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Περίληψη 

 

  Ο ανερχόμενοσ κλάδοσ των αςφρματων δικτφων αιςκθτιρων (Wireless Sensor 

Networks - WSNs) ςυνδυάηει δυνατότθτα αίςκθςθσ, υπολογιςμοφ και επικοινωνίασ 

ςε μια μικρι ςυςκευι. Ενϊ οι δυνατότθτεσ ενόσ και μόνο κόμβου – αιςκθτιρα 

(mote) είναι ελάχιςτεσ, θ ςυνφπαρξθ πολλϊν τζτοιων ςυςκευϊν δικτυακά 

ςυνδεδεμζνων μπορεί να οδθγιςουν ςε νζεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ. Κφριοσ 

ςτόχοσ αυτϊν των μικρϊν ςυςκευϊν – κόμβων είναι θ δειγματολθψία διάφορων 

φυςικϊν μεγεκϊν, θ επεξεργαςία αυτϊν των μεγεκϊν – μετριςεων και τζλοσ, θ 

επικοινωνία του κάκε κόμβου με άλλουσ με ςτόχο τθν μετάδοςθ αυτϊν των 

μετριςεων – πλθροφορίασ αςφαλϊσ και αξιόπιςτα. 

 

  Σα κφρια χαρακτθριςτικά αυτϊν των κόμβων όπωσ, μικρό μζγεκοσ, χαμθλό κόςτοσ, 

αυτονομία και δυνατότθτα επικοινωνίασ είναι που τα κάνουν τόςο ευζλικτα 

προςδίδοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα για ανάπτυξθ και υλοποίθςθ χιλιάδων 

εφαρμογϊν. Σα αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων μποροφν να ςυμβάλουν ςε κρίςιμεσ 

εφαρμογζσ που δεν περιορίηονται αποκλειςτικά ςτον ερευνθτικό και  επιςτθμονικό 

χϊρο αλλά επεκτείνονται και ςτον χϊρο τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ, όπωσ 

παρακολοφκθςθ και επίβλεψθ αςκενϊν, πρόβλεψθ και αντιμετϊπιςθ φυςικϊν 

καταςτροφϊν, οικιακζσ εφαρμογζσ, και ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ του ατόμου και τθσ κοινωνίασ ωσ ςφνολο. 

 

  το πλαίςιο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ζγινε προςπάκεια προςζγγιςθσ 

μιασ ανεξερεφνθτθσ ζωσ τϊρα ςε βάκοσ εφαρμογισ Αςυρμάτων Δικτφων 

Αιςκθτιρων, των λεγόμενων «ζξυπνων» πόλεων, ωσ προσ τισ επικοινωνιακζσ 

απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που κζτει και μια προςπάκεια καταγραφισ και 

αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ WSN τεχνολογιϊν υλικοφ και 

επικοινωνιακϊν τεχνικϊν ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ. 

Παρουςιάηονται πειραματικά δεδομζνα από μετριςεισ που διεξιχκθςαν ςε 

εξωτερικό περιβάλλον και εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με 

μελλοντικζσ κατευκφνςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 



  
     9 

 
  

Abstract 

 

  The increasingly interesting research field of Wireless Sensor Networks combines 

the possibility of sensing, computing and networking in a small device. While the 

capabilities of a single sensor node are limited, the combination of multiple such 

devices communicating over a network may lead to new technological possibilities 

and challenges. The main goal of these device nodes is the sampling of several 

physical values, their processing and the communication of the results to other 

nodes in a safe and reliable way.  

 

The main characteristics of wireless sensor nodes such as the small size, the low cost, 

autonomy and communication capacity render them flexible and suitable for the 

development of thousands of applications.  Wireless sensor networks are most 

popular for critical applications that go beyond the research and scientific domain 

expanding to health, environment and security application classes, like surveillance, 

patient monitoring, natural disaster prediction and home applications, targeted to 

improve the quality of life of a single person and of society in general. 

 

In the context of this master thesis, the state of the art of a WSN application has 

been investigated, namely smart cities application field, with respect to the imposed 

networking requirements and communicational restrictions as well as the analysis 

and evaluation of the behavioral performance of WSN hardware and communication 

technologies as far as these requirements and limits are concerned. Finally, 

experimental results are presented based on measurements conducted outdoors 

and useful conclusions are extracted forming a future roadmap.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΑΤΡΜΑΣΑ ΔΙΚΣΤΑ 
ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ    

 
 

 

 

1.1 Οριςμόσ ενόσ Wireless Sensor Network 

   

   Ζνα αςφρματο δίκτυο αιςκθτιρων (WSN) είναι ζνα αςφρματο δίκτυο που 

αποτελείται από χωρικά κατανεμθμζνεσ ςυςκευζσ, ο οποίεσ αποτελοφν τουσ 

κόμβουσ του δικτφου και χρθςιμοποιοφν αιςκθτιρεσ για να  παρατθροφν και να 

μετροφν ςυνεργατικά ποικιλία δεδομζνων που αφοροφν το φυςικό τουσ 

περιβάλλον, όπωσ κερμοκραςία, ιχο, πίεςθ, κίνθςθ ι ρφπουσ, ςε διαφορετικζσ 

τοποκεςίεσ (χιμα 1.1)[1].  

  Οι κόμβοι ενόσ αςφρματου δικτφου αιςκθτιρων ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Είναι μικροί, αυτόνομοι, κινθτοί ι μθ, τυχαία κατανεμθμζνοι και ζχουν τθν 

δυνατότθτα να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςε περιοχζσ που δεν υπάρχει 

εγκατεςτθμζνθ υποδομι με ςτόχο τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 

 

 Μποροφν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα να δθμιουργιςουν δίκτυο μεταξφ 

τουσ, να το λειτουργιςουν και να το ςυντθριςουν χωρίσ καμία (ι 

περιοριςμζνθ) ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, παρζχοντασ ζτςι ςτιβαρι 

επικοινωνία, θ οποία μπορεί να καλφπτει τισ ανάγκεσ μιασ μεγάλθσ 

ποικιλίασ εφαρμογϊν. 

 

 Θ τοπολογία δικτφου  που δθμιουργοφν ζχει κφριο ςτόχο τθν ςυλλογι και 

δρομολόγθςθ δεδομζνων ςε διάφορα ςθμεία του δικτφου (ςε άλλουσ 

κόμβουσ ι ςε κάποιον ςτακμό βάςθσ). Ζνασ ςτακμόσ βάςθσ μπορεί να 

επικοινωνεί  μζςω internet  ι δορυφορικά με ζναν task manager node με 

ςτόχο τθ δθμιουργία κάποιου βιομθχανικοφ βρόγχου ελζγχου ι τθν 

επεξεργαςία αυτϊν των μετριςεων. 
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Σχιμα 1.1 – Αςφρματο δίκτυο αιςκθτιρων [2] 

  

 Κάκε κόμβοσ (ι αλλιϊσ sensor node ι mote) ςε ζνα δίκτυο αιςκθτιρων είναι 

τυπικά εφοδιαςμζνοσ με ζναν radio πομποδζκτθ ι άλλθ ςυςκευι αςφρματθσ 

επικοινωνίασ, ζναν μικροελεγκτι και μια πθγι ενζργειασ, ςυνικωσ μια μπαταρία.  

Σόςο το μζγεκοσ όςο και το κόςτοσ ενόσ mote είναι αρκετά μεταβλθτά και 

εξαρτϊνται κυρίωσ από το μζγεκοσ του δικτφου αιςκθτιρων και τθν 

πολυπλοκότθτα που απαιτεί κάκε κόμβοσ. Οι περιοριςμοί ςτο μζγεκοσ και ςτο 

κόςτοσ των motes ςυνεπάγονται αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ ςε πόρουσ όπωσ  

ενζργεια, μνιμθ, υπολογιςτικι ταχφτθτα και εφροσ ηϊνθσ. Σα motes είναι επίςθσ 

επιρρεπι ςε αποτυχίεσ και εφκολα καταρρζουν, ζχουν όμωσ τθν δυνατότθτα 

γριγορθσ ανάκαμψθσ. 

 

1.2 Εφαρμογζσ WSNs 

  Λόγω τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ αυτοδυναμίασ, τθσ ευελιξίασ και τθσ ευκολίασ τθσ 

επζκταςθσ των WSN, υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία από εφαρμογζσ. ε αυτό 

ςυμβάλλει ιδιαίτερα και το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τουσ, ότι μποροφν 

εφαρμοςτοφν ςε περιβάλλον με ςχεδόν οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. ςε 

πεδία μάχθσ και βακιοφσ ωκεανοφσ.  

  Θ ανάπτυξθ των αςυρμάτων δικτφων αιςκθτιρων  παρακινικθκε αρχικά από 

ςτρατιωτικζσ εφαρμογζσ όπωσ θ επιτιρθςθ του πεδίου μάχθσ. Παρόλα αυτά, τα 

αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςε πολλζσ βιομθχανικζσ 
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και αςτικζσ εφαρμογζσ, όπωσ  παρακολοφκθςθ τθσ βιομθχανικισ διαδικαςίασ,  

περιβαλλοντικι και οικιςτικι παρακολοφκθςθ,  εφαρμογζσ ςχετικζσ με τθν υγεία, 

οικιςτικι αυτοματοποίθςθ, ζλεγχοσ τθσ κυκλοφοριακισ κίνθςθσ και άλλα. 

 

1.2.1 Τομζασ του περιβάλλοντοσ 

  Θ χριςθ των Αςυρμάτων Δικτφων Αιςκθτιρων ςε περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ 

μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων απόκριςθσ ςε κινδφνουσ [3]. Σα 

δίκτυα αιςκθτιρων ςιμερα ζχουν εξελιχκεί ςε ‘ζξυπνα’ δίκτυα. Σα δίκτυα αυτά 

αποτελοφνται από κόμβουσ και επικοινωνιακά ςυςτιματα, που  αποςτζλλουν τα 

δεδομζνα τουσ ςε κάποιον Server (Sensor Network Server) όπου και γίνεται θ 

επεξεργαςία και ο ςυνδυαςμόσ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων από πολλοφσ 

κόμβουσ. Δίκτυα μεγάλθσ κλίμακασ και ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ τείνουν να 

χρθςιμοποιοφν μεγάλουσ και ςυγκεκριμζνου ςκοποφ κόμβουσ για να καλφψουν μια 

μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι. Δίκτυα πολλαπλισ λειτουργίασ και περιοριςμζνθσ 

τοπικότθτασ παρακολουκοφν ςυνικωσ με λεπτομζρεια μια μικρι γεωγραφικι 

περιοχι, ςυχνά με αςφρματα ad-hoc ςυςτιματα. 

 Σα Περιβαλλοντικά Δίκτυα Αιςκθτιρων τείνουν να γίνουν βαςικό εργαλείο ζρευνασ 

για τθν Επιςτιμθ του Περιβάλλοντοσ. Προςφζρουν “εικονικι” ςφνδεςθ με το 

περιβάλλον κακϊσ και επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν  μελζτθσ των 

περιβαλλοντικϊν διαδικαςιϊν. Τπάρχουν τζςςερισ αντιπροςωπευτικζσ κατθγορίεσ   

εφαρμογϊν: 

Α) Μετεωρολογική Παρακολοφθηςη  

 Για εφαρμογζσ Πρόβλεψθσ Καιροφ ζνα μεγάλθσ κλίμακασ δίκτυο, αποτελοφμενο 

από μικροςκοπικοφσ μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ, μπορεί να ςτθκεί για να 

προβλζπει τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ. Κάκε κόμβοσ κα πρζπει να μπορεί να μετρά 

κερμοκραςία, υγραςία,  πίεςθ, κατεφκυνςθ και ταχφτθτα αζρα, παρζχοντασ ςτουσ 

μετεωρολόγουσ ζνα τεράςτιο ποςό δεδομζνων που αυξάνει κατά πολφ τθν 

αξιοπιςτία των προβλζψεων. 

 Οι εφαρμογζσ Πρόβλεψθσ Μετεωρολογικϊν Καταςτροφϊν (πλθμφρεσ, τυφϊνεσ, 

ξθραςίεσ) ζχουν ςτόχο τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ και ανίχνευςθ των φαινομζνων και 

τθν ζγκυρθ προειδοποίθςθ ϊςτε αποφευχκοφν ανκρϊπινεσ απϊλειεσ και υλικζσ 

καταςτροφζσ. 

  ε αυτι τθν κατθγορία ανικει και θ εφαρμογι τθσ πυρανίχνευςθσ. Εάν δεν 

οφείλεται ςε εμπρθςτικι ενζργεια, θ πρόβλεψθ μιασ πυρκαγιάσ είναι προβλζψιμθ 

κακϊσ οι καιρικζσ ςυνκικεσ που μποροφν να προκαλζςουν πυρκαγιά είναι 

προβλζψιμεσ. Ζτςι μποροφν να αναπτυχκοφν ςχετικζσ τεχνικζσ ανίχνευςθσ τζτοιων 
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ςυνκθκϊν ςε περιοχζσ που είναι επιρρεπείσ ςε πυρκαγιζσ. Εξαιτίασ τθσ δυνατότθτάσ 

τουσ να εκτείνονται ευρζωσ και πυκνά ςε ζνα περιβάλλον, τα WSN αποτελοφν μια 

καλι επιλογι ςτθν πυρανίχνευςθ, παρζχοντασ άμεςθ προειδοποίθςθ και εντοπιςμό 

τθσ κζςθσ τυχόν επικείμενθσ πυρκαγιάσ (Εικόνα 1.2). 

 

 Σα ςθμαντικά ςθμεία που κακιςτοφν τα WSN ωσ κατάλλθλθ τεχνολογία για αυτζσ 

τισ εφαρμογζσ είναι: 

 υνεχισ ςυλλογι δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο. 

 υντονιςμζνθ και ακριβισ παροχι ςυναγερμοφ. 

 Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ευρείασ περιοχισ χωρίσ πρότερθσ 

εγκατεςτθμζνθσ υποδομισ και με χαμθλό κόςτοσ. 

 

 
Εικόνα 1.2 – Πυρανίχνευςθ με WSN 

 

Β) Γεωλογική Παρακολοφθηςη 

  Θ γεωλογικι παρακολοφκθςθ αναφζρεται ςε ζλεγχο, επιτιρθςθ και μελζτθ 

γεωλογικϊν μεγεκϊν όπωσ υπόγεια κερμοκραςία, υδατικό περιεχόμενο, ςειςμικι 

δραςτθριότθτα κ.α.  με ςτόχο τθν πρόβλεψθ καταςτροφϊν όπωσ ςειςμοί, 

κατολιςκιςεισ, τςουνάμι, θφαιςτειακι ζκρθξθ κτλ. 

