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Πρόλογος

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε κινητά Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων και
προτείνεται ένα αποδοτικό πρωτόκολλο διάδοσης για κινητά ∆ίκτυα Αισθητή-
ϱων µε σταθερό σταθµό Κόµβο-Πηγή. Επίσης, υλοποιούνται σε πραγµατικό
πειραµατικό δίκτυο ασύρµατων αισθητήρων και µελετάται πειραµατικά η α-
πόδοση πρωτοκόλλων εξισορρόπησης ενέργειας.

Τα Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων αποτελούνται από µεγάλο αριθµό αυτό-
νοµων συσκευών µε περιορισµένες δυνατότητες επικοινωνίας, αποθήκευσης,
επεξεργασίας και ενέργειας, που τοποθετούνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή
ενδιαφέροντος στην οποία δεν υπάρχει καµία εκ των προτέρων εγκατεστηµέ-
νη δικτυακή υποδοµή και γνώση της τοπολογίας. Οι κόµβοι επικοινωνούν
και συνεργάζονται µεταξύ τους και ακροάζονται το περιβάλλον µε τη χρήση
αισθητήρων µε στόχο να ϕέρουν σε πέρας εφαρµογές όπως είναι, ο έλεγχος
κυκλοφορίας, η συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων, η παρακολούθηση του
περιβάλλοντος καθώς και εφαρµογές ασφαλείας.

Η δροµολόγηση δεδοµένων στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων γίνεται ως
εξής, οι αισθητήρες-κόµβοι συλλέγουν δεδοµένα από το περιβάλλον που α-
κροάζονται και τα προωθούν σε γειτονικούς κόµβους µε στόχο να ϕτάσουν
κάποια στιγµή (multi-hop routing) σε ένα κόµβο-πηγή (sink) ο οποίος έχει
απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο και ενέργεια.

Για την αύξηση της διάρκειας Ϲωής ενός ασύρµατου δικτύου αισθητήρων
έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές όπως είναι οι τεχνικές εξισορρόπησης
ενέργειας. Στόχος στο πρόβληµα της εξισορρόπησης κατανάλωσης ενέργειας
σε ένα ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων είναι να επιτύχουµε ίση κατανάλωση
ενέργειας ανά κόµβο του δικτύου ώστε να µεγιστοποιήσουµε τη διάρκεια Ϲωής
του δικτύου αποφεύγοντας την πρόωρη αποσύνδεση του δικτύου.

Τα προτεινόµενα πρωτόκολλα για κινητά δίκτυα αισθητήρων αξιολογήθη-
καν πειραµατικά µέσω διεξοδικής προσοµοίωσης, χρησιµοποιώντας ποικίλες
τιµές για ϐασικές παραµέτρους του δικτύου και συγκρίθηκαν µε υπάρχουσες
ευρέως αποδεκτές µεθόδους. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τόσο ο χρόνος
παράδοσης των µηνυµάτων, όσο και η ενέργεια που απαιτείται διατηρούν-
ται σε χαµηλά επίπεδα, ϐελτιώνοντας σηµαντικά την προηγούµενη σχετική
έρευνα.

΄Οσον αφορά τα πρωτόκολλα εξισορρόπησης ενέργειας, υλοποιήθηκαν σε
πραγµατικό πειραµατικό δίκτυο και αξιολογήθηκαν πειραµατικά µέσω πραγ-
µατικών πειραµάτων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τα ϑεω-
ϱητικά αποτελέσµατα των µελετώµενων πρωτοκόλλων.

Καλή Ανάγνωση
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Preface

In this thesis we study Sensor Networks that are highly dynamic and mo-
bile, and we propose a new efficient routing protocol for mobile Sensor
Networks with a static base-station/sink. Moreover, we implement energy
balancing data propagation protocols in a wireless sensor network test-bed
and we investigate their performance.

Wireless Sensor Networks consist of a large number of small, autonomous
devices, that have limited communication, storage, computational and en-
ergy resources, that are deployed in a specific area of interest where there
is no prior established network infrastructure and knowledge of topology.
The nodes communicate and cooperate with each other and sense the envi-
ronment by using sensors to carry out applications such as control traffic,
weather monitoring, environmental monitoring and security applications.

The routing of data in wireless sensor network is done as follows, the
sensor-nodes sense the environment, collect data and relay the data to
adjacent nodes in order to reach in a multi-hop way to a base station
(sink) which has unlimited storage and energy resources.

There have been developed various techniques to increase the lifetime
of a wireless sensor network such as energy balancing propagation tech-
niques. The goal of the energy balancing propagation schemes is to achieve
equal energy consumption per node in order to maximize the lifetime of the
network by avoiding early disconnection of the network.

An extensive performance comparison of the protocols for mobile sensor
networks proposed in this study to relevant methods from the state of the
art demonstrates significant improvements i.e. latency is reduced by even
four times while keeping energy dissipation and delivery success at very
satisfactory levels.

Regarding the energy balancing protocols, we have implemented them
in a real experimental testbed and evaluated them experimentally via real
experiments. The experimental results confirm the theoretical results of
the studied protocols.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στα Ασύρµατα ∆ίκτυα
Αισθητήρων

1.1 Γενικά

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 αναπτύχθηκε στον κόσµο των υπολογιστών
και της πληροφορικής το όραµα της λεγόµενης «Περιρρέουσας Νοηµοσύνης»
(Ambient Intelligence). Σε έναν κόσµο όπου έχει αναπτυχθεί η Περιρρέουσα
Νοηµοσύνη, οι συσκευές συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες από το
ϕυσικό περιβάλλον µε σκοπό τον έλεγχο των ϕυσικών διεργασιών καθώς και
την αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο. ΄Οσο το µέγεθος των συσκευών γίνεται
όλο και µικρότερο, η ενσωµάτωσή τους στο περιβάλλον µας ϑα γίνεται εντονό-
τερη: η τεχνολογία ϑα ϐρίσκεται παντού και πάντα (everywhere, everytime).

Για να γίνει πραγµατικότητα το όραµα της Περιρρέουσας Νοηµοσύνης
απαιτούνται κάποιες ϐασικές τεχνολογίες. Καταρχήν η τεχνολογία των εν-
σωµατωµένων συστηµάτων. Τα ενσωµατωµένα συστήµατα είναι µια ευρέως
γνωστή τεχνολογία. Μάλιστα κάποιες εκτιµήσεις δείχνουν ότι το 98% όλων
των υπολογιστικών συσκευών είναι ενσωµατωµένα συστήµατα, συστήµατα ει-
δικού σκοπού. Σπάνια σήµερα µπορεί να ϐρεθεί νοικοκυριό όπου κάποιος
ενσωµατωµένος υπολογισµός δεν ελέγχει τις ηλεκτρικές συσκευές.

΄Ενας ακόµα καίριος παράγοντας για την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής
Νοηµοσύνης είναι η επικοινωνία. Θα πρέπει οι συσκευές να είναι σε ϑέση να
συνεργάζονται και η πληροφορίες να µεταφέρονται εκεί που είναι απαραίτητο
για να σχηµατιστεί µια ολοκληρωµένη εικόνα του περιβάλλοντος. Η ενσύρ-
µατη επικοινωνία είναι ακατάλληλη για τέτοιου είδους εφαρµογές. ΄Ετσι η
ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ των ενσωµατωµένων συσκευών είναι αναπό-
ϕευκτη.

1



2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

1.1.1 ∆ιεισδυτικός και πανταχού παρόν υπολογισµός

Ο διεισδυτικός και πανταχού παρόντας υπολογισµός (Pervasive and Ubi-
quitous computing) είναι το τρίτο κύµα στον υπολογισµό:

1ο κύµα : Mainframe Computing

2ο κύµα : Personal Computing

3ο κύµα : Pervasive Computing

Στο πρώτο κύµα, ένας υπολογιστής µοιράζονταν από πολλούς ανθρώπους,
µέσω σταθµών εργασίας. Στο δεύτερο κύµα, ένας υπολογιστής χρησιµοποιεί-
ται από έναν άνθρωπο, απαιτώντας συνειδητή αλληλεπίδραση. Στο τρίτο κύ-
µα, πολλοί υπολογιστές υπηρετούν έναν άνθρωπο. Εκατοµµύρια υπολογι-
στών είναι ενσωµατωµένα στο καθηµερινό µας περιβάλλον, επιτρέποντας στην
τεχνολογία να υποχωρήσει στο background της Ϲωής µας. ΄Ολες οι συσκευές
είναι δικτυωµένες, ανθρωποκεντρικές, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Εί-
ναι το αντίθετο της εικονικής πραγµατικότητας. Στην εικονική πραγµατικό-
τητα, ο άνθρωπος καλείται να εισέλθει στον κόσµο των υπολογιστών, ενώ στο
πανταχού παρόντα υπολογισµό, οι υπολογιστές ενσωµατώνονται στο δικό µας
κόσµο µε σκοπό να µας υπηρετήσουν.

΄Ενα παράδειγµα των παραπάνω δικτύων είναι τα ασύρµατα δίκτυα αισθη-
τήρων (WSNs), όπου τα περισσότερα µέρη του συστήµατος είναι ενσωµατω-
µένα στο περιβάλλον του χρήστη και λειτουργούν αυτόνοµα.

1.1.2 Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εµφάνισή τους τα ασύρµατα δίκτυα
αισθητήρων ή Wireless Sensor Networks(WSN), τα οποία πραγµατοποιούν
ως ένα σηµείο το όραµα της Περιβαλλοντικής Νοηµοσύνης. Τα WSNs αποτε-
λούνται από έναν µεγάλο αριθµό κόµβων. Οι κόµβοι αυτοί µπορούν να αλλη-
λεπιδρούν µε το περιβάλλον, να επικοινωνούν ασύρµατα µεταξύ τους και να
συνεργάζονται, ϕέροντας εις πέρας εργασίες που δε ϑα µπορούσε να ολοκλη-
ϱώσει ένας µοναδικός κόµβος. Η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
µεταξύ των κόµβων ανάγει τα WSNs σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα.Οι κόµ-
ϐοι αποτελούνται τουλάχιστον από αισθητήρες, περιορισµένη υπολογιστική
µονάδα, ασύρµατη µονάδα επικοινωνίας και λειτουργούν µε µπαταρία. Τα
WSNs είναι πολύ ισχυρά µιας και µπορούν να υποστηρίξουν πολλές εφαρµο-
γές του πραγµατικού κόσµου.Εξαιτίας της ευελιξίας τους αυτής δεν υπάρχει
ένα µοναδικό σύνολο απαιτήσεων που να καθορίζει επακριβώς όλα τα WSNs.
Για παράδειγµα, σε πολλές εφαρµογές η διατήρηση ενέργειας είναι πολύτι-
µη. Συχνά, η χωρητικότητα της µπαταρίας είναι άµεσα συνυφασµένη µε το
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µέγεθος του κόµβου, ενώ η τιµή του έχει άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των
αισθητήρων του, επηρεάζοντας την ακρίβεια του αποτελέσµατος του. Γενικά,
αν οι κόµβοι που είναι κοντά στο υπό παρατήρηση ϕαινόµενο είναι απλοί, αλ-
λά σε µεγάλο αριθµό, µπορούν να κάνουν την αρχιτεκτονική του συστήµατος
απλή και αποδοτικότερη ως προς τη διατήρηση της ενέργειας, καθώς διευκο-
λύνουν την κατανεµηµένη δειγµατοληψία (ο εντοπισµός ενός αντικειµένου,
για παράδειγµα, απαιτεί κατανεµηµένο σύστηµα).

Τα WSNs διαφέρουν από τα παραδοσιακά δίκτυα, µιας και είναι δυναµικά
µεταβαλλόµενα. Η εξάντληση των ενεργειακών πόρων έχει ως αποτέλεσµα
την παύση της λειτουργίας κάποιων κόµβων ενώ, εξαιτίας του µικρού τους
µεγέθους, κάποιοι µπορεί να καταστραφούν από εξωτερικούς παράγοντες.
΄Ετσι, ίσως χρειαστεί η εισαγωγή νέων κόµβων στο δίκτυο.

Μερικά από τα ϐασικά χαρακτηριστικά των δικτύων αισθητήρων είναι τα
παρακάτω :

1. Μεγάλο αριθµό στατικών ή/και κινητών µικροσκοπικών ‘έξυπνων’ αι-
σθητήρων.

2. ΄Εχουν αυστηρούς περιορισµούς σε ενεργειακές και υπολογιστικές δυ-
νατότητες.

3. Ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ των αισθητήρων και των σταθµών ϐάσης
και multihop δροµολόγηση για την διακίνηση των δεδοµένων.

4. ∆υνατότητες αυτο-οργάνωσης.

5. Πυκνή τοποθέτηση των κόµβων και συνεργασία µεταξύ τους.

6. Ταχύτατα δυναµική τοπολογία λόγω αποτυχιών στους κόµβους και ι-
διαιτεροτήτων των κινητών δικτύων επικοινωνιών.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθιστούν τα δίκτυα αισθητήρων διαφορετικά
από τα άλλα ad-hoc ασύρµατα δίκτυα ή δίκτυα πλέγµατος (mesh).

∆εδοµένου των ιδιαιτεροτήτων αυτών των δικτύων, πρέπει να επινοήσουµε
πρωτόκολλα για την οργάνωση της τοπολογίας, τη διασπορά των ενδιαφερόν-
των και τη δροµολόγηση των δεδοµένων τα οποία να :

• Εξοικονοµούν ενέργεια(Energy-conserving).

• Επεκτείνουν την µακροβιότητα του δικτύου (Network Longevity).

• Είναι κλιµακώσιµα (Scalability).

Για να να γίνει πιο κατανοητή η ευελιξία των WSNs ας δούµε κάποιες από
τις εφαρµογές τους.
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1.2 Εφαρµογές των ∆ικτύων Αισθητήρων

Η τεχνολογία των Ασύρµατων ∆ικτύων Αισθητήρων µπορεί να εφαρµοστεί σε
πολλές εφαρµογές του πραγµατικού κόσµου και να ϕέρει στην επιφάνεια
κάποιες εντελώς καινούριες.

΄Ενα κρίσιµο και πρωτεύον συστατικό των κόµβων των ασύρµατων δικτύ-
ων αισθητήρων είναι ο αισθητήρας. Για πολλές παραµέτρους του ϕυσικού
περιβάλλοντος υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία αισθητήρα που µπορεί να
ενσωµατωθεί σε ένα WSN. Οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενοι είναι οι αισθη-
τήϱες ϑερµοκρασίας, υγρασίας, ήχου, πίεσης και οι χηµικοί αισθητήρες.

Μια σύντοµη λίστα µε τις πιο ϐασικές εφαρµογές παρουσιάζεται παρακά-
τω:

• Πρόληψη Καταστροφών. Μια από τις πιο συχνά αναφερόµενες ε-
ϕαρµογές των WSNs είναι στην πρόληψη καταστροφών. ΄Ενα τυπικό
σενάριο για εφαρµογές αυτής της κατηγορίας είναι η ανίχνευση πυρ-
καγιών. Οι κόµβοι αισθητήρων είναι εξοπλισµένοι µε ϑερµόµετρα και
µπορούν να υπολογίσουν τη ϑέση τους τρέχοντας κάποιον αλγόριθµο
εντοπισµού ϑέσης (localization). Τους κόµβους αυτούς µπορούµε να
τους απλώσουµε σε ένα δάσος, πετώντας τους από ένα αεροπλάνο. ΄Ετσι
σχηµατίζεται ένας ϑερµοκρασιακός χάρτης της περιοχής και σε περί-
πτωση υψηλών ϑερµοκρασιών και χαµηλής υγρασίας που υπονοούν
πυρκαγιά ενηµερώνουν τους πυροσβέστες.

• ΄Ελεγχος του περιβάλλοντος και της ϐιοποικιλότητας. Τα WSNs
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ελέγχουν το περιβάλλον ως προς
τους χηµικούς ϱύπους ή ακόµα και για το σχηµατισµό µιας εικόνας
ως προς τον αριθµό των διαφορετικών ειδών πανίδας και χλωρίδας µια
περιοχής.

• Ευφυή Κτίρια. Τα µεγάλα κτίρια συχνά καταναλώνουν µεγάλα ποσά
ενέργειας εξαιτίας λανθασµένης χρήσης των συσκευών Air Condtitio-
ning (HVAC). Μια αποδοτικότερη, πραγµατικού-χρόνου και ακριβέστε-
ϱη παρακολούθηση της ϑερµοκρασίας, της υγρασίας και άλλων παϱα-
µέτρων µπορεί να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση των µηχανικών καταπο-
νήσεων σε κτίρια ή γέφυρες που ϐρίσκονται σε σεισµικά ενεργές Ϲώνες,
ενώ άλλου τύπου αισθητήρες µπορούν χρησιµοποιηθούν για τον εντοπι-
σµό εγκλωβισµένων ανθρώπων σε περιπτώσεις σεισµού. Οι αισθητήρες
µποϱούν να τοποθετηθούν στα κτίρια τη στιγµή της κατασκευής τους
ή αφού έχουν κατασκευαστεί. Σε αυτές τις εφαρµογές η εξοικονόµηση
ενέργειας για τους αισθητήρες είναι πολύ σηµαντική απαίτηση.
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• ∆ιαχείριση Εγκαταστάσεων. Τα WSNs µπορούν να χρησιµοποιη-
ϑούν για εφαρµογές διαχείρισης µεγάλων εγκαταστάσεων, όπως ϑέµατα
ασφαλείας. Η είσοδος των ανθρώπων στις εγκαταστάσεις µπορεί να γί-
νεται χωρίς κλειδιά, αλλά µε τη χρήση κάποιου ποµπού, ενώ µπορούν
να εντοπίζονται πιθανοί εισβολείς. Επίσης σε χηµικές εγκαταστάσεις τα
WSNs ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό διαρροών.

• Συντήρηση Μηχανών. Αισθητήρες µπορούν να τοποθετηθούν σε δυ-
σπρόσιτα σηµεία µηχανών για να ελέγχουν τους κραδασµούς που υ-
ποδεικνύουν ανάγκη για συντήρηση. Παραδείγµατα τέτοιων µηχανών
είναι αυτόµατες µηχανές ή οι άξονες των τροχών των τρένων.

• Εφαρµογές στη Γεωργία. Η εφαρµογή WSNs σε καλλιεργήσιµες ε-
κτάσεις µε τοποθέτηση αισθητήρων µέτρησης υγρασίας και ανάλυσης
της σύστασης του εδάφους επιτρέπει την ακριβέστερη και αποδοτικό-
τεϱη λίπανση και άρδευση των εκτάσεων. Επίσης, η εκτροφή Ϲώων
µπορεί να ωφεληθεί τοποθετώντας αισθητήρες στα Ϲώα που ελέγχουν
την κατάσταση της υγείας τους.

• Εφαρµογές στον τοµέα της υγείας. Η χρήση WSNs στον τοµέα της
υγεία µπορεί να αποδειχτεί πολύ ωφέλιµη. ΄Οµως υπάρχουν αρκετά
ηθικά διλήµµατα πάνω στο ϑέµα αυτό.Οι πιθανές εφαρµογές εκτεί-
νονται από την άµεση τοποθέτηση αισθητήρων στον ίδιο τον ασθενή
για την παρακολούθηση της υγείας του και ίσως αυτόµατη χορήγηση
ϕαρµάκων, µέχρι την παρακολούθηση των ιατρών και των ασθενών στα
νοσοκοµεία.

• Ευφυή οδικά συστήµατα. Στα ευφυή οδικά συστήµατα αισθητήρες
τοποθετούνται στους δρόµους, ακόµα και στα κράσπεδα των δρόµων οι
οποίοι συλλέγουν πληροφορίες για την κίνηση και την κατάσταση του
οδικού δικτύου γενικότερα και επικοινωνούν µε τους οδηγούς δίνοντάς
τους χρήσιµες πληροφορίες.

• Στρατιωτικές Εφαρµογές. Τα WSNs µπορούν να είναι ενιαίο και
αναπόσπαστο τµήµα των στρατιωτικών συστηµάτων. Τα χαρακτηριστικά
των WSNs, όπως είναι η γρήγορη τοποθέτηση τους, η αυτο-οργάνωση
και η ανοχή στα σφάλµατα, τα µετατρέπουν σε µια πολλά υποσχόµε-
νη τεχνολογία για τα στρατιωτικά συστήµατα. Κάποιες από τις πιθανές
στρατιωτικές εφαρµογές τους είναι η παρακολούθηση της κατάστασης
των εξοπλισµών και των πολεµοφοδίων, η στενή παρακολούθηση του
πεδίου της µάχης, η αναγνώριση των εχθρικών δυνάµεων, η εκτίµηση
των καταστροφών µετά από µάχη καθώς και ο εντοπισµός και η ανα-
γνώϱιση χηµικής, ατοµικής ή ϐιολογικής επίθεσης.
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1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασµό
ενός δικτύου αισθητήρων

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασµό ενός δικτύου αι-
σθητήϱων. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν έναν οδηγό για τη δηµιουργία των
πρωτοκόλλων και των αλγορίθµων που εφαρµόζονται στα δίκτυα αισθητήρων.

1.3.1 Ανοχή σε σφάλµατα

Για ένα δίκτυο αισθητήρων, η πιθανότητα να σταµατήσει η λειτουργία κά-
ποιων κόµβων λόγω καταστροφής ή εξάντλησης της ενέργειάς τους είναι πολύ
µεγάλη. Το σφάλµα σε ένα κόµβο δε ϑα πρέπει να επηρεάζει τη συνολική
λειτουργία του δικτύου. Εποµένως, η αξιοπιστία ή η ανοχή σε σφάλµατα ορί-
Ϲεται ως η ικανότητα διατήρησης των λειτουργιών του δικτύου χωρίς διακοπές
εξαιτίας αποτυχιών των κόµβων. Για να είναι ανεκτή η καταστροφή κάποιων
κόµβων, η χρησιµοποίηση πλεοναζόντων κόµβων είναι απαραίτητη. Βεβαίως,
όµως, τα επίπεδα της επιθυµητής αξιοπιστίας εξαρτώνται από την ίδια την
εφαρµογή στην οποία χρησιµοποιείται το δίκτυο αισθητήρων.

1.3.2 Κλιµακωσιµότητα

Ανάλογα µε την εφαρµογή, ένα δίκτυο αισθητήρων µπορεί να αποτελείται από
ένα αριθµό κόµβων που ϕτάνει τις εκατοντάδες ή και τις χιλιάδες. Εποµένως,
τα πρωτόκολλα και οι αρχιτεκτονικές που εφαρµόζονται ϑα πρέπει όχι µόνο να
ανταπεξέρχονται σε διαφορετικούς αριθµούς κόµβων, αλλά και να αξιοποιούν
την πυκνότητα του δικτύου.

1.3.3 Περιορισµοί του υλικού

Οι κόµβοι ενός δικτύου αισθητήρων απαρτίζονται από τέσσερις ϐασικές µονά-
δες : µονάδα ανίχνευσης, µονάδα επεξεργασίας δεδοµένων, ποµποδέκτης και
µονάδα πηγής ενέργειας. Επιπλέον, µπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες
µονάδες, όπως ένα σύστηµα εύρεσης τοποθεσίας, γεννήτρια ενέργειας και κι-
νητήϱας. Η µονάδα ανίχνευσης αποτελείται από τον αισθητήρα και από έναν
ADC ενώ η µονάδα επεξεργασίας συνδέεται µε µια µονάδα µνήµης. ΄Ολες οι
παραπάνω µονάδες πρέπει να τοποθετηθούν σε µια συσκευή µεγέθους που
µπορεί να είναι µικρότερη και από ένα κυβικό εκατοστό.

Το µικρό µέγεθος ϐάζει περιορισµούς και στην ενέργεια που µπορεί να
αποθηκευτεί σε έναν κόµβο. Για παράδειγµα, σε έναν smart dust κόµβο
η συνολική αποθηκευµένη ενέργεια είναι της τάξης του 1J. Ο χρόνος Ϲωής
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ενός κόµβου µπορεί να επιµηκυνθεί αντλώντας ενέργεια από το περιβάλλον
του. Μια πιθανή τεχνική είναι η χρησιµοποίηση ϕωτοβολταϊκών στοιχείων
για αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας.

Οι ποµποδέκτες είναι απαραίτητος εξοπλισµός των κόµβων αλλά και η
κύρια πηγή κατανάλωσης ενέργειας. Συνήθως χρησιµοποιούνται ποµποδέ-
κτες RF τεχνολογίας, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και συσκευές οπτι-
κής επικοινωνίας.

Αν και η τεχνολογία στους µικροεπεξεργαστές έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε
να έχουν µεγαλύτερη υπολογιστική δύναµη σε µικρότερο µέγεθος, ωστόσο οι
υπολογιστικές και οι δυνατότητες µνήµης που χρησιµοποιούνται στους κόµ-
ϐους αισθητήρων δεν είναι πολύ µεγάλες. Για παράδειγµα, σε έναν κόµβο
«έξυπνης σκόνης» η επεξεργαστική µονάδα είναι ένας 4MHz Atmel AVR 8535
µικροελεγκτής, µε 8 KB flash µνήµη, 512 bytes RAM και 512 bytes EE-
PROM. Το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται είναι το TinyOS [28].

Η τυχαία τοποθέτηση των κόµβων αισθητήρων κάνει την χρήση ενός συ-
στήµατος εύρεσης της ακριβής τοποθεσίας του κόµβου απαραίτητη. Τα συ-
στήµατα αυτά απαιτούνται και από πολλούς αλγορίθµους δροµολόγησης. Σε
πολλά δίκτυα αισθητήρων οι κόµβοι είναι εξοπλισµένοι µε ένα global positio-
ning system (GPS).

1.3.4 Περιβάλλον

Οι εφαρµογές των δικτύων αισθητήρων απαιτούν το στήσιµο των δικτύων σε
οποιοδήποτε περιβάλλον. Οι συνθήκες που επικρατούν µπορεί να είναι α-
κραίες, όµως το δίκτυο ϑα πρέπει, ανεπιτήρητο, να λειτουργεί χωρίς διακοπές
και µε τη µέγιστη ακρίβεια. Οι αισθητήρες µπορεί να λειτουργούν σε :

• Στο ϐυθό ενός ωκεανού

• Στο κέντρο ενός κυκλώνα

• Στο πεδίο µιας µάχης

• Σε µεγάλα κτίρια, σε σπίτια ή σε καταστήµατα

1.3.5 Κατανάλωση ενέργειας

Οι κόµβοι των αισθητήρων είναι εξοπλισµένοι µε µια περιορισµένη πηγή ε-
νέργειας, λόγω του µικρού µεγέθους τους. Στις περισσότερες εφαρµογές η
αναπλήρωση των ενεργειακών πόρων είναι αδύνατη. Εποµένως, ο χρόνος
Ϲωής ενός κόµβου σε ένα δίκτυο αισθητήρων και ως εκ τούτου και ο χρόνος
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Ϲωής του ίδιου του δικτύου, εξαρτάται άµεσα από τη διάρκεια Ϲωής των µπα-
ταϱιών. ΄Ετσι λοιπόν, η αποδοτική διαχείριση ενέργειας είναι πρωτεύοντος
σηµασίας κατά το σχεδιασµό ενός αλγορίθµου ή πρωτοκόλλου για ένα δίκτυο
αισθητήρων.

Παρόλα αυτά, ο χρόνος Ϲωής ενός δικτύου έχει κάποια trade-offs σε σχέση
µε την ποιότητα υπηρεσιών : καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια αυξάνεται
η ακρίβεια των αποτελεσµάτων που παράγει ένας κόµβος, όµως µειώνεται ο
χρόνος Ϲωής του. Οι σχεδιαστές ϑα πρέπει να εξισορροπούν τους πεϱιοϱι-
σµούς αυτούς και να σχεδιάζουν πρωτόκολλα που τους αντιµετωπίζουν µε το
ϐέλτιστο τρόπο, ανάλογα ϐεβαίως και µε την εφαρµογή.

Τρεις είναι οι τοµείς όπου καταναλώνεται το µεγαλύτερο µέρος της ενέρ-
γειας : η µονάδα ανίχνευσης, η µονάδα επικοινωνίας και η µονάδα επεξερ-
γασίας των δεδοµένων.

Μονάδα ανίχνευσης περιβάλλοντος

Καθοριστικό ϱόλο στην κατανάλωση ενέργειας από τη µονάδα ανίχνευ-
σης παίζει η πολυπλοκότητα της ανίχνευσης. Τα επίπεδα ϑορύβου από
το περιβάλλον µπορούν να προκαλέσουν αύξηση της πολυπλοκότητας
ανίχνευσης. Επιπλέον, η σποραδική παρακολούθηση του πεϱιϐάλλο-
ντος απαιτεί λιγότερη ενέργεια από τη συνεχή επιτήρηση.

Μονάδα επικοινωνίας

Η αποστολή και λήψη δεδοµένων είναι οι πιο δαπανηρές ενέργειες που
επιτελεί ένας κόµβος. Μάλιστα, κατά την αποστολή των µηνυµάτων το
σήµα ϑα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να έχουµε αξιόπιστη µετάδοση και να
υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα σφάλµατα, τα οποία προκαλούνται
από τον παρεµβάλλονται ϑόρυβο και τις ανακλάσεις. Στον υπολογι-
σµό της ενέργειας για την επικοινωνία πρέπει να συνυπολογιστεί και η
ενέργεια που απαιτείται για την εκκίνηση του ποµποδέκτη.

Μονάδα επεξεργασίας δεδοµένων

Για την ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται στη µονάδα
επεξεργασίας δεδοµένων, οι επεξεργαστές παρέχουν καταστάσεις λει-
τουργίας που καταναλώνουν διαφορετικά ποσά ενέργειας. ΄Ετσι, ανά-
λογα µε το ϕόρτο εργασίας οι επεξεργαστές µεταβαίνουν στις αντίστοιχες
καταστάσεις, χωρίς να απαιτείται η συνεχής κανονική τους λειτουργία.

1.3.6 Κόστος παραγωγής

Εφόσον ένα δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό κόµβων,
είναι σηµαντικό το κόστος του κόµβου να έχει την ελάχιστη δυνατή τιµή. ΄Εχει
τεθεί σαν στόχος η τιµή ενός κόµβου να ϕτάσει το 1 ευρώ. ΄Ετσι, από τη στιγµή
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Σχήµα 1.1: Τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται ένας αισθητήρας

που ένας κόµβος αισθητήρα πρέπει να επιτελέσει ένα αρκετά µεγάλο αριθµό
λειτουργιών, είναι ένα ενδιαφέρον (αλλά αρκετά δύσκολο) ϑέµα η επίτευξη
της ελαχιστοποίησης της τιµής του.
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Κεφάλαιο 2

Κινητικότητα στα ∆ίκτυα
Αισθητήρων

΄Οπως αναφέραµε και προηγουµένως, ένα κινητό δίκτυο αισθητήρων είναι
µια συλλογή κόµβων που έχουν τοποθετηθεί σε µια περιοχή ενδιαφέροντος.
Κάθε κόµβος αισθητήρας είναι ικανός να ακροάζεται για γεγονότα, να επε-
ξεργάζεται τα συλλεχθέντα δεδοµένα, να επικοινωνεί µε γειτονικούς κόµβους,
και να αλλάζει την ϑέση του όταν απαιτείται. Οι αισθητήρες µπορούν να εί-
ναι αυτόνοµα κινητοί (π.χ. µε την ϐοήθεια τροχών, ή µε άλλα µέσα), ή να
τοποθετούνται σε κινητούς µεταφορείς (π.χ. ανθρώπους, Ϲώα, ϱοµπότ). Με
κινητούς κόµβους αισθητήρες, ένα δίκτυο αισθητήρων µπορεί να προσαρµο-
στεί ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κάλυψη της περιοχής ενδιαφέροντος, για
λόγους εξισορρόπησης ϕόρτου και αύξησης της διάρκειας Ϲωής του δικτύου.

Πολλές από τις εφαρµογές που περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφά-
λαιο περιλαµβάνουν κινητικότητα, την οποία µπορούµε να συναντήσουµε τις
παρακάτω κινητές οντότητες (Σχήµα 2.1) :

1. τους αισθητήρες που µπορούν να κινούνται (sensors),

2. τους κινούµενους αναµεταδότες (relays),

3. όπως επίσης και τους συλλέκτες δεδοµένων (sinks).

Η ιδέα για τον κινητό sink προήλθε από την παρατήρηση ότι οι πρώτοι
κόµβοι που εξαντλούνται σε ένα multihop δίκτυο αισθητήρων είναι πάντα οι
κόµβοι που ϐρίσκονται κοντά στο sink (Σχήµα 2.2), εφόσον όλα τα µηνύµατα
από τους υπόλοιπους κόµβους (bottleneck) του δικτύου περνάνε από έναν
γειτονικό κόµβο του sink καθώς και πακέτα από το σινκ προς το υπόλοιπο
δίκτυο. Το γεγονός αυτό έχει τις παρακάτω συνέπειες :

1. Αποσύνδεση του sink από το υπόλοιπο δίκτυο, άρα σύντοµη διάρκεια
Ϲωής του δικτύου.
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Σχήµα 2.1: Κινητές οντότητες σε ένα ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων και πα-
ϱάδειγµα κίνησης της πληροφορίας σε περίπτωση κάποιου συµβάντος.

2. Μη αποδοτική χρήση των διαθέσιµων πόρων, καθώς οι περισσότεροι
κόµβοι έχουν διαθέσιµο το µεγαλύτερο µέρος της αρχικής τους ενέρ-
γειας.

Σχήµα 2.2: Εναποµείνουσα ενέργεια στους κόµβους.

Οι κινητοί αναµεταδότες (relays) χρησιµοποιούνται για την ϐελτίωση της
συνδεσιµότητας του δικτύου. Μπορούµε να εκµεταλλευτούµε την κινητικό-
τητα των αισθητήρων για να αντισταθµίσουµε την έλλειψη επαρκούς αριθµού
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αισθητήρων και να ϐελτιώσουµε την κάλυψη του δικτύου και τον χρόνο εντο-
πισµού γεγονότων. Στην ϐιβλιογραφία, τα κυριότερα µοντέλα κινητικότητας
που µελετούνται στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων είναι τα εξής :

1. Κινούνται µόνο τα (sinks).

2. Κινούνται µόνο οι αισθητήρες.

3. Υβριδικό µοντέλο στο οποίο κινούνται και τα (sinks) και οι αισθητήρες.

2.1 Προσέγγιση Κινητών Συλλεκτών δεδοµένων

Η προσέγγιση του κινητού sink είναι µια κοινή λύση για την εκµετάλλευ-
ση την κινητικότητα των κινητών sinks για να πάνε κοντά στους αισθητήρες
που έχουν συλλέξει δεδοµένα και µια προσέγγιση για την καλύτερη εξισορ-
ϱόπηση του ϕόρτου ανάµεσα στους κόµβους του δικτύου αισθητήρων. ΄Ετσι,
χρησιµοποιώντας έναν κινητό κόµβο ως sink προσφέρεται µέγιστη ϐελτίωση
της διάρκειας Ϲωής του δικτύου (network lifetime).

Το κινητό sink µπορεί να ακολουθήσει τυχαία, προβλεπόµενη ή ελεγχό-
µενη κινητικότητα. Η τυχαία κίνηση του sink µπορεί να ισοδυναµεί µε το
σενάριο όπου οι άνθρωποι κουβαλάνε sinks κινούνται τυχαία και συλλέγουν
πληροφορίες από τους αισθητήρες που είναι τοποθετηµένοι στην περιοχή
ενδιαφέροντος. Προβλεπόµενη κίνηση µπορεί να είναι η κίνηση ενός λεω-
ϕορείου ή ενός τρένου, ενώ ϱοµπότ µπορούν να ενεργοποιηθούν µε ελεγ-
χόµενες κινήσεις για να πετύχουν συγκεκριµένους στόχους. Η αυξηµένη
καθυστέρηση χρόνου παράδοσης είναι η ϐασική αδυναµία των τυχαίων και
προβλεπόµενων µοντέλων κινητικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κόµβοι
µετά την συλλογή των δεδοµένων από την περιοχή ενδιαφέροντος ϑα πρέπει
να περιµένουν το sink για να ξαναπεράσει από κοντά τους για να συλλέξουν
τα δεδοµένα. Αυτός ο χρόνος µπορεί να είναι πολύ µεγάλος αφού προκαλεί
µεγάλη καθυστέρηση στην µετάδοση των δεδοµένων µε αποτέλεσµα αυτή η
λύση να είναι ακατάλληλη για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Εάν χρη-
σιµοποιηθεί ελεγχόµενη κινητικότητα, συγκεκριµένοι αλγόριθµοι µπορούν
να οδηγήσουν τις κινούµενες οντότητες για να συλλέξουν δεδοµένα από το
δίκτυο αισθητήρων, ξεπερνώντας έτσι το πρόβληµα της καθυστέρησης. Το
τίµηµα που πρέπει να πληρώσουµε είναι το κόστος υλοποίησης όσον αφορά
τους hardware πόρους και τις ανάγκες πλοήγησης.

Η προσέγγιση του κινητού sink έχει αρκετά µειονεκτήµατα, όπως το ότι όλοι
οι κόµβοι ϑα πρέπει να ξέρουν την ϑέση του sink έτσι ώστε να δροµολογήσουν
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δεδοµένα προς αυτό. Επίσης, στα περισσότερα σενάρια το sink είναι µια
gateway σε ένα backbone δίκτυο και ϑα είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένα
σύστηµα κοντά στο κινητό sink ώστε αυτό να είναι πάντα συνδεδεµένο στο
backbone δίκτυο.

2.2 Προσέγγιση Κινητού Αναµεταδότη

Η προσέγγιση του κινητού sink έχει καλύτερη απόδοση από την προσέγ-
γιση του κινητού αναµετάδοση, ειδικά όσον αφορά την διάρκεια Ϲωής του
δικτύου, αλλά οι αναµεταδότες είναι ωφέλιµοι σε σενάρια εφαρµογών όπου
το κινητό sink δεν είναι εφικτό να υπάρξει.

Εισάγοντας του κινητούς αναµεταδότες ως αισθητήρες µε πλούσιους πό-
ϱους, µπορούµε να οδηγηθούµε σε επιµήκυνση της διάρκειας Ϲωής των bot-
tleneck κόµβων αισθητήρων. Ο κινητός αναµεταδότης µπορεί να ακολουθή-
σει τυχαίο, προβλέψιµο ή ντετερµινιστικό τρόπο κίνησης. Τυχαία κινούµε
Data MULEs παρουσιάζονται στο [27] και περιγράφονται παρακάτω, όπου
τα MULEs ϐοηθάνε στην συλλογή των δεδοµένων απο τους αισθητήρες, ε-
ξοικονοµώντας ενέργεια λόγω των one-hop µεταδόσεων. ΄Ενας ελεγχόµενος
κινητός µεταφορέας µηνυµάτων (Message Ferry) είναι µια προσέγγιση όπου
χρησιµοποιείται ένα σύνολο κόµβων που ονοµάζονται message ferries για να
παρέχουν επικοινωνιακές υπηρεσίες στους κόµβους στην περιοχή ενδιαφέ-
ϱοντος. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις εισάγονται σε αραιά δίκτυα αισθητήρων,
ενώ η ντετερµινιστική κίνηση είναι κατάλληλη για πυκνά δίκτυα όπου ο α-
ναµεταδότης ακολουθεί ένα ντετερµινιστικό µονοπάτι για την ϐελτίωση της
διάρκειας χρόνου Ϲωής του δικτύου.

΄Ολα τα παραπάνω µοντέλα έχουν σηµαντικά µειονεκτήµατα που αφορούν
το latency, µε αποτέλεσµα την απώλεια δεδοµένων να προκαλεί χαµηλό th-
roughput. Αλλά αυτές οι λύσεις είναι κατάλληλες όπου κινητό sink δεν είναι
εφικτό να υπάρξει και είναι εύρωστες, ευέλικτες και πιό εύκολες στην υλο-
ποίηση.

2.3 Προσέγγιση Κινητού Αισθητήρα

Ενώ η κίνηση των sinks και των αναµεταδοτών ϐελτιώνει κυρίως τη διάρ-
κεια Ϲωής του δικτύου και έτσι τη χρήση της ενέργειας, οι κινητοί αισθητή-
ϱες µέσω ϱύθµισης της δικτυακής τοπολογίας, ϐελτιώνουν την κάλυψη της
περιοχής και µπορεί να χρησιµεύσουν στην ϐελτίωση της παρακολούθησης
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επίσης. Προκειµένου να εκπληρωθούν καλύτερα οι οριζόµενοι στόχοι παρα-
κολούθησης, ένα δίκτυο αισθητήρων πρέπει να καλύπτει σε µέγιστο ή πλήρη
ϐαθµό την παρακολουθούµενη περιοχή όπου συµβαίνουν τα γεγονότα, χωρίς
εσωτερικές sensing holes. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µετακινώντας τους αι-
σθητήρες στις επιθυµητές περιοχές. Εξαιτίας της περιορισµένης ενεργειακής
διαθεσιµότητας στους αισθητήρες, η ενεργειακή κατανάλωση είναι το κυριό-
τερο ϑέµα στο σχεδιασµό των πρωτοκόλλων.
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Κεφάλαιο 3

Προσαρµοστική, Κατευθυντική
∆ιάδοση ∆εδοµένων για
Μεταβαλλόµενη Κινητικότητα
Αισθητήρων Επίπεδο
Κινητικότητας [5]

3.1 Εισαγωγή

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων ϑεωρούνταν
ως στατικές συλλογές από ένα µεγάλο αριθµό έξυπνων αισθητήρων κόµβων.
Στο επικρατέστερο σενάριο, οι αισθητήρες παρέχουν λεπτοµερή έλεγχο µιας
περιοχής ενδιαφέροντος µε την στατική τοποθέτηση τους στην περιοχή και την
στατική παραµονή τους σε αυτή. Η συλλεγµένη πληροφορία διαδίδεται σε
ένα στατικό κέντρο πληροφορίας (sink) στην περιοχή του δικτύου, χρησιµο-
ποιώντας πλεονάζουσα multi-hop διάδοση δεδοµένων, [10]. Η περισσότερη
state of the art έρευνα που περιλαµβάνει κινητικότητα, περιορίζει την κι-
νητικότητα στα data sink(s), για παράδειγµα το sink(s) µπορεί να κινηθεί
αλλά οι αισθητήρες ϑεωρούνται στατικοί. Η εργασία µας που αναπτύσσεται
παρακάτω, παρουσιάζεται στο [5].

Ωστόσο, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις ϑα καταφέρουν να κάνουν
τους ασύρµατους αισθητήρες πανταχού παρόντες στο περιβάλλον, ενεργο-
ποιώντας νέους τύπους σηµαντικών εφαρµογών, όπου η κίνηση γίνεται ϑεµε-
λιώδες, έµφυτο χαρακτηριστικό. Σε τέτοιες εφαρµογές, οι συσκευές αισθητή-
ϱων ϑα είναι προσαρµοσµένες σε κινητές οντότητες (οχήµατα, Ϲώα, ανθρώπους
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που κινούνται γύρω από µεγάλες περιοχές), ενώ ϱοµποτικά στοιχεία µπορούν
επίσης να κινούνται στην περιοχή. Η ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα στους
αισθητήρες και κόµβους ελέγχου ϑα οδηγεί σηµαντικές εφαρµογές όπως πα-
ϱακολούθηση της κίνησης στους δρόµους και του οικοσυστήµατος, ‘έξυπνα’
σπίτια και έλεγχος της µόλυνσης.

Σε τέτοια σενάρια η κινητικότητα είναι κρίσιµο χαρακτηριστικό του συστή-
µατος. Συνήθως, τέτοιες εφαρµογές στοχεύουν στην συλλογή και επεξεργασία
µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων απο τους αισθητήρες. Ωστόσο, η άµεση παρά-
δοση των συλλεγµένων δεδοµένων είναι δύσκολη και έχει µεγάλο ενεργειακό
κόστος. Αντί για αυτό, οι µετρήσεις µπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά σε
κάποια cache στους αισθητήρες (και επίσης να µεταφέρονται στους γείτονες
τους) έτσι ώστε να παραδοθούν στο sink όταν οι κόµβοι κινηθούν µέσα στο
εύρος µετάδοσης του. Επίσης, η διαδικασία απόκτησης των δεδοµένων δεν
ϑα πρέπει να παρεµβάλλεται µε το δίκτυο π.χ. οι άνθρωποι και άλλες κινητές
οντότητες δεν ϑα πρέπει να του Ϲητείται ϱητά να κινούνται κοντά προς το sink
για να µεταδώσουν τα συλλεγµένα δεδοµένα. ΄Ετσι, η κινητικότητα είναι µη
ελεγχόµενη και ϑα πρέπει να παραµείνει έτσι. Επιπλέον, οι κινητοί αισθη-
τήρες µπορούν να ακολουθούν πολλά ετερογενή πρότυπα κίνησης τα οποία
αλλάζουν πολύ µε το χρόνο. Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταδεικνύουν τις
ευκαιρίες που δηµιουργούνται από την κινητικότητα, µπορεί να αντικατα-
στήσει µε µικρό κόστος την συνδεσιµότητα (εξαιτίας της κίνησης των κόµβων
σε αραιές, µη-συνδεδεµένες περιοχές) και πλεονάζουσα µετάδοση δεδοµένων
(µεταφορά δεδοµένων από τους αισθητήρες). Η διαχείριση της κινητικότητας
ϑα πρέπει να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες που δηµιουργούνται όπως, τους
µεγάλους χρόνους παράδοσης δεδοµένων (υψηλό latency), την έλλειψη µό-
νιµων σηµείων αναφοράς και την δυσκολία στην διατήρηση της ακεραιότητας
του συστήµατος.

Σχετική εργασία και σύγκριση. Κάτω από συνθήκες υψηλής κινητι-
κότητας, τα πρωτόκολλα και οι ερευνητικές προτάσεις για στατικά ασύρµατα
δίκτυα αισθητήρων δεν µπορούν να εφαµοστούν απευθείας εξ ολοκλήρου. Τα
πρωτόκολλα διάδοσης δεδοµένων ϐασισµένα σε multi-hop µονοπάτια προώ-
ϑησης δεδοµένων ή οι αλγόριθµοι clustering δεν µπορούν να εφαρµοστούν,
αφού κάτω απο υψηλή κινητικότητα η τοπολογία του δικτύου αλλάζει πολύ
συχνά. Επίσης, τα προβλήµατα κάλυψης και εύρεση τοποθεσίας γίνονται πο-
λύ πιο δύσκολα µε την παρουσία κινητικότητας. Ακόµη και πολύ αποδοτικοί
και εύρωστοι αλγόριθµοι πρέπει να επανασχεδιαστούν, όπως στο [4] όπου οι
συγγραφείς παρέχουν έναν ειδικό αλγόριθµο εκλογής αρχηγού που ταιριάζει
για κινητά δίκτυα. Επιπλέον, νέα προβλήµατα δηµιουργούνται εξαιτίας των



3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19

υψηλών δυναµικών του δικτύου: διατήρηση της ακεραιότητας του συστήµα-
τος [15] και ασφάλειας [6] γίνεται πιο περίπλοκη. Τα πιθανοτικά πρωτόκολλα
διάδοσης µπορεί να είναι ταιριαστά σε τέτοιες ϱυθµίσεις εφόσον είναι τοπικά
και απαιτούν ένα ελάχιστο ποσό ενέργειας. Ακόµη, η τυχαιότητα εξισορροπεί
καλύτερα τον ϕόρτο µέσα στο δίκτυο [26].

Η κινητικότητα στα δίκτυα αισθητήρων έχει µελετηθεί κυρίως υποθέτοντας
ότι (ένα ή περισσότερα) sinks είναι κινητά και συλλέγουν την πληροφορία
διατρέχοντας την περιοχή του δικτύου και να περνάει από το εύρος µετάδο-
σης των ανεξάρτητων αισθητήρων. ∆ιάφοροι τρόποι συλλογής δεδοµένων και
στρατηγικές κίνησης έχουν προταθεί, όπως επίσης και µέθοδοι δροµολόγη-
σης ϐασισµένες στο ότι το sink σταµατάει σε συγκεκριµένες ϑέσεις για να
συλλέξει δεδοµένα [9].

Εξετάζοντας την κινητικότητα των αισθητήρων, [20] παρουσιάζει µια περί-
πτωση µελέτης των κινητών δικτύων αισθητήρων σχεδιασµένη για τον εντοπι-
σµό της ϑέσης της άγριας Ϲωής. Οι συγγραφείς υποθέτουν µεταβαλλόµενη
κινητικότητα και µετάδοση δεδοµένων προς τον κόµβο που είναι πιο πιθανό
να συναντήσει το sink, αυτή η πιθανότητα είναι ωστόσο ϐασισµένη σε προη-
γούµενη ιστορία και όχι στα τρέχοντα δυναµικά. Οι συγγραφείς στο [31] προ-
τείνουν ένα µηχανισµό διάδοσης δεδοµένων το οποίο επίσης επιλέγει τους πιο
κατάλληλους κόµβους. Επιπλέον, υποθέτουν περιορισµένο µέγεθος ουράς
σε κάθε κόµβο και προτείνουν ένα µηχανισµό για να απορρίπτουν µηνύµα-
τα από τις ουρές ϐασισµένοι στην πιθανότητα παράδοσης κάθε µηνύµατος.
Επίσης, προσπαθούµε να επιλέξουµε τους καλύτερους υποψηφίους για την
παράδοση των µηνυµάτων αλλά υποθέτουµε ότι η συµπεριφορά των κόµβων
αλλάζει, έτσι αντί της χρησιµοποίησης του ιστορικού επιλέγουµε τους καλύ-
τερους κόµβους σύµφωνα µε υπολογισµένο επίπεδο κινητικότητας (mobility
level) τους. Ακόµη, προτείνουµε και εξετάζουµε περισσότερες διαµορφωµένες
παραλλαγές των προτύπων κινητικότητας, ενώ επιλέγουµε προσαρµοστικά το
µέγεθος της πλεονάζουσας µετάδοσης (π.χ. τον αριθµό των κόµβων που ϑα
µεταφέρουν το µήνυµα), από την άποψη των επιπέδων κινητικότητας (για να
ευνοηθεί από την υψηλή κινητικότητα µειώνοντας τον πλεονασµό).

Στο [23] οι συγγραφείς προτείνουν ένα γεωµετρικό µηχανισµό διάδοσης
δεδοµένων για την παράδοση δεδοµένων στο κινητό sink. Υποθέτοντας ϕραγ-
µένη κίνηση του sink σε µια καθορισµένη αλλά τυχαία περιοχή, χαρακτη-
ϱίζουν την κίνηση χρησιµοποιώντας γεωµετρικά κριτήρια. Στην εργασία µας
προτείνουµε πιο περίπλοκές µεθόδους για τον χαρακτηρισµό της κινητικό-
τητας που λαµβάνουν υπόψιν τους λεπτές µεταβολές της ταχύτητας και της
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τροχιάς. Ακόµη, στο [30] οι συγγραφείς εξετάζουν το trade-off µεταξύ κινητι-
κότητας των κόµβων και κάλυψης της περιοχής του δικτύου. Η προσέγγιση
µας στην πραγµατικότητα εκµεταλλεύεται τέτοια trade-offs µε την έννοια ότι
χειριζόµαστε την υψηλή κινητικότητα ως αντικαταστάτης της συνδεσιµότητας
και της κάλυψης.

Στο [22] ένα σχετικό αλλά διαφορετική έννοια για το mobility level όπως
επίσης προτείνονται και προσαρµοστικά σχήµατα διάδοσης δεδοµένων. Το
δικό µας mobility level δεν λαµβάνει υπόψιν (σε αντίθεση µε αυτό στο [22])
την µετατόπιση από την προέλευση αλλά λαµβάνει υπόψιν του την κατεύ-
ϑυνση (direction-aware) , µε την έννοια ότι λαµβάνει υπόψιν του πόσο κοντά
στο sink ένας κινητός αισθητήρας τείνει να κινείται. Ακόµη, αν και τα πρω-
τόκολλα µας είναι ακόµα προσαρµοστικά στο mobility level, εισαγάγουµε
µεταδόσεις µεγάλης απόστασης για να επιταχύνουµε την διάδοση των δε-
δοµένων στην περίπτωση της χαµηλής κινητικότητας. Η προσέγγιση µας
εµπνεύστηκε από την έρευνα στο [11] όπου, αν και αναφέρεται σε ένα διαφο-
ϱετικό τύπο δικτύου, δίνει έµφαση στη σηµαντικότητα και στο αντίκτυπο των
υψηλών δυναµικών του δικτύου. Ακόµη, µε το [12] το οποίο δείχνει τυπικά
οτί η υψηλή κινητικότητα µπορεί να επιταχύνει σηµαντικά την επικοινωνία
ενώ εξοικονοµεί ενέργεια.

Η συνεισφορά µας. Οι περισσότερες εργασίες που αφορούν την κινητι-
κότητα σε δίκτυα αισθητήρων αφορούν την περίπτωση όπου µόνο το sink(s)
είναι κινητό. Εµείς αντίθετα ερευνούµε δίκτυα όπου οι αισθητήρες κινούνται.
Παρακινηµένοι από σχετικές σηµαντικές εφαρµογές όπου η κινητικότητα των
αισθητήρων είναι η κυρίαρχη πτυχή, εστιάζουµε σε ετερογενή, ιδιαίτερα µε-
ταβαλλόµενα προφίλ κινητικότητας. Πιο συγκεκριµένα, (α) προτείνουµε µια
νέα (τοπικά υπολογίσιµη) παράµετρο του δικτύου, το διρεςτιον-αωαρε µοβι-

λιτψ λεελ, η οποία µε αρκετή ακρίβεια συλλαµβάνει πόσο γρήγορα και πόσο
κοντά ένας κινητός κόµβος αναµένεται να µεταφέρει τα δεδοµένα προς τον
προορισµό (sink), λαµβάνοντας υπόψιν όχι µόνο την ταχύτητα αλλά και την
κατεύθυνση της κίνησης του. (ϐ) εκµεταλλευόµαστε την κινητικότητα των αι-
σθητήρων ως αντικαταστάτης χαµηλής ενέργειας για την συνδεσιµότητα και
την πλεονάζουσα διάδοση δεδοµένων: προτείνουµε προσαρµοστικά πρωτό-
κολλα, τα οποία µεταδίδουν λιγότερα δεδοµένα υπό την παρουσία υψηλής
κινητικότητας µε ‘καλή’ κατεύθυνση προς το (sink) και ευνοεί τους αισθητή-
ϱες αναµεταδότες µε `καλά’ επίπεδα κινητικότητας. Για να αντιµετωπίσουµε
τις γειτονιές χαµηλής κινητικότητας, εισάγουµε επιπλέον (είτε ντετερµινιστι-
κά ή πιθανοτικά) την εναλλακτική των µεταδόσεων µακρινών αποστάσεων
(“jumps”) οι οποίες, αν και ακριβές, µεταδίδουν τα δεδοµένα πολύ γρήγο-



3.2. ΜΟΝΤΕΛΟ 21

ϱα προς το (sink) (γ) επιπλέον προτείνουµε ένα progress-sensitive message
flooding inhibition scheme το οποίο µειώνει περαιτέρω το επικοινωνιακό κό-
στος µε την απόρριψη των ξεπερασµένων µηνυµάτων. (δ) υλοποιούµε τα
πρωτόκολλα µας και σχετικές state of the art µεθόδους υπό ετερογενή, σενά-
ϱια δυναµικής κινητικότητας και εκτελούµε εκτενείς προσοµοιώσεις εξετάζον-
τας ϱεαλιστικές περιπτώσεις όπου οι αισθητήρες έχουν ουρές περιορισµένης
χωρητικότητας για την αποθήκευση των µηνυµάτων. (ε) τα αποτελέσµατα
της προσοµοίωσης καταδεικνύουν την αποδοτικότητα των mobility-sensitive
προσαρµοζόµενων σχηµάτων, δεδοµένου ότι κατορθώνουν να µειώσουν το la-
tency (ακόµη και κατά 4 ϕορές) ενώ µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας,
συγκρινόµενα µε µη-προσαρµοστικά πρωτόκολλα ακόµη και έναντι των προ-
σαρµοστικών τα οποία ωστόσο δεν λαµβάνουν υπόψιν του την κατεύθυνση
(direction-aware).

3.2 Μοντέλο

Υποθέτουµε ότι η περιοχή του δικτύου A είναι µια επίπεδη τετράγωνη πε-
ϱιοχή µεγέθους D ×D, µπορούµε εύκολα να χαλαρώσουµε αυτήν την υπό-
ϑεση ώστε να περιλαµβάνουµε γενικές περιοχές δικτύου τυχαίων σχηµάτων.
Οι αρχικές ϑέσεις των κόµβων αισθητήρων µέσα στο δίκτυο είναι τυχαίες και
στην γενική περίπτωση ακολουθούν µια οµοιόµορφη κατανοµή. ΄Εστω n ο
αριθµός των αισθητήρων που είναι σκορπισµένοι στην περιοχή του δικτύου
και έστω d είναι η πυκνότητα των αισθητήρων στην περιοχή (συνήθως µετριέ-
ται σύµφωνα µε τον αριθµό των αισθητήρων ανά τετραγωνικό µέτρο). Είναι
ένας ειδικός κόµβος στην περιοχή του δικτύου, το οποίο το ονοµάζουµε sink
S, το οποίο αναπαριστά ένα κέντρο ελέγχου όπου ϑα πρέπει να συγκεντρω-
ϑούν τα δεδοµένα. Το S είναι ακίνητο και περιµένει παθητικά κόµβους να
περάσουν κοντά από αυτό και να του µεταδώσουν τα δεδοµένα τους. ΄Ετσι
ώστε να ανιχνευθεί απο τους κόµβους το sink µεταδίδει beacon µηνύµατα µε
ϱυθµό λBeacon messages

sec
.

Κάθε συσκευή αισθητήρα έχει µια broadcast (digital radio) beacon κατά-
σταση ενός σταθερού ασύρµατου εύρους επικοινωνίας R, και τροφοδοτείται
από µια µπαταρία. Επίσης ένας αισθητήρας είναι εξοπλισµένος µε µια γε-

νικού σκοπού µνήµη αποθήκευσης (π.χ. FLASH) µεγέθους C. Αυτή η µνήµη
χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των µηνυµάτων που πρέπει
να παραδοθούν ή προώθησης.

΄Εστω Ei είναι η διαθέσιµη ποσότητα ενέργειας του αισθητήρα i σε µια δεδο-
µένη χρονική στιγµή. Για την µετάδοση ή παραλαβή ενός µηνύµατος, υποθέ-



22ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

τουµε ότι το radio module καταναλώνει ένα ποσό από την ενέργεια ανάλογη
προς το µέγεθος του µηνύµατος. Για την µετάδοση ενός k-bit µηνύµατος,
το radio καταναλώνει ET (k) = εtrans · k και για να λάβει ένα k-bit µήνυµα,
το radio καταναλώνει ER(k) = εrecv · k όπου εtrans, εrecv είναι σταθερές που
εξαρτώνται από το υλικό του radio module, ενώ εtrans εξαρτάται επίσης από
το τετράγωνο του εύρους µετάδοσης R των αισθητήρων. ΄Οταν το radio είναι
αδρανές, η ενέργεια που καταναλώνεται είναι σταθερή για κάθε δευτερόλεπτο
και ισοδυναµεί µε Eelec. Συνολικά, είναι τρεις διαφορετικοί τύποι κατανάλω-
σης ενέργειας : (α) ET , η κατανάλωση ενέργειας για την µετάδοση, (ϐ) ER,
η κατανάλωση ενέργειας για την λήψη (γ) Eidle, η κατανάλωση ενέργειας για
την αδρανής κατάσταση. Σηµειώνουµε ότι στις προσοµοιώσεις µετράµε ϱητά
τα ανωτέρω ενεργειακά κόστη.

∆ιαφοροποιούµαστε από τα περισσότερα πρότυπα υποθέτοντας κινητικότη-
τα των αισθητήρων. Οι κόµβοι αισθητήρες µπορούν να υπολογίσουν την ϑέση
τους µε κάποιο κοινό σύστηµα συντεταγµένων (π.χ. χρησιµοποιώντας εξο-
πλισµό πλοήγησης ή µε την ϐοήθεια αλγορίθµων εικονικών συντεταγµένων)
και γνωρίζουν τις διαστάσεις της περιοχής του δικτύου. Οι αισθητήρες είναι
τοποθετηµένοι σε κινητά αντικείµενα, µοντελοποιούµε την κίνηση τους µέσω
ενός υψηλού επιπέδου συνάρτηση κινητικότητα την οποία συµβολίζουµε µε
M. Σηµειώστε ότι οι κόµβοι γενικά ακολουθούν διαφορετικές συναρτήσεις
κινητικότητας και στην πραγµατικότητα ένας κόµβος µπορεί να ακολουθεί
διαφορετικές συναρτήσεις κινητικότητας από την µια στιγµή στην άλλη. Θε-
ωρούµε αρκετούς τύπους τυχαίας κίνησης σε σχέση µε την ταχύτητα (χαµηλή,
µέση, υψηλή) και ‘τοπικότητα’ (τοπική κίνηση µέσα σε µια περιορισµένη πε-
ϱιοχή ή καθολική κίνηση που καλύπτει ένα µεγάλο µέρος του δικτύου). Η
κίνηση κάθε κόµβου αισθητήρα i την χρονική στιγµή t χαρακτηρίζεται από
το mobility level M`i(t), το οποίο είναι ανεξάρτητο από την τρέχουσα χρονική
στιγµή.

Η συνάρτηση κινητικότητας επιστρέφει µια ϑέση pt στην οποία ο κόµβος
ϑα πρέπει να κινηθεί και την ταχύτητα του κόµβου για να ϕτάσει την pt. Ση-
µειώστε ότι η συνάρτηση κινητικότητας µπορεί να επικαλεστεί οποιαδήποτε
χρονική στιγµή πριν ϕτάσει στο προσχεδιασµένο σηµείο. Ο µηχανισµός που
µετακινεί την κινητή οντότητα από την ϑέση pt−1 στην ϑέση pt είναι πέρα από
τον σκοπό αυτής της εργασίας. Ωστόσο, για να απλοποιήσουµε το µοντέλο
µας υποθέτουµε ότι όλες οι αλλαγές στην ταχύτητα και την κατεύθυνση µπο-
ϱεί να γίνουν στιγµιαία. Περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισµό του
M`i(t) και την κίνηση των κόµβων δίνονται στις επόµενες ενότητες.



3.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ23

Τελικά, υποθέτουµε ότι µια καθορισµένη, υψηλού επιπέδου εφαρµογή ε-
κτελείται από τους αισθητήρες που αποτελούν το δίκτυο. Μοντελοποιούµε
την εφαρµογή µε τον καθορισµό του ϱυθµού γέννησης των µηνυµάτων ανά
δευτερόλεπτο λi σε κάθε αισθητήρα i.

3.3 Υπολογισµός του Κατευθυντικού Επιπέδου
Κινητικότητας (mobility level)

Οι παράµετροι κινητικότητας που έχουν µελετηθεί σε προηγούµενες προ-
σεγγίσεις όπως στην [22], όπως η διανυόµενη απόσταση, η τρέχουσα ταχύτητα
ή η περιοχή που καλύφθηκε δεν είναι αρκετές για να συλλάβουν πλήρως την
ικανότητα ενός κόµβου να ϕτάσει κοντά στο sink αρκετά γρήγορα. Οι κόµβοι
µε την ίδια ταχύτητα ϑα ταξιδέψουν την ίδια απόσταση ανεξάρτητα από την
τροχιά που ϑα ακολουθήσουν, έτσι η συνολική διανυόµενη απόσταση δεν εί-
ναι χαρακτηριστικό. Επιπλέον, σύµφωνα µε το πρότυπο κίνησης, η περιοχή
που καλύπτεται µπορεί να ποικίλει σηµαντικά. ΄Ετσι, η ταχύτητα ή η περιοχή
που καλύπτεται από έναν κόµβο, µας δίνει µόνο µερική πληροφορία για το
χρόνο που χρειάζεται για να ϕτάσει το sink. Για παράδειγµα, συγκρίνετε έναν
κόµβο µε µεγάλη ταχύτητα που καλύπτει µια µεγάλη περιοχή που κινείται σε
αντίθετη κατεύθυνση από το sink µε έναν κόµβο που κινείται µε χαµηλότερη
ταχύτητα και καλύπτει µικρότερη περιοχή από τον πρώτο κόµβο, ωστόσο µε
κατεύθυνση προς το sink. Ξεκάθαρα, ϐασισµένοι στην παραπάνω πληροφο-
ϱία, η πρόοδος του δεύτερου κόµβου προς το sink είναι µεγαλύτερη παρά το
γεγονός ότι κινείται µε µικρότερη ταχύτητα και καλύπτει µικρότερη περιοχή.
Ορίζουµε µια νέα παράµετρο για τον χαρακτηρισµό της κινητικότητας, που
συλλαµβάνει τις διαφορές µεταξύ της ταχύτητας και της κατεύθυνσης στην
ακολουθούµενη τροχιά.

Ο υπολογισµός του επιπέδου κινητικότητας µπορεί να γίνει εύκολα µε
πληροφορία τοπικά αποκτήσιµη από κάθε κόµβο. Κάθε κόµβος i είναι υπεύ-
ϑυνος για τον υπολογισµό του δικού του επιπέδου κινητικότητας. Θεωρήστε
ένα χρονικό διάστηµα tl, κάθε tl δευτερόλεπτα ο κόµβος i καταγράφει την
ταχύτητα και την γωνία di(t) µεταξύ της κατεύθυνσης της κίνησης και της
γραµµής που συνδέει την τρέχουσα ϑέση και το sink (Σχήµα. 3.1).

Θεωρείστε έναν ακέραιο Κ ≥ 1. ΄Εστω υi(t) η Ϲυγισµένη εκθετική κινητή
µέση ταχύτητα των τελευταίων Κ δειγµάτων, π.χ. ένα δείγµα που είναι εγ-
γεγραµµένο σε χρόνο i διαστηµάτων νωρίτερα, το tl = i ϑα πολλαπλασιαστεί
µε το ϐάρος wi = e−i∑K

n=1
e−n

. ΄Εστω di(t) είναι η Ϲυγισµένη εκθετική κινητή
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Σχήµα 3.1: Παράδειγµα υπολογισµού της κατεύθυνσης di.

µέση κατεύθυνση των τελευταίων Κ δειγµάτων. Οι µετρήσεις της ταχύτητας
και της κατεύθυνσης οµαλοποιούνται µε την εφαρµογή του Ϲυγισµένου εκθε-
τικού κινητού µέσου όρου έτσι ώστε να αποφύγουµε ϐίαιες αυξοµειώσεις της
ταχύτητας ή/και της κατεύθυνσης που µπορούν να µας παραπλανήσουν για
το πραγµατικό επίπεδο κινητικότητας του κόµβου και να εκµεταλλευτούµε
το πρόσφατο ιστορικό (π.χ. ένας κόµβος που κινείται προς το sink τα τελευ-
ταία Κ δείγµατα, είναι πιο πιθανό να διατηρήσει αυτήν την κατεύθυνση). Το
επιπέδου κινητικότητας του κόµβου i υπολογίζεται από τον τύπο :

Mli(t) = υi(t) ∗
(

1− di(t)

π

)

3.4 Προσαρµοστική ∆ιάδοση ∆εδοµένων

Για να επιταχύνουµε τη διάδοση δεδοµένων διατηρώντας την κατανάλωση
ενέργειας και την ποσοστό επιτυχούς παράδοσης µηνυµάτων σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα, κάθε κόµβος αποφασίζει ϐασιζόµενος σε κάποια κριτήρια,
µεταξύ τριών επιλογών: µεταφορά του µηνύµατος, µετάδοση του µηνύµατος
σε αρκετούς άµεσους γείτονες ή σε έναν µακρινό γείτονα ο οποίος ϐρίσκεται
πιο κοντά στο sink κάνοντας ένα άλµα. Η µεταφορά (ferrying) δεν δαπανά
καθόλου ενέργεια και είναι γρήγορη όταν οι κόµβοι έχουν υψηλό επίπεδο
κινητικότητας, ενώ η µετάδοση σε πολλούς γείτονες έχει ως αποτέλεσµα πλε-
ονασµό (redundancy) και οι µακρινές µεταδόσεις επιταχύνουν τη διάδοση
δεδοµένων προς το sink µε µεγάλο ενεργειακό κόστος, ωστόσο το trade-off
µεταξύ αυτών των δυο ϑα πρέπει να το χειριστούµε κριτικά.

Κάθε κόµβος µπορεί να µεταφέρει ή να διαδώσει την πληροφορία που κα-
ταγράφει σε έναν αριθµό β γειτόνων του ή σε έναν µακρινό γείτονα σε µια
δεδοµένη χρονική στιγµή. ΄Ετσι, ένας κόµβος µπορεί να µεταφέρει αντίγραφα
των καταγεγραµµένων δεδοµένων τα οποία είναι είτε του ίδιου ή ανήκουν σε
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άλλους κόµβους µε σκοπό να τα παραδώσει στο sink όταν περάσει κοντά από
αυτό. ΄Οταν ένας κόµβος λαµβάνει ένα beacon από το sink αρχίζει άµεσα
να µεταδίδει απευθείας προς το sink τα περιεχόµενα της cache του. Μόλις
ένα µήνυµα παραδοθεί επιτυχώς, αποµακρύνεται από την cache και δεν γί-
νονται περαιτέρω προσπάθειες για την µετάδοση αυτού του µηνύµατος από
τον κόµβο που παρέδωσε επιτυχώς το µήνυµα στο sink. ΄Αλλοι κόµβοι που
έχουν ένα αντίγραφο του µηνύµατος συνεχίζουν να µεταδίδουν το µήνυµα
µέχρι να ϕτάσουν το sink ή να χρειαστούν να απορρίψουν το πακέτο λόγω
υπερχείλισης της cache.

Ωστόσο, στην περίπτωση της µετάδοσης σε άµεσους γείτονες, η επιλογή του
β και ποιών συγκεκριµένων β γειτόνων ϑα λάβει ένα αντίγραφο των δεδοµένων
απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό. Θέτοντας το β = ∞ το πρωτόκολλο εκφυλί-
Ϲεται στο flooding, έτσι ξοδεύεται πολύ ενέργεια από τους κόµβους εξαιτίας
των πολλών πλεοναζόντων πακέτων, ωστόσο η καθυστέρηση ϑα πρέπει να εί-
ναι η ελάχιστη δυνατή αφού τα δεδοµένα ϑα ακολουθήσουν όλα τα πιθανά
µονοπάτια προς το sink. Από την άλλη µεριά, ϑέτοντας το β σε ένα µικρό
αριθµό ϑα µειώσει το επικοινωνιακό κόστος λίγο αλλά την ίδια στιγµή ϑα
χρειαστούν πολύ χρόνο για να ϕτάσουν το sink. Επιπλέον, στην περίπτωση
της µετάδοσης σε έναν αποµακρυσµένο γείτονα, η επιλογή του γείτονα που
ϑα λάβει ένα αντίγραφο της πληροφορίας και του µήκους TRi του ασύρµατου
άλµατος που γίνεται από τον κόµβο είναι πολύ σηµαντικό από την άποψη της
ενεργειακής κατανάλωσης. Θέτοντας το TRi = ∞ κάθε κόµβος στο δίκτυο
έχει απευθείας πρόσβαση στο sink, έτσι ξοδεύοντας πολύ ενέργεια από τους
κόµβους εξαιτίας των µακρινών µεταδόσεων, ωστόσο η καθυστέρηση είναι η
ελάχιστη αφού απαιτείται µόνο µια µετάδοση για την παράδοση των δεδοµέ-
νων. Από την άλλη µεριά, ϑέτοντας TRi σε ένα µικρό αριθµό ϑα µειώσει το
επικοινωνιακό κόστος αλλά ταυτόχρονα ϑα χρειαστεί παραπάνω χρόνο για να
ϕτάσει στο sink.

∆ιαισθητικά, για την πλεονάζουσα µετάδοση, οι αργοί κόµβοι οι οποίοι κά-
νουν µικρή ή καθόλου πρόοδο προς το sink, οι κόµβοι που αποµακρύνονται
γρήγορα από το sink ή κόµβοι που ϐρίσκονται αρκετά µακριά από το sink
(π.χ. ο κόµβος i µε µικρό mobility levelMli) ϑα πρέπει να διαλέξουν µεγαλύ-
τερο β για να επιταχύνουν την παράδοση των δεδοµένων. Για τις µακρινές µε-
ταδόσεις, οι κόµβοι που ϐρίσκονται αρκετά µακριά από το sink, έχουν µικρό
επίπεδο κινητικότητας και ϐρίσκονται σε ‘κακή’ γειτονιά ϑα πρέπει να δια-
λέξουν ένα µεγαλύτερο TRi για να ξεπεράσουν την ‘παγίδα’ που αποτελείται
απο κόµβους µε χαµηλό επίπεδο κινητικότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί τέτοιοι
κόµβοι ϑα χρειαστούν παραπάνω χρόνο για να κινηθούν αρκετά κοντά προς
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το sink για να µεταδώσουν τα δεδοµένα µόνοι τους. Με την διασπορά των
δεδοµένων την πληροφορία στους άλλους κόµβους η πιθανότητα συνάντησης
µε το sink αυξάνεται και συνεπώς η καθυστέρηση παράδοσης µειώνεται. Από
την άλλη µεριά, οι γρηγορότεροι κόµβοι που κινούνται προς το sink, µπορούν
να ωφεληθούν από το υψηλό επίπεδο κινητικότητας τους και αποφασίζουν να
µεταφέρουν τα δεδοµένα ή να διαδώσουν τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας ένα
µικρότερο β. Τέτοιοι κόµβοι είναι πιο ικανοί για να πλησιάσουν γρηγορότε-
ϱα το sink, έτσι τα µηνύµατα τους έχουν µεγάλη πιθανότητα να παραδοθούν
γρήγορα. ΄Οµοια, όταν επιλέγουµε σε ποιους κόµβους ϑα διαδώσουµε ένα
µήνυµα αντιµετωπίζουµε ξανά ένα δίληµµα. ∆ιαισθητικά, οι γρηγορότεροι
κόµβοι που κινούνται προς το sink είναι περισσότερο κατάλληλοι για την
µεταφορά µηνυµάτων επειδή µπορούν να διατρέξουν το δίκτυο γρηγορότερα
και έτσι µπορεί να πλησιάζουν το sink συχνότερα.

3.4.1 Το σχήµα διάδοσης δεδοµένων

Ο γενικός dissemination αλγόριθµος που ακολουθείται από τους κόµβους
στην προσέγγιση µας, είναι ο παρακάτω:

1. Νέα µηνύµατα που περιγράφουν γεγονότα προς αναφορά ή µηνύµατα
που έχουν προωθηθεί από άλλους κόµβους αποθηκεύονται στην ουρά
FIFO, που ονοµάζεται forward queue. Η ουρά έχει περιορισµένο µέγε-
ϑος που εξαρτάται από την προσωρινή µνήµη του κόµβου. Κάθε κόµβος
δίνει προτεραιότητα στα δικά του δεδοµένα έναντι των δεδοµένων που
έχουν συλλεχθεί από τους άλλους. Στην περίπτωση που η ουρά γεµίσει,
παλαιότερα µηνύµατα που ανήκουν σε άλλους κόµβους απορρίπτονται
για να κάνουν χώρο για νέα µηνύµατα. Εάν µηνύµατα που ανήκουν σε
άλλο κόµβο δεν είναι διαθέσιµα, ϑα διαγράψει τα δικά του δεδοµένα.

2. Ο κόµβος παίρνει από την κορυφή της forward queue το επόµενο µή-
νυµα και αποφασίζει να δράσει κατάλληλα σύµφωνα µε τα παρακάτω
σενάρια :

(α΄) Data Ferrying: Εάν ο κόµβος έχει υψηλό επίπεδο κινητικότη-
τας, αποφασίζει να µεταφέρει τα δεδοµένα αντί να το µεταδώσει
σε άλλους κόµβους (για να εξοικονοµήσει ενέργεια ενώ διαδίδει τα
δεδοµένα γρήγορα).

(ϐ΄) Data Transmission: Εάν ο κόµβος δεν είναι κατάλληλος να µε-
ταφέρει τα δεδοµένα, µεταδίδει τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας µια
από τις παρακάτω περιπτώσεις :
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i. Redundancy: Εάν τουλάχιστον ένας άµεσος γείτονας του
κόµβου έχει υψηλό επίπεδο κινητικότητας (‘καλή’ γειτονιά),
ο κόµβος διαδίδει την πληροφορία σε έναν αριθµό β γειτόνων
σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (µε στόχο υψηλότερο
ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων.

ii. Jump : Εάν όλοι οι άµεσοι γείτονες του κόµβου έχουν χαµηλό
επίπεδο κινητικότητας (‘κακή’ γειτονιά), ο κόµβος µεταδίδει τα
δεδοµένα όχι στους one-hop γείτονες, αλλά σε ένα κόµβο που
ϐρίσκεται TRi hops πιο κοντά στην γειτονιά του sink έτσι ώστε
να αποφύγει την ‘παγίδα’ (‘κακή’ γειτονιά) (Trade-off µεταξύ
latency και κατανάλωσης ενέργειας).

3. Τα µηνύµατα που έχουν προωθηθεί και µηνύµατα που για κάποιο λόγο
δεν έχουν αποσταλεί επιτυχηµένα (π.χ. εξαιτίας συγκρούσεων, απουσί-
ας γειτόνων κ.α.) αποθηκεύονται σε µια delivery queue που έχουν τα
ίδια χαρακτηριστικά (µέγεθος, FIFO κ.α.) όπως η forward queue.

4. Για το σενάριο της πλεονάζουσας µετάδοσης, εάν ληφθεί ένα beacon
από το sink, ο κόµβος αλλάζει σε µια συνδεδεµένη κατάσταση λειτουρ-
γίας και ξεκινάει την παράδοση των µηνυµάτων. Για το σενάριο των
µακρινών µεταδόσεων, εάν το sink είναι στο εύρος µετάδοσης του κόµ-
ϐου, τότε ο κόµβος αλλάζει σε µια συνδεδεµένη κατάσταση λειτουργίας
και ξεκινάει την παράδοση των µηνυµάτων στο sink. Αρχικά διαλέγει
µηνύµατα από την delivery queue και τα µεταδίδει απευθείας στο sink.
Εάν η delivery queue είναι άδεια διαλέγει µηνύµατα από την forward
queue. Σηµειώστε οτι σε αυτήν την περίπτωση τα µηνύµατα δεν στέλ-
νονται σε β γείτονες. Μετά από την επιτυχή παράδοση των µηνυµάτων
διαγράφονται από την µνήµη των κόµβων για να απελευθερώσουν πό-
ϱους.

5. Εάν η παράδοση του µηνύµατος αποτύχει, ο κόµβος αλλάζει σε µη-

συνδεδεµένη κατάσταση λειτουργίας σύµφωνα µε τα ϐήµατα 1,2,3.

Σηµειώστε ότι τα µηνύµατα που λαµβάνονται από τους άλλους κόµβους, δια-
γράφονται στην περίπτωση που υπάρχει ήδη στην forward queue.

3.4.2 Κριτήριο απόφασης

Αρχικά, ο κόµβος i αποφασίζει αν ϑα µεταφέρει τα δεδοµένα ή ϑα προωθή-
σει τα δεδοµένα ϐασισµένος σε ένα hard threshold κριτήριο επιλογής. ∆υο
διαφορετικά σενάρια παρουσιάζονται παρακάτω.
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Ορίζουµε ως γ για τον κόµβο i και για την γειτονιά του αντίστοιχα, σε
σχέση µε τα τρέχοντα και τα µέγιστα mobility levels όπως ακολούθως:

γi =
Mli(t)

Mlmax(t)

γneigh i =
Mlmax neighbor(t)

Mlmax(t)

1. Ferrying: Ο κόµβος i αποφασίζει αν ϑα µεταφέρει τα δεδοµένα ϐασι-
σµένος σε ένα hard threshold γi. Εάν :

γi ≥
1

2

τότε επιλέγεται η µεταφορά (ferrying) των δεδοµένων. Σηµειώνουµε
ότι 0 ≤ γi ≤ 1. Ξεκάθαρα, το ferrying είναι κατάλληλο όταν το γi εί-
ναι σχετικά υψηλό. Η συγκεκριµένη 1

2
threshold τιµή έχει επιλεχθεί

µετά από πολλές προσπάθειες προσοµοιώσεων, καταλήξαµε ότι για αυ-
τές τις τιµές ϐελτιστοποιείται η απόδοση του πρωτοκόλλου µας. Στην
πραγµατικότητα, µεγαλύτερες τιµές γi οδηγούν σε πολλές πλεονάζου-
σες µεταδόσεις (δείτε παρακάτω), ενώ µικρότερες τιµές γi οδηγούν σε
µεταφορά των δεδοµένων από κόµβου µε χαµηλό επίπεδο κινητικότη-
τας, αυξάνοντας έτσι την µέση καθυστέρηση παράδοσης των δεδοµένων.

2. Transmission : Εάν γi<1
2

τότε δεν γίνεται µεταφορά των δεδοµέ-
νων. Παρακάτω προτείνουµε δύο µεθόδους για να αποφασίσουµε εάν
ο κόµβος ϑα µεταδώσει τα δεδοµένα µε πλεονασµό ή ϑα προωθήσει τα
δεδοµένα σε TRi-hop αποµακρυσµένους γείτονες.

(α΄) Hard threshold : Ο κόµβος i επιλέγει να προωθήσει τα δεδοµένα
σε beta i γείτονες ή σε TRi-hop γείτονες ϐασισµένος στα hard th-
resholds γi και γneigh i. Υποθέτοντας ότι κάθε κόµβος µια µέγιστη
χωρητικότητα κινητικότητας, που ϕράσσεται απο κάποια µέγιστη
ταχύτητα υmax όταν η κατεύθυνση της ταχύτητας είναι di=0, έτσι
κινείται ακριβώς στην γραµµή µεταξύ του κόµβου i και του sink,
τότε το µέγιστο επίπεδο κινητικότητας που µπορεί ο κόµβος i να
ϕτάσει είναι :

MLmax = υmax · 1 = υmax
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Η ίδια υπόθεση µπορεί να γίνει για την µέγιστη χωρητικότητα
κινητικότητας κάθε γείτονα, τότε το µέγιστο επίπεδο κινητικότητας
που µπορεί ο κόµβος i να ϕτάσει είναι :

MLmax i neighbor = maxj∈neigh iMLj

Σύµφωνα µε τις τιµές γi και γneigh i, υπάρχουν δυο σενάρια :

i. Redundancy : Η συνθήκη που ϑα πρέπει να ικανοποιείται
για την µετάδοση σε βi γείτονες είναι η ακόλουθη:

γneigh i ≥
1

10

∆ιαισθητικά, ο κόµβος i αποφασίζει να µεταδώσει σε βi γείτο-
νες, όταν ο κόµβος i και τουλάχιστον ένας από τους γείτονες
του έχει ένα σχετικά µεγάλο επίπεδο κινητικότητας, έτσι ώστε
να παρέχουν περιορισµένο πλεονασµό µόνο όταν µπορεί να
είναι χρήσιµος. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένου, οι ‘κακοί’
γείτονες κάνουν µικρή ή καθόλου πρόοδο προς το sink, έτσι
είναι χάσιµο πόρων να µεταδώσουν δεδοµένα σε αυτούς εάν ο
κόµβος i έχει µεγαλύτερο επίπεδο κινητικότητας από αυτούς.
Η συγκεκριµένη γneigh i τιµή έχει επιλεχθεί ύστερα απο εκτε-
ταµένες προσοµοιώσεις, δείχνοντας ότι αυτή η τιµή οδηγεί στα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Στην πραγµατικότητα, µεγα-
λύτερες τιµές οδηγούν σε περισσότερες µακρινές µεταδόσεις
(jumps) (αυξάνοντας έτσι κατά πολύ την κατανάλωση ενέρ-
γειας), ενώ µικρότερες τιµές οδηγούν σε λιγότερα άλµατα, µε
αποτελέσµατα η µέση καθυστέρηση παράδοσης να είναι υψη-
λή.

ii. Jump : Η συνθήκη που ϑα πρέπει να ικανοποιείται για να
µεταδώσουµε σε έναν TRi-hop γείτονα είναι η ακόλουθη:

γneigh i <
1

10

∆ιαισθητικά, ο κόµβος i αποφασίζει να µεταδώσει σε έναν
TRi-hop γείτονα, όταν ο κόµβος i και όλοι οι γείτονες του
έχουν σχετικά χαµηλό επίπεδο κινητικότητας, έτσι ώστε να
αποφύγουµε την παγίδα της ‘κακής’ γειτονιάς, και να κάνει
την µέγιστη δυνατή πρόοδο προς το sink (trade-off µεταξύ
ενέργειας και καθυστέρησης).
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(ϐ΄) Probabilistic: Ο κόµβος i εξετάζει την πληροφορία της γειτονιά
και κάνει µια πιθανοτική επιλογή χρησιµοποιώντας την πιθανό-
τητα pi έτσι ώστε να προωθήσει τα δεδοµένα σε βi γείτονες ή σε
TRi-hop γείτονες. Ορίζουµε ως pi για τον κόµβο i σε σχέση µε τα
τρέχοντα και τα µέγιστα επίπεδα κινητικότητας του κόµβου i και
της γειτονιάς του ως ακολούθως:

pi =

(
1− Mli(t)

Mlmax

)
·
(

1− Mlneigh i(t)

Mlmax(t)

)

΄Εστω pi η πιθανότητα να µεταδώσουµε σε TRi-hop νειγηβορς, και
1 - pi η πιθανότητα να µεταδώσουµε σε βi άµεσους γείτονες. Η
ακόλουθη επιλογή γίνεται από το κόµβο i:

Transmission =

{
Redundancy, 1− pi
Jump, pi

Η επιλογή µε το hard threshold είναι ντετερµινιστική και κάθε ϕορά
επιλέγει την καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά αυτή µπορεί να είναι µυωπική
σε αντίθεση µε την τυχαία απόφαση που ‘εξισορροπεί’ τις ιδιότητες και µπορεί
να έχει καλύτερη απόδοση µακροπρόθεσµα, αποφεύγοντας τυχόν ανωµαλίες.

3.4.3 Υπολογισµός του Βήτα Πλεονασµού ∆εδοµένων

Παρακάτω προτείνουµε δυο µεθόδους για την επιλογή του αριθµού των β
γειτόνων για την διάδοση του µηνύµατος. Η πρώτη είναι πλήρως τοπική και
χαµηλού κόστους ενώ η δεύτερη συλλέγει επιπλέον πληροφορία για να ϐελ-
τιώσει την απόφαση. Ο ακρογωνιαίος λίθος των µεθόδων µας είναι η χρήση
του mobility level και της απόστασης από το sink των κόµβων που εµπλέ-
κονται στην διαδικασία υπολογισµού των απαιτούµενων για τις πλεονάζουσες
µεταδόσεις µηνυµάτων.

Πλήρως τοπικό πρωτόκολλο: ΄Ενας κόµβος που κινείται µε µέγιστο ε-
πίπεδο κινητικότητας ϑεωρείται ικανός να παραδίδει µηνύµατα, πρακτικά
χωρίς να τα διαδίδει στους υπόλοιπους κόµβους. Επιπλέον, είναι πιο κρί-
σιµο να έχουµε µεγαλύτερο πλεονασµό β σε περιοχές πολύ µακριά από το
sink, αντί στις περιοχές κοντά στο sink. Ορίζουµε ως β για τον κόµβο i σε
σχέση µε τα τρέχοντα και τα µέγιστα επίπεδα κινητικότητας και την τρέχουσα
και µέγιστη απόσταση από το sink όπως ακολούθως:

βi =

⌈(
1− Mli(t)

Mlmax

)
·
(
Di

D

)
· δ1

⌉
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όπου D είναι η διάσταση της D×D περιοχής δικτύου, Di είναι η τρέχουσα
απόσταση του αισθητήρα i από το sink, και δ1 αναπαριστά το µέγιστο δυνατό
πλεονασµό όπως δίνεται από το δ1 =

⌊
distsink(j)

R

⌋
. ΄Οπου R είναι το εύρος

µετάδοσης του κινητού κόµβου και distsink(j) είναι η Ευκλείδεια απόσταση
του κόµβου j από το sink. Π.χ. υποθέτοντας ότι το εύρος µετάδοσης των
κόµβων και του sink έχει τεθεί στα R = 70m, για µια επίπεδη τετραγωνική
περιοχή µεγέθους 1000 × 1000m2 και εάν η ϑέση του sink µπορεί να µην
είναι γνωστή, το δ1 µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας άλλη απόσταση,
για παράδειγµα ϑέτοντας distsink(j) = D

2
, τότε δ1 = 7. Ο πρώτος όρος 1

- Mli(t)
Mlmax

υπολογίζει πόσο κοντά είναι το επίπεδο κινητικότητας του κόµβου
στο µέγιστο επίπεδο κινητικότητας. Το κλάσµα Di

D
υπολογίζει πόσο κοντά ο

κόµβος i είναι στο sink. Τελικά, το γινόµενο από τους δυο προαναφερθέντες
όρους παίρνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Αυτό το γινόµενο πολλαπλασιάζεται
µε δ1 = 7, που αναπαριστά τον µέγιστο δυνατό πλεονασµό, αντίστοιχα. Η
λογική πίσω απο αυτήν την συνάρτηση είναι να υπολογίσει µεγάλες τιµές του
β για κόµβους ‘αργούς’, που κινούνται σε ‘κακή’ κατεύθυνση και είναι αρκετά
αποµακρυσµένοι από το sink. Το αντίθετο συµβαίνει για κόµβους ‘καλούς’,
που κινούνται σε ‘καλή’ κατεύθυνση και είναι κοντά στο sink: καθώς το
Mli(t) πλησιάζει το Mlmax και/ή το Di είναι σχετικά µικρό µε το D η τιµή
του βi προσεγγίζει το µηδέν, που σηµαίνει ότι ο κόµβους δεν ϑα µεταδώσει
µε πλεονασµό το µήνυµα σε άλλους κόµβους αλλά ϑα το µεταδώσει προς το
sink µόλις ϐρεθεί στο εύρος µετάδοσης του. Το βi εξαρτάται από το Mli και
από το Di, η τιµή του επίσης αλλάζει µε το χρόνο αντανακλώντας τις αλλαγές
σε αυτές τις δυο µετρικές, έτσι η συµπεριφορά του κόµβου προσαρµόζεται
στην κινητικότητα, στην κατεύθυνση και στην απόσταση του από το sink.

Πρωτόκολλο ανακάλυψης γειτόνων: Ο κόµβος i µεταδίδει ένα beacon
µήνυµα ανακοινώνοντας το επίπεδο κινητικότητας και το id του. Οι κόµ-
ϐοι που λαµβάνουν αυτό το beacon µήνυµα του κόµβου i απαντούν µε ένα
µήνυµα που περιλαµβάνει το επίπεδο κινητικότητας και το id τους.

Ο κόµβος i υπολογίζει το µέσο επίπεδο κινητικότητας στην γειτονιά, υπο-
ϑέτοντας ότι neighi(t) είναι το σύνολο όλων των γειτόνων του κόµβου i (σε
έναν κυκλικό δίσκο ακτίνας R, όπου R είναι η ακτίνα µετάδοσης) σε χρόνο t
έχουµε:

Mlavgi (t) =

∑
j∈neighi(t)Mlj(t)

|neighi(t)|
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Στην ουσία, τοMlavgi (t) συλλαµβάνει την διαθέσιµη κινητικότητα της γειτο-
νιάς του κόµβου i την χρονική στιγµή t. ΧρησιµοποιώνταςMlavgi (t) ο κόµβος
i υπολογίζει το β του όπως ακολούθως:

βi =

⌈(
1− Mlavgi (t)

Mlmax

)
·
(
Di

D

)
· δ1

⌉

Σηµειώστε ότι τοMlavgi (t) περιλαµβάνει µόνο το επίπεδο κινητικότητας των
γειτόνων, αλλά όχι το επίπεδο κινητικότητας του ίδιου του κόµβου i. ∆εν
είναι ανάγκη να περιλάβουµε την µέση απόσταση Davg

i από το sink. ΄Οπως
προηγουµένως, το γινόµενο των δύο πρώτων όρων παίρνει τιµές µεταξύ 0 και
1, προσεγγίζει το 0 όταν το µέσο επίπεδο κινητικότητας προσεγγίζει τοMlmax.

3.4.4 Υπολογισµός του Μήκους του ΄Αλµατος

Παρακάτω προτείνουµε δύο µεθόδους για την επιλογή του µήκους του άλ-
µατος για να µεταδοθεί ένα µήνυµα. ΄Οπως στον υπολογισµό του redundancy
β, η ϐασική ιδέα της µεθόδου είναι η χρήση του επίπεδο κινητικότητας και
της απόστασης από το sink των κόµβων που εµπλέκονται στην διαδικασία και
ο πυρήνας της δεύτερης µεθόδου είναι µια επεκτατική ring αναζήτηση (ex-
panding ring search). Η πρώτη µέθοδος είναι τοπική και χαµηλού κόστος,
ενώ η δεύτερη είναι πιο λεπτοµερής αλλά µπορεί να γίνει πολύ κοστοβόρα
ενεργειακά. Σηµειώστε ότι ένας κόµβος µετά την µετάδοση ενός µηνύµατος
σε έναν µακρινό γείτονα, απορρίπτει το µήνυµα από την προσωρινή µνήµη
του.

Πρωτόκολλο ανακάλυψης γειτόνων: Ο κόµβος i µεταδίδει ένα beacon
µήνυµα ανακοινώνοντας το επίπεδο κινητικότητας και το id του. Οι κόµ-
ϐοι που λαµβάνουν αυτό το beacon µήνυµα του κόµβου i απαντούν µε ένα
µήνυµα που περιλαµβάνει το επίπεδο κινητικότητας και το id τους. Χρησι-
µοποιώντας το Mli(t) και το Mlavgi (t) ο κόµβος i υπολογίζει το TRi του όπως
παρακάτω:

TRi =

⌈(
1− Mli(t) +Mlavgi (t)

Mlmax

)
·
(
Di

D

)
· δ1

2

⌉

΄Οπως στον υπολογισµό του βi το γινόµενο των δυο πρώτων όρων πολ-
λαπλασιάζεται µε το δ1

2
= 3, όπου το 3 αναπαριστά το µέγιστο δυνατό άλµα

που µπορεί να γίνει για τις συγκεκριµένες ιδιότητες του δικτύου. Η λογική
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αυτής της συνάρτησης είναι να υπολογίζει µεγάλες τιµές για το TRi για κόµ-
ϐους ‘αργούς’, που κινούνται σε ‘κακή’ κατεύθυνση, που ϐρίσκονται πολύ
µακριά από το sink και ϐρίσκονται σε σχετικά ‘κακή’ γειτονιά. Σε αυτήν την
περίπτωση ο κόµβος i κάνει ένα άλµα µήκους TRi προς το sink µεταδίδον-
τας απευθείας σε έναν TRi-hop γείτονα. Το αντίθετο συµβαίνει για κόµβους
`γρήγορους’, που κινούνται σε ‘καλή’ κατεύθυνση, ϐρίσκονται κοντά στο sink
και ϐρίσκονται σε σχετικά ‘καλή’ γειτονιά : καθώς το άθροισµα του Mli(t)
και του Mlavgi (t) πλησιάζει το Mlmax και/ή Di είναι σχετικά µικρό σε σχέση
µε το D, τότε η τιµή του TRi πλησιάζει το µηδέν, που σηµαίνει ότι ο κόµβος
δεν ϑα µεταδώσει σε µεγάλη ακτίνα αλλά αντίθετα ϑα µεταδώσει απευθείας
στο sink όταν ϐρεθεί στο εύρος µετάδοσης του. Το TRi εξαρτάται από το Mli
και το Di, και η τιµή του αλλάζει µε το χρόνο αντανακλώντας τις αλλαγές σε
αυτές τις δύο µετρικές. ΄Ετσι η συµπεριφορά του κόµβου προσαρµόζεται στην
κινητικότητα, στην κατεύθυνση και στην απόσταση του από το sink.

Expanding Ring Search (ERS) : Το πρόβληµα που ϑέλουµε να λύσουµε
είναι να ϐρούµε τον TRi-hop γείτονα ο οποίος έχει σχετικά υψηλό επίπεδο
κινητικότητας και ϑα είναι ένας καλός υποψήφιος για να του µεταδώσουµε τα
δεδοµένα, έτσι ώστε να αποφύγουµε την κακή γειτονιά. Ο ERS αλγόριθµος
ψάχνει διαδοχικά όλο και µεγαλύτερες περιοχές µέχρι να ϐρεθεί ένας κόµβος
µε επίπεδο κινητικότητας υψηλότερο από το hard threshold. Η πολυπλοκό-
τητα του αλγορίθµου µπορεί εύκολα να ϕραχτεί τοποθετώντας ένα άνω όριο
στον αριθµό των επαναλήψεων αναζήτησης, αλλά ϑα παραµείνει υψηλή, που
είναι και η αδυναµία αυτής της µεθόδου.

Ο κόµβος i, που είναι σε ‘κακή’ γειτονιά, ξεκινάει την αναζήτηση µε έναν
χρόνο time to live (TTL) αρχικά παίρνει την τιµή 2 για το ερώτηµα. Κάθε
χρονική στιγµή το ερώτηµα προωθείται από έναν κόµβο, η TTL τιµή µειώνεται
κατά 1. ΄Οταν η TTL ϕτάσει το µηδέν, το πακέτο ερωτήµατος δεν προωθείται
περαιτέρω. ΄Ετσι, ϑέτοντας την κατάλληλη TTL τιµή στο πακέτο ερώτηµα, ο
κόµβος πηγής µπορεί να ελέγξει την ακτίνα αναζήτησης. Μετά την αποστολή
ενός ερωτήµατος µε δεδοµένο TTL, ο κόµβος πηγή περιµένει για έναν time-
out χρόνο για να λάβει µια απάντηση. Εάν δεν υπάρξει απάντηση µέσα στον
time-out χρόνο, η πηγή αυξάνει την TTL τιµή κατά 1 και επανα-αρχικοποιεί
το ερώτηµα. Η επαναλαµβανόµενη διαδικασία αναζήτησης συνεχίζει µέχρι
το TTL να ϕτάσει µία ανώτατη τιµή L. Εάν δεν ληφθεί απάντηση µετά από
L διαδοχικές επαναλήψεις, το ερώτηµα γίνεται broadcast µέσω της L-hop
γειτονιάς.
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Για να µειώσουµε την επικοινωνιακή πολυπλοκότητα, ο παραπάνω αλγό-
ϱιθµος µπορεί να ψάχνει για ‘καλούς’ γείτονες µόνο σε ένα τοµέα του κυ-
κλικού δίσκου ακτίνας k·R, όπου k είναι ο τρέχον γύρος του αλγορίθµου.
Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, ο κόµβος i ϑα πληρώσει το επικοινωνιακό
κόστος του broadcasting του ερωτήµατος, αλλά µόνο οι κόµβοι στον τοµέα
ϑα πληρώσουν το κόστος λήψης του. Επιπλέον, µόνο οι κόµβοι στον τοµέα
ϑα απαντήσουν πίσω στον κόµβο i και ο κόµβος i ϑα λάβει απάντηση µόνο
από ένα µικρό τµήµα των κόµβων στον κυκλικό δίσκο ακτίνας k·R.

3.4.5 Επιλογή Γειτόνων

Το πρωτόκολλο µας κάνει επιλογή γείτονα σε δυο περιπτώσεις, όταν επιλέ-
γει άµεσους γείτονες έτσι ώστε να κάνει πλεονασµό και όταν κάνει άλµα σε
ένα µακρινό γείτονα έτσι ώστε να αποφύγει την κακή γειτονιά.

3.4.6 Επιλογή ΄Αµεσων Γειτόνων

Μετά τον υπολογισµό του βi, ο κόµβος i πρέπει να επιλέξει τους συγκεκρι-
µένους βi γείτονες για να τους παραδώσει τα µηνύµατα. ΄Οπως αναφέρθηκε
προηγουµένως, η επιλογή αυτή µπορεί να επηρεάσει την συνολική απόδο-
ση του πρωτοκόλλου. ∆ιαισθητικά προτιµώνται οι ‘γρήγοροι’ κόµβοι, που
κινούνται σε ‘καλή’ κατεύθυνση µε µεγάλο επίπεδο κινητικότητας. Ωστόσο,
επιλέγοντας συνεχώς του ίδιους ‘γρήγορους’ κόµβους ϑα οδηγηθούµε σε ά-
νιση κατανοµή του ϕόρτου κατασπαταλώντας τους πόρους τους. Παρακάτω,
παρουσιάζουµε τρεις διαφορετικές στρατηγικές για την επιλογή των κόµβων
στους οποίους ϑα διαδώσουµε το µήνυµα.

Πλήρως τυχαία επιλογή υποψηφίου. Ο κόµβος i επιλέγει βi από τους
γείτονες του τυχαία. Προκειµένου να γίνει αυτό, ο κόµβος χρησιµοποιεί την
πληροφορία της γειτονιάς που έχει συλλεχθεί από το πρωτόκολλο ανακάλυ-
ψης γειτόνων. Αυτή η απλή µέθοδος εξασφαλίζει πιθανοτικά ότι η κατανοµή
του ϕόρτου ϑα είναι ισοµερής στους κόµβους. Είναι επίσης ιδιαίτερα σχετικό
σε περιπτώσεις περιορισµένης γνώσης του δικτύου.

Επιλογή ϐέλτιστου υποψηφίου. Ο κόµβος i επιλέγει βi από τους γείτο-
νες του έτσι ώστε Mli(t) < Mlj(t) όπου j είναι ένας γειτονικός κόµβος του i.
Με αυτόν τον τρόπο επιλέγονται οι γείτονες µε µεγαλύτερο επίπεδο κινητικό-
τητας, µε την ελπίδα να µειωθεί το latency. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
κανένας γείτονας µε µεγαλύτερο mobility level, ο κόµβος i περιµένει για µία
σύντοµη χρονική περίοδο και επαναλαµβάνει την διαδικασία ανακάλυψης



3.4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 35

γειτονιάς µε την ελπίδα ότι είτε ϑα ϕτάσει ένα νέο γείτονα ή νέοι γείτονες ϑα
τον πλησιάσουν.

Πιθανοτική επιλογή υποψηφίου. Για να αποφευχθούν µεγάλες καθυ-
στερήσεις µέχρι να ϐρεθούν οι κατάλληλοι κόµβοι µε µεγαλύτερο επίπεδο
κινητικότητας και για να µειώσουµε το ϕόρτο που ανατίθεται σε αυτούς τους
κόµβους, συµβιβάζουµε το κριτήριο επιλογής µας. Ο κόµβος i επιλέγει βi από
τους γείτονες του έτσι ώστε Mli(t) < Mlj(t), ωστόσο εάν κανένας τέτοιος γεί-
τονας δεν ϐρεθεί εξετάζονται οι υπόλοιποι κόµβοι πιθανοτικά, µε έναν τρόπο
που ευνοεί του κόµβου µε µεγάλο επίπεδο κινητικότητας. ΄Εστω pj η πιθανό-
τητα να στείλουµε ένα µήνυµα στον κόµβο j. Η πιθανότητα pj υπολογίζεται
όπως παρακάτω:

pj =

{
Mlj(t)

Mli(t)
Mlj(t) ≤Mli(t)

1 Mlj(t)>Mli(t)

΄Ετσι, ο κόµβος εξετάζει την πληροφορία της γειτονιάς και κάθε γειτονικός
κόµβος εκτελεί µια πιθανοτική επιλογή χρησιµοποιώντας το pj µέχρι ένα
µήνυµα να σταλεί σε βi γείτονες.

3.4.7 Επιλογή Μακρινών Γειτόνων

Μετά τον υπολογισµό του TRi, ο κόµβος i πρέπει να επιλέξει ένα συγκε-
κριµένο µακρινό γείτονα για να παραδώσει το µήνυµα. Ο κόµβος i, ϱωτάει
τους κόµβους που ϐρίσκονται σε απόσταση µεταξύ TRi-1 και TRi από τον
κόµβο i, και έχουν µικρότερη Ευκλείδεια απόσταση από το sink από ότι ο
κόµβος i. ΄Οπως αναφέρθηκε νωρίτερα η επιλογή µπορεί να επηρεάσει την
συνολική απόδοση του πρωτοκόλλου, διαισθητικά οι ‘γρήγοροι’ κόµβοι που
κινούνται µε ‘καλή’ κατεύθυνση µε υψηλό επίπεδο κινητικότητας ϑα πρέπει
να προτιµούνται. Ωστόσο, επιλέγοντας συνεχώς του ίδιους ‘γρήγορους’ κόµ-
ϐους ϑα οδηγηθούµε σε άνιση κατανοµή του ϕόρτου κατασπαταλώντας τους
πόρους τους. Παρακάτω, παρουσιάζουµε τρεις διαφορετικές στρατηγικές για
την επιλογή των κόµβων στους οποίους ϑα διαδώσουµε το µήνυµα.

Πλήρως τυχαία επιλογή υποψηφίου. Ο κόµβος i επιλέγει βi από τους
γείτονες του τυχαία. Προκειµένου να γίνει αυτό, ο κόµβος χρησιµοποιεί την
πληροφορία της γειτονιάς που έχει συλλεχθεί από το πρωτόκολλο ανακάλυ-
ψης γειτόνων. Αυτή η απλή µέθοδος εξασφαλίζει πιθανοτικά ότι η κατανοµή
του ϕόρτου ϑα είναι ισοµερής στους κόµβους. Είναι επίσης ιδιαίτερα σχετικό
σε περιπτώσεις περιορισµένης γνώσης του δικτύου.
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Επιλογή ϐέλτιστου υποψηφίου. Ο κόµβος i επιλέγει βi από τους γεί-
τονες του έτσι ώστε Mli(t) < Mlj(t) όπου j είναι ένας γειτονικός κόµβος του
i. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγονται οι γείτονες µε µεγαλύτερο επίπεδο κι-
νητικότητας, µε την ελπίδα να µειωθεί το latency. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει κανένας γείτονας µε µεγαλύτερο επίπεδο κινητικότητας, ο κόµβος i
περιµένει για µία σύντοµη χρονική περίοδο και επαναλαµβάνει την διαδικα-
σία ανακάλυψης γειτονιάς µε την ελπίδα ότι ειτε ϑα ϕτάσει ένα νέο γείτονα ή
νέοι γείτονες ϑα τον πλησιάσουν.

3.4.8 Παρεµπόδιση των Ξεπερασµένων Μηνυµάτων

Σηµειώστε ότι επιλέγοντας µόνο β γείτονες κάθε χρονική στιγµή, ϑα έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση του ϱυθµού κατά τον οποίο ένα µήνυµα διαδίδεται
µέσα στο δίκτυο, η διάδοση του µηνύµατος είναι τυχαία και τελικώς µπορεί
να µεταδοθεί σε κάθε κόµβο. Ακόµη και όταν ένας κόµβος k παραδίδει το
µήνυµα στο sink, οι υπόλοιποι κόµβοι που έχουν ένα αντίγραφο αυτού του
µηνύµατος ϑα διαδίδουν το µήνυµα σε περίπου β γείτονες τους ο καθένας. Οι
κόµβοι που έχουν αποθηκεύσει ήδη το µήνυµα, ϑα το απορρίπτουν, ωστόσο
το µήνυµα ϑα συνεχίζει να πληµµυρίζει το δίκτυο µε αργό ϱυθµό. Εδώ πα-
ϱουσιάζουµε ένα µηχανισµό για να µειώσουµε την διάδοση ενός µηνύµατος.

Εισάγουµε έναν µετρητή hop hc που περιλαµβάνεται σε κάθε µήνυµα που
µεταδίδεται. ΄Ενας κόµβος i πριν την µετάδοση ενός µηνύµατος αυξάνει τον
µετρητή hc. Κάθε κόµβος j που λαµβάνει ένα µήνυµα εκτελεί ένα ντετερµι-
νιστικό έλεγχο για να αποφασίσει εάν ϑα το διαδώσει περαιτέρω το µήνυµα
στους γείτονες τους ή το αποθηκεύει απλά στην delivery queue µέχρι να εν-
τοπίσει το sink. Η απόφαση για το εάν ϑα διαδώσει ή απλά ϑα αποθηκεύσει
το µήνυµα γίνεται όπως παρακάτω:

Decision =

{
Propagatemessage hc < hopt
Storemessage hc ≥ hopt

όπου hopt είναι ο ϐέλτιστος αριθµός των hops µεταξύ του j και το sink όπως
δίνεται από το hopt =

⌈
distsink(j)

R

⌉
. Το distsink(j) είναι η Ευκλείδεια απόσταση

του κόµβου j από το sink και R η ασύρµατη ακτίνα µετάδοσης των κόµβων.

Εφόσον, η ϑέση του sink (distsink(j)) µπορεί να µην είναι γνωστή, το hopt
µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας άλλη απόσταση, για παράδειγµα
ϑέτοντας distsink(j) = D

2
. Με αυτό τον τρόπο η inhibition απόφαση εξαρτάται

από την απόσταση ου το µήνυµα έχει ταξιδέψει (όπως δίνεται από το hc)
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σε σχέση µε τη συνολική απαιτούµενη απόσταση (όπως δίνεται από το hopt)
και την κινητικότητα του κόµβου συγκρινόµενη µε την µέγιστη κινητικότητα.
΄Ετσι, ένα µήνυµα δεν ϑα διαδίδεται περαιτέρω από hopt hops. Από την άλλη
µεριά, τα µηνύµατα εκτελούν µερικά hops είναι πιο πιθανό να εισέλθουν στην
forward queue. Σηµειώνουµε ότι ο µηχανισµός inhibition εκτελείται κάθε
ϕορα που ο κόµβος προσπαθεί να αποθηκεύσει ένα µήνυµα στην forward
queue είτε στις άµεσες ή στις µακρινές µεταδόσεις.

3.5 Μοντελοποιώντας ∆ιάφορες Συµπεριφορές
Κινητικότητας

Στα περισσότερα ϱεαλιστικά σενάρια οι περισσότεροι κόµβοι ϑα κινούνται
µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ακόµη, ένας κόµβος είναι πιο πιθανό να
αλλάξει τύπο κίνησης που ακολουθεί µετά από κάποιο χρόνο µεταβάλλοντας
όχι µόνο τη µέση ταχύτητα αλλά επίσης τον τύπο της τροχιάς που ακολουθεί.
Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που καβαλάει το ποδήλατο του για να πάει στην δου-
λειά, δαπανάει πολλές ώρες στην εργασία του επίπεδο κινητικότητας (χαµηλή
κινητικότητα) και στην συνέχεια επιστρέφει µε το ποδήλατο στο σπίτι του. Τέ-
τοια παραδείγµατα καταδεικνύουν την ποικιλοµορφία και µεταβλητότητα που
µπορεί να εµφανιστεί σε δίκτυα κινητών αισθητήρων. Η µοντελοποίηση των
προτύπων της πραγµατικής Ϲωής είναι αντικείµενο ενεργής έρευνας. Απλου-
στευµένα πρότυπα κινητικότητας, όπως ο τυχαίος περίπατος, δεν µπορούν
να συλλάβουν µε ακρίβεια τα ετερογενή χαρακτηριστικά κινητικότητας που
περιγράψαµε. Εδώ προσπαθούµε να µιµηθούµε αρκετούς ϐασικούς τύπους
κίνησης εµπνευσµένοι από τις παραπάνω παρατηρήσεις. Χρησιµοποιώντας
καλά ορισµένα µοντέλα κινητικότητας, ορίζουµε ορισµένους ϱόλους κινη-
τικότητας που χρησιµοποιούνται για να κατασκευάσουµε πιο πολύπλοκες
συµπεριφορές κινητικότητας.

Working movement. Παραµετροποιούµε µια έκδοση του τυχαίου πε-
ϱιπάτου [7] για να πετύχουµε αργή, τοποθετηµένη κίνηση. Ορίζουµε την
συνάρτηση Mwork µε παραµέτρους [0.5, 1.5]m/sec για την επιλογή ταχύτη-
τας και ϑέτοντας την απόσταση της κίνησης προς µια κατεύθυνση να είναι
µικρή, [1, 5]m.

Walking movement. Χρησιµοποιούµε µια παραλλαγή της Boundless
Area [7] µοντέλου κινητικότητας για να ορίσουµεMwalk, που είναι πιο γρή-
γορο και λιγότερο τοπικό από τοMwork. ΄Οταν ο κόµβος ϕτάσει στα όρια της
περιοχής του δικτύου το αναγκάζουµε να ανακλαστεί, π.χ. παίρνει µια αρι-
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στερή γωνία 45o. Φράσσουµε την ταχύτητα να µεταβάλλεται µεταξύ [1, 2]m/s,
ϑέτουµε το χρονικό ϐήµα ίσο µε ∆t = 2s. Σε κάθε χρονικό ϐήµα επιτρέπου-
µε την ταχύτητα να µεταβληθεί κατά ∆v = 0.25m/s και την κατεύθυνση να
µεταβληθεί κατά ∆α = 30o.

Bicycle ride. Αυτός ο τύπος κίνησης είναι παρόµοιος µε την κίνηση του
περπατήµατος αλλά η ταχύτητα είναι συνήθως µεγαλύτερη και υπάρχουν λι-
γότερες αλλαγές κατεύθυνσηςMbic. Επαναχρησιµοποιούµε µια παραλλαγή
του Boundless Area [7] µοντέλου κινητικότητας. Φράσσουµε την ταχύτη-
τα µεταξύ [3, 6]m/s (10.8–21.6km/h), ϑέτουµε ∆t = 3s, ∆v = 0.5m/s και
∆α = 30o.

Vehicular movement. Η κίνηση του οχήµατοςMveh είναι η γρηγορότε-
ϱη όλων. Χρησιµοποιούµε τον πιθανοτικό τυχαίο περίπατο [7]. Σε αυτό το
µοντέλο κινητικότητας, οι κόµβοι κινούνται µόνο προς προκαθορισµένες κα-
τευθύνσεις. Μεταβάλλουµε την ταχύτητα µεταξύ [5.55, 10]m/s (20–36km/h).

Mobility transitions. Αναθέτοντας ένα ϱόλο κινητικότητας είναι αρκε-
τό να διαφοροποιήσουµε τα µοντέλα κινητικότητας των κόµβων. Ωστόσο, σε
ϱεαλιστικά σενάρια οι κόµβοι ϑα αλλάζουν ϱόλους κινητικότητας. Για να
µοντελοποιήσουµε τέτοια δυναµική κινητικότητα, χρησιµοποιούµε ένα διά-
γραµµα µεταβάσεων κατάστασης για να γίνονται αλλαγές µεταξύ των µοντέ-
λων κινητικότητας. Κάθε κατάσταση στο διάγραµµα σχετίζεται µε ένα ϱόλο
κινητικότητας όπως ορίζεται παραπάνω. Από κάθε κατάσταση ένα σύνολο ε-
ξερχόµενων ακµών εξέρχεται σε µία ή περισσότερες άλλες καταστάσεις. Κάθε
ακµή σχετίζεται µε µια πιθανότητα αυτής της µετάβασης. Ακόµη, υπάρχει
µια εξερχόµενη ακµή που επιστρέφει στην ίδια κατάσταση, Το άθροισµα όλων
των εξερχόµενων ακµών από µία κατάσταση ισούται µε 1. Ενώ σε µια κατά-
σταση ένας κόµβος ακολουθεί την κινητικότητα που ορίζεται από το σχετικό
µοντέλο κινητικότητας. Μόλις µια νέα ϑέση πρέπει να επιλεχθεί, ένα πιθανο-
τικό πείραµα πραγµατοποιείται για να επιλέξει µια νέα κατάσταση σύµφωνα
µε την κατάσταση στο διάγραµµα µεταβάσεων, τότε η σχετιζόµενη συνάρτηση
κινητικότητας καλείται για να επιλέξει την ϑέση και την ταχύτητα του κόµ-
ϐου. Επίσης ορίζουµε µια ειδική κατάσταση που ονοµάζεται κατάσταση stop
στην οποία ο κόµβος παραµένει ακίνητος για µια µικρή χρονική περίοδο. Τα
παρακάτω διαγράµµατα ορίζουν χαρακτηριστικές µεταβάσεις κινητικότητας.
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3.6 Πειραµατική Αξιολόγηση.

Υλοποιούµε τα πρωτόκολλα µας στην ns-2 πλατφόρµα εξοµοίωσης της ver-
sion 2.33, χρησιµοποιώντας το TRAILS toolkit [8] το οποίο απλοποιεί την υλο-
ποίηση και αξιολόγηση πολύπλοκων και σεναρίων δυναµικής κινητικότητας.
Χρησιµοποιούµε το πρωτόκολλο 802.11 στο MAC layer και τα πειραµατικά
µας αποτελέσµατα επηρεάζονται από τις συγκρούσεις που συµβαίνουν στο
ασύρµατο δίκτυο, επανα-αποστολή µηνυµάτων κ.α. Θέτουµε την περιοχή
του δικτύου να είναι 1000 × 1000m2 και τοποθετούµε πάντα το S στη ϑέση
(500, 500). Τοποθετούµε τους κόµβους µε οµοιόµορφο τροπο στο δίκτυο, για
έναν αριθµό 50, 100, 150, 200, 250, 300 κόµβων στην περιοχή του δικτύου
και επαναλαµβάνουµε κάθε πείραµα 70 ϕορές. Οι κόµβοι και το sink έχουν
αρκετά µεγάλα ενεργειακά αποθέµατα (100J ) για να αποτρέψουµε αποτυχί-
ες λόγω της ενεργειακής εξασθένησης. Ακόµη, δε λαµβάνουµε υπόψιν µας
την πιθανότητα για άλλους τύπους αποτυχιών στους κόµβους. Το sink S
µεταδίδει beacon µηνύµατα µε ένα σταθερό ϱυθµό λBeacon = 1, που είναι
ένα beacon µήνυµα ανά δευτερόλεπτο. Υποθέτουµε ότι όλοι οι αισθητήρες
κόµβοι καταγράφουν κάποια πληροφορία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
παράγοντας 20 µηνύµατα κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης. Τα µηνύ-
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µατα παράγονται σε τυχαία διαστήµατα κατά µέσο ϱυθµό λi = 0.025 mes-
sages/second. ΄Ετσι, η ϕάση γέννησης δεδοµένων διαρκεί περίπου 800sec,
προσοµοιώνουµε το δίκτυο για 3600sec έτσι ώστε να συλλέξουµε δεδοµένα
που έχουν καθυστερήσει. Τα δεδοµένα γεννιούνται σε πακέτα των 36 bytes
ενώ το µέγεθος του beacon µηνύµατος είναι 24 bytes. Κάθε κόµβος χρησι-
µοποιεί προσωρινές µνήµες σταθερού µεγέθους για τις forward και delivery
queues, κάθε µνήµη µπορεί να αποθηκεύσει 64 µηνύµατα, έτσι υπάρχει πι-
ϑανότητα απόρριψης µηνυµάτων επειδή οι µνήµες µπορούν να υπερβούν το
µέγιστο µέγεθος. Το εύρος µετάδοσης των κόµβων και του sink τίθεται στα
R = 70m. Τα χαρακτηριστικά του radio module, π.χ. οι τιµές εtrans, εrecv
και Eidle, τίθενται όσο πιο κοντά γίνεται στα χαρακτηριστικά των εµπορικά
διαθέσιµων αισθητήρων.

Κίνηση Κόµβου. Αναθέτουµε διαφορετικούς ϱόλους κινητικότητας στους
κόµβους του δικτύου. Στο πρώτο πείραµα, εξετάζουµε µεικτής λειτουργίας
σενάρια όπου το 25% των κόµβων ακολουθούν Mwork, 25% Mwalk, 25%
Mbic και 25% Mveh. Οι ορισµένες συναρτήσεις κινητικότητας παραµένουν
οι ίδιες για έναν συγκεκριµένο κόµβο κατά την διάρκεια της προσωµείωσης.
Στη δεύτερη πειραµατικό setup, η κινητικότητα των κόµβων αλλάζει κατά την
διάρκεια της προσοµοίωσης χρησιµοποιώντας τις µεταβάσεις κινητικότητας
που ορίστηκαν νωρίτερα, αναθέτουµε C1 στο 25% των κόµβων, C2 στο άλλο
25%, C3 στο άλλο 25% και C4 στο υπόλοιπο 25% των κόµβων.

Σύγκριση Πρωτοκόλλου. Υλοποιήσαµε και αξιολογήσαµε µε αυτά τα
χαρακτηριστικά τρία γνωστά πρωτόκολλα για να τα χρησιµοποιήσουµε ως
ένα σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση µας. Το simple flooding proto-

col κάνει broadcast ένα µήνυµα ταυτόχρονα σε όλους τους γείτονες. Στη
δεύτερη περίπτωση ελέγχου είναι το gossiping protocol στο οποίο ένα µήνυ-
µα στέλνεται τυχαία σε ένα γείτονα και µετά την µετάδοση του µηνύµατος,
το µήνυµα αποµακρύνεται από την cache. ΄Ετσι, µόνο το αρχικό µήνυµα
ταξιδεύει στο δίκτυο και δεν δηµιουργούνται αντίγραφα του. Στη τρίτη περί-
πτωση ελέγχου είναι το Adaptive Mobility Protocol (AMP), [22] το οποίο είναι
ένα προσαρµοστικό πρωτόκολλο πλεονάζουσας διάδοσης δεδοµένων. Συγ-
κρίνουµε αυτά τα τρία πρωτόκολλα µε το δικό µας fixed TRi protocol και
για τα δύο hard threshold και probabilistic decision κριτήρια απόφασης, το
οποίο είναι µία µη-προσαρµοστική έκδοση του κύριου πρωτοκόλλου, όπου
ϑέτουµε TRi ∈ {2, 4, 6, 8}. Ακόµη, µελετούµε συγκριτικά χαρακτηριστικές
παραλλαγές της µεθόδου µας.
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Μετρικές. Πραγµατοποιώντας αυτά τα πειράµατα, µετράµε διάφορες µε-
τρικές που απεικονίζουν την συµπεριφορά των πρωτοκόλλων µας. Καλούµε
ως ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων (success rate) το ποσοστό των
µηνυµάτων δεδοµένων που έχουν ληφθεί από το sinks προς το συνολικό αριθ-
µό των γεννηθέντων µηνυµάτων. Μετράµε την energy που έχει καταναλωθεί
από το δίκτυο αισθητήρων λόγω της επικοινωνίας, ως ο το µέσο αριθµό των
Joules που έχουν καταναλωθεί από κάθε κόµβο. Σηµειώστε ότι ϑεωρούµε την
κίνηση των κόµβων να πραγµατοποιείται από ανθρώπους/αντικείµενα/οχή-
µατα όπου έχουν τοποθετηθεί οι αισθητήρες, έτσι οι κόµβοι δεν καταναλώνουν
ενέργεια για την κίνηση τους. Μετράµε επίσης το delivery delay, που ορί-
Ϲεται ως το µέσο χρόνο µεταξύ την δηµιουργία ενός µηνύµατος και το χρόνο
παράδοσης του στο sink.

3.6.1 Συµπεράσµατα Απόδοσης

First experiment. Στο πρώτο σετ των πειραµάτων που παρουσιάζουµε
εδώ, οι κόµβοι χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες, όπου οι κόµβοι κάθε οµάδας
ακολουθούν ένα συγκεκριµένο ϱόλο κινητικότητας. Αρχικά, συγκρίνουµε
την καλύτερη παραλλαγή του πρωτοκόλλου µας µε το flooding, το gossiping
και το AMP. Στο Σχήµα. 3.2 ϐλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχούς
παράδοσης δεδοµένων πετυχαίνεται
από το προσαρµοστικό µας Direction Sensitive Mobility Protocol (DSMP), στο
οποίο επιλέγεται το hard-threshold ως κριτήριο επιλογής και η επιλέγεται ο
πιο κατάλληλος γείτονας είτε άµεσος ή µακρινός (95%). Το AMP πρωτόκολλο
είναι σχεδόν ίσο µε το fixed DSMP προτοςολ.

Το flooding πετυχαίνει ένα πολύ µικρό ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δε-
δοµένων εξαιτίας των πολλών πακέτων που απορρίπτονται από τις περιορισµέ-
νου µεγέθους ουρές και τον µεγάλο αριθµό των συγκρούσεων που συµβαίνουν
κατά την διάρκεια των µεταδόσεων. Το gossiping πετυχαίνει µικρότερο ποσο-
στό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων εξαιτίας της έλλειψης αντιγράφων των
µηνυµάτων που µεταδίδονται. Στο Σχήµα. 3.3 παρατηρούµε ότι το flooding
protocol είναι το πιο ενεργοβόρο ανάµεσα από τα τέσσερα πρωτόκολλα. Το
προσαρµοστικό DSMP πρωτόκολλο καταναλώσει περίπου 25% περισσότερη
ενέργεια από τα gossiping και AMP πρωτόκολλα. Αυτό εξηγείται από το
γεγονός ότι το DSMP πρωτόκολλο είναι το µόνο που χρησιµοποιεί ακριβές,
αλλά γρήγορες µακρινές µεταδόσεις. Το delivery delay όπως ϕαίνεται στο
Σχήµα. 3.4. Το προσαρµοστικό µας DSMP πρωτόκολλο είναι το γρηγορότερο
και ϐελτιώνει κατά 360% την καθυστέρηση σε σύγκριση µε το προσαρµοστικό
AMP πρωτόκολλο. Στο DSMP πρωτόκολλο κάθε µηνύµατα µεταδίδεται/µετα-
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ϕέρεται αποκλειστικά προς το sink µε αποτέλεσµα να πετυχαίνεται η µικρό-
τερη δυνατή καθυστέρηση. ΄Ενα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσµα που µπορεί να
εξηγηθεί από τα παραπάνω, είναι ότι το DSMP πετυχαίνει καλύτερη καθυ-
στέρηση παράδοσης από το γρήγορο one-hop flooding protocol. Βλέπουµε
ότι το flooding πετυχαίνει πολύ χαµηλή καθυστέρηση, αλλά αυτό αναµένε-
ται εφόσον τα µηνύµατα αρκετά µακριά από το sink, που επιβαρύνονται µε
µεγάλες καθυστερήσεις, είναι πιο πιθανό να απορριφθούν και να µην υπολο-
γίζονται στον υπολογισµό της καθυστέρησης. ΄Οπως αναµένεται, το gossiping
έχει τη µεγαλύτερη καθυστέρηση εξαιτίας της απουσίας προσαρµοστικότητας
και αντιγράφων στην διάδοση των δεδοµένων.
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Σχήµα 3.2: Ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων των πρωτοκόλλων όταν
στους κόµβους ανατίθενται στατικοί ϱόλοι κινητικότητας.

Παραλλαγές του πρωτοκόλλου µας.

Αποφασίσαµε να υπολογίζουµε το πλεονάζον β και το µήκος του άλµα-
τος TRi χρησιµοποιώντας το neighbor discovery protocol. Επιπροσθέτως,
για την επιλογή του γείτονα αποφασίζουµε να χρησιµοποιήσουµε την fittest
candidate επιλογή και για τους άµεσους και τους µακρινούς γείτονες.

Στο Σχήµα. 3.5 ϐλέπουµε ότι το προσαρµοστικό πρωτόκολλο µε το hard-
threshold κριτήριο απόφασης πετυχαίνει το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχούς
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Σχήµα 3.3: Ενεργειακή κατανάλωση των πρωτοκόλλων όταν στους κόµβους
ανατίθενται στατικοί ϱόλοι κινητικότητας.

παράδοσης δεδοµένων (success rate). Το hard-adaptive πρωτόκολλο είναι
σχεδόν ίσο µε το fixed TRi = 2 πρωτόκολλο. Το πιθανοτικό προσαρµοστικό
πρωτόκολλο πετυχαίνει ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδο-
µένων (89%). Και για τη hard-threshold και για την probabilistic περίπτωση,
καθώς το TRi αυξάνεται, το ποσοστό παράδοσης µηνυµάτων µειώνεται ϱαγδαί-
α, εξαιτίας του αυξανόµενου αριθµού µη πετυχηµένων µεταδόσεων εξαιτίας
των συγκρούσεων στο MAC επίπεδο.

Η κατανάλωση ενέργειας των πρωτοκόλλων ϕαίνεται στο Σχήµα. 3.6. Πα-
ϱατηρούµε και για τις δύο περιπτώσεις των κριτηρίων απόφασης (proba-
bilistic και hard-threshold), καθώς το fixed TRi αυξάνεται, ο αριθµός των
συγκρούσεων αυξάνεται και ο αριθµός των επιτυχών µεταδόσεων δεδοµένων
µειώνεται. Ως αποτέλεσµα, οι κόµβοι δεν µπορούν να ανακαλύψουν πολλούς
γείτονες επειδή τα µηνύµατα ελέγχου για την ανακάλυψη γειτόνων αποτυγ-
χάνουν να ϕτάσουν στον προορισµό τους, έτσι το πρωτόκολλο µας δεν είναι
πλέον λειτουργικό. Συγκρίνοντας τα δύο διαφορετικά κριτήρια απόφασης, το
hard-threshold κριτήριο είναι το πιο οικονοµικό ενεργειακά σε κάθε περί-
πτωση.

Η καθυστέρηση παράδοσης ϕαίνεται στο Σχήµα. 3.7. Η χαµηλότερη κα-
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Σχήµα 3.4: Καθυστέρηση παράδοσης των µηνυµάτων των πρωτοκόλλων όταν
στους κόµβους ανατίθενται στατικοί ϱόλοι κινητικότητας.

ϑυστέρηση παράδοσης, πετυχαίνεται από το hard-adaptive πρωτόκολλο που
είναι περίπου 200% µικρότερη από το prob-adaptive πρωτόκολλο. Για τα fi-
xed TRi πρωτόκολλα, η καλύτερη απόδοση πετυχαίνεται για TRi = 4 και για
τις δύο περιπτώσεις των κριτηρίων απόφασης. Καθώς το TRi αυξάνεται, η κα-
ϑυστέρηση διάδοσης χειροτερεύει καθώς ο αριθµός των επιτυχών µεταδόσεων
µειώνεται εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των συγκρούσεων.
∆εύτερο Πείραµα.

Τα αποτελέσµατα για τα µεταβαλλόµενα προφίλ κινητικότητας είναι παρό-
µοια µε την έννοια ότι το πρωτόκολλο µας και οι παραλλαγές του λειτουργούν
επίσης πολύ καλά και σε αυτήν την περίπτωση.
Ο αντίκτυπος της πυκνότητας.

Παρατηρούµε ότι τα παραπάνω σχήµατα αφορούν την περίπτωση των 300
κόµβων. Ωστόσο, εκτελέσαµε πειράµατα για διάφορες πυκνότητες που αφο-
ϱούν 50, 100, 150, 200, 250, 300 κόµβους. Τα Σχήµα. 3.8, Σχήµα. 3.9
και Σχήµα. 3.10 παρουσιάζουν την σύγκριση µεταξύ των προσαρµοστικών
πρωτοκόλλων (AMP, DSMP). Παρατηρούµε µε ενδιαφέρον ότι το δικό µας
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Σχήµα 3.5: Ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων των παραλλαγών του
πρωτοκόλλου µας όταν στους κόµβους ανατίθενται στατικοί ϱόλοι κινητικό-
τητας.
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Σχήµα 3.6: Κατανάλωση ενέργειας των παραλλαγών του πρωτοκόλλου µας
όταν στους κόµβους ανατίθενται στατικοί ϱόλοι κινητικότητας.
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Σχήµα 3.7: Καθυστέρηση παράδοσης των µηνυµάτων των παραλλαγών του
πρωτοκόλλου µας όταν στους κόµβους ανατίθενται στατικοί ϱόλοι κινητικό-
τητας.

DSMP πρωτόκολλο συµπεριφέρεται επίσης καλύτερα σε αραιά δίκτυα. Αυτό
οφείλεται στην ικανότητα του να υπερπηδάει αραιές ή ακόµη και ασύνδετες
περιοχές.

3.7 Συµπεράσµατα και Μελλοντική Εργασία

Ερευνάµε τα δίκτυα των κινητών αισθητήρων µε διαφορετικά, ταχέως µετα-
ϐαλλόµενα προφίλ κινητικότητας. Για να συλλάβουµε αφαιρετικά τη δυναµι-
κή κινητικότητας των αισθητήρων προτείνουµε µια νέα δικτυακή παράµετρο,
το κατευθυντικό επίπεδο κινητικότητας, που συλλαµβάνει πόσο γρήγορα και
πόσο κοντά κινείται στο sink κάθε κινητός αισθητήρας. Εκµεταλλευόµενοι
την κινητικότητα σε µια ϕτηνή λύση για αντικατάσταση της συνδεσιµότη-
τας και της πλεονάζουσας µετάδοσης δεδοµένων, παρέχουµε κατανεµηµένα,
προσαρµοστικά πρωτόκολλα διάδοσης δεδοµένων που ϐελτιώνουν σηµαντικά
(ειδικότερα το latency) όταν συγκρίνονται µε γνωστές µεθόδους. Πιο συγκε-
κριµένα, η µεταφορά δεδοµένων χρησιµοποιείται όταν η κινητικότητα είναι
υψηλή, ενώ στην περίπτωση της υψηλής κινητικότητας είτε εφαρµόζουµε πλε-
ονασµό δεδοµένων ή χρησιµοποιούµε µακρινές ασύρµατες µεταδόσεις για να
επιταχύνουµε τη διάδοση των δεδοµένων.
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Σχήµα 3.8: Ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων των πρωτοκόλλων για
διάφορες πυκνότητες.

Σε µελλοντική εργασία, σκοπεύουµε να επεκτείνουµε τα σχήµατα µας
στην περίπτωση των πολλαπλών (στατικών) sinks. Ακόµη, να επινοήσουµε
νέες µεθόδους για δίκτυα αισθητήρων όπου τα sink(s) είναι ακόµη και κινητά
(σε αυτήν την περίπτωση κατανεµηµένες τεχνικές εύρεσης συντεταγµένων για
την διαχείριση της κινητικότητας του sink µπορεί να είναι απαραίτητη).
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Σχήµα 3.9: Κατανάλωση ενέργειας των πρωτοκόλλων για διάφορες πυκνότη-
τες.
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Σχήµα 3.10: Καθυστέρηση παράδοσης των µηνυµάτων των πρωτοκόλλων για
διάφορες πυκνότητες.
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Σχήµα 3.11: Ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων των πρωτοκόλλων
όταν στους κόµβους ανατίθενται δυναµικοί ϱόλοι κινητικότητας.
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Σχήµα 3.12: Κατανάλωση ενέργειας των πρωτοκόλλων όταν στους κόµβους
ανατίθενται δυναµικοί ϱόλοι κινητικότητας.
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Σχήµα 3.13: Καθυστέρηση παράδοσης των µηνυµάτων των πρωτοκόλλων ό-
ταν στους κόµβους ανατίθενται δυναµικοί ϱόλοι κινητικότητας.
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Σχήµα 3.14: Ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων των παραλλαγών του
πρωτοκόλλου µας όταν στους κόµβους ανατίθενται δυναµικοί ϱόλοι κινητικό-
τητας.
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Σχήµα 3.15: Κατανάλωση ενέργειας των παραλλαγών του πρωτοκόλλου µας
όταν στους κόµβους ανατίθενται δυναµικοί ϱόλοι κινητικότητας.

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

Hard-Adaptive Hard-Fixed TRi Prob-Adaptive Prob-Fixed TRi

A
v
e
ra

g
e
 D

e
la

y
 (

s
e
c
o
n
d
s
)

Protocol

Hard-Adaptive

Hard-Fixed TRi=2

Hard-Fixed TRi=4

Hard-Fixed TRi=6

Hard-Fixed TRi=8

Prob-Adaptive

Prob-Fixed TRi=2

Prob-Fixed TRi=4

Prob-Fixed TRi=6

Prob-Fixed TRi=8

Σχήµα 3.16: Καθυστέρηση παράδοσης των µηνυµάτων των παραλλαγών του
πρωτοκόλλου µας όταν στους κόµβους ανατίθενται δυναµικοί ϱόλοι κινητικό-
τητας.
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Κεφάλαιο 4

Πειραµατική Αξιολόγηση
Αλγορίθµων Εξισορρόπησης
Ενέργειας στο Πειραµατικό
∆ίκτυο Αισθητήρων SenseWALL
[2]

4.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο µελετάµε το πρόβληµα της επίτευξης ενεργειακά εξι-
σορροπηµένης διάδοσης δεδοµένων σε κατανεµηµένα ασύρµατα δίκτυα αι-
σθητήρων ([13, 14, 17, 18]). Η ιδιότητα της εξισορρόπησης ενέργειας εγγυά-
ται ότι η µέση ενέργεια που έχει ξοδευτεί ανά αισθητήρα είναι η ίδια για όλους
τους αισθητήρες στο δίκτυο οποιαδήποτε στιγµή λειτουργίας του δικτύου. Αυ-
τή η ιδιότητα είναι πολύ σηµαντική για την µεγιστοποίηση της διάρκειας Ϲω-
ής του δικτύου, αποφεύγοντας την πρόωρη εξάντληση αισθητήρων και τη µη
χρησιµοποίηση της διαθέσιµης ενέργειας στους αισθητήρες. Η ιδιότητα αυτή
είναι σχετική µε τα ‘έξυπνα’, ‘πράσινα’ κτίρια του Μελλοντικού ∆ιαδικτύου
(Future Internet [16]) όπου οι ασύρµατοι αισθητήρες χρησιµοποιούνται για
τη διάδοση δεδοµένων σχετικών µε την κατάσταση του περιβάλλοντος (όπως
ϕωτεινότητα, ϑερµοκρασία, ανθρώπινη παρουσία, κ.α.), εξισορροπώντας την
κατανάλωση ενέργειας στους αισθητήρες στο εγκατεστηµένο δίκτυο εξασφαλί-
Ϲεται ότι ϑα µεγιστοποιηθεί η οµαλή λειτουργία του δικτύου και πετυχαίνεται
περαιτέρω επίτευξη των υπηρεσιών ϐελτιστοποίησης του κτηρίου.

Σε αυτό το κεφάλαιο υλοποιούµε και αξιολογούµε πειραµατικά στο πει-
ϱαµατικό µας δίκτυο, δυο πρωτόκολλα ενεργειακής εξισορρόπησης και τα

53
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συγκρίνουµε µε δυο απλά/µη υβριδικά σχήµατα διάδοσης δεδοµένων: ένα
πρωτόκολλο πολυβηµατικής διάδοσης και ένα πρωτόκολλο µόνο µε απευθεί-
ας µεταδόσεις.

4.2 Τα Πρωτόκολλα ∆ροµολόγησης

4.2.1 Το Pi Πρωτόκολλο

Η µεγιστοποίηση της Ϲωής του δικτύου µπορεί να επιτευχθεί διατηρώντας
εξισορροπηµένη την κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο. Η ιδιότητα της εξι-
σορρόπησης ενέργειας εγγυάται ότι η µέση κατανάλωση ενέργειας ανά κόµβο
είναι η ίδια για όλους τους αισθητήρες στο δίκτυο. Αυτή η ιδιότητα είναι
σηµαντική από τη στιγµή που µεγιστοποιεί τη διάρκεια Ϲωής του δικτύου α-
ποφεύγοντας την πρόωρη εξάντληση των αισθητήρων. Για να υπερβούµε την
µη εξισορροπηµένη κατανάλωση ενέργειας, οι συγγραφής της [14] προτείνουν
µια µεικτή στρατηγική δροµολόγησης όπου σε κάθε ϐήµα ο αλγόριθµος απο-
ϕασίζει πιθανοτικά και τοπικά αν ϑα διαδώσει τα δεδοµένα του ένα hop προς
Sink, ή ϑα το στείλει απευθείας στο Sink. Αυτή η πιθανοτική επιλογή εξισορ-
ϱοπεί τις hop µεταδόσεις µε τις απευθείας µεταδόσεις προς το Sink. ΄Ετσι,
δηµιουργείται ένα trade-off µεταξύ των ϕθηνών αλλά αργών πολυβηµατικών
µεταδόσεων και των απευθείας αλλά ενεργειακά ακριβών µεταδόσεων που
παρακάµπτουν τους αισθητήρες που ϐρίσκονται γύρω από την περιοχή του
Sink, µεταδίδοντας έτσι τα δεδοµένα πολύ γρήγορα. Σηµειώστε ότι στα πε-
ϱισσότερα πρωτόκολλα, οι αισθητήρες που ϐρίσκονται γύρω από την περιοχή
του Sink τείνουν να υπερχρησιµοποιούνται (Σχήµα. 4.1) και πεθαίνουν νωρίς
οδηγώντας σε αποσύνδεση του δικτύου. Στην εργασία [14], µέσα από λεπτο-
µερή ανάλυση, οι πιθανότητες για κάθε πιθανοτική επιλογή υπολογίζονται
µε σκοπό να εγγυηθούν την εξισορρόπηση κατανάλωσης ενέργειας.

Οι συγγραφείς περιγράφουν το πρωτόκολλο µε τέτοιο τρόπο που όλοι
οι επιθυµητοί υπολογισµοί µπορούν να γίνουν εύκολα από την τρέχουσα
τεχνολογία αισθητήρων χρησιµοποιώντας απλή ανταλλαγή µηνυµάτων για
να αποκτήσουν πληροφορίες. Ωστόσο, για να υλοποιήσουµε το ϑεωρητικό
πρωτόκολλο στους πραγµατικούς αισθητήρες, ϑα πρέπει να επαναλάβουµε
µερικές υποθέσεις που έχουν γίνει στην [14] για λόγους ανάλυσης. Θα πρέ-
πει επίσης να αντιµετωπίσουµε τους περιορισµούς που προκύπτουν από τη
χρήση της προγραµµατιστικής γλώσσας nesC [25], το λειτουργικό σύστηµα
TinyOS [28] και τους κόµβους αισθητήρων TelosB. Αυτοί οι περιορισµοί ε-
κτός από παραδοσιακούς περιορισµούς των ασύρµατων δικτύων αισθητήρων
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Σχήµα 4.1: Κατανάλωση ενέργειας γύρω από το Sink.

(για παράδειγµα περιορισµένη ενέργειας, περιορισµένες υπολογιστικές δυ-
νατότητες) περιλαµβάνουν επίσης, έλλειψη αριθµών κινητής υποδιαστολής,
περιορισµένη προγραµµατιστική µνήµη και µη υποστήριξη δυναµικής ανά-
ϑεσης µνήµης.

4.2.2 Το Ei Πρωτόκολλο

Στην εργασία [18] οι συγγραφείς ασχολούνται επίσης µε τα σχήµατα µικτής
(multi-hop µεταδόσεις και απευθείας µεταδόσεις) στρατηγικής δροµολόγη-
σης και προτείνουν έναν on-line κατανεµηµένο αλγόριθµο για τη µεγιστο-
ποίηση της διάρκειας Ϲωής του δικτύου. Σε κάθε ϐήµα, ο αλγόριθµος απο-
ϕασίζει να µεταδώσει τα δεδοµένα είτε ένα hop προς το Sink, ή να τα στείλει
απευθείας στο Sink. Αυτή η απόφαση ϐασίζεται εξ΄ ολοκλήρου σε πληροφο-
ϱία σχετικά µε την ενέργεια που έχει καταναλωθεί στον τρέχοντα κόµβο και
στην ενέργεια που έχει καταναλωθεί από κόµβους που ϐρίσκονται ένα hop
πιο κοντά στο Sink από ότι αυτός.

΄Εστω n ένας αισθητήρας. Vn είναι η γειτονιά του κόµβου n. Ο κόµβος
n γνωρίζει πόση ενέργεια έχει ξοδέψει κάθε γείτονας του. ΄Εστω m είναι ο
αισθητήρας της γειτονιάς Vn µε τη µικρότερη δαπανηµένη ενέργεια. ΄Οταν ο
n έχει δεδοµένα για αποστολή, παίρνει την παρακάτω απόφαση:

• Εάν ο κόµβος n έχει ξοδέψει περισσότερη ενέργεια από τον m, τότε ο n
στέλνει το µήνυµα στον m (ξοδεύοντας µια µονάδα ενέργειας)

• Αλλιώς, ο n στέλνει το µήνυµα απευθείας στο Sink ξοδεύοντας d2 ενερ-
γειακές µονάδες, όπου d είναι η απόσταση µεταξύ του κόµβου n και
του Sink.
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4.2.3 Το Πρωτόκολλο Πολυβηµατικής (multi-hop) ∆ιάδο-
σης

Σε αυτό το πρωτόκολλο κάθε κόµβος µεταδίδει τα δεδοµένα του στο Sink µε
έναν πολυβηµατικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, έστω n είναι ένας αισθητήρας
και i ο τοµέας στον οποίο ανήκει. Ο κόµβος n µπορεί να προωθήσει τα
δεδοµένα που έχει γεννήσει αυτός και να αναµεταδώσει δεδοµένα που έχει
λάβει από κόµβους σε προηγούµενους τοµείς (i+ 1, i+ 2, · · ·) προωθώντας τα
µηνύµατα σε κάποιον τυχαίο κόµβο του επόµενου τοµέα i− 1 προς το Sink.
Αυτό το πρωτόκολλο είναι ενεργειακά ϕθηνό αλλά η καθυστέρηση διάδοσης
δεδοµένων είναι µεγάλη καθώς δηµιουργεί µια bottleneck περιοχή γύρω από
το Sink.

4.2.4 Το Πρωτόκολλο Απευθείας ∆ιάδοσης

Σε αντίθεση µε το προηγούµενο πρωτόκολλο, σε αυτό το πρωτόκολλο απευ-
ϑείας µεταδόσεων κάθε κόµβος του δικτύου στέλνει τα δεδοµένα που γεννάει
απευθείας στο Sink χρησιµοποιώντας τη µέγιστη ισχύ µετάδοσης. Αυτό το
πρωτόκολλο µεταδίδει τα δεδοµένα πολύ γρήγορα αλλά έχει µεγάλη κατανά-
λωση ενέργειας.

4.3 Αρχιτεκτονική του Hardware και ∆ικτύωση

Τα υλικό του πειραµατικού δικτύου µας περιλαµβάνει µια οµάδα από 28
TelosB motes (Σχήµα 4.2) συνδεδεµένων σε έναν σταθµό ϐάσης µέσω ενός
USB δένδρου το οποίο αποτελείται από USB καλώδια και hubs, για τον
έλεγχο του δικτύου και για τη συλλογή πειραµατικών δεδοµένων από τους
κόµβους χωρίς να παρέµβουµε στις ασύρµατες επικοινωνίες, αφήνοντας το
ασύρµατο µέσο ελεύθερο για τους αλγορίθµους δροµολόγησης.

Σχήµα 4.2: ΄Ενας 802.15.4 TelosB Αισθητήρας.
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Τοποθετήσαµε του κόµβους όπως ϕαίνεται στα Σχήµατα 4.3 και 4.4, έτσι
ώστε να πλησιάσουµε το ϑεωρητικό µοντέλο των αλγορίθµων που περιγρά-
ϕονται στις εργασίες [14] και [18].

Σχήµα 4.3: Η τοπολογία των κόµβων.

Σχήµα 4.4: Η τοπολογία των κόµβων

Οι κόµβοι του πειραµατικού δικτύου συνδέονται µε το σταθµό ϐάσης µέ-
σω USB καλωδίων (Σχήµα 4.6) και κάθε κόµβος είναι εφοδιασµένος µε δύο
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ΑΑ επαναφορτιζόµενες µπαταρίες (1.2V - 2600mAh). Οι αισθητήρες TelosB
έχουν ενσωµατωµένη USB διεπαφή, επιτρέποντας µας να ελέγχουµε εύκολα
όλο το δίκτυο (µαζικός προγραµµατισµός των κόµβων, reset των κόµβων, αλ-
λαγή του ϱυθµού γέννησης γεγονότων, κ.α.) και να λαµβάνουµε πακέτα που
περιέχουν στατιστικά µέσω της υποδοµής USB καλωδίων.

Σχήµα 4.5: Η USB-wired τοπολογία των κόµβων.

Ο υπολογιστής στον οποίο είναι συνδεδεµένος ο σταθµός ϐάσης τρέχει My-
SQL sever και την εφαρµογή Java MoteProgrammer (Σχήµα 4.6). Το Sink

στέλνει να ληφθέντα µηνύµατα στον υπολογιστή µέσω της σειριακής UART
διεπαφής και έπειτα η Java εφαρµογή τα αποθηκεύει σε µια MySQL ϐάση.
Ο MySQL sever χρησιµοποιείται για να αποθηκεύει τα δεδοµένα του πειρά-
µατος ενώ η MoteProgrammer εφαρµογή επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει
τους κόµβους είτε προγραµµατίζοντας τους, είτε επανακκινώντας τους, είτε
αλλάζοντας το ϱυθµό γέννησης γεγονότων, κ.α. και επίσης επιτρέπει στον
χρήστη να κάνει off-line ανάλυση των συλλεχθέντων δεδοµένων κάνοντας ε-
περωτήµατα για διάφορες µετρικές αξιολόγησης απόδοσης.

Οι αισθητήρες TelosB χρησιµοποιούν έναν ποµποδέκτη (Chipcom CC2420)
που είναι συµβατός µε το IEEE 802.15.4. Αναθέτουµε µοναδικές 16-bit διευ-
ϑύνσεις στους κόµβους από το 1 ως το 27 ενώ στο Sink αναθέτουµε την τιµή
0.
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Σχήµα 4.6: ∆ιεπαφή χρήστη για τον έλεγχο του πειραµατικού δικτύου και
την επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων.

4.4 Αρχιτεκτονική του Software και Αλγόριθµοι

Η γενική εικόνα της αρχιτεκτονικής ϕαίνεται στο Σχήµα 4.7.

4.4.1 Υλοποίηση του Pi Αλγορίθµου

Για την κατανόηση των εννοιών που περιγράφονται παρακάτω ϑα πρέπει ο
αναγνώστης να κάνει µια εισαγωγή στις ϐασικές έννοιες του TinyOS που
µπορεί αν ϐρει σε αυτήν την αναφορά [21].

Υλοποιούµε το πρωτόκολλο εξισορρόπησης ενέργειας που περιγράφεται
στο [14] στο TinyOS 2.1.0. Το προγραµµατιστικό module που αντιπροσω-
πεύει την υλοποίηση του πρωτοκόλλου αποτελείται από τρία αρχεία. ΄Ενα
αρχείο επικεφαλίδας που περιέχει όλες τις απαραίτητες δοµές, τύπους δε-
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Σχήµα 4.7: Η αρχιτεκτονική των Software Components.

δοµένων και µακρο-µεταβλητές, ένα αρχείο configuration όπου γίνεται η
σύνδεση µεταξύ όλων των components που χρησιµοποιούνται και ένα πη-
γαίο αρχείο όπου ϐρίσκεται ο κώδικας υλοποίησης του module. Στο αρχείο
επικεφαλίδας ορίζουµε το αναγνωριστικό του Sink του δικτύου ως BASESTA-
TION_ADDR και το ϱυθµό γέννεσης γεγονότων ως DEFAULT_INTERVAL.

Επίσης ορίζουµε το pimsg_t, που είναι ο τύπος µηνύµατος που ϑα χρη-
σιµοποιείται σε αυτήν την υλοποίηση. Κάθε µήνυµα, εκτός από τα δεδοµένα
των αισθητήρων, περιέχει πληροφορία σχετικά µε την πηγή του µηνύµατος
(π.χ. το αναγνωριστικό του κόµβου όπου γεννήθηκε το µήνυµα) και τον τρέ-
χοντα αριθµό από hops που έχει ταξιδέψει το µήνυµα κάθε στιγµή. Επίσης
ορίζουµε έναν πίνακα neighbours[], όπου σε αυτόν τον πίνακα για κάθε κόµ-
ϐο αποθηκεύονται τα αναγνωριστικά των κόµβων του επόµενου τοµέα προς το
Sink, που αποτελείται από το σύνολο των γειτονικών κόµβων που ϐρίσκονται
ένα hop πιο κοντά στο Sink από ότι ο τρέχον κόµβος. Τέλος, κάθε κόµβος
διατηρεί τοπικά έναν µετρητή msg_counter που µετράει τον αριθµό των γεγο-
νότων που έχει γεννήσει. Αυτός ο µετρητής χρησιµοποιείται στον υπολογισµό
του ϱυθµού επιτυχούς παράδοσης γεγονότων.

Στο configuration αρχείο δηλώνουµε ότι ϑα χρησιµοποιήσουµε το com-
ponent DemoSensorC για τη γέννηση γεγονότων, το οποίο προσοµοιώνει τη
χρήση πραγµατικών αισθητήρων παράγοντας ψευδοτυχαίες τιµές. Ο λόγος
για τον οποίο κάναµε αυτήν την επιλογή είναι ότι ϑέλουµε να επικεντρωθού-
µε σε Ϲητήµατα δροµολόγησης και όχι παρακολούθησης του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, καθώς έχουµε τοποθετήσει τους αισθητήρες σε µικρό και κλειστό
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χώρο, περιµένουµε ότι όλες οι τιµές για ϑερµοκρασία, ϕωτεινότητα και υγρα-
σία ϑα είναι παρόµοιες. Επίσης χρησιµοποιούµε το RandomMlcgC compo-
nent ως γεννήτρια τυχαίων αριθµών. Αυτό το component είναι µια γρήγορα
υλοποίηση της γεννήτριας Park-Miller Minimal Standard ψευδοτυχαίων α-
ϱιθµών και παρέχει µια διεπαφή που λαµβάνει µια seed αρχικοποίηση. Με
αυτόν τον τρόπο, υποθέτοντας ότι παρέχουµε µια πλήρως τυχαία seed, δε
ϑα λάβουµε ίδιες ακολουθίες τυχαίων αριθµών κάθε ϕορά που τρέχουµε έ-
να πείραµα. Ως seed επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε τις µετρήσεις για το
τρέχων επίπεδο της µπαταρίας του αισθητήρα που µας παρέχει το VoltageC

component. Θεωρούµε ότι αυτή η τιµή περιέχει αρκετή τυχαιότητα καθώς
εξαρτιέται από πολλούς παράγοντες (π.χ. πόση ώρα έχουν χρησιµοποιηθεί οι
µπαταρίες). Κάθε ϕορά που ένας κόµβος αποφασίζει να µεταδώσει απευθείας
στο Sink, ϑέτει την εµβέλεια µετάδοσης του στο µέγιστο. Για να το κάνουµε
αυτό χρησιµοποιούµε το CC2420PacketC component που µας παρέχει τη
setPower διεπαφή.

Στο ξεκίνηµα του πρωτοκόλλου κάθε κόµβος του δικτύου κάνει όλες τις α-
παραίτητες αρχικοποιήσεις, όπως είναι η αρχικοποίηση τοπικών µεταβλητών,
πινάκων και δοµών όπως επίσης ενεργοποιεί τον ποµποδέκτη και το σχετικό
υλικό. Επίσης, αρχικοποιεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθµών χρησιµοποιώντας
ως seed το επίπεδο µπαταρίας του κόµβου. Ακόµη, κάθε κόµβος εκτός του
Sink ξεκινάει τον Timer για τη γέννηση γεγονότων. Τα γεγονότα γεννιούνται
τοπικά µε περιοδικό τρόπο και αυτή η διαδικασία ελέγχεται από έναν Timer.
Κάθε ϕορά που ενεργοποιείται ο κόµβος αυξάνει τον µετρητή των γεννηθέντων
γεγονότων. Βασιζόµενος σε πιο τοµέα ϐρισκέται, ο αισθητήρας αποφασίζει µε
πιθανότητα Pi να µεταδώσει τα δεδοµένα του απευθείας στο Sink, ή µε πι-
ϑανότητα 1 - Pi να µεταδώσει τα δεδοµένα του στον επόµενο τοµέα. Ο τύπος
που παρέχει το Pi υπολογίζεται στην εργασία [14] και είναι ίση µε

Pi = 1− 1

(i+ 1)(i− 1)

όπου i είναι ο αριθµός των hops από τον τρέχοντα τοµέα ως το Sink. Χρη-
σιµοποιώντας το RandomMlcgC component ο κόµβος γεννάει έναν τυχαίο
αριθµό 16-bit. ΄Επειτα, ο κόµβος µεταδίδει απευθείας στο Sink ή προωθεί
τα δεδοµένα στον επόµενο τοµέα ϐασιζόµενος εάν ο παρακάτω έλεγχος είναι
αληθής ή ψευδής (αντίστοιχα):

if ( DiceResult % inverse-Pi == 0 )

όπου το DiceResult είναι ένας τυχαίος αριθµός, % είναι το modulo και και
αντίστροφη πιθανότητα Pi inverse-Pi= 1/Pi ∗10000. Ο πολλαπλασιασµός της
αντίστροφης πιθανότητας µε 10000 χρησιµοποιείται εξαιτίας του γεγονότος
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ότι το TelosB χρησιµοποιεί τον MSP430 µικροελεγκτή που δεν έχει υλικό για
την υποστήριξη αριθµών κινητής υποδιαστολής. ΄Ετσι, µε αυτόν τον τρόπο
προσοµοιώνουµε τη δυνατότητα ύπαρξης αριθµών κινητής υποδιαστολής µε
τη χρήση λογισµικού. Πολλαπλασιάζουµε µε έναν µεγάλο σταθερό αριθµό
πριν από κάθε υπολογισµό. Εάν ο κόµβος αποφασίσει να µεταδώσει στον επό-
µενο τοµέα, τότε ένας άλλος τυχαίος αριθµός γεννιέται. ΄Επειτα, ϐασιζόµενος
στον αριθµό αυτό, επιλέγεται ο κόµβος του επόµενου τοµέα (neighbours[]) και
τα δεδοµένα στέλνονται σε αυτόν.

Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν ο κόµβος λάβει δεδοµένα από άλ-
λο τοµέα. Πιθανοτικά επιλέγει αν πρόκειται να µεταδώσει τα δεδοµένα του
απευθείας στο Sink ή αν ϑα τα µεταδώσει στον επόµενο τοµέα.

4.4.2 Υλοποίηση του Ei Αλγορίθµου

Για να υλοποιήσουµε αυτό το πρωτόκολλο στο TinyOS για τους αισθητή-
ϱες TelosB, ακολουθούµε την ίδια αρχιτεκτονική όπως στην προηγούµενη
ενότητα. Χρησιµοποιούµε τα ίδια components και interfaces για την αρχι-
κοποίηση και την ενεργοποίηση του υλικού (π.χ. ποµποδέκτη, LEDs, κ.α.)
όπως επίσης και για την παραγωγή τυχαίων αριθµών και τον έλεγχο της ισχύς
µετάδοσης. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιούµε έναν επιπλέον
τύπο µηνυµάτων, το NRGmsgt. Κάθε κόµβος χρησιµοποιεί αυτό το τύπο
µηνύµατος για να συλλέξει περιοδικά πληροφορίες σχετικά µε την εναποµεί-
νουσα ενέργεια των κόµβων στον επόµενο τοµέα προς το Sink και τις οποίες
αποθηκεύει σε έναν πίνακα neighbhours− nrg[]. Η συχνότητα µε την οποία
ανανεώνει τα περιεχόµενα του πίνακα neighbhours − nrg[] είναι πολύ µι-
κρότερη από το ϱυθµό γέννησης γεγονότων έτσι ώστε να µην εισάγει µεγάλο
επιπλέον επικοινωνιακό κόστος. Τέλος, κάθε ϕορά που ένας κόµβος έχει δε-
δοµένα (είτε δεδοµένα που έχει γεννήσει ο ίδιος, είτε δεδοµένα που έχει λάβει
από άλλους κόµβους), συγκρίνει την εναποµείνουσα ενέργεια του µε τη µέγι-
στη τιµή του πίνακα neighbhours−nrg[]. Εάν η εναποµείνουσα ενέργεια του
κόµβου είναι µεγαλύτερη, τότε στέλνει απευθείας στο Sink. Σε διαφορετική
περίπτωση, εάν υπάρχει ένας κόµβος στον επόµενο τοµέα ο οποίος έχει πε-
ϱισσότερη εναποµείνουσα ενέργεια (ή αλλιώς έχει ξοδέψει λιγότερη ενέργεια),
τότε ο κόµβος µεταδίδει τα δεδοµένα του σε αυτόν τον κόµβο.

4.4.3 Το MeasurementsLogger Component

Υλοποιήσαµε ένα νέο component στο TinyOS το οποίο παίζει το ϱόλο της
διεπαφής διασύνδεσης µεταξύ της desktop εφαρµογής ελέγχου και το πρω-
τοκόλλου δροµολόγησης που αξιολογήσαµε στο SenseWALL. Ο ϱόλος αυτού
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του component είναι να ϑέσει τις παραµέτρους του πειράµατος (π.χ. ϱυθ-
µός γέννησης γεγονότων, ϱυθµός δειγµατοληψίας της εναποµείνουσας ενέρ-
γειας, διάρκεια του πειράµατος, κ.α.) και να παρακολουθούµε την εξέλιξη
του πρωτοκόλλου δροµολόγησης επιτρέποντας την καταγραφή των µετρικών
απόδοσης που περιγράφονται παρακάτω.

Το module αποτελείται από τέσσερα αρχεία. ΄Ενα αρχείο που περιλαµ-
ϐάνει τη δήλωση της διεπαφής του MeasurementsLogger component, ένα
αρχείο επικεφαλίδας που δηλώνονται όλες οι απαραίτητες δοµές, τύποι δε-
δοµένων και µακρο-µεταβλητές, ένα configuration αρχείο όπου γίνεται η
σύνδεση µεταξύ όλων των χρησιµοποιούµενων components και ένα πηγαίο
αρχείο που περιλαµβάνει την υλοποίηση του module µας. Το αρχείο επι-
κεφαλίδας µπορεί να δηµιουργείται αυτόµατα από την Java εφαρµογή και
περιέχει όλες τις µακρο-µεταβλητές που αντιστοιχούν στις παραµέτρους του
πειράµατος.

4.4.4 Λογισµικό για τον έλεγχο του SenseWALL

Η Java εφαρµογή που τρέχει στο Σταθµό Βάσης αυτόµατα εντοπίζει τις συ-
σκευές που είναι συνδεδεµένες στον desktop υπολογιστή µέσω των USB ϑυ-
ϱών και επιτρέπει τη διαχείριση του δικτύου και την αλληλεπίδραση µε τους
κόµβους του δικτύου π.χ. επιτρέπει τον προγραµµατισµό των κόµβων, την
επανεκκίνηση των κόµβων, την επικοινωνία µαζί τους έτσι ώστε να αλλάξει
το ϱυθµός γέννησης γεγονότων, το ϱυθµό δειγµατοληψίας της εναποµείνου-
σας ενέργειας, τη διάρκεια του πειράµατος και επιτρέπει την αποθήκευση των
πειραµατικών µετρήσεων σε µια MySQL ϐάση δεδοµένων. Επίσης, η desktop
εφαρµογή παρέχει µια διεπαφή για τον υπολογισµό µετρικών αξιολόγησης
της απόδοσης όπως: α) καθυστέρηση διάδοσης δεδοµένων, ϐ) µέση κα-
τανάλωση ενέργειας και γ) ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων.

4.5 Πειραµατική Αξιολόγηση

Κάθε κόµβος γεννάει ένα σύνολο από 1.000 γεγονότα/µηνύµατα µε ϱυθµό
0.2 γεγονότα/δευτερόλεπτο. Κάθε 50 γεγονότα (ή 250 δευτερόλεπτα) κάθε
κόµβος στέλνει την τρέχουσα ενέργεια του στο Sink. Πριν την έναρξη του
πειράµατος ϕροντίζουµε όλες οι µπαταρίες να είναι πλήρως ϕορτισµένες ώστε
να έχουµε µια κοινή αναφορά για όλα πειράµατα.
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4.5.1 Υπολογισµός Μετρικών

Υπολογίζουµε τις µετρικές απόδοσης που αναφέραµε προηγουµένως όπως
παρακάτω: α) η καθυστέρηση διάδοσης δεδοµένων που είναι ο µέσος α-
ϱιθµός hops που χρειάζονται τα δεδοµένα για να ϕτάσουν στο Sink. Κάθε
µήνυµα που γεννιέται έχει ένα πεδίο hop_counter. Κάθε ϕορά που ένας κόµ-
ϐος αναµεταδίδει ένα µήνυµα, αυξάνει το πεδίο hop_counter του µηνύµατος
πριν το προωθήσει. Για να υπολογίσουµε τη καθυστέρηση διάδοσης δεδο-
µένων για έναν κόµβο, αθροίζουµε πεδίο hop_counter για όλα τα ληφθέντα
µηνύµατα.

ϐ) η µέση κατανάλωση ενέργειας είναι µέση κατανάλωση ενέργειας ανά
κόµβο κατά τη διάρκεια λειτουργία του δικτύου (µετράµε την κατανάλωση ε-
νέργειας ανά κόµβο αφαιρώντας το επίπεδο µπαταρίας του κόµβου στο τέλος
του πειράµατος από το αρχικό επίπεδο µπαταρίας του κόµβου πριν την έ-
ναρξη του πειράµατος). Για να µετρήσουµε την κατανάλωση ενέργειας στους
κόµβους, τρέχουµε τα πειράµατα απενεργοποιώντας την παροχή ενέργειας
από τα καλώδια USB και οι κόµβοι χρησιµοποιούν µόνο τις µπαταρίες τους.
Οι κόµβοι περιοδικά δειγµατοληπτούν το τρέχων επίπεδο µπαταρίας χρησι-
µοποιώντας το Msp430InternalVoltage component του TinyOS. Στο τέλος
του πειράµατος ενεργοποιούµε την παροχή από τα USB και µέσω της Java
εφαρµογής Ϲητάµε από τους κόµβους που συµµετείχαν στο πείραµα να στεί-
λουν την εναποµείνουσα ενέργεια της µπαταρίας τους στο Σταθµό Βάσης που
αποθηκεύει όλα τα ληφθέντα δεδοµένα στη ϐάση.

γ) το ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων είναι το ποσοστό του
συνολικού αριθµού µηνυµάτων που λήφθηκαν από το Sink προς το συνο-
λικό αριθµό γεγονότων που γεννήθηκαν στο δίκτυο. Κάθε κόµβος αναθέ-
τει σε ένα νέο γεγονός/µήνυµα που γεννάει ένα αύξοντα σειριακό αριθµό
message_counter. Κατά τη λήψη στο Sink ενός µηνύµατος ενός κόµβου, για
να υπολογίσουµε το ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων του κόµβου
διαιρούµε το συνολικό αριθµό ληφθέντων µηνυµάτων από αυτόν τον κόµβο µε
τον µέγιστο σειριακό αριθµό message_counter των µηνυµάτων του κόµβου.

4.5.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Τα Σχήµατα 4.8 και 4.9 απεικονίζουν την µέση καθυστέρηση διάδοσης δε-
δοµένων ανά τοµέα και συνολικά για τα τέσσερα πρωτόκολλα. Γενικά (εκτός
από το πρωτόκολλο που κάνει µόνο απευθείας µεταδόσεις), παρατηρούµε ότι
όσο η απόσταση µεταξύ του κόµβου που γεννήθηκε ένα γεγονός και του Sink

αυξάνεται, ο χρόνος για την παράδοση του µηνύµατος αυξάνεται αναλογικά.
Πιο συγκεκριµένα, το σχήµα πολυβηµατικής διάδοσης επηρεάζετια σηµαν-
τικά από την απόσταστη, όσον αφορά την καθυστέρηση διάδοσης. Αντίθετα,
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όταν έχουµε απευθείας µεταδόσεις στο Sink, η απόσταση δεν επηρεάζει το
χρόνο παράδοσης των µηνυµάτων. Αυτά τα πειραµατικά αποτελέσµατα απει-
κονίζονται και στο Σχήµα 4.9 όπου η απόδοση των πρωτοκόλλων Ei και Pi
ϐρίσκεται µεταξύ των δύο ακραίων σχηµάτων της µόνο πολυβηµατικής µε-
τάδοσης και του σχήµατος των απευθείας µεταδόσεων. ΄Ετσι τα πρωτόκολλα
εξισορρόπησης ενέργειας επιτυγχάνουν ένα καλό trade-off µεταξύ καθυστέ-
ϱησης διάδοσης και κόστους. Αυτό οφείλεται στην υβριδική ϕύση των δύο
πρωτοκόλλων. Σηµειώστε ότι λόγω του διαφορετικού τρόπου µε τον οποίο τα
πρωτόκολλα Ei και Pi αποφασίζουν να κάνουν απευθείας µετάδοση ή να µε-
ταδώσουν στον επόµενο τοµέα, υπάρχει µια σηµαντική διαφοροποίηση τους
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Καθώς το Ei είναι πιο επιρρεπές σε
απευθείας µεταδόσεις έχει µικρότερους χρόνους καθυστέρησης διάδοσης.
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Σχήµα 4.8: Μέση καθυστέρηση διάδοσης δεδοµένων ανά τοµέα.

Τα Σχήµατα 4.10 και 4.11 απεικονίζουν τα πειραµατικά αποτελέσµατα
σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας. ΄Οπως αναµένονταν, όταν χρησιµο-
ποιούνται απευθείας µεταδόσεις για την παράδοση των δεδοµένων στο Sink,
οι πιο αποµακρυσµένοι κόµβοι από το Sink καταναλώνουν αρκετά περισσό-
τερη ενέργεια µέχρι και 240% περισσότερη ενέργεια από ότι οι κόµβοι που
ϐρίσκονται κοντά στο Sink. Από την άλλη µεριά, όταν χρησιµοποιείται πολυ-
ϐηµατική µετάδοση, οι κόµβοι που ϐρίσκονται κοντά στο Sink καταναλώνουν
σχεδόν τη διπλή ενέργεια σε σχέση µε τους υπόλοιπους κόµβους. Αυτό οφεί-
λεται στο bottleneck που δηµιουργείται στην περιοχή γύρω από το Sink όταν
χρησιµοποιείται µόνο πολυβηµατική µετάδοση. Το Pi πρωτόκολλο καταφέρ-
νει να εξισορροπήσει την κατανάλωση ενέργειας στους κόµβους του δικτύου,
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Σχήµα 4.9: Συνολική καθυστέρηση διάδοσης δεδοµένων.

οι οποίοι καταναλώνουν σχεδόν την ίδια ποσότητα ενέργειας. Συνολικά, το
σχήµα της πολυβηµατικής µετάδοσης και των απευθείας µεταδόσεων αντι-
προσωπεύουν τα δύο άκρα µε την απόδοση των πρωτοκόλλων εξισορρόπησης
ενέργειας να ϐρίσκεται ανάµεσα τους. Προσέξτε ότι το Ei πρωτόκολλο κατα-
ναλώνει λίγο περισσότερη ενέργεια από ότι το Pi πρωτόκολλο. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το Ei πρωτόκολλο είναι πιο επιρρεπές στις απευθείας µετα-
δόσεις σε σχέση µε το Pi πρωτόκολλο.
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Σχήµα 4.10: Μέση κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα.
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Σχήµα 4.11: Συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Τα Σχήµατα 4.12 και 4.13 απεικονίζουν το ποσοστό επιτυχούς παράδοσης
δεδοµένων κάθε πρωτοκόλλου στο Sink. Μελετώντας κάθε τοµέα ξεχωριστά,
παρατηρούµε ότι όλα τα πρωτόκολλα έχει παρόµοια συµπεριφορά. Η από-
κλιση των αποτελεσµάτων οφείλεται στο γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός
από κόµβους τοποθετήθηκε σε έναν πολύ περιορισµένο χώρο (27 κόµβοι σε
µια περιοχή 15 τ.µ). Συνολικά όλα τα πρωτόκολλα έχουν παρόµοιες επι-
δόσεις όσον αφορά το ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων. Ωστόσο,
σηµειώνουµε ότι αυτά τα πειραµατικά αποτελέσµατα αφορούν το δίκτυο το
οποίο είναι παραµένει συνδεδεµένο. Εάν αφήναµε το δίκτυο να λειτουρ-
γήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι να αρχίσουν να εξαντλούνται οι
µπαταρίες των κόµβων, ϑα ϐλέπαµε ότι τα πρωτόκολλα χωρίς εξισορρόπηση
ενέργειας ϑα οδηγούσαν νωρίτερα σε αποσύνδεση του δικτύου και έτσι το πο-
σοστό επιτυχούς παράδοσης ϑα ήταν πολύ µικρότερο από τα δύο πρωτόκολλα
εξισορρόπησης ενέργειας.

4.6 Συµπεράσµατα και Μελλοντική Εργασία

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαµε τα πειραµατικά αποτελέσµατα της από-
δοσης τεσσάρων αλγορίθµων δροµολόγησης στο πειραµατικό δίκτυο αισθη-
τήρων SenseWALL. Αυτοί οι αλγόριθµοι περιλαµβάνουν δύο υβριδικά (συν-
δυάζοντας single-hop και µακρινές µεταδόσεις) σχήµατα εξισορρόπησης ε-
νέργειας τα οποία συγκρίνουµε µε δύο µη υβριδικές στρατηγικές µε µόνο
πολυβηµατικές ή µόνο αποµακρυσµένες µεταδόσεις. Παρουσιάσαµε επίσης
την αρχιτεκτονική υλικού και λογισµικού του πειραµατικού δικτύου µας και
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Σχήµα 4.12: Ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων ανά τοµέα.
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Σχήµα 4.13: Συνολικό ποσοστό επιτυχούς παράδοσης δεδοµένων.

συζητήσαµε για το πως αντιµετωπίσαµε λεπτοµέρειες και ϑέµατα που προ-
έκυψαν κατά την υλοποίηση αλγορίθµου υψηλού επιπέδου σε πραγµατικό
περιβάλλον. Τα λεπτοµερή πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε επιβεβαίωσαν
τα ϑεωρητικά αποτελέσµατα για την απόδοση των πρωτοκόλλων. Τα πρωτό-
κολλα εξισορρόπησης ενέργειας που µελετήσαµε ισοκατανέµουν την κατανά-
λωση ενέργειας στους κόµβους του δικτύου, επιτυγχάνοντας καλά trade-offs
µεταξύ ενέργειας και καθυστέρησης διάδοσης δεδοµένων.

Σκοπεύουµε να επεκτείνουµε το υπάρχων πειραµατικό δίκτυο µε δύο τρό-
πος, αυξάνοντας το συνολικό αριθµό κόµβων του δικτύου και επεκτείνοντας το
δίκτυο σε µια µεγαλύτερη περιοχή ενδιαφέροντος η οποία ϑα έχει µεγαλύτερο
ενδιαφέρον από την άποψη της ύπαρξης εµποδίων. Επιπλέον, σκοπεύουµε
να υλοποιήσουµε περισσότερους αλγορίθµους για αποφυγή εµποδίων, συλ-
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λογή δεδοµένων για κινητά δίκτυα αισθητήρων, πιθανοτικούς αλγόριθµους
διάδοσης δεδοµένων κ.α. έτσι ώστε να προκύψει µια σουίτα πρωτοκόλλων
για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Τέλος, σκοπεύουµε να αναπτύξουµε ένα
web-interface το οποίο ϑα επιτρέπει την αποµακρυσµένη παρακολούθηση,
τον έλεγχο και τον πειραµατισµό του πειραµατικού µας δικτύου.
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Κεφάλαιο 5

Επίλογος

Σε αυτή την εργασία έγινε µια εισαγωγή στα Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων
και τονίστηκαν τα ϐασικά χαρακτηριστικά αυτών των πολύ ιδιαίτερων δικτύων
τα οποία τα καθιστούν διαφορετικά από τα άλλα αδ-ηος ασύρµατα δίκτυα
ή δίκτυα πλέγµατος (µεση). Επίσης, παρουσιάστηκαν µερικές εφαρµογές
σε δίκτυα αισθητήρων και παρουσιάσαµε τους παράγοντες που επηρεάζουν
το σχεδιασµό ενός δικτύου αισθητήρων. Ακόµη, κάναµε µια εισαγωγή στα
κινητά δίκτυα αισθητήρων όπου οι αισθητήρες µπορούν να είναι αυτόνοµα
κινητοί (π.χ. µε την ϐοήθεια τροχών, ή µε άλλα µέσα), ή να τοποθετούνται
σε κινητούς µεταφορείς (π.χ. ανθρώπους, Ϲώα, ϱοµπότ). Η κινητικότητα
στα δίκτυα αισθητήρων µπορεί να µας προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στο
χειρισµό του δικτύου.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκε σε λεπτοµέρεια µία καινοτόµα τεχνική για
τη διάδοση δεδοµένων προς ένα στατικό σταθµό ϐάσης µέσα σε ένα κινητό δί-
κτυο αισθητήρων που χαρακτηρίζεται από έντονη και δυναµική κινητικότητα
των κόµβων του. Για να συλλάβουµε αφαιρετικά τη δυναµική κινητικότητας
των αισθητήρων προτείνουµε µια νέα δικτυακή παράµετρο, το κατευθυντι-
κό επίπεδο κινητικότητας, που συλλαµβάνει πόσο γρήγορα και πόσο κον-
τά κινείται στο σταθµό ϐάσης κάθε κινητός αισθητήρας. Εκµεταλλευόµενοι
την κινητικότητα σε µια ϕτηνή λύση για αντικατάσταση της συνδεσιµότη-
τας και της πλεονάζουσας µετάδοσης δεδοµένων, παρέχουµε κατανεµηµένα,
προσαρµοστικά πρωτόκολλα διάδοσης δεδοµένων που ϐελτιώνουν σηµαντικά
(ειδικότερα τη καθυστέρηση διάδοσης δεδοµένων) όταν συγκρίνονται µε άλ-
λες µεθόδους της τρέχουσας ϐιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριµένα, η µεταφορά
δεδοµένων χρησιµοποιείται όταν η κινητικότητα είναι υψηλή, ενώ στην πε-
ϱίπτωση της υψηλής κινητικότητας είτε εφαρµόζουµε πλεονασµό δεδοµένων
ή χρησιµοποιούµε µακρινές ασύρµατες µεταδόσεις για να επιταχύνουµε τη
διάδοση των δεδοµένων.

Επίσης, παρουσιάσαµε τα πειραµατικά αποτελέσµατα της απόδοσης τεσ-
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σάρων αλγορίθµων δροµολόγησης στο πειραµατικό δίκτυο αισθητήρων Sen-
seWALL. Αυτοί οι αλγόριθµοι περιλαµβάνουν δύο υβριδικά (συνδυάζοντας
single-hop και µακρινές µεταδόσεις) σχήµατα εξισορρόπησης ενέργειας τα ο-
ποία συγκρίνουµε µε δύο µη υβριδικές στρατηγικές µε µόνο πολυβηµατικές ή
µόνο αποµακρυσµένες µεταδόσεις. Παρουσιάσαµε επίσης την αρχιτεκτονική
υλικού και λογισµικού του πειραµατικού δικτύου µας και συζητήσαµε για
το πως αντιµετωπίσαµε λεπτοµέρειες και ϑέµατα που προέκυψαν κατά την
υλοποίηση αλγορίθµου υψηλού επιπέδου σε πραγµατικό περιβάλλον. Τα
λεπτοµερή πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε επιβεβαίωσαν τα ϑεωρητικά
αποτελέσµατα για την απόδοση των πρωτοκόλλων. Τα πρωτόκολλα εξισορρό-
πησης ενέργειας που µελετήσαµε ισοκατανέµουν την κατανάλωση ενέργειας
στους κόµβους του δικτύου, επιτυγχάνοντας καλά trade-offs µεταξύ ενέργειας
και καθυστέρησης διάδοσης δεδοµένων.

Στο µέλλον, σκοπεύουµε να επεκτείνουµε το υπάρχων πειραµατικό δίκτυο
µε δύο τρόπος, αυξάνοντας το συνολικό αριθµό κόµβων του δικτύου και επε-
κτείνοντας το δίκτυο σε µια µεγαλύτερη περιοχή ενδιαφέροντος η οποία ϑα
έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άποψη της ύπαρξης εµποδίων. Επιπλέ-
ον, σκοπεύουµε να υλοποιήσουµε περισσότερους αλγορίθµους για αποφυγή
εµποδίων, συλλογή δεδοµένων για κινητά δίκτυα αισθητήρων, πιθανοτικούς
αλγόριθµους διάδοσης δεδοµένων κ.α. έτσι ώστε να προκύψει µια σουίτα
πρωτοκόλλων για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Ακόµη, σκοπεύουµε να α-
ναπτύξουµε ένα web-interface το οποίο ϑα επιτρέπει την αποµακρυσµένη
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον πειραµατισµό του πειραµατικού µας
δικτύου.

Τέλος, σκοπός µας είναι να µελετήσουµε το πρόβληµα εξισορρόπησης
κατανάλωσης ενέργειας σε κινητά δίκτυα και σε δίκτυα όπου η πυκνότητα
των κόµβων δεν είναι οµοιόµορφη.
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