTU w porcje po 35 bajtów i przesyła do MAC. MAC obsługuje 
jedynie ramki po 18 oraz 41 bajtów. RTS, CTS i broadcast RTS zawierają się w ramkach 18-
bajtowych, DATA, broadcast DATA i ACK w 41-bajtowych. 
 
Warstwa MAC otrzymuje wywołania funkcji z LLC – wyŜszej części warstwy łącza danych. 
W takim wywołaniu przekazywane są parametry informujące MAC, gdzie powinny być 
wysłane ramki i w jakim typie pakietu. Zwracany jest stan wykonania zadania (np. sukces, 
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poraŜka). W przypadku otrzymania ramki, wywoływana jest funkcja od MAC do LLC (czyli 
w odwrotną stronę, niŜ poprzednio). 
 
Pomimo, Ŝe warstwa fizyczna jest oddzielona od warstwy łącza danych, jest przez nią 
całkowicie kontrolowana. 

Implementacja CSMA/CA Light 

Ramki RTS, CTS, oraz broadcast RTS  
 
PoniŜszy rysunek [22] przedstawia format ramki dla RTS i CTS dla połączeń typu unicast 
oraz RTS dla połączeń typu broadcast. Multicast nie jest obsługiwany przez MAC (jednakŜe 
broadcasty mogą decydować, czy przesłać ramkę dalej). 

 

 
 
Pole Ver definiuje wersję ramki, FF zaznacza format ramki (RTS 000b, CTS 001b, broadcast 
RTS 111b), C informuje, czy została wyliczona suma kontrolna, R (tylko dla typu unicast) 
oznacza np. retransmisję ramki, From_MACAddrShort generowany losowo dla kaŜdej sesji 
adres MAC nadawcy dla przyszłych transmisji,  Frames ilość nadchodzących ramek, 
Reserved bity zarezerwowane, Pkt Type informuje o typie pakietu (UDP, TCP, itd.), 
FromMACAddress 48-bitowy adres MAC nadawcy, ToMACAddress 48-bitowy adres 
odbiorcy, CRC 16-bitowa suma kontrolna (standard CRC-16). Całkowita długość ramki to 18 
bajtów. 
 
Ramki DATA, broadcast DATA i ACK 

 

Ramki typu broadcast nie są w Ŝadnym przypadku potwierdzane (ACK nie jest przesyłane). 
PoniŜej schemat ramki 41-bajtowej [22]. 
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Pole Ver definiuje wersję ramki (00b oznacza wersję początkową ramki), FF to format ramki 
(DATA 010b, ACK 011b, broadcast DATA 110b), C zaznacza, czy suma kontrolna została 
obliczona (1b) lub nie (0b), F informuje o zapełnieniu pola Data (w celu jego wypełnienia do 
poŜądanej wartości), Data to pole danych, które musi zawierać dokładnie 35 bajtów. 
Całkowity rozmiar ramki to 41 bajtów. 
 
 
Protokół został tak zaprojektowany, aby być zawsze w jednym z trzech stanów. IDLE – 
ustalany po inicjalizacji MAC, w czasie, kiedy nie ma zadań do wykonania lub nie ma 
oczekiwania na zakończenie funkcji licznikowej (timer). BUSY – kiedy są zadania do 
wykonania. Trzecim stanem jest RTS – ustala się go tylko wtedy, gdy urządzenie wysłało 
ramkę RTS i czeka na CTS. 
 
 

Protokół Simple Sensor Interface (SSI)Protokół Simple Sensor Interface (SSI)Protokół Simple Sensor Interface (SSI)Protokół Simple Sensor Interface (SSI) 
 
SSI to kluczowa część WiBree. Protokół, w oparciu o architekturę klient-serwer, umoŜliwia 
komunikację z urządzeniami (smart sensors) pracującymi w sieci WiBree lub RFID. Są 
moŜliwe dwa przypadki uŜycia tego rozwiązania – point-to-point (UART – uniwersalny 
asynchroniczny nadajnik/odbiornik) oraz networking (nanoIP). W przypadku point-to-point 
protokół operuje na łączu serial (UART) – moŜe to być zwykły przewód lub wirtualny port 
serial przez Bluetooth. Co ciekawe, SSI moŜe pracować w warstwie sieci po TCP/IP lub 
nanoIP. 
 
Protokół SSI został napisany przez Nokię we współpracy z Suunto, Vaisala, Mermit, CEA-
LETI, Oulu University i Ionific. 
 
PoniŜej zaprezentuję najwaŜniejsze załoŜenia SSI w wersji 1.0 zgodnie z dostępną 
specyfikacją [25]. 
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RóŜnica między SSI UART a SSI Networking 

Protokół SSI opiera się o łącza asymetryczne. Wiadomość SSI składa się z trzech części – 
nagłówka, części niezaleŜnej od typu połączenia (payload) oraz opcjonalnej sumy kontrolnej 
CRC. Kolejność bajtów jest zgodna z systemem Big Endian (najbardziej znaczący bajt 
pierwszy). 
 
Dwa człony payload – pierwszy bajt adres Addr oraz drugi to rozkaz Cmd – zawsze pełnią 
taką samą funkcję. Pozostałe człony zaleŜą od uŜytego rozkazu. Obowiązkowe pole adresu 
ma długość bajta (od 0x00 do 0xFF, gdzie ? (0x3F) to wildcard). Pole rozkazu daje 
moŜliwość uŜycia 127 róŜnych komend (127 z CRC i 127 bez CRC) kodowanych znakami 
ASCII. 
 
SSI definiuje 18 róŜnych komend. Sześć z nich jest zawsze wysyłane z terminala (klient) do 
serwera. Pięć komend jest zawsze wysyłanych z serwera do terminala. Komenda F (dane bez 
specjalnego przeznaczenia) moŜe być wysyłana przez obie strony (niezalecane). 
 
KaŜda komenda ma dwa warianty – z CRC (komenda małymi literami) i bez CRC (komenda 
duŜymi literami). Dany wariant jest rozpoznawany maską bitową 0x20. 
 
KaŜdy rozkaz (Command byte) ma określony kierunek (Dir.): klient-serwer – → oraz serwer-
klient – ←. Serwery są rozpoznawane po 16-bitowej wartości (Sensor ID), a klienci po 
adresie. Komendy Q, A, C, N, Z, G, S są uŜywane do znalezienia oraz skonfigurowania 
serwera. Komendy R, V, D słuŜą do prostego czytania danych. W celu czytania 
strumieniowego naleŜy uŜyć rozkazów z grupy O, Y, K, U, L oraz J. 
 

 
 

Wyszukiwanie urządzeń na serwerze [25]. 
 
 
PoniŜej pełna lista komend [25]. 
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Protokół SSI UART 

SSI UART opiera się o identyczny dla wszystkich wiadomości format ramki z nagłówkiem, 
ciałem wiadomości oraz opcjonalną sumą kontrolną CRC [25]. 
 

1 bajt 2 bajty 2 bajty n bajtów 2 bajty 

Start Len ~Len Payload CRC 

 
KaŜda ramka zawiera pięciobajtowy nagłówek oraz róŜnego rozmiaru payload. Nagłówek 
składa się z: 

• bajta rozpoczynającego (Start) równego 0xFE 
• długości całej wiadomości w bajtach (Len) 
• negacji bitowej długość wiadomości (~Len) pomocnej przy identyfikacji początku 

ramki 
• danych payload (m.in. adres urządzenia, kod rozkazu (a-z, A-Z), itp.) 
• opcjonalnej sumy kontrolnej CRC. 

 
Opcjonalna suma kontrolna CRC jest obecna w wiadomości tylko w momencie, kiedy kod 
rozkazu jest zapisany małymi literami (a-z). Suma CRC jest obliczana specjalnym 
algorytmem z wartości danych payload. W przypadku błędnej sumy kontrolnej wiadomość 
jest ignorowana. 

Protokół SSI Networking 

Obecnie SSI wspiera głównie nanoIP, jednak jest w stanie pracować na kaŜdym protokole 
opartym o gniazda (sockets). 
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1 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt n bajtów 2 bajty 

Prtcol LenH LenL Source Dest. Payload CRC 

 
W tym przypadku (nanoIP) nagłówek składa się z pięciu bajtów, czyli: 

• flagi protokołu (jedynie dla uŜytku nanoIP) 
• LenH – najbardziej znaczącego bajta z długości payload oraz CRC 
• LenL – najmniej znaczącego bajta z długości payload oraz CRC 
• numeru portu źródłowego (Source) 
• numeru portu docelowego (Dest.). 

 
W momencie, gdy przesyłany jest pakiet SSI poprzez nanoIP ramka SSI jest obudowywana w 
nagłówek nanoUDP (5 bajtów), który zawiera długość oraz przestrzeń 0x28 (40) dla portów 
źródłowych oraz docelowych. 

Implementacja nanoIP 

Przedstawiony protokół SSI wymaga małych zmian, aby móc oprzeć go o nanoIP. Zmiany 
obejmują usunięcie pół Start, Len oraz ~Len z ramki (nanoIP zapewnia te informacje). Pole 
adresu Addr jest potrzebne, gdy występuje wiele identycznych klientów-czujników (sensors) 
na jednym serwerze (jeden adres MAC dostarczany przez nanoIP).  
 
Dla SSI portem domyślnym gniazda jest 40. NanoUDP jest uŜywany jako podstawowy 
protokół transportowy. 
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ProjektProjektProjektProjekt    
W tym rozdziale przedstawię zarys hipotetycznego zastosowania technologii WiBree. 
 
Projekt obejmuje opracowanie oprogramowania oraz modelu ideowego urządzenia dla 
systemu bezprzewodowej informacji o rozkładach komunikacji miejskiej. 
 
 

Ogólne założeniaOgólne założeniaOgólne założeniaOgólne założenia    

Zadaniem projektowanego produktu jest efektywne dostarczanie aktualnych informacji o 
rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej. Do wymiany danych zostanie wykorzystany 
protokół WiBree. Priorytetem jest aktualność oferowanych danych, ich czytelność oraz 
bezpłatny dostęp do nich. 
 
UŜytkownicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Zwykli uŜytkownicy mogą jedynie czytać 
dane oferowane przez system, nie mają moŜliwości konstruowania własnych zapytań – 
funkcjonalność. Administratorzy mają pełny dostęp do danych (szyfrowanym połączeniem 
drogą radiową [26, 27] lub przewodowo przez odpowiedni interfejs). Mogą czytać i 
nadpisywać dane. Konta administracyjne pełnią rolę tylko i wyłącznie kont serwisowych. 
 
Projektowana aplikacja będzie pracowała w sieci PAN ad hoc o małym zasięgu (do 10m). 
Urządzenia rozgłoszeniowe będą się znajdować w kaŜdym znaku informacyjnym komunikacji 
miejskiej. System nie będzie zwracał całego rozkładu jazdy, ale jedynie wybrane pozycje 
(najbliŜsze). 

Zarys przypadków użycia systemuZarys przypadków użycia systemuZarys przypadków użycia systemuZarys przypadków użycia systemu    

Schematy przypadków uŜycia moŜna podzielić na dwie grupy – dotyczące usługi 
podstawowej dla zwykłych uŜytkowników oraz dotyczące usługi administracyjnej oferującej 
pełny dostęp do systemu. 
 
 

Funkcjonalność podstawowaFunkcjonalność podstawowaFunkcjonalność podstawowaFunkcjonalność podstawowa    
 
Zakłada się, Ŝe uŜytkownik dysponuje urządzeniem wspierającym technologię WiBree, 
zdolnym odbierać rozgłaszane dane. Przypadki uŜycia określone jako <<include>> 
odpowiadają wprost implementacji obsługi rozkazów SSI.    
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Scenariusz 

1. UŜytkownik wysyła zapytanie do sieci, które ma sprawdzić dostępność serwisów 
2. System odbiera zapytanie i odpowiada listą serwisów. 
3. UŜytkownik zgłasza Ŝądanie odczytania wybranego serwisu. 
4. System zwraca dane oferowane przez serwis. 
 
Alternative: Brak serwisów 
2a. System zgłasza UŜytkownikowi brak dostępnych serwisów. 
2b. UŜytkownik kończy połączenie. 
 
Alternative: Serwis niedostępny 

4a. System zwraca błąd – serwis niedostępny. 
4b. UŜytkownik kończy połączenie lub wybiera inny serwis (powrót do punktu 3). 
 

 

Funkcjonalność administracyjnaFunkcjonalność administracyjnaFunkcjonalność administracyjnaFunkcjonalność administracyjna 

 
Administrator moŜe uaktualnić czas systemowy urządzenia rozgłoszeniowego (aktualny czas 
jest potrzebny do ustalenia, jakie środki komunikacji przyjadą w określonym przedziale czasu 
– system nie zwraca całego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, ale jedynie najbliŜsze 
obliczone w ten sposób pozycje). Dane z rozkładami jazdy będą zorganizowane w bazie 
danych zapisanych na karcie FLASH. 
 
W pamięci (docelowo) FLASH znajdować się będą równieŜ zmienne systemowe (use-case 
Wybór danych daje moŜliwość określenia, co ma być aktualizowane – domyślnie moŜe to być 
konstrukcja podobna do którejś z lekkich wersji SQL), np. w/w przedział czasu, oraz ilość 
jednocześnie zwracanych przez system pozycji z bazy danych z rozkładem jazdy. 
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Scenariusz 

1. Administrator zgłasza Ŝądanie logowania. 
2. System obsługuje Ŝądanie. 
3. Administrator podaje dane identyfikujące. 
4. System zwraca dostępne typy operacji. 
5. Administrator wybiera typ operacji. 
6. Administrator wybiera aktualizację danych. 
7. System Ŝąda wyspecyfikowania danych, które mają być zaktualizowane. 
8. Administrator wybiera dane. 
9. System Ŝąda wprowadzenia nowych danych. 
10. Administrator wprowadza nowe dane. 
11. System pomyślnie wykonuje polecenie. Czy zakończyć? (Y/N). 
12. Administrator kończy sesję. 
 
Alternative: Brak moŜliwości obsługi logowania 
2a. System zgłasza brak opcji logowania. 
 
Alternative: Błąd logowania 

4a. System zwraca błąd – błędny login lub hasło. 
 
Alternative: Aktualizacja zegara systemowego 

6a. Administrator wybiera aktualizację czasu. 
6b. System Ŝąda podania nowego czasu. 
6c. Administrator podaje nowy czas, potwierdza. 
6d. System pomyślnie wykonuje polecenie (powrót do punktu 4). 
 
Alternative: Administrator nie kończy sesji 

12. Administrator nie kończy sesji, powrót do punktu 4. 
 
Alternative: Do punktów 11, 2a, 4a, 6d 

System zwraca kod błędu. 
 



 27

Model struktury urządzeniaModel struktury urządzeniaModel struktury urządzeniaModel struktury urządzenia    

Sercem urządzenia jest transceiver WiBree. Do przechowywania bazy danych uŜyję szybkiej 
pamięci typu FLASH. Aktualny czas będzie mierzony przez układ zegara czasu 
rzeczywistego (RTC) z własnym (niezaleŜnym) zasilaniem bateryjnym. Całością będzie 
zarządzał mikrokontroler lub mikroprocesor o bardzo małym poborze mocy. 
 
Dodatkowo do celów administracyjnych urządzenie moŜna wyposaŜyć w port USB (lub 
podobny). 
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