 Σα αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων αποτελοφν και εδϊ κατάλλθλθ, και ίςωσ 

μοναδικά αξιόπιςτθ, τεχνολογία. 
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Γ) Παρακολοφθηςη Οικοςυςτήματοσ 

  Σα WSN που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρακολοφκθςθ οικοςυςτθμάτων 

δθμιουργοφν μια κατθγορία εφαρμογϊν με πολυάρικμα δυνατά οφζλθ για τθ 

μελζτθ τθσ φφςθσ, τθν βελτίωςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, επειδι μποροφν να παρζχουν πλθροφορίεσ για διάφορεσ 

περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςφνκεςθσ του εδάφουσ 

και του αζρα κακϊσ επίςθσ και τθσ γενικισ ςυμπεριφοράσ των διάφορων φυτικϊν 

και ηωικϊν οργανιςμϊν. Επίςθσ, με τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και καταγραφι τουσ 

ςε βάςεισ δεδομζνων, εξαςφαλίηουν μακροπρόκεςμα τον αυτόματο προςδιοριςμό- 

αναγνϊριςθ και τθν ανάλυςθ τυχϊν ςυναφϊν γεγονότων που ςυμβαίνουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο κάκε φορά περιβάλλον-οικοςφςτθμα που τίκεται υπό 

παρακολοφκθςθ. (Γνωςτι εφαρμογι αποτελεί θ Great Duck Island Habitat 

Monitoring [5]) 

 

Δ) Παρακολοφθηςη Ρφπανςησ 

 

  Σα επίπεδα μόλυνςθσ του αζρα, του νεροφ, τθσ γθσ ακόμθ και τα επίπεδα 

ακουςτικισ ρφπανςθσ μποροφν να ανιχνευκοφν, να ελεγχκοφν και να 

παρακολουκθκοφν από WSN. Κακϊσ τα χθμικά, βιολογικά, φυςικά ι ραδιενεργά 

απόβλθτα μιασ περιοχισ είναι πικανό να απαγορεφουν τθν ανκρϊπινθ παρουςία 

ςτθν περιοχι αυτι για ςυλλογι δεδομζνων ι εγκατάςταςθ επικοινωνιακισ δομισ, θ 

χριςθ τθσ τεχνολογίασ των WSN κρίνεται ιδιαίτερα πλεονεκτικι. 

 

E) Παρακολοφθηςη Ενζργειασ  

 

   Οι Βιομθχανικοφ-Εμπορικοφ Περιβάλλοντοσ και οι Οικιακοφ Περιβάλλοντοσ 

εφαρμογζσ αυτισ τθσ κατθγορίασ ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο  τθν μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και ςυνεπϊσ τθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Θ χριςθ WSN 

εδϊ  βοθκά ςτον προςδιοριςμό  πρακτικϊν που οδθγοφν ςε καταςπατάλθςθ 

ενζργειασ, και ςυνεπϊσ ςε αποφυγι των πρακτικϊν αυτϊν,  με τθν παρακολοφκθςθ 

κρίςιμων παραγόντων όπωσ θ κερμοκραςία και θ ανκρϊπινθ παρουςία και με τθν 

λιψθ κατάλλθλων αποφάςεων όπωσ πχ. το κλείςιμο ενόσ διακόπτθ.  

 

  θμαντικό παράδειγμα ςτθν κατθγορία αυτι θ χριςθ WSN για δθμιουργία 

«ζξυπνων» κτθρίων (smart buildings). Κάποια χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ αυτι 

είναι: 

 Ευζλικτθ διαχείριςθ φωτιςμοφ και των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ-ψφξθσ. 

 Αυτόματοσ ζλεγχοσ διαφόρων ςυςκευϊν. 

 Καταγραφι υψθλισ ακρίβειασ τθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ. 
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 Ενςωματωμζνθ νοθμοςφνθ για βελτιςτοποίθςθ κατανάλωςθσ φυςικϊν 

πόρων. 

 

 

1.2.2 Τομζασ τθσ υγείασ 

 Θ τεχνολογία των Αςυρμάτων Δικτφων Αιςκθτιρων μπορεί να επθρεάςει  ζνα 

πλικοσ εφαρμογϊν ςχετικϊν με τθν υγεία όπωσ ιατρικι περίκαλψθ, προ- και μζτα-

κλινικι παρακολοφκθςθ του αςκενι, διάςωςθ ανκρϊπων και ζγκαιρθ 

προειδοποίθςθ αςκενειϊν[6]. Επιπλζον ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ ςθμαντικϊν 

κοινωνικϊν προβλθμάτων όπωσ θ φροντίδα χρόνιων αςκενϊν, θλικιωμζνων 

ανκρϊπων  και ανκρϊπων με νοθτικι ι φυςικι αναπθρία. Όχι μόνο βελτιϊνουν 

δθλαδι τθν ποιότθτα ηωισ του ατόμου αλλά και ωφελοφν τθν κοινωνία ωσ ςφνολο. 

  Μια ςχετικι κατθγοριοποίθςθ είναι θ εξισ: 

Α) Παρακολοφθηςη Αςθενών 

 Ο κφριοσ ςτόχο είναι θ  παρακολοφκθςθ των ηωτικϊν ςθμάτων ενόσ αςκενι όχι 

μόνο ςτο νοςοκομείο αλλά και ςτο ςπίτι. Ζνασ αςκενισ κα μποροφςε να φοράει ζνα 

μικρό, αςφρματο αιςκθτιρα ηωτικϊν ςθμάτων που κα επιτρζπει τθν αδιάλειπτθ 

παρακολοφκθςθ τα υγείασ του.  Σα τωρινά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται για 

μακρόχρονθ παρακολοφκθςθ αςκενϊν χρθςιμοποιοφν καλϊδια και άρα υςτεροφν 

ςε ευελιξία ςε αντίκεςθ με τα WSN. Άλλοσ ςθμαντικόσ ςτόχοσ είναι ο ζγκαιροσ 

εντοπιςμόσ (tracking)  γιατρϊν ι αςκενϊν ςε νοςοκομειακό περιβάλλον για τθν 

περίπτωςθ επειγόντων περιςτατικϊν. 

Β) Βοήθεια ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ή χρόνιεσ αςθζνειεσ 

  Αςκενείσ που ζχουν χρόνιεσ προβλιματα υγείασ όπωσ διαβιτθ, καρδιακά 

προβλιματα, μόνιμα προβλιματα όραςθσ ι προβλιματα ςε ηωτικά όργανα 

μποροφν ελπίηουν ςε ςθμαντικι βοικεια από τθν τεχνολογία των WSN. Γίνονται 

ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για παραγωγι αιςκθτιρων πολφ μικρϊν ςε μζγεκοσ και 

ικανϊν να τοποκετθκοφν ςτο εςωτερικό του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ϊςτε να 

παρακολουκοφν και να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςε άμεςο επίπεδο, διαρκϊσ και 

ταχφτατα ζτςι ϊςτε να παρζχουν κρίςιμουσ ςυναγερμοφσ. 

 

 

 

Γ) Διάςωςη Ανθρώπων 

    ε περιςτατικά ζκτακτθσ ανάγκθσ ι καταςτροφϊν, αν οι άνκρωποι είναι 

εξοπλιςμζνοι με μικροφσ, αςφρματουσ κόμβουσ, οι ομάδεσ διάςωςθσ και ιατρικισ 
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περίκαλψθσ κα μποροφν πολφ γρθγορότερα να εντοπίηουν τα κφματα και να 

αποφεφγουν κακυςτεριςεισ και προχειρότθτεσ. Αυτοί οι αιςκθτιρεσ μποροφν αν 

παρζχουν ςυνεχϊσ δεδομζνα ςε κοντινοφσ διαςϊςτεσ, οι οποίοι μποροφν αν 

χρθςιμοποιοφν PDA ι PC-based ςυςτιματα για να λαμβάνουν τα δεδομζνα. Ζτςι 

επιτυγχάνεται πολλαπλόσ, γριγοροσ και επιτυχισ εντοπιςμόσ και διάςωςθ 

αςκενϊν. Σζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι διάςωςθ από φωτιά, ςε ορυχείο, από 

χιονοςτιβάδα, από εγκλωβιςμό από ςειςμό κ.α.. 

 

Δ) Ζξυπνα Περιβάλλοντα 

  Άλλθ μία καινοτόμα εφαρμογι των WSN είναι τα ζξυπνα περιβάλλοντα για 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςε οικιακό περιβάλλον. Σζτοιεσ εφαρμογζσ 

υλοποιοφνται με ζνα ςφνολο από υπζρυκρουσ αιςκθτιρεσ, υπολογιςτζσ, βιο-

αιςκθτιρεσ και κάμερεσ που διαμορφϊνουν ζναν ζξυπνο χϊρο που παρακολουκεί 

τισ δραςτθριότθτεσ, τισ ςυνικειεσ, τα ηωτικά ςιματα των κατοίκων κ.α. 

παραμζνοντασ διαφανζσ ςτουσ κατοίκουσ και παρζχοντασ τουσ ζνα 

αυτοματοποιθμζνο περιβάλλον και ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν που αναβακμίηουν τον 

τρόπο ηωισ τουσ. Παραδείγματα τζτοιων ςυςτθμάτων είναι το Smart Medical Home 

του Πανεπιςτθμίου του Rochester και το Georgia’s Tech Aware Home. 

 

 

1.2.3 Τομζασ τθσ αςφάλειασ 

 Θ ζρευνα που διεξάγεται ςτισ Θ.Π.Α πάνω ςτα Αςφρματα Δίκτυα Αιςκθτιρων 

εςτιάηει κυρίωσ ςε ςτρατιωτικζσ εφαρμογζσ. Αυτόσ ο τομζασ εφαρμογϊν δεν 

περιλαμβάνει μόνο μια ευρεία γκάμα από προκλιςεισ (ιχνθλάτθςθ ςτόχου και 

εντοπιςμόσ, ανίχνευςθ τοξικϊν χθμικϊν, διάςωςθ, εκνικι αςφάλεια), αλλά ζχει 

επίςθσ κακορίςει τθν κοινι κεϊρθςθ των WSN ωσ ευρείασ κλίμακασ, multi-hop ad 

hoc δίκτυο με περιοριςμζνουσ πόρουσ και με ενεργειακά περιοριςμζνουσ κόμβουσ. 

Θ ζρευνα ςτον ευρωπαϊκό χϊρο επικεντρϊνεται περιςςότερο ςε πολιτικζσ 

εφαρμογζσ. Τπάρχουν ςυνεπϊσ δφο κφριεσ κατθγορίεσ: 

Α) Πολιτικζσ εφαρμογζσ 

  υχνι εφαρμογι ςυναντοφν τα WSN ςτον τομζσ τθσ επιτιρθςθσ χϊρων 

(εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν). Επιτιρθςθ είναι θ διαδικαςία τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ ατόμων, αντικειμζνων  ι διαδικαςιϊν για αςφάλεια, ςυνικωσ από 

απόςταςθ γεγονόσ που απαιτεί χριςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ WSN [4,5]. 

Συπικζσ εφαρμογζσ είναι θ επιτιρθςθ οικιακοφ χϊρου και προςωπικισ περιουςίασ, 

δρόμων, δθμοςίων κτθρίων (Εικόνα 1.3), πάρκων, φυλακϊν, αεροδρομίων κ.τ.λ.  
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   Ζνα WSN τοποκετθμζνο π.χ. ςε ζνα αεροδρόμιο μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά 

ςτθν αςφάλεια του χϊρου αλλά και ςτθν αποτροπι αεροπειρατειϊν, ςτθν 

ανίχνευςθ βομβϊν, ςτον εντοπιςμό ναρκωτικϊν και ςτον εντοπιςμό αποςκευϊν 

κ.α. χάρθ ςτθ ιδιότθτα των κόμβων να μποροφν να τοποκετοφνται ςε ςχεδόν 

οποιοδιποτε μζροσ και ςε ςθμεία που δεν γίνονται αντιλθπτοί αλλά και ςτθν 

πλθκϊρα αιςκθτιρων που υπάρχουν, οι οποίοι μποροφν να ςυλλζξουν πλικοσ 

φυςικϊν  δεδομζνων. 

 

Εικόνα 1.3 – Επιτιρθςθ κτθρίου με χριςθ WSN 

 

 

Β) τρατιωτικζσ εφαρμογζσ  

  Σα WSN μποροφν να αποτελζςουν ζνα αναπόςπαςτο τμιμα των ςτρατιωτικϊν 

επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων ελζγχου, επίβλεψθσ, αναγνϊριςθσ 

και ςτόχευςθσ. Θ εκτενισ παράταξθ των κόμβων αιςκθτιρων ϊςτε να καλφπτουν 

μία ευρεία ζκταςθ - χϊρο, θ ικανότθτα του αντίςτοιχου δικτφου τουσ να 

οργανϊνεται από μόνο του και θ ανοχι ςε ςφάλματα είναι μερικά από εκείνα τα 

χαρακτθριςτικά που κάνουν τα WSN πολλά υποςχόμενα όςον αφορά τισ 

ςτρατιωτικζσ εφαρμογζσ. Επίςθσ, βαςικό χαρακτθριςτικό τουσ αποτελεί και θ πυκνι 

παράταξθ των μιασ, ςυνικωσ, χριςθσ και χαμθλοφ κόςτουσ κόμβων αιςκθτιρων, 
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ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ καταςτροφισ μερικϊν από αυτοφσ δεν προκαλείται 

δυςλειτουργία ι κατάρρευςθ του δικτφου. 

  Μερικζσ ςτρατιωτικζσ εφαρμογζσ των WSN είναι: παρακολοφκθςθ φιλικϊν 

δυνάμεων, εξοπλιςμοφ και πυρομαχικϊν, επίβλεψθ πεδίων μάχθσ και ςτρατιωτικϊν 

βάςεων, αναγνϊριςθ εχκρικϊν δυνάμεων (Εικόνα 1.4) όςον αφορά τον εξοπλιςμό 

και τισ κινιςεισ τουσ, ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςτόχευςθσ, αξιολόγθςθ ηθμιϊν, 

ανίχνευςθ και αναγνϊριςθ πυρθνικϊν, βιολογικϊν και χθμικϊν απειλϊν. 

 

 
Εικόνα 1.4 – Αναγνϊριςθ εχκρικϊν δυνάμεων 

 

 

1.2.4 Άλλεσ εφαρμογζσ 

 Οι προθγοφμενοι τομείσ εφαρμογϊν που παρουςιάςτθκαν είναι οι βαςικοί αλλά 

όχι και οι μοναδικοί. Μια ντετερμινιςτικά οριςμζνθ λίςτα των εφαρμογϊν των 

WSNs δεν μπορεί να υπάρξει, διότι αυτι κα αυξάνεται διαρκϊσ ςτο μζλλον κακϊσ 

οι δυνθτικοί χριςτεσ κα μακαίνουν τθν τεχνολογία και τισ ικανότθτεσ των WSNs. 

Μζχρι ςτιγμισ θ αγορά των WSNs είναι ςχετικά περιοριςμζνθ, εξαιτίασ κυρίωσ των 

ξεχωριςτϊν χαρακτθριςτικϊν  κάκε τομζα εφαρμογϊν. Παρόλα αυτά κάποιεσ από 

τισ εφαρμογζσ, που κα περιγραφοφν ςτθν παράγραφο αυτι, ζχουν ιδθ υλοποιθκεί 

με υπάρχουςα τεχνολογία και αναφερκεί από χριςτεσ και εταιρίεσ.  

 

Α) Εφαρμογή Ιχνηλάτηςησ-Ανίχνευςησ (Tracking)  
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  ε περίπτωςθ που απαιτείται θ ιχνθλάτθςθ αντικειμζνων ςε μια περιοχι, διάφοροι 

αιςκθτιρεσ τοποκετοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυντεταγμζνεσ ζτςι ϊςτε να 

ιχνθλατοφν-ανιχνεφουν κάκε αντικείμενο που περνά μζςα από τθν ζκταςθ που 

καλφπτουν (Εικόνα 1.5). Ζτςι, ο ςτόχοσ είναι να ανιχνεφεται θ κζςθ του 

αντικειμζνου, κάκε φορά, με όςο πιο μεγάλθ ακρίβεια γίνεται. 

 

 

 
Εικόνα 1.5 – Ιχνθλάτθςθ αντικειμζνου 

 

  Σα ςυμβατικά ςυςτιματα *8,9,10+ που ζχουν αναπτυχκεί, αποςκοποφν ςτθν 

ιχνθλάτθςθ αντικειμζνου μζςω τθσ καταγραφισ, κάκε φορά, του ςθμείου ελζγχου 

εκείνου από το οποίο πζραςε το αντικείμενο τθν τελευταία φορά. Ωςτόςο, αυτά τα 

ςυςτιματα δεν μποροφν να κακορίςουν τθν τρζχουςα κζςθ ενόσ αντικειμζνου και 

καταρρζουν ςε περίπτωςθ που δεν γίνεται διζλευςθ από ςυγκεκριμζνα ςθμεία 

ελζγχου. 

 

  Αντίκετα, με τα WSN, θ κζςθ των αντικειμζνων μπορεί να ανιχνεφεται μζςω τθσ 

ανίχνευςθσ τθσ κζςθσ ενόσ κόμβου αιςκθτιρων που βρίςκεται «επικολλθμζνο» ςτο 

κάκε αντικείμενο. Ο ςυγκεκριμζνοσ κόμβοσ κα ιχνθλατείται κακϊσ μετακινείται 

μζςα ςτο πεδίο που καλφπτεται από τουσ άλλουσ κόμβουσ που αποτελοφν το WSN, 

οι οποίοι βρίςκονται ςε δεδομζνεσ κζςεισ. Ζτςι, αντί να ανιχνεφουν τθν αλλαγι 

περιβαλλοντολογικϊν ςυνκθκϊν (αλλαγι του μαγνθτικοφ πεδίου κ.λπ.), οι κόμβοι 

αιςκθτιρων παρατάςςονται ζτςι ϊςτε να ανιχνεφουν ςήματα ραδιοςυχνότητασ (RF 

signals) ωσ μθνφματα από άλλουσ κόμβουσ (ι από τον κόμβο που ιχνθλατείται). Ζνα 

τζτοιο ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα να γνωρίηει τθν ακριβι κζςθ του αντικειμζνου 

προσ ιχνθλάτθςθ και όχι μόνο τθ κζςθ που ανιχνεφτθκε τελευταία. 
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Β) Εφαρμογή Παρακολοφθηςησ Κατάςταςησ Κινητών Οχημάτων (Automotive 

Monitoring) 

  Με το automotive monitoring, το οποίο χρθςιμοποιεί καινοτόμεσ τυποποιιςεισ  

όπωσ το short-range communications (DSRC) που ζχουν ςχεδιαςτεί για επικοινωνία 

οχιματοσ με όχθμα, τα αυτοκίνθτα κα μποροφν ςφντομα να «μιλάνε» όχι μόνο 

μεταξφ τουσ αλλά και με υποδομζσ δίπλα ςτο δρόμο. Μία βραχυπρόκεςμθ 

εφαρμογι αυτϊν των «αιςκθτιρων με ρόδεσ» είναι οι ςυναγερμοί ςε περίπτωςθ 

ανάγκθσ και θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν προςταςία του οδθγοφ. Κατά τθ διάρκεια 

φρεναρίςματοσ για παράδειγμα, ζνα μινυμα ςυναγερμοφ από το αυτοκίνθτο που 

φρενάρει μπορεί να μεταδίδεται προσ τα κοντινά ϊςτε αυτά να μποροφν να λάβουν 

μζτρα  που να αποτρζψουν ζνα πικανό δυςτφχθμα. 

  Άλλεσ εφαρμογζσ ςχετικά με τθν πλθροφόρθςθ και τθν επικοινωνία ίςωσ 

ακολουκιςουν ςφντομα. Πλθροφορίεσ γφρω από τθν μθχανικι κατάςταςθ του 

αυτοκινιτου μποροφν να ςυλλζγονται, να αποςτζλλονται και να αποκθκεφονται ςε 

βάςεισ δεδομζνων ϊςτε να αποφεφγονται βλάβεσ και να δρομολογείται καλφτερα θ 

επιςκευι του αυτοκινιτου. Εξίςου ενδιαφζρουςα είναι θ εφαρμογι ςυλλογισ 

δεδομζνων πραγματικοφ χρόνου χρθςιμοποιϊντασ οχιματα με αςφρματεσ 

ςυνδζςεισ. Σα οχιματα αυτά κα μποροφν να ανταλλάξουν δεδομζνα γφρω από τισ 

ςυνκικεσ του δρόμου, τθν κυκλοφορία και τθν ταχφτθτα και κα μποροφν βάςει 

αυτϊν των δεδομζνων να βελτιςτοποιιςουν τισ διαδρομζσ τουσ και να μειϊςουν 

τθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ. 

   

 

1.3 Σχεδιαςμόσ WSN 

1.3.1 Παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ - Απαιτιςεισ 

  Οι παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ ενόσ WSN είναι  αντικείμενο μελζτθσ πολλϊν 

ερευνθτϊν. Παρόλα αυτά καμία ζρευνα μζχρι ςτιγμισ δεν ζχει ντετερμινιςτικά 

κακορίςει  όλουσ τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τον ςχεδιαςμό των δικτφων 

αιςκθτιρων και των αιςκθτιρων. Οι παράγοντεσ αυτοί είναι πολφ ςθμαντικοί 

κακϊσ παρζχουν τθν κατευκυντιρια γραμμι για τον ςχεδιαςμό ενόσ πρωτοκόλλου 

ι ενόσ αλγορίκμου για δίκτυα αιςκθτιρων. Επιπλζον, οι παράγοντεσ αυτοί 

επθρεαςμοφ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να ςυγκρικοφν διαφορετικοί 

ςχεδιαςμοί . 

 Ανοχι ςε ςφάλματα  - Κάποιοι κόμβοι του δικτφου μπορεί να αποτφχουν ι 

να εμποδιςτοφν λόγω ζλλειψθσ ενζργειασ, ι μπορεί να ζχουν κάποιο φυςικό 
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ςφάλμα ι περιβαλλοντικό εμπόδιο. Θ αποτυχία ενόσ κόμβου δεν κα πρζπει 

να επθρεάηει το ολικό ζργο του δικτφου. Αυτό είναι το κζμα τθσ αξιοπιςτίασ 

ι τθσ ανοχισ ςφαλμάτων του δικτφου. Ανοχι ςε ςφάλματα είναι θ ικανότθτα 

να διατθρείσ τισ λειτουργίεσ του δικτφου χωρίσ διακοπζσ που να οφείλονται 

ςε αποτυχίεσ κόμβων [11,12+. Θ αξιοπιςτία 𝑅𝑘 𝑡  ενόσ κόμβου  

μοντελοποιείται [12+ χρθςιμοποιϊντασ τθν Poisson κατανομι για να 

υπολογιςτεί θ πικανότθτα να μθν ζχω αποτυχία μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα 

(0,t): 

𝑅𝑘 𝑡 = 𝑒−𝜆𝑘  𝑡  

       όπου 𝜆𝑘  είναι ο ρυκμόσ αποτυχίασ του κόμβου k και t είναι θ περίοδοσ. 

 

 Κλιμάκωςθ –  Σο πλικοσ των κόμβων που ζχουν τοποκετθκεί μζςα ςτο 

φαινόμενο υπό μελζτθ μπορεί να είναι εκατοντάδεσ ι χιλιάδεσ. Ανάλογα τθν 

εφαρμογι, το πλικοσ αυτό μπορεί να φτάςει και ςτο εκατομμφριο.  Νζοι 

ςχεδιαςμοί πρζπει να μποροφν να δουλεφουν με αυτά τα νοφμερα των 

κόμβων. Πρζπει επίςθσ να χρθςιμοποιοφν και τθν υψθλι πυκνότθτα των 

δικτφων αυτϊν. Θ πυκνότθτα μ μπορεί να υπολογιςτεί *13+ ωσ   

𝜇 𝑅 =
𝑁 ∙ 𝜋𝑅2

𝐴
 

όπου Ν είναι το πλικοσ των διαςκορπιςμζνων κόμβων ςε μία περιοχι Α και 

R είναι θ εμβζλεια εκπομπισ. Βαςικά θ παραπάνω ςχζςθ δίνει το πλικοσ 

των κόμβων μζςα ςτθν ακτίνα εκπομπισ κάκε κόμβου ςτθν περιοχι Α. 

 Κόςτοσ παραγωγισ -  Εφόςον τα δίκτυα αιςκθτιρων  αποτελοφνται από ζνα 

μεγάλο αρικμό κόμβων, είναι ςθμαντικό κόςτοσ ενόσ κόμβου να κακορίηει 

το κόςτοσ ολόκλθρου του δικτφου. Αν το κόςτοσ του δικτφου είναι πιο 

μεγάλο από το κόςτοσ τοποκζτθςθσ παραδοςιακϊν αιςκθτιρων, τότε το 

δίκτυο αιςκθτιρων δεν είναι κοςτολογικά κακοριςμζνο. υνεπϊσ το κόςτοσ 

κάκε κόμβου πρζπει να είναι χαμθλό. Θ ςθμερινι τεχνολογία επιτρζπει ςε 

Bluetooth αςφρματο ςφςτθμα να είναι μικρότερο από δζκα δολάρια 

Θ.Π.Α.*14+ και ενόσ piconode κοντά ςτο ζνα δολάριο. Σο κόςτοσ λοιπόν ενόσ 

sensor node κα πρζπει να είναι κάτω από ζνα δολάριο ϊςτε τα αςφρματα 

δίκτυα αιςκθτιρων να είναι εφικτά. 

 Περιοριςμοί υλικοφ – Ζνασ sensor node  αποτελείται από τζςςερα βαςικά 

μζρθ (Εικόνα 1.6): μια μονάδα δειγματολθψίασ, μια μονάδα επεξεργαςίασ, 

ζναν πομποδζκτθ και μία μονάδα ενζργειασ. Μπορεί να διακζτει και 

επιπλζον μζρθ εξαρτϊμενα από τθν εφαρμογι όπωσ ςφςτθμα κακοριςμοφ 

κζςθσ, γεννιτρια ενζργειασ και μονάδα κίνθςθσ. Οι μονάδεσ 

δειγματολθψίασ ςυνικωσ αποτελοφνται από δφο υπομονάδεσ: τουσ 
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αιςκθτιρεσ και  μετατροπείσ αναλογικοφ ςε ψθφιακό (ADC). Σο αναλογικά 

ςιματα, που παράγονται από τουσ αιςκθτιρεσ και που βαςίηονται ςτο υπό 

μελζτθ φαινόμενο, μετατρζπονται ςε ψθφιακά ςιματα από τουσ 

μετατροπείσ και μετά τροφοδοτοφν τθν μονάδα επεξεργαςίασ. Θ μονάδα 

επεξεργαςίασ , που ςυνικωσ ςχετίηεται με μια μικρι μονάδα αποκικευςθσ, 

διαχειρίηεται τισ διαδικαςίεσ που κάνουν τον κόμβο να ςυνεργάηεται με τουσ 

άλλουσ κόμβουσ και να περατϊςουν ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ.  Ο 

πομποδζκτθσ ςυνδζει τον κόμβο με το δίκτυο. θμαντικι μονάδα είναι αυτι 

τθσ ενζργειασ, θ οποία μπορεί να ςυνεργάηεται με μονάδεσ ανάκτθςθσ 

ενζργειασ όπωσ τα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία. 

 

 

Εικόνα 1.6 – Τα μζρθ ενόσ sensor node [2] 

Όλεσ αυτζσ οι υπομονάδεσ μπορεί να χρειάηεται να χωρζςουν ςε μια 

οντότθτα ςτο μζγεκοσ ςπιρτόκουτου*15+. Σο απαιτοφμενο μζγεκοσ μπορεί 

να είναι μικρότερο από ζνα κυβικό εκατοςτό *16+. Εκτόσ από το μζγεκοσ 

υπάρχουν και άλλοι περιοριςμοί για τουσ sensor nodes. Οι κόμβοι αυτοί 

πρζπει [17] να καταναλϊνουν λίγθ ενζργεια, να ζχουν μικρό κόςτοσ 

παραγωγισ, να είναι διακζςιμοι και αυτόνομοι, να λειτουργοφν ανενόχλθτοι 

και να προςαρμόηονται ςτο περιβάλλον. 

 Τοπολογία του δικτφου αιςκθτιρων -  Θ πυκνότθτα των κόμβων μπορεί να 

φτάςει ωσ και 20 κόμβοι / τ.μ. *18+. Θ πυκνι τοποκζτθςθ ενόσ μεγάλου 

αρικμοφ από κόμβουσ απαιτεί προςεχτικό χειριςμό τθσ ςυντιρθςθσ του 

δικτφου. Εξετάηουμε ςε τρεισ φάςεισ κζματα που ςχετίηονται με τθν 

ςυντιρθςθ του δικτφου: 



 

  
     24 

 
  

α) Φάςθ πριν και κατά τθν τοποκζτθςθ: Οι sensor nodes μποροφν είτε να 

ριφκοφν μαηικά είτε να τοποκετθκοφν  ζνασ - ζνασ ςτο πεδίο μζτρθςθσ. 

Μποροφν να ριφκοφν από αεροπλάνο, να μεταφερκοφν με πφραυλο ι οβίδα 

και να τοποκετθκοφν από άνκρωπο ι ρομπότ. 

β) Φάςθ μετά τθν τοποκζτθςθ:  Θ τοπολογία μπορεί να αλλάηει εξαιτίασ τθσ 

αλλαγισ κζςθσ των κόμβων, τθσ ικανότθτασ επικοινωνίασ, τθσ 

εναπομζνουςασ ενζργειασ, δυςλειτουργιϊν κ.α. 

γ) Φάςθ επανατοποκζτθςθσ επιπλζον κόμβων: Επιπλζον κόμβοι μπορεί να 

τοποκετθκοφν οποιαδιποτε ςτιγμι για να αντικαταςτιςουν χαλαςμζνουσ 

κόμβουσ ι λόγω δυναμικϊν αλλαγϊν ςτθν εφαρμογι. 

 

 Περιβάλλον – Οι αιςκθτιρεσ τοποκετοφνται  πυκνά και πολφ κοντά ι και 

ακριβϊσ μζςα ςτο φαινόμενο που παρατθροφν. Ζτςι ςυνικωσ λειτουργοφν 

απομονωμζνοι ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ. Μπορεί τζτοιεσ περιοχζσ να 

είναι το εςωτερικό μιασ μθχανισ ι ο βυκόσ του ωκεανοφ, βιολογικά και 

χθμικά μολυςμζνα περιβάλλοντα, ςε πεδίο μάχθσ κτλ. 

 

 Μζςο μετάδοςθσ – ε ζνα multihop δίκτυο αιςκθτιρων, οι κόμβοι που 

επικοινωνοφν ςυνδζονται με ζνα αςφρματο μζςο. Αυτι ι ςφνδεςθ μπορεί 

να γίνεται μζςω radio, υπζρυκρεσ ι οπτικζσ ίνεσ. Για να επιτφχουμε 

κακολικι λειτουργία αυτϊν των δικτφων, πρζπει τα επιλεγμζνα μζςα 

μετάδοςθσ να είναι διακζςιμα παντοφ. Σο περιςςότερο hardware ςιμερα 

για sensor nodes βαςίηεται ςτθν RF τεχνολογία ςχεδιαςμοφ κυκλϊματοσ. 

 

 Κατανάλωςθ ενζργειασ – Ο αςφρματοσ αιςκθτιρασ, όντασ μια ςυςκευι 

μικροθλεκτρονικισ, μπορεί να εξοπλιςτεί μόνο με περιοριςμζνθ πθγι 

ενζργειασ. ε κάποιεσ εφαρμογζσ είναι αδφνατθ θ ανανζωςθ των πθγϊν 

ενζργειασ. Ο χρόνοσ ηωισ ςυνεπϊσ του κόμβου εξαρτάται πολφ από τον 

χρόνο ηωισ τθσ μπαταρίασ. ε ζνα multihop ad – hoc δίκτυο αιςκθτιρων, 

κάκε κόμβοσ παίηει τον διπλό ρόλο: παράγει δεδομζνα, αλλά και προωκεί 

δεδομζνα άλλων κόμβων. Θ δυςλειτουργία κάποιων κόμβων μπορεί να 

προκαλζςει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν τοπολογία του δικτφου και μπορεί να 

χρειαςτεί ξανά προϊκθςθ  των πακζτων και ξανά οργάνωςθ του δικτφου. 

υνεπϊσ θ κατανάλωςθ ενζργειασ και θ διαχείριςθ ενζργειασ τυγχάνουν 

βαρφνουςασ ςθμαςίασ. Για αυτοφσ ακριβϊσ τουσ λόγουσ ζχουν ςιμερα 

επικεντρωκεί οι ερευνθτζσ ςτον ςχεδιαςμό πρωτοκόλλων και αλγορίκμων 

για αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων  που λαμβάνουν υπόψιν τουσ τθν 

ενζργεια (power-aware). 

 

 Ποιότθτα ςυςτιματοσ - Θ ποιότθτα που παρζχεται από ζνα WSN 

αναφζρεται ςτθν ακρίβεια με τθν οποία τα δεδομζνα που λαμβάνονται από 
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τουσ κόμβουσ αιςκθτιρων αντιπροςωπεφουν αυτό που πραγματικά 

ςυμβαίνει ςτο περιβάλλον τουσ. ε αντίκεςθ με άλλα δίκτυα, ζνα WSN 

ςτθρίηεται ςτθ ςυνάκροιςθ των λαμβανόμενων δεδομζνων από κάκε κόμβο 

για τθν περιγραφι, για παράδειγμα, ενόσ φαινομζνου και όχι ςε 

μεμονωμζνα δεδομζνα. Κατά ςυνζπεια, το πλικοσ ι θ πυκνότθτα των 

κόμβων προςδιορίηει και τθν αντίςτοιχθ ποιότθτα του ςυςτιματοσ. Ωςτόςο, 

μία άλλθ παράμετροσ που επθρεάηει τθν ποιότθτα είναι το γεγονόσ ότι ςε 

τζτοια ςυςτιματα, όπου χρθςιμοποιοφνται τα WSN, υπάρχει ςθμαντικι 

κακυςτζρθςθ – λανκάνουςα κατάςταςθ που κάνει τα δεδομζνα κάκε 

χρονικι ςτιγμι να μθν αντιπροςωπεφουν τθν παροφςα κάκε φορά 

κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ του δικτφου, αλλά μία προθγοφμενθ ι 

μεταβατικι, γεγονόσ το οποίο μπορεί πολλζσ φορζσ να οδθγιςει ςε 

λανκαςμζνεσ αντιδράςεισ από μζρουσ των χειριςτϊν του ςυςτιματοσ. 

 

 Αςφάλεια και απόκρυψθ δεδομζνων από τρίτουσ - Θ αςφάλεια και θ 

απόκρυψθ των μεταδιδόμενων δεδομζνων αποτελεί δφο από τα 

ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τον 

ςχεδιαςμό των WSN, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ των ςτρατιωτικϊν εφαρμογϊν 

και αλλοφ. Ωςτόςο, θ αςφάλεια φαίνεται να είναι ζνα ςθμαντικά δφςκολο 

πρόβλθμα προσ επίλυςθ ςτα WSN εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι απαιτείται θ 

χρθςιμοποίθςθ περιςςότερων πόρων, οι οποίοι ωσ γνωςτόν είναι 

περιοριςμζνοι ςτα δίκτυα αυτά. 

 

 

1.3.2 Στόχοι ςχεδιαςμοφ 

  Οι ςτόχοι ςφμφωνα με τουσ οποίουσ αναπτφςςεται ο ςχεδιαςμόσ των WSN, ϊςτε 

να ανταποκρίνονται ςτισ προκλιςεισ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των 

διάφορων εφαρμογϊν [19,20,21,22,23+, αναφζρονται παρακάτω: 

 

 Κλιμακωτζσ και ευζλικτεσ αρχιτεκτονικζσ και πρωτόκολλα - Θ αρχιτεκτονικι 

των WSN πρζπει να είναι κλιμακωτι και ευζλικτθ ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

επιτευχκεί διεφρυνςι τουσ. Οι μζκοδοι που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ των 

δφο αυτϊν χαρακτθριςτικϊν περιλαμβάνουν τθν ομαδοποίθςθ (clustering) 

τθ multi-hop μετάδοςθ δεδομζνων και τθ ςυγκζντρωςθ τθσ υπολογιςτικι 

ιςχφοσ ανά ομάδα κόμβων. 

 

 Τοπικι επεξεργαςία και ςυνάκροιςθ δεδομζνων - Προκειμζνου να 

αποβλθκεί κάπωσ ο πλεοναςμόσ ςτα δεδομζνα, οι κόμβοι αιςκθτιρων 

μποροφν να ςυνεργαςτοφν ζτςι ϊςτε να αναπτφξουν ποικίλθ τοπικι 

επεξεργαςία. Ζτςι, αντί να ςτζλνουν τα μθ επεξεργαςμζνα δεδομζνα 
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κατευκείαν ςτον προοριςμό, οι κόμβοι αιςκθτιρων μποροφν τοπικά να τα 

ακροίηουν-ομαδοποιοφν και να τα επεξεργάηονται, ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ κάκε εφαρμογισ, και φςτερα να τα ςτζλνουν κατάλλθλα 

μορφοποιθμζνα (data aggregation). 

 

 

 Αποδοτικότθτα ςχεδιαςμοφ ωσ προσ τθ χριςθ των πόρων  -  τα WSN, θ 

αποδοτικότθτα ωσ προσ τθ χριςθ των πόρων είναι εξαιρετικά κρίςιμθ και 

επικυμθτι παρά τθν πολυπλοκότθτα που μπορεί να απαιτεί. Προ πάντων, τα 

αποδοτικά ωσ προσ τθν κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ πρωτόκολλα είναι 

ιδιαίτερα επικυμθτά προκειμζνου να επεκτακεί θ διάρκεια ηωισ του 

ςυςτιματοσ. Πράγματι, θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ πρζπει να 

επιτυγχάνεται ςε κάκε κομμάτι του δικτφου με διάφορουσ μθχανιςμοφσ, 

όπωσ εξοικονόμθςθ  ενζργειασ ςτο MAC επίπεδο επικοινωνίασ, 

περιοριςμζνθσ ενζργειασ δρομολόγθςθ δεδομζνων ςτο επίπεδο δικτφου 

κ.λπ.. Επιπλζον, προςπάκειεσ πρζπει να καταβάλλονται προκειμζνου να 

επιτευχκεί αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των ςυςτθμάτων ωσ προσ τθ 

χρθςιμοποίθςθ άλλων πόρων. Για παράδειγμα, χρθςιμοποιϊντασ 

αλγορίκμουσ με μικρι πολυπλοκότθτα μπορεί να μειωκεί ο χρόνοσ 

υπολογιςμϊν με αποτζλεςμα να μειωκοφν επίςθσ, τόςο θ κατανάλωςθ 

ενζργειασ όςο και θ κακυςτζρθςθ διάδοςθσ δεδομζνων. Οι αποδοτικζσ ωσ 

προσ το εφροσ ηϊνθσ αρχιτεκτονικζσ και τα πρωτόκολλα μποροφν επίςθσ να 

μειϊςουν τθν κακυςτζρθςθ διάδοςθσ δεδομζνων. 

 Αυτορυκμιηόμενα δίκτυα - Οι κόμβοι αιςκθτιρων πρζπει να μποροφν να 

ρυκμιςτοφν από μόνοι τουσ ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι απαραίτθτεσ 

ςυνδζςεισ ςτο δίκτυο και να αρχίςει θ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ. Για 

το λόγο αυτό, τα WSN είναι ιδιαίτερα δυναμικά κατά τθ διάρκεια ηωισ τουσ. 

Οι καταςτάςεισ, τϊρα, από τισ οποίεσ διζρχονται οι κόμβοι με ςκοπό τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι: Απενεργοποίθςθσ, «Υπνου», Εκκίνθςθσ 

Αναμονισ, Εκπομπισ, Λιψθσ και Αποτυχίασ. Κατά ςυνζπεια, τα πρωτόκολλα 

των WSN πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα να δθμιουργοφν ςυνδζςεισ 

αυτόνομα και ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ των κόμβων αιςκθτιρων, 

αποςκοπϊντασ παράλλθλα ςτθν επίτευξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν 

που ζχουν, όπωσ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μείωςθ τθσ κακυςτζρθςθσ 

διάδοςθσ των δεδομζνων κ.λπ.. 

 
 Προςαρμοςτικότθτα - Για να ανταπεξζλκουν ςτισ δυναμικζσ-ποικίλεσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ τουσ, τα WSN πρζπει να προςαρμόηονται ςτθ 

μεταβαλλόμενθ κατάςταςθ των ςυνδζςεων και τθσ ροισ δεδομζνων κατά τθ 

διάρκεια του χρόνου. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ περιβάλλοντοσ με 
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μεγάλο κόρυβο επικοινωνίασ, κα πρζπει να «κυςιαςκεί» ενζργεια 

προκειμζνου να αυξθκεί θ ακρίβεια, αυξάνοντασ το λόγο ςιματοσ προσ 

κόρυβο. 

 

 Αξιοπιςτία και ανοχι ςφαλμάτων - ε πολλζσ εφαρμογζσ, τα δεδομζνα 

πρζπει να μεταδοκοφν αξιόπιςτα μζςω ενόσ κορυβϊδουσ, επιρρεποφσ ςε 

λάκθ και χρονικά μεταβαλλόμενου αςφρματου καναλιοφ. ε τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ, θ επαλικευςθ και θ διόρκωςθ των δεδομζνων ςε κάκε 

επίπεδο επικοινωνίασ του δικτφου είναι κρίςιμα για τθν παροχι 

ακριβζςτερων αποτελεςμάτων. 

 

 Σχεδιαςμόσ ανάλογα με τθν εφαρμογι  -  Επειδι κανζνα πρωτόκολλο δεν 

ικανοποιεί τθσ απαιτιςεισ όλων των εφαρμογϊν των WSN, ο ςχεδιαςμόσ του  

είναι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υψθλά εξαρτϊμενοσ από τθν εφαρμογι. 

 Αςφάλεια - Θ απόκρυψθ και θ αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ ςτα WSN είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικζσ κατά το ςχεδιαςμό των δικτφων αυτϊν. 

 

 Ποιότθτα του ςυςτιματοσ με περιοριςμζνουσ πόρουσ  -  Όπωσ αναφζρκθκε 

προθγουμζνωσ, θ ποιότθτα ενόσ ςυςτιματοσ με WSN περιγράφεται από τθν 

ακρίβεια και τθν εγκυρότθτα των δεδομζνων που μεταδίδονται. Γενικά, το 

ποςό των δεδομζνων που διακινοφνται μζςα ςτο δίκτυο κακορίηουν το 

επίπεδο τθσ ακρίβειασ, αλλά από τθν άλλθ υψθλό ποςό δεδομζνων 

ςυνεπάγεται μεγάλθ κατανάλωςθ του εφρουσ ηϊνθσ και περιςςότερο 

ανταγωνιςμό κατά τθ διάρκεια τθσ μετάδοςθσ μεταξφ των κόμβων, που 

ςθμαίνει με τθ ςειρά του αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και 

κακυςτζρθςθ διάδοςθσ των δεδομζνων (μειϊνεται θ εγκυρότθτα). Κάποια 

λφςθ μπορεί να δϊςει θ τοπικι επεξεργαςία δεδομζνων περιορίηοντασ το 

ποςό των δεδομζνων που μεταδίδονται, αλλά θ περιπλοκότθτα των 

υπολογιςμϊν και θ χριςθ τθσ μνιμθσ μποροφν να προκαλζςουν μεγάλθ 

κακυςτζρθςθ τθσ μετάδοςισ τουσ και αφξθςθ τθσ ενζργειασ που 

καταναλϊνεται. 

 

   Γενικά, είναι αδφνατο να επιτευχκοφν όλοι οι ςτόχοι ςε ζνα ςφςτθμα με WSN. Οι 

περιςςότεροι ςχεδιαςμοί ςυςτθμάτων με WSN εξαρτϊνται ςθμαντικά από τθν 

εφαρμογι που υλοποιοφν και δίνουν διαφορετικι βαρφτθτα ςτον κάκε ςτόχο. Κατά 

ςυνζπεια, τα πρωτόκολλα αντίςτοιχα πρζπει να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να 

ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ κάκε εφαρμογισ και να γίνεται μια κατάλλθλθ 

επιλογι των διαφόρων παραμζτρων που αφοροφν το ςχεδιαςμό ςφμφωνα με τθ 

βαρφτθτα που δίνεται ςε κάκε ςτόχο. Ο Πίνακασ 1.1 ςυνοψίηει τισ τεχνικζσ 
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προκλιςεισ και απαιτιςεισ των WSN που προκφπτουν από τουσ παράγοντεσ 

ςχεδιαςμοφ και τουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ ςχεδιαςμοφ. 

 

Τεχνικζσ, προοπτικζσ και απαιτιςεισ Στόχοι ςχεδιαςμοφ 

Εκτενισ και ταυτόχρονα τυχαία παράταξθ 
κόμβων αιςκθτιρων 

Μικρζσ και φκθνζσ ςυςκευζσ κόμβων, 
κλιμακωτζσ και ευζλικτεσ εφαρμογζσ και 

πρωτόκολλα 

Πλεοναςμόσ δεδομζνων Σοπικι επεξεργαςία και ςυνάκροιςθ 

Περιοριςμζνοι πόροι Αποδοτικότθτα ςχεδιαςμοφ ωσ προσ τθν 
χριςθ πόρων 

Ad hoc αρχιτεκτονικι και αυτόνομθ 
λειτουργία 

Αυτορυκμιηόμενα δίκτυα 

Δυναμικζσ τοπολογίεσ και περιβάλλον Προςαρμοςτικότθτα 

Επιρρεπζσ ςε λάκθ αςφρματο Αξιοπιςτία και ανοχι ςφαλμάτων 

Ποικιλία από εφαρμογζσ χεδιαςμόσ ανάλογα με τθν εφαρμογι 

Αςφάλεια και απόκρυψθ δεδομζνων από 
τρίτουσ 

Αςφάλεια 

Ποιότθτα ςυςτιματοσ Ποιότθτα ςυςτιματοσ με περιοριςμζνουσ 
πόρουσ. 

  

Πίνακασ 1.1 – Στόχοι ςχεδιαςμοφ ςε αντίκεςθ με απαιτιςεισ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ  
ΓΙΑ WSN 

 

 

2.1 Επίπεδο Δικτφου 

   το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται routing και MAC πρωτόκολλα που ζχουν 

ςχεδιαςτεί για χριςθ ςε εφαρμογζσ αςυρμάτων δικτφων αιςκθτιρων. τόχοσ του 

κεφαλαίου αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ με τισ προκλιςεισ, τουσ περιοριςμοφσ, τουσ 

ςτόχουσ, τα προβλιματα και τισ λφςεισ, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι μζχρι τϊρα 

ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ επικοινωνιακϊν πρωτοκόλλων για WSNs. Θ 

εξοικείωςθ αυτι είναι απαραίτθτθ ςτθν προςπάκεια προςζγγιςθσ και μελζτθσ μιασ 

εφαρμογισ για WSN και των επικοινωνιακϊν τθσ απαιτιςεων. 

 

2.1.1 Σχεδιαςμόσ και προκλιςεισ δρομολόγθςθσ. 

  Παρά τισ αμζτρθτεσ εφαρμογζσ των Αςυρμάτων Δικτφων Αιςκθτιρων, αυτά τα 

δίκτυα ζχουν πάρα πολλοφσ περιοριςμοφσ όπωσ περιοριςμζνθ παροχι ενζργειασ, 

περιοριςμζνθ υπολογιςτικι ιςχφσ και περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ  των αςυρμάτων 

δικτφων που ςυνδζουν τουσ κόμβουσ. Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 

ςχεδιαςτικοφσ ςτόχουσ ενόσ WSN είναι να μπορζςει να μεταφζρει δεδομζνα ενϊ 

ταυτόχρονα να προςπακεί να παρατείνει το χρόνο ηωισ του δικτφου και να 

αποτρζψει τθν υποβάκμιςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ εφαρμόηοντασ αυςτθρζσ τεχνικζσ 

ενεργειακισ διαχείριςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ των πρωτοκόλλων για routing ςτα WSNs 

επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ. Αυτοί οι παράγοντεσ πρζπει να 

ικανοποιθκοφν για να επιτευχκεί αποτελεςματικι επικοινωνία ςτα WSNs. 

Παρακάτω ςυγκεντρϊνονται οι προκλιςεισ και τα ςχεδιαςτικά κζματα που 

επθρεάηουν τθν λειτουργία των WSNs: 

 Τοποκζτθςθ των κόμβων – Θ τοποκζτθςθ των κόμβων εξαρτάται από τθν 

εφαρμογι και μπορεί να είναι χειρονακτικι, οπότε οι κόμβοι τοποκετοφνται 

ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία και θ πλθροφορία δρομολογείται μζςα από 

προκακοριςμζνα μονοπάτια, ι τυχαία, οπότε οι κόμβοι είναι τυχαία 

διαςπαρμζνοι και δθμιουργοφν μια ad hoc δομι δρομολόγθςθσ. Αν θ 
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κατανομι των κόμβων δεν είναι ομοιόμορφθ, μια βζλτιςτθ ομαδοποίθςθ 

(clustering) είναι αναγκαία για να επιτραπεί ςυνδεςιμότθτα και ενεργειακά 

αποτελεςματικι λειτουργία δικτφου. Θ επικοινωνία μεταξφ των κόμβων 

γίνεται φυςιολογικά ςε μικρι εμβζλεια λόγω του περιοριςμοφ ενζργειασ και 

εφρουσ ηϊνθσ. Ζτςι είναι πιο πικανό μία διαδρομι να αποτελείται από 

πολλά αςφρματα hops. 

 

 Κατανάλωςθ ενζργειασ χωρίσ να χάνεται ακρίβεια – Οι κόμβοι μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν μόνο τθν ενζργεια που τουσ παρζχεται για να κάνουν 

υπολογιςμοφσ και να εκπζμψουν πλθροφορίεσ ςε ζνα αςφρματο 

περιβάλλον. Κακϊσ θ διάρκεια ηωισ του αιςκθτιρα εξαρτάται πολφ από τθν 

μπαταρία του *24+, μορφζσ επικοινωνίασ και υπολογιςμοφ που 

εξοικονομοφν ενζργεια είναι απαραίτθτεσ. ε ζνα multihop WSN, ζνασ 

κόμβοσ παίηει τον διπλό ρόλο του αποςτολζα δεδομζνων και του προωκθτι 

δεδομζνων. Θ δυςλειτουργία κάποιων κόμβων εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ 

ενζργειασ μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν τοπολογία και 

μπορεί να επιβάλλει επαναδρομολόγθςθ των πακζτων. 

 

 Μζκοδοσ παραγωγισ δεδομζνων – Θ μζκοδοσ παραγωγισ δεδομζνων ςτα 

WSN είναι εξαρτϊμενθ από τθ εφαρμογι και επιπλζον εξαρτάται από τθν 

κριςιμότθτα των δεδομζνων. Κατθγοριοποιείται ςε  time-drive, event-driven, 

query driven ι ςυνδυαςμόσ όλων αυτϊν των μεκόδων. Θ time-driven 

μζκοδοσ είναι κατάλλθλθ για  εφαρμογζσ περιοδικισ παρακολοφκθςθσ. τθ 

περίπτωςθ αυτι οι κόμβοι ανοίγουν τουσ αιςκθτιρεσ τουσ και τουσ πομποφσ 

τουσ, λαμβάνουν μετριςεισ και μεταδίδουν δεδομζνα ςε ςτακερά 

περιοδικζσ ςτιγμζσ. τθν event-driven και ςτθν query driven οι κόμβοι 

αντιδροφν άμεςα ςε ξαφνικζσ και δραςτικζσ αλλαγζσ ςτθν τιμι δεδομζνων 

που παρατθροφν  εξαιτίασ ενόσ ςυγκεκριμζνου περιςτατικοφ ι ωσ απόκριςθ 

ςε αίτθμα του ςτακμοφ βάςθσ ι άλλου κόμβου ςτο δίκτυο. Αυτοί οι μζκοδοι 

είναι δθλαδι κατάλλθλε για time-critical εφαρμογζσ. Ζνασ ςυνδυαςμόσ των 

μεκόδων είναι επίςθσ δυνατόσ. Σο πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ επθρεάηεται 

πολφ από τθν μζκοδο παραγωγισ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τθν κατανάλωςθ 

ενζργειασ και τουσ υπολογιςμοφσ των διαδρομϊν. 

 

 Ετερογζνεια κόμβου-ςφνδεςθσ – ε πολλζσ μελζτεσ οι κόμβοι κεωροφνται 

ότι είναι  ομοιογενείσ, ζχουν ίςεσ δθλαδι δυνατότθτεσ ωσ προσ τθν ενζργεια, 

τθν υπολογιςτικι ιςχφ και τθν επικοινωνία. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τθν 

εφαρμογι, οι κόμβοι μπορεί να ζχουν διαφορετικοφσ ρόλουσ και 

δυνατότθτεσ. Θ φπαρξθ μιασ ανομοιογενοφσ ομάδασ κόμβων διεγείρει πολλά 

τεχνικά ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν δρομολόγθςθ των δεδομζνων. Για 

παράδειγμα, κάποιεσ εφαρμογζσ μπορεί να απαιτοφν ποικίλο μείγμα από 
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κόμβουσ για παρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ, πίεςθσ και υγραςίασ από το 

περιβάλλον τουσ, τθν ανίχνευςθ κίνθςθσ και τθν καταγραφι εικόνων και 

video από κινοφμενα αντικείμενα. Αυτοί οι κόμβοι μπορεί να τοποκετθκοφν 

ανεξάρτθτα ι οι διαφορετικζσ λειτουργίεσ να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ ίδιουσ 

κόμβουσ. Ακόμθ και θ λιψθ μετριςεων και θ αποςτολι μπορεί να γίνονται 

με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, ανάλογα με τουσ ποικίλουσ περιοριςμοφσ του 

QoS (Quality of Service), και να χρθςιμοποιοφνται πολλαπλζσ μζκοδοι 

παραγωγισ δεδομζνων. Για παράδειγμα, τα ιεραρχικά πρωτόκολλα 

δρομολόγθςθσ ορίηουν ζναν κόμβο ωσ επικεφαλι τθσ ομάδασ (cluster head), 

που διαφζρει από τουσ απλοφσ κόμβουσ. Οι επικεφαλείσ αυτοί μποροφν αν 

επιλεχκοφν από τουσ τοποκετθμζνουσ κόμβουσ τυχαία ι με βάςθ τθν 

ενζργεια, το εφροσ ηϊνθσ και τθ μνιμθ. υνεπϊσ, το βάροσ τθσ εκπομπισ 

ςτον ςτακμό βάςθσ το αναλαμβάνουν οι επικεφαλείσ των ομάδων. 

 

 Ανοχι ςε ςφάλματα – Κάποιο κόμβοι μπορεί να αποτφχουν ι να 

αποκλειςτοφν λόγω ζλλειψθσ ενζργειασ, φυςικι βλάβθσ ι περιβαλλοντικισ 

παρεμβολισ. Θ αποτυχία των κόμβων δεν κα πρζπει να επθρεάηει το 

ςυνολικό ζργο του δικτφου. Αν πολλοί κόμβο αποτφχουν, τα πρωτόκολλα 

δρομολόγθςθσ και ελζγχου πρόςβαςθσ μζςου (MAC) πρζπει να 

διευκολφνουν τθν δθμιουργία νζων ςυνδζςεων και διαδρομϊν ςτουσ 

ςτακμοφσ ςυλλογισ δεδομζνων. Αυτό μπορεί να απαιτεί διαρκι εξομάλυνςθ 

ιςχφων εκπομπισ ςτισ υπάρχουςεσ ςυνδζςεισ για να μειωκεί θ κατανάλωςθ 

ενζργειασ, ι επαναδρομολόγθςθ πακζτων μζςω περιοχϊν  των δικτφου που 

υπάρχει πιο πολφ ενζργεια. 

 

 Επεκταςιμότθτα -  Ο αρικμόσ των κόμβων που είναι τοποκετθμζνοι ςε μια 

περιοχι παρατιρθςθσ μπορεί να είναι εκατοντάδεσ ι και χιλιάδεσ. 

Οποιοδιποτε ςχιμα δρομολόγθςθσ πρζπει να μπορεί να λειτουργεί με 

αυτόν τον τεράςτιο αρικμό κόμβων. Επίςθσ τα πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ 

για ζνα WSN πρζπει να είναι επεκτατικά αρκετά ϊςτε να απαντοφν ςε 

αιτιματα μζςα ςτο περιβάλλον. Μζχρι να ςυμβεί ζνα γεγονόσ, οι 

περιςςότεροι κόμβοι μποροφν να «κοιμοφνται» ενϊ να παρζχεται χονδρικά 

κάποια πλθροφορία από τουσ λίγουσ ενεργοφσ κόμβουσ. 

 

 Δυναμικότθτα δικτφου – ε πολλζσ μελζτεσ οι κόμβοι κεωροφνται ςτακεροί. 

Παρόλα αυτά, ςε πολλζσ εφαρμογζσ και οι κόμβοι και οι ςτακμοί βάςθσ 

μπορεί να κινοφνται *25+. Ζτςι, μθνφματα δρομολόγθςθσ από ι προσ 

κινοφμενουσ κόμβουσ είναι ενδιαφζρουςα πρόκλθςθ κακϊσ θ ςτακερότθτα 

τθσ διαδρομισ και τθσ τοπολογίασ γίνονται ςθμαντικά ηθτιματα πλάι ςτθν 

ενζργεια, το εφροσ ηϊνθσ κτλ. Επιπλζον το φαινόμενο παρατιρθςθσ μπορεί 

αν είναι κινοφμενο (π.χ. εντοπιςμόσ/ιχνθλάτθςθ ςτόχου). Από τθν άλλθ, 
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κακοριςμζνα  sensing events επιτρζπουν ςτο δίκτυο να λειτουργεί 

αντιδραςτικά (να παράγει κίνθςθ όταν ςυμβαίνει κάποιο γεγονόσ), ενϊ 

δυναμικά events απαιτοφν περιοδικι ενθμζρωςθ του ςτακμοφ βάςθσ. 

 

 Μζςο μετάδοςθσ – ε ζνα multihop δίκτυο αιςκθτιρων οι κόμβοι είναι 

ςυνδεδεμζνοι με αςφρματο μζςο. Σα κλαςςικά προβλιματα που ςχετίηονται 

με ζνα αςφρματο κανάλι ( όπωσ fading, υψθλό  error rate κ.α.) μπορεί να 

επθρεάςουν τθν λειτουργία του WSN. Γενικά το απαιτοφμενο εφροσ ηϊνθσ 

είναι τθν τάξθσ των 1-100kb/p. χετικι με το μζςο μετάδοςθσ είναι θ 

ςχεδίαςθ του MAC.  Μια προςζγγιςθ του MAC είναι τα TDMA πρωτόκολλα 

(πχ. ΙΕΕΕ 802.11) που παρζχουν μεγαλφτερθ ςυντιρθςθ ενζργειασ. 

 

 Συνδεςιμότθτα – Τψθλι πυκνότθτα ςτο δίκτυο αιςκθτιρων αποκλείει τθν 

πικανότθτα να είναι οι κόμβοι απόλυτα απομονωμζνοι ο ζνασ από τον 

άλλον. υνεπϊσ οι κόμβοι αναμζνεται να είναι πολφ ςυνδεδεμζνοι. Αυτό  

όμωσ μπορεί να μθν αποτρζπει τθν τοπολογία του δικτφου να είναι 

μεταβλθτι και το μζγεκοσ του δικτφου να μειϊνεται εξαιτίασ τθσ αποτυχίασ 

κάποιων κόμβων. Θ ςυνδεςιμότθτα εξαρτάται πικανϊν και από τυχαία 

κατανομι των κόμβων. 

 

 Κάλυψθ ςε WSN – τα WSN κάκε κόμβοσ ζχει μία ςυγκεκριμζνθ εικόνα του 

περιβάλλοντόσ του που είναι περιοριςμζνθ ςε εμβζλεια και ακρίβεια, κακϊσ 

καλφπτεται μόνο μια περιοριςμζνθ φυςικι περιοχι.  

 

 Άκροιςθ δεδομζνων – Κακϊσ είναι πολφ πικανό οι κόμβοι να παράγουν 

αρκετι επιπλζον πλθροφορία, παρόμοια πακζτα από πολλοφσ κόμβουσ 

μποροφν να ςυνακροιςτοφν για να μειωκεί ο αρικμόσ των αποςτολϊν. 

Άκροιςθ δεδομζνων είναι ο ςυνδυαςμόσ δεδομζνων από διαφορετικζσ 

πθγζσ ςφμφωνα με μια ςυνάρτθςθ ακροίςματοσ. Θ τεχνικι αυτι 

χρθςιμοποιείται  για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και βελτιςτοποίθςθ τθσ 

μεταφοράσ των δεδομζνων ςε κάποια πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ. Ακόμθ 

μζκοδοι επεξεργαςίασ ςιματοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Αυτι θ 

περίπτωςθ αναφζρεται ωσ ςυγχϊνευςθ δεδομζνων (data fusion) όπου ζνασ 

κόμβοσ είναι δυνατόν να παράγει ζνα πιο ακριβζσ ςιμα εξόδου 

χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ τεχνικζσ. 

 

 Quality of Service – ε κάποιεσ εφαρμογζσ τα δεδομζνα πρζπει να 

μεταφζρονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα από τθν ςτιγμι που 

παρατθρικθκαν αλλιϊσ κα είναι άχρθςτα. υνεπϊσ, θ φραγμζνθ 

κακυςτζρθςθ ςτθ μεταφορά των δεδομζνων είναι άλλθ μία ςυνκικθ για 

χρονικϊν περιοριςμζνεσ εφαρμογζσ. Παρόλα αυτά κάποιεσ φορζσ θ 
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διατιρθςθ ενζργειασ κεωρείται πιο ςθμαντικι από το QoS, και είναι πικανό 

να απαιτθκεί από το δίκτυο να μειϊςει τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων 

για να μειϊςει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και να παρατείνει τθν διάρκεια 

ηωισ του δικτφου. Πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ που λαμβάνουν υπόψιν τθν 

ενζργεια πρζπει να ικανοποιοφν αυτιν τθν απαίτθςθ.  

 

2.1.2 Πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ 

  Θ δρομολόγθςθ ςτα Αςφρματα Δίκτυα Αιςκθτιρων μπορεί να διαχωριςτεί ςε 

δφο κφριεσ κατθγορίεσ: ςτα πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ που ςτθρίηονται ςτθν 

δομι του δικτφου και ςτισ τεχνικζσ δρομολόγθςθσ που βαςίηονται ςτθν 

λειτουργία του πρωτοκόλλου (χιμα 2.1). Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι είναι αρκετά 

ευρεία και κάτω από κάκε κατθγορία υπάρχουν κάποιεσ εξίςου ευρείεσ αλλά 

πιο ςυγκεκριμζνεσ υποκατθγορίεσ. 

  Σα πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ κατθγοριοποιοφνται επίςθσ ωσ εξισ, ανάλογα 

με το πϊσ θ πθγι βρίςκει τθν διαδρομι προσ τον προοριςμό : 

 

  Proactive πρωτόκολλα – Οι διαδρομζσ ζχουν ιδθ υπολογιςτεί πριν 

ηθτθκοφν. Όταν οι κόμβοι είναι ςτατικοί προτιμοφνται πρωτόκολλα 

αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

 Reactive πρωτόκολλα – Οι διαδρομζσ υπολογίηονται μετά από ηιτθςθ 

και θ ανακάλυψθ και χάραξθ μιασ διαδρομισ χρειάηονται ςθμαντικό 

ποςό ενζργειασ. 

 Hybrid πρωτόκολλα – υνδυαςμόσ και των δφο. 

  

 

Σχιμα 2.1 – Ταξινόμθςθ routing πρωτοκόλλων για WSNs [26]. 
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2.1.2.1 Network-Structure-Based πρωτόκολλα 

2.1.2.1.1 Flat routing 

  Θ πρϊτθ κατθγορία  πρωτοκόλλων δρομολόγθςθσ είναι τα multihop flat 

πρωτόκολλα. τα «επίπεδα» δίκτυα κάκε κόμβοσ ζχει ίδιο ρόλο με τουσ άλλουσ και 

όλοι οι κόμβοι ςυνεργάηονται για να φζρουν εισ πζρασ ζνα κακικον. Λόγο του 

μεγάλου πλικουσ των κόμβων δεν είναι εφικτό να αποδοκεί  μία γενικι ταυτότθτα 

ςε κάκε ζναν κόμβο. Αυτόσ ο ςυλλογιςμόσ ζχει οδθγιςει ςε data-centric 

δρομολόγθςθ, όπου ο ςτακμόσ βάςθσ ςτζλνει αιτιματα ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 

και περιμζνει δεδομζνα από τουσ κόμβουσ που είναι ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Οι 

αρχικζσ προςεγγίςεισ (πχ. τα πρωτόκολλα SPIN και directed diffusion) ζδειξαν ότι 

εξοικονομοφςαν ενζργεια μζςω διαπραγμάτευςθσ των δεδομζνων και εξάλειψθ τθσ 

παραπανίςιασ πλθροφορίασ. Παρακάτω περιγράφονται περιλθπτικά τα πιο 

ςθμαντικά πρωτόκολλα αυτισ τθσ κατθγορίασ και υπογραμμίηονται τα 

πλεονεκτιματα και θ απόδοςθ τουσ. 

 

1. SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) 

  Οι Heinzelman et al. ςτα *27,28] πρότειναν μια οικογζνεια από 

προςαρμοςτικά πρωτόκολλα που διαςπείρουν όλθ τθν πλθροφορία από 

κάκε κόμβο ςε κάκε κόμβο ςτο δίκτυο κεωρϊντασ ότι όλοι οι κόμβοι είναι 

δυνθτικά ςτακμοί βάςθσ. Αυτό δίνει τθν δυνατότθτα ςτο χριςτθ να  ηθτιςει 

πλθροφορία από οποιονδιποτε κόμβο και να πάρει απάντθςθ αμζςωσ. Αυτά 

τα πρωτόκολλα κάνουν χριςθ τθσ ιδιότθτασ ότι οι κοντινοί κόμβοι ζχουν 

ίδιεσ παρόμοια δεδομζνα και ςυνεπϊσ χρειάηεται να διαμοιραςτοφν μόνοι ο 

πλθροφορία που οι άλλοι κόμβοι δεν ζχουν. Θ οικογζνεια των πρωτοκόλλων 

SPIN (SPIN-1, SPIN-2, SPIN–BC, SPIN-PP, SPIN-EC, SPIN-RL) χρθςιμοποιεί 

διαπραγμάτευςθ δεδομζνων και αλγορίκμουσ προςαρμογισ με βάςθ τουσ 

πόρουσ του κόμβου.  

 

  Οι κόμβοι που χρθςιμοποιοφν SPIN πρωτόκολλα ανακζτουν ζνα όνομα 

υψθλοφ επιπζδου ςτα δεδομζνα που ςυλλζγουν (που λζγεται meta-data) 

και διεξάγουν meta-data διαπραγματεφςεισ πριν κάποια πλθροφορία 

ςταλεί. Αυτό εξαςφαλίηει ότι δεν κα υπάρχει πλεονάηουςα πλθροφορία ςτο 

δίκτυο. Επιπλζον το πρωτόκολλο ζχει πρόςβαςθ ςτθν τιμι του επιπζδου 

ενζργειασ του κόμβου και προςαρμόηει τθν λειτουργία του ανάλογα με τθν 

τιμι του αποκζματοσ. Αυτά τα πρωτόκολλα τρζχουν ςε time-driven λογικι 

και ςτζλνουν δεδομζνα ςτο δίκτυο ακόμθ και αν δεν ζχουν ηθτθκεί από 

κάποιον. 
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  Σα πρωτόκολλα SPIN ζχουν ςχεδιαςτεί για να αντιςτακμίηουν τισ ελλείψεισ 

του κλαςςικοφ flooding και ςτθρίηονται ςε δφο βαςικζσ ιδζεσ: 

1) ΟΙ κόμβοι λειτουργοφν πιο αποδοτικά και εξοικονομοφν ενζργεια 

ςτζλνοντασ πλθροφορία ςχετικά με τθν φφςθ των δεδομζνων τουσ αντί 

να ςτζλνουν όλα τα δεδομζνα.  

2) Σα ςυμβατικά πρωτόκολλα όπωσ το flooding και τα gossiping-based 

πρωτόκολλα *29+ ςπαταλοφν ενζργεια και εφροσ ηϊνθσ ςτζλνοντασ 

επιπλζον και άχρθςτα αντίγραφα δεδομζνων από κόμβουσ που 

καλφπτουν επικαλυπτόμενθ περιοχι. 

  Ζνα από τα πλεονεκτιματα του SPIN είναι ότι οι αλλαγζσ ςτθν τοπολογία 

εντοπίηονται κακϊσ κάκε κόμβοσ χρειάηεται να γνωρίηει μόνο τουσ γείτονεσ 

που βρίςκονται ζνα hop μακριά. Ωςτόςο ο μθχανιςμόσ του για διάδοςθ τθσ 

πλθροφορίασ δεν μπορεί να εγγυθκεί παράδοςθ των δεδομζνων. ε μια πχ. 

εφαρμογι εντοπιςμοφ ειςβολισ, οποφ τα δεδομζνα πρζπει να παραδίδονται 

αξιόπιςτα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ζςτω ότι οι κόμβοι που 

ενδιαφζρονται για τθν πλθροφορία είναι μακριά από τον κόμβο – πθγι και 

οι ενδιάμεςοι κόμβοι δεν ενδιαφζρονται για τθν πλθροφορία,  τότε τα 

δεδομζνα δεν κα παραδοκοφν ςτον τελικό προοριςμό.  

2. Directed diffusion 

  Οι Intanagonwin et al. πρότειναν [30] τθν πολφ δθμοφιλι τεχνικι του 

directed diffusion, που είναι data-centric και λαμβάνει υπόψιν τθσ τθν φφςθ 

τθσ εφαρμογισ. Θ βαςικι ιδζα είναι να ςυνδυάηονται τα δεδομζνα που 

προζρχονται από διαφορετικζσ πθγζσ μζςα ςτθν διαδρομι (in-network 

aggregation), εξαλείφοντασ ζτςι τθν πλεονάηουςα πλθροφορία, μειϊνοντασ 

τον πλικοσ των εκπομπϊν και ςυνεπϊσ εξοικονομϊντασ ενζργεια για 

διεφρυνςθ του χρόνου ηωισ του δικτφου. Αντίκετα με τισ τεχνικζσ  

δρομολόγθςθσ end-to-end, το data-centric routing βρίςκει διαδρομζσ από 

πολλαπλζσ πθγζσ προσ ζνα μοναδικό προοριςμό επιτρζποντασ τθν in-

network ενοποίθςθ τθσ πλεονάηουςασ πλθροφορίασ. 

 

  Σο χιμα 2.2 δείχνει ςχθματικά τθν λειτουργία του directed diffusion: ο 

ςτακμόσ βάςθσ ςτζλνει αρχικά το αίτθμα για δεδομζνα με broadcast το 

οποίο διαδίδεται hop by hop, κάκε κόμβοσ ςθμειϊνει από ποιόν πιρε το 

αίτθμα ϊςτε να επιςτρζψει ςε αυτόν  τα δεδομζνα όταν τα λάβει από 

κάποιον άλλον (διαδικαςία set up gradients), δθμιουργοφνται μονοπάτια 

από τον προοριςμό πίςω ςτθν πθγι του αιτιματοσ και επιλζγεται το 

καλφτερο για να αποφευχκεί flooding. Για να μειωκεί το επικοινωνιακό 

κόςτοσ τα δεδομζνα ςυμπτφςςονται ςτον δρόμο πίςω ςτον ςτακμό βάςθσ. 
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Σχιμα 2.2 – Παράδειγμα directed diffusion[] 

 

  Θ απόδοςθ τθσ τεχνικισ επθρεάηεται από παράγοντεσ όπωσ το πλικοσ και 

θ κζςθ των κόμβων, το πλικοσ των πθγϊν και θ τοπολογία του δικτφου. 

θμαντικό πλεονζκτθμα αποτελεί το γεγονόσ ότι τα ενεργειακά οφζλθ που 

προζρχονται από τθν ςφμπτυξθ των δεδομζνων μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι μεγαλφτερου βακμοφ ςτιβαρότθτασ εάν το 

ςφςτθμα παρουςιάηει μια δυναμικότθτα. Διαφζρει δε από το SPIN ςτα εξισ 

ςθμεία: 

 Ο ςτακμόσ βάςθσ είναι αυτόσ που ηθτά τα δεδομζνα ενϊ ςτο SPIN οι 

κόμβοι που ζχουν δεδομζνα το διαδίδουν ϊςτε να τουσ ηθτθκοφν. 

 ε αντίκεςθ με το SPIN, δεν χρειάηεται να γνωρίηουν οι κόμβοι όλθ 

τθν τοπολογία του δικτφου κακϊσ οι επικοινωνίεσ γίνονται από 

κόμβο ςε κόμβο και κάκε κόμβοσ ζχει τθν δυνατότθτα ςφμπτυξθσ 

δεδομζνων. 

 Σο query-driven και on-demand μοντζλο του directed diffusion ίςωσ 

δεν είναι τόςο αποτελεςματικό για εφαρμογζσ που απαιτοφν διαρκι 

παράδοςθ δεδομζνων ςτον ςτακμό βάςθσ. 

 

3. Energy-Aware Routing 

  Ο ςτόχοσ του reactive πρωτοκόλλου αυτοφ [31+ είναι θ παράταςθ του 

χρόνου ηωισ του δικτφου. Μοιάηει με το directed diffusion  αλλά διαφζρει 

ςτο ότι διατθρεί ζνα  set  από μονοπάτια και τα οποία χρθςιμοποιοφνται με 

κάποια πικανότθτα, θ οποία εξαρτάται από το πόςο χαμθλι κατανάλωςθ 

μπορεί να επιτφχει κάκε κόμβοσ κατά μικοσ κάκε μονοπατιοφ. Παρζχει ωσ 

και 21% περιςςότερθ εξοικονόμθςθ ολικισ ενζργειασ και ωσ και 40% αφξθςθ 

του χρόνου ηωισ. Ωςτόςο θ υλοποίθςθ του απαιτεί τθ διαρκι ςυγκζντρωςθ 

πλθροφοριϊν και το ςτιςιμο ενόσ ςφνκετου μθχανιςμοφ 
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διευκυνςιοδότθςθσ των κόμβων, που κακιςτά το set up των διαδρομϊν 

πολφπλοκο. 

  τθν κατθγορία αυτι ανικουν αρκετά ακόμθ πρωτόκολλα όπωσ το rumor routing 

[32], ο minimum cost forwarding algorithm [25], το gradient based routing[33], το 

constrained antistrophic diffusion routing[34], το COOGAR[35], το AQUIRE[36] και 

άλλα, τα οποία ςτθρίηονται ςτισ ίδιεσ βαςικζσ αρχζσ και ςτόχουσ με τα πρωτόκολλα 

που περιγράφκθκαν, αλλά κάκε προςζγγιςθ ζχει τθν δικι τθσ φιλοςοφία και δίνει 

ζμφαςθ ςε διαφορετικά χαρακτθριςτικά. 

2.1.2.1.2 Hierarchical routing 

  Οι τεχνικζσ ιεραρχικισ δρομολόγθςθσ ι cluster-based τεχνικζσ προτάκθκαν αρχικά 

για ενςφρματα δίκτυα και είναι γνωςτζσ τεχνικζσ με ςθμαντικά πλεονεκτιματα 

ςχετικά με τθν κλιμάκωςθ και τθν αποτελεςματικι επικοινωνία. Οι τεχνικζσ αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται ςτα αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων  για ενεργειακά 

αποτελεςματικι δρομολόγθςθ. Οι κόμβοι με υψθλά ενεργειακά αποκζματα 

χρθςιμοποιοφνται για να επεξεργαςτοφν και να ςτείλουν τισ πλθροφορίεσ, ενϊ οι 

χαμθλισ ενζργειασ κόμβοι χρθςιμοποιοφνται για να λαμβάνουν δεδομζνα όςο πιο 

κοντά γίνεται ςτον ςτόχο.  

  Θ δθμιουργία clusters και θ ανάκεςθ ιδιαίτερων διεργαςιϊν ςτουσ επικεφαλείσ 

των cluster μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ςυνολικι κλιμάκωςθ του 

ςυςτιματοσ, ςτον χρόνο ηωισ και ςτθν ςωςτι χριςθ τθσ ενζργειασ. Θ ιεραρχικι 

δρομολόγθςθ είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ να μειωκεί θ κατανάλωςθ 

ενζργειασ μζςα ςε ζνα cluster, διεξάγοντασ ςυγκζντρωςθ και ςυγχϊνευςθ 

δεδομζνων με ςτόχο τθν μείωςθ των μεταδιδόμενων πακζτων. Αποτελείται από 

δφο ςτρϊματα, όπου το ζνα χρθςιμοποιείται για επιλογι του επικεφαλι και το άλλο 

για δρομολόγθςθ.  

 

1. LEACH (Low Energy Adaptive Clustering) 

  Σο πρωτόκολλο LEACH που προτάκθκε από τουσ Heinzelman et al. [24] 

ανικει ςτθν κατθγορία τθσ ιεραρχικισ δρομολόγθςθσ και χρθςιμοποιεί τθν 

λογικι  τισ διατιρθςθσ κατανεμθμζνων πλθροφοριϊν ςτο cluster. Σο 

πρωτόκολλα διαλζγει αρχικά τυχαία κάποιουσ κόμβουσ ωσ επικεφαλείσ και 

περιςτρζφει αυτόν τον ρόλο δε όλουσ τουσ κόμβουσ ϊςτε να επιτευχκεί 

ομοιόμορφθ κατανάλωςθ ενζργειασ ανάμεςα ςτουσ κόμβουσ. Οι 

επικεφαλείσ ςυγχωνεφουν τθν πλθροφορία από τουσ κόμβουσ ενόσ cluster 

και ςτζλνουν ζνα ςυγκεντρωτικό πακζτο ςτον ςτακμό βάςθσ. 
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  Σο LEACH χρθςιμοποιεί CDMA (code division multiple access) πρωτόκολλο 

MAC για να μειϊςει τισ ςυγκροφςεισ μζςα ςε ζνα cluster και μεταξφ των 

clusters. Ωςτόςο, θ ςυλλογι δεδομζνων είναι κεντρικοποιθμζνθ και 

περιοδικι. υνεπϊσ το πρωτόκολλο είναι πιο κατάλλθλο όταν απαιτείται 

ςυνεχισ παρακολοφκθςθ από το αςφρματο δίκτυο αιςκθτιρων και όταν ο 

χριςτθσ δεν χρειάηεται αμζςωσ όλα τα δεδομζνα. Οι ςυχνζσ περιοδικζσ 

αποςτολζσ ανοφςιων πακζτων μπορεί να εξαντλιςουν τουσ ενεργειακοφσ 

πόρουσ, για αυτό το πρωτόκολλο κακορίηει ςωςτά τον χρόνο μεταξφ δφο και 

εκτελεί ςυχνά περιςτροφικι επιλογι των επικεφαλϊν. 

 

 Σο LEACH ζχει κάποια αδφναμα ςθμεία: 

α) Τποκζτει ότι όλοι οι κόμβοι μποροφν να ςτείλουν με αρκετι ενζργεια για 

να φτάςουν τον ςτακμό βάςθσ και ότι ζχουνε αρκετι υπολογιςτικι ιςχφ για 

υποςτθρίξουν τα διάφορα MAC πρωτόκολλα. τθν πραγματικότθτα όμωσ 

αυτό είναι ανζφικτο ςε πολφ μεγάλεσ περιοχζσ. 

β) Τποκζτει ότι όλοι οι κόμβοι ζχουν δεδομζνα για αποςτολι, ότι οι κοντινοί 

ζχουν παραπλιςια δεδομζνα και ότι όλοι ξεκινοφν με τα ίδια αποκζματα 

ενζργειασ, που μπορεί να μθν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. 

γ) Θ επιλογι των επικεφαλϊν δεν είναι ςίγουρο ότι κα γίνει με ομοιόμορφο 

τρόπο και ςυνεπϊσ οι επικεφαλείσ μπορεί να ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα μζροσ 

μόνο του δικτφου, ζτςι ϊςτε κάποιοι κόμβοι δεν κα ζχουν επικεφαλι κοντά 

τουσ. 

δ) Θ ιδζα τθσ δυναμικισ επιλογισ των επικεφαλϊν ειςάγει πολφ πλθροφορία 

ελζγχου που μπορεί να επθρεάηει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. 

 

  Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων προτείνονται εναλλακτικζσ 

μορφζσ του LEACH  που προςεγγίηουν τθν φιλοςοφία του SPIN. το ςχιμα 

2.2 ςυγκρίνονται τα LEACH, SPIN, directed diffusion. 

 

 SPIN LEACH Directed 
diffusion 

Βζλτιςτθ διαδρομι Όχι Όχι Ναι 

Διάρκεια ηωισ Καλι Πολφ καλι Καλι 

Γνϊςθ πόρων Ναι Ναι Ναι 

Χριςθ meta-data Ναι Ναι Ναι 

 

             Σχιμα 2.2 – Σφγκριςθ SPIN, LEACH, Directed diffusion 
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2. PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems) 

  Σο πρωτόκολλο αυτό [37] αποτελεί μια εξζλιξθ του LEACH και θ βαςικι ιδζα 

για τθν παράταςθ του χρόνου ηωισ του δικτφου είναι ότι οι κόμβοι 

χρειάηεται να επικοινωνοφν μόνο με τουσ πιο κοντινοφσ τουσ κόμβουσ και 

παίρνουν ςειρά για να επικοινωνιςουν με τον ςτακμό βάςθσ. Ζτςι θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ κατανζμεται πιο ομοιόμορφα ςτουσ κόμβουσ. ε 

αντίκεςθ με το LEACH, το PEGASIS  αποφεφγει τθν διατιρθςθ πλθροφοριϊν 

για τουσ επικεφαλείσ και χρθςιμοποιεί μόνο ζναν κόμβο από μια αλυςίδα 

για αποςτολι ςτον ςτακμό βάςθσ και όχι πολλοφσ. Επειδι δεν ειςάγει πολφ 

πλθροφορία ελζγχου, αποδεικνφεται ότι παρατείνει τθν διάρκεια ηωισ του 

δικτφου δφο φορζσ περιςςότερο από ότι το LEACH. Επιπλζον, επειδι 

επιτρζπει μόνο τοπικι ςυνεργαςία κοντινϊν κόμβων, μειϊνει τον βακμό 

άςκοπθσ χριςθσ του εφρουσ ηϊνθσ. 

  Κακϊσ και το πρωτόκολλο αυτό κάνει όμοιεσ υποκζςεισ με το LEACH 

υποφζρει από τα ίδια μειονεκτιματα και επιπλζον επθρεάηεται θ απόδοςθ 

του από τθν κινθτικότθτα των κόμβων κακϊσ αυτό κεωρεί ότι οι κόμβοι 

είναι ακίνθτοι. 

 

3. TEEN (Threshold-Sensitive Energy Efficient Protocol) 

 Σο πρωτόκολλο αυτό κακϊσ και το Adaptive-TEEN [38,39] προτάκθκαν για 

εφαρμογζσ αυςτθροφ πραγματικοφ χρόνου. Οι κόμβοι «ακοφν» διαρκϊσ το 

μζςω αλλά τα δεδομζνα ςτζλνονται λιγότερο ςυχνά. Ο επικεφαλισ ςτζλνει 

ςτα μζλθ του cluster ζνα αυςτθρό κατϊφλι, οπότε αυτοί ςτζλνουν δεδομζνα 

μόνο όταν οι τιμζσ που λαμβάνουν είναι κοντά ςτθν περιοχι του κατωφλίου, 

και ζνα ελαςτικό κατϊφλι, οπότε και αυτοί ςτζλνουν όταν αντιλθφκοφν μια 

διαφορά ςτθν τιμι του δεδομζνου που δειγματολθπτοφν. Μειϊνονται ζτςι 

οι άςκοπεσ εκπομπζσ πακζτων και ο χριςτθσ μπορεί να ελζγχει τθν 

ιςορροπία μεταξφ ακρίβειασ δεδομζνων και κατανάλωςθ ενζργειασ.  

   

  Σα πρωτόκολλα αυτά ζχουν καλφτερθ απόδοςθ από το LEACH όςον αφορά 

τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τθν διάρκεια ηωισ του δικτφου. Ωςτόςο 

απαιτοφν αρκετι πλθροφορία ελζγχου και πολυπλοκότθτα ςτθν υλοποίθςθ. 

 

4. SMECN (Small minimum energy communication network) 

Σο πρωτόκολλα αυτό *40,41+ υπολογίηει ζνα ενεργειακά αποδοτικό 

υποδίκτυο, το δίκτυο με τθν ελάχιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ για 

επικοινωνία, για ςυγκεκριμζνα δίκτυα αιςκθτιρων που χρθςιμοποιοφν 

χαμθλισ ενζργειασ GPS. Θ βαςικι ιδζα είναι να βρεκεί ζνα υποδίκτυο  που 

κα ζχει λίγουσ κόμβουσ και κα απαιτεί λίγθ ενζργεια για μετάδοςθ μεταξφ 

οποιοδιποτε δφο κόμβων ςε ςχζςθ με τθν άμεςθ μετάδοςθ.  Ζτςι 

ανακαλφπτονται κακολικά μονοπάτια χαμθλισ ενζργειασ χωρίσ να 
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ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι κόμβοι του δικτφου. Σο πρωτόκολλο 

παρουςιάηει ανοχι ςε ςφάλματα κόμβων και ειςαγωγι νζων. 

   

  Ωςτόςο, ο αλγόρικμοσ του SMEC είναι τοπικόσ με τθν ζννοια ότι δεν 

βρίςκει πραγματικά το μονοπάτι ελάχιςτθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αλλά 

ςτθν ουςία καταςκευάηει ζνα υποδίκτυο και εγγυάται ότι εκεί υπάρχει το 

μονοπάτι αυτό. Επίςθσ ειςάγεται αρκετι πλθροφορία ελζγχου ςτο δίκτυο 

ςτθν προςπάκεια του αλγορίκμου να βρει ζνα όςο το δυνατό πιο μικρό 

υποδίκτυο. 

 

 

5. SOP (Self-organizing protocol) 

  Οι Subramanian et al.[42] περιγράφουν ζνα self-organizing πρωτόκολλο και 

μία εφαρμογι ταξινόμθςθσ που χρθςιμοποιικθκε για να φτιαχτεί μία 

αρχιτεκτονικι που να υποςτθρίηει ετερογενείσ και κινθτοφσ ι μθ 

αιςκθτιρεσ. Κάποιοι κόμβοι παρακολουκοφν το περιβάλλον και προωκοφν 

τα πακζτα ςε μια προκακοριςμζνθ ομάδα κόμβων που δρουν ωσ 

δρομολογθτζσ, είναι ςτακεροί και δθμιουργοφν τθν ραχοκοκαλιά τθσ 

επικοινωνίασ. Κάκε κόμβοσ μπορεί να αποκτιςει μία ταυτότθτα μζςα από 

τθν διεφκυνςθ του δρομολογθτι ςτον οποίον είναι ςυνδεδεμζνοσ, και 

κάποιοσ μπορεί να τουσ απευκυνκεί ςυγκεκριμζνα. 

  Σο κόςτοσ τθσ διατιρθςθσ των πινάκων δρομολόγθςθσ και τθσ 

προςπάκειασ για διατιρθςθ μιασ ιςορροπθμζνθσ ιεραρχίασ δρομολόγθςθσ 

είναι μικρό ενϊ παράλλθλα θ κατανάλωςθ ενζργειασ είναι μικρότερθ από 

αυτι του SPIN. Παρόλα αυτά το πρωτόκολλο αυτό δεν είναι reactive και 

επομζνωσ ειςάγει μεγάλθ πλθροφορία ελζγχου και επίςθσ μπορεί να 

χρειαςτεί ςυχνι αναδιοργάνωςθ ολόκλθρου του δικτφου όταν υπάρχουν 

κάποιεσ εςφαλμζνεσ ςυνδζςεισ. 

 

6. Virtual grid architecture 

  Μία αποτελεςματικι ενεργειακά τεχνικι δρομολόγθςθσ, που χρθςιμοποιεί 

ςυγχϊνευςθ δεδομζνων και επεξεργαςία εντόσ του δικτφου για αφξθςθ τθσ 

διάρκειασ ηωισ περιγράφεται ςτο *43,44+. Σετραγωνικά clusters 

χρθςιμοποιοφνται για να δθμιουργθκεί μια ςτακερι, ευκφγραμμθ, εικονικι 

τοπολογία. Εςωτερικά κάκε ηϊνθσ επιλζγεται ζνασ κόμβοσ να είναι ο 

επικεφαλισ και θ ςυγχϊνευςθ των δεδομζνων γίνεται ςε δφο επίπεδα, 

πρϊτα τοπικά και μετά κακολικά από ςυγκεκριμζνουσ επικεφαλείσ κάκε 

φορά.  το ςχιμα 2.3 φαίνεται ζνα τζτοιο παράδειγμα.  
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  Τπάρχουν πολλοί αλγόρικμοι τθσ κατθγορίασ αυτισ που ωσ ςτόχο ζχουν 

τθν επιλογι ενόσ αρικμοφ κόμβων που κα εκτελοφν το κακολικι 

ςυγχϊνευςθ, θ οποία επιλογι κα παρατείνει τθν διάρκεια ηωισ του δικτφου. 

 

 

Σχιμα 2.3 – Virtual grid αρχιτεκτονικι [26] 

 

7. TTDD (Two-Tier Data Dissemination) 

  Βαςικι ιδζα τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι θ παράδοςθ δεδομζνων ςε 

πολλοφσ και κινθτοφσ ςτακμοφσ βάςθσ [25+. Κάκε πθγι δεδομζνων χτίηει με 

proactive τρόπο μια δομι πλζγματοσ που χρθςιμοποιείται για τθν διαςπορά 

δεδομζνων προσ τουσ κινθτοφσ ςτακμοφσ βάςθσ, κεωρϊντασ ότι οι κόμβοι 

είναι ςτακεροί και ςε γνωςτι κζςθ. Σο χτίςιμο αυτό ξεκινά με τεχνικι greedy 

geographical forwarding και ςυνεχίηεται με μια διαδικαςία που 

περιγράφεται ςτισ προδιαγραφζσ του πρωτοκόλλου. Οι κινοφμενοι ςτακμοί 

βάςθσ ςτζλνουν αιτιματα ςτο δίκτυο με τθν τεχνικι του πλθμμυρίςματοσ 

και οι κόμβοι προωκοφν αντίςτροφα τα αιτιματα προσ τθν πθγι δεδομζνων. 

   

  Σο πρωτόκολλο είναι πλεονεκτικό ωσ προσ τθν κλιμάκωςθ και ςτθ απόδοςθ 

ςε δυναμικι τοπολογία. Ωςτόςο, απαιτεί τθν φπαρξθ ενόσ πολφ ακριβοφσ 

ςυςτιματοσ κακοριςμοφ κζςθσ των κόμβων, που ακόμθ δεν υπάρχει, και 

επίςθσ θ υπολογιςτικι ιςχφσ και θ κατανάλωςθ ενζργειασ που εγείρει ο 

υπολογιςμόσ του πλζγματοσ κάκε φορά που θ τοπολογία αλλάηει είναι 

ηθτιματα ακόμθ προσ μελζτθ. 
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  Σα πρωτόκολλα του flat routing  και hierarchical routing  διαφζρουν ςε πολλά 

ςθμεία, τα οποία ςυνοψίηονται γενικά ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Hierarchical routing Flat routing 

υντθρθτικι χρονοδρομολόγθςθ Ανταγωνιςτικι χρονοδρομολόγθςθ 

Αποφυγι ςυγκροφςεων Παρουςία overhead ςυγκροφςεων 

υνάκροιςθ δεδομζνων από επικεφαλείσ Ο κόμβοσ ςτο multihop path  ςυνακροίηει τα 
ειςερχόμενα δεδομζνα από τουσ γείτονεσ 

Απλι αλλά όχι βζλτιςτθ δρομολόγθςθ Βζλτιςτθ δρομολόγθςθ αλλά με 
επιπρόςκετθ πολυπλοκότθτα 

Απαιτεί τοπικό και κακολικό ςυγχρονιςμό Οι ςυνδζςεισ γίνονται επί τόπου χωρίσ 
ςυγχρονιςμό 

Overhead για τθν δθμιουργία του cluster Διαμόρφωςθ διαδρομϊν μόνο ςε περιοχζσ 
που ζχουν δεδομζνα προσ αποςτολι 

Δυνατότθτα μικρότερθσ κακυςτζρθςθσ  
λόγω φπαρξθσ των επικεφαλϊν των clusters 

Κακυςτζρθςθ ςτο «ξφπνθμα» των κόμβων 
και ςτθ δθμιουργία του multipath 

Ομοιόμορφθ κατανάλωςθ ενζργειασ Κατανάλωςθ ενζργειασ εξαρτϊμενθ από τον 
τφπο κίνθςθσ 

Μθ ελεγχόμενθ κατανάλωςθ ενζργειασ Προςαρμοηόμενθ ςτον τφπο κίνθςθσ 
κατανάλωςθ ενζργειασ 

Δίκαιθ κατανομι καναλιοφ Θ δικαιοςφνθ δεν είναι εγγυθμζνθ 

 

Πίνακασ 2.2 – Σφγκριςθ flat με hierarchical δρομολόγθςθ 

 

2.1.2.1.3 Location-based routing 

  ε αυτιν κατθγορία πρωτοκόλλων δρομολόγθςθσ όποιοσ κζλει να απευκυνκεί 

ςτουσ κόμβουσ το κάνει ςε ςχζςθ με τθν τοποκεςία τουσ. Θ απόςταςθ μεταξφ 

γειτονικϊν κόμβων εκτιμάται με βάςει τθν ιςχφ των ειςερχόμενων ςθμάτων. 

χετικζσ ςυντεταγμζνεσ αποκτιοφνται με ανταλλαγι μεταξφ γειτόνων. Εναλλακτικά, 

ο κζςθ των κόμβων μπορεί να είναι διακζςιμθ απευκείασ μζςω επικοινωνίασ με 

δορυφόρο που χρθςιμοποιεί GPS, εάν οι κόμβοι είναι εξοπλιςμζνοι με χαμθλισ 

ιςχφοσ GPS δζκτθ. Για εξοικονόμθςθ ενζργειασ χρθςιμοποιείται ςε αρκετά ςχιματα 

θ περιοδικι sleep λειτουργία των κόμβων και κάποιεσ φορζσ κζλουμε όςο το 

δυνατόν πιο πολλοί κόμβοι να βρίςκονται ςτθν κατάςταςθ αυτι. 

1. GAF (Geographic Adaptive Fidelity) 

  To GAF [44+ είναι ζνασ energy-aware βαςιςμζνοσ ςτθν τοποκεςία των 

κόμβων αλγόρικμοσ που ςχεδιάςτθκε πρωταρχικά για κινθτά και ad hoc 
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δίκτυα, αλλά που μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε WSNs. Θ δικτυωμζνθ 

περιοχι χωρίηεται πρϊτα ςε κακοριςμζνε ηϊνεσ που διαμορφϊνουν ζνα 

εικονικό πλζγμα. Μζςα ςε κάκε ηϊνθ οι κόμβοι ςυνεργάηονται ϊςτε 

κακζνασ να παίηει ζνα ρόλο. Για παράδειγμα ζνασ κόμβοσ εκλζγεται να 

μείνει «ξφπνιοσ», ο οποίοσ  παρατθρεί τθν περιοχι και ςτζλνει μθνφματα 

ςτον ςτακμό βάςθσ εκ μζρουσ όλων, ενϊ οι άλλοι μπαίνουν ςε sleep 

λειτουργία. Κάκε κόμβοσ χαρακτθρίηεται από τθν κζςθ του με βάςθ το 

ςφςτθμα GPS (πράγμα εξαιρετικά δφςκολο με τθν τρζχουςα τεχνολογία) και 

οι πολλοί κοντινοί κόμβοι κεωροφνται ιςάξιοι οπότε κάποιο από αυτοφσ 

«κοιμοφνται». Εξοικονομείται ζτςι ςθμαντικι ενζργεια ενϊ ταυτόχρονα το 

πρωτόκολλο το πρωτόκολλο δίνει τθν δυνατότθτα υλοποίθςθσ του τόςο για 

ςτακεροφσ όςο και για κινοφμενουσ κόμβουσ. 

 

  Οι προςομοιϊςεισ τθσ λειτουργίασ του πρωτοκόλλου ζχουν δείξει ότι ζχει 

καλι απόδοςθ ωσ προσ τθν κακυςτζρθςθ και τθν απϊλεια πακζτων και ότι 

αυξάνει τθν διάρκεια ηωισ του δικτφου. Θ φιλοςοφία του GAF μοιάηει με τθν 

αυτι των πρωτοκόλλων του hierarchical routing και μπορεί αν 

ςυμπεριλθφκεί και ςε αυτά με τθν διαφορά ότι ο επικεφαλισ ενόσ cluster 

δεν κάνει ςυγκζντρωςθ και ςυγχϊνευςθ δεδομζνων. Εδϊ ο κφριοσ ρόλοσ 

ενόσ επικεφαλι είναι να απαιτιςει από κάποιον κόμβο να «ξυπνιςει» και να 

του ςτείλει δεδομζνα όταν τα χρειάηεται, ενϊ παράλλθλα αναλαμβάνει τθν 

αποςτολι των δεδομζνων ςτον ςτακμό βάςθσ. 

 

2. GEAR (Geographic and Energy Aware Routing) 

  Βαςικι ιδζα του πρωτοκόλλου [45] είναι θ χριςθ γεωγραφικϊν 

πλθροφοριϊν κατά τθν διαςπορά αιτθμάτων ςε κατάλλθλεσ περιοχζσ, κακϊσ 

ςυχνά τα αιτιματα για δεδομζνα ςυχνά εμπεριζχουν γεωγραφικζσ ιδιότθτεσ. 

Σο πρωτόκολλο επιχειρεί να μειϊςει το πλικοσ των εκπομπϊν του directed 

diffusion προςπακϊντασ να περιορίςει τισ εκπομπζσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

γεωγραφικι περιοχι και όχι ςε ολόκλθρο το δίκτυο. 

 

  Κάκε κόμβοσ κρατά ζνα εκτιμοφμενο κόςτοσ, εξαρτϊμενο από τθν 

εναπομζνουςα ενζργεια του κόμβου και τθν απόςταςθ από τον προοριςμό, 

και ζνα διαμορφοφμενο κόςτοσ για να φτάςει ζναν προοριςμό δια μζςω των 

γειτόνων του. Θ απόδοςθ του είναι πολφ καλι ςε ςφγκριςθ με παρόμοια 

πρωτόκολλα που δεν λαμβάνουν υπόψιν τουσ ενεργειακά κζματα. 

 

3. SPAN 

  Ζνασ άλλοσ αλγόρικμοσ που βαςίηεται ςτθ κζςθ των κόμβων είναι ο SPAN 

[46], ο οποίοσ διαλζγει κάποιουσ κόμβουσ ωσ ςυντονιςτζσ με βάςθ τθν 

γεωγραφικι τουσ κζςθ και οι οποίοι αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά τθσ 



 

  
     44 

 
  

επικοινωνίασ και προωκοφν τα μθνφματα. Ζνασ κόμβοσ πρζπει να γίνει 

ςυντονιςτισ εάν δφο γείτονεσ ενόσ μθ ςυντονιςτι δεν μποροφν να 

επικοινωνιςουν απευκείασ μεταξφ τουσ ι μζςω άλλων ςυντονιςτϊν (three 

hop reachability). Καινοφργιοι και ιδθ υπάρχοντεσ ςυντονιςτζσ δεν είναι 

απαραίτθτα γείτονεσ γεγονόσ που κάνει τθν ςχεδίαςθ λιγότερο αποδοτικι 

ωσ προσ τθν ενζργεια εξαιτίασ τθσ ανάγκθσ να διατθροφν τισ κζςεισ των 

γειτόνων που απζχουν δφο ι τρία hop μακριά ςτον πολφπλοκο SPAN 

αλγόρικμο. 

   

   

2.1.2.2 Protocol-Operation-Based πρωτόκολλα 

2.1.2.2.1 Multipath πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ 

  Σα πρωτόκολλα αυτισ τθσ κατθγορίασ χρθςιμοποιοφν πολλαπλά μονοπάτια παρά 

μία ςυγκεκριμζνθ διαδρομι, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ του δικτφου. Θ 

ανοχι ενόσ πρωτοκόλλου ςτα ςφάλματα μετριζται με βάςθ τθν πικανότθτα να 

υπάρχει εναλλακτικό μονοπάτι μεταξφ τθν πθγισ και του προοριςμοφ όταν το 

βαςικό μονοπάτι καταρρεφςει. Αυτι θ πικανότθτα μπορεί να αυξθκεί αν 

υποςτθρίηονται πολλαπλά μονοπάτια μεταξφ πθγισ και προοριςμοφ με κόςτοσ τθν 

αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και τθσ κίνθςθσ ςτο δίκτυο. Αυτά τα 

εναλλακτικά μονοπάτια διατθροφνται «ηωντανά» με αποςτολι περιοδικϊν 

μθνυμάτων. υνεπϊσ θ αξιοπιςτία του δικτφου μπορεί να αυξθκεί με αντάλλαγμα 

το μεγάλο overhead και τθν ςυντιρθςθ εναλλακτικϊν μονοπατιϊν. 

  Οι ςυγγραφείσ ςτο *47+ πρότειναν ζναν αλγόρικμο που δρομολογεί δεδομζνα 

μζςα από μονοπάτι που οι κόμβοι του ζχουν τθν μεγαλφτερθ εναπομζνουςα 

ενζργεια. Θ διαδρομι αλλάηει εάν ζνα καλφτερο μονοπάτι βρεκεί. Σο αρχικό 

μονοπάτι κα χρθςιμοποιείται ζωσ ότου θ ενζργεια του πζςει πιο κάτω από τθν 

ενζργεια του εναλλακτικοφ. Με αυτι τθν προςζγγιςθ οι κόμβοι ςτο αρχικό 

μονοπάτι δεν κα ςπαταλιςουν όλθ τουσ τθν ενζργεια μζςα από διαρκεί χριςθ του 

ίδιου μονοπατιοφ και άρα κα παρατείνουν τθν διάρκεια ηωισ τουσ. Ωςτόςο το 

κόςτοσ εναλλαγισ μονοπατιοφ δεν ποςοτικοποιείται ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

  Σο μονοπάτι με τθν μεγαλφτερθ εναπομζνουςα ενζργεια μπορεί να είναι εξίςου 

ενεργειακά «ακριβό» όταν χρθςιμοποιείται για δρομολόγθςθ, οπότε υπάρχει ζνα 

πάρε δϊςε μεταξφ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και τθσ 

υπόλοιπθσ ενζργειασ ςτο δίκτυο. Οι ςυγγραφείσ ςτο *48+ προτείνουν ζναν 

αλγόρικμο με τον οποίον θ ενζργεια του δικτφου επωφελείται ςε ςχζςθ με τθν 

επιλογι του πιο ενεργειακά οικονομικοφ μονοπατιοφ. 
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  το *39+ θ multipath δρομολόγθςθ χρθςιμοποιικθκε για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του WSN. Σο προτεινόμενο ςχιμα είναι χριςιμο για μεταφορά 

δεδομζνων ςε αναξιόπιςτα περιβάλλοντα. Θ αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ εκτιμάται με 

τθν χριςθ μιασ ςυνάρτθςθσ πλεοναςμοφ και των πικανοτιτων αποτυχίασ των 

εναλλακτικϊν μονοπατιϊν. Θ ιδζα είναι το ςπάςιμο του αρχικοφ πακζτου ςε 

μικρότερα και θ αποςτολι κάκε υποπακζτου μζςα από τα διακζςιμα μονοπάτια. 

Ζχει αποδειχκεί ότι το αρχικό πακζτο μπορεί να ανακαταςκευαςτεί ακόμθ και ζχω 

κάποια απϊλεια υποπακζτου. 

  Θ τεχνικι του directed diffusion είναι ζνα καλό παράδειγμα για ςτιβαρι multipath 

δρομολόγθςθ και παράδοςθ. Βαςιςμζνο ςε αυτιν τθν τεχνικι, ζνα multipath ςχιμα 

δρομολόγθςθσ μελετάται ςτο *50+ (οι διαδρομζσ υπερκαλφπτονται ςε κάποιο 

βακμό). Ζχει αποδειχκεί  ότι το  multipath routing παρζχει μια καλι εναλλακτικι 

λφςθ για ενεργειακά κεμιτι ανάκτθςθ μετά από ςφάλματα ςε  WSNs. Σο κίνθτρο 

για να χρθςιμοποιθκοφν αυτά  επικαλυπτόμενα μονοπάτια είναι το να κρατθκεί το 

κόςτοσ τθσ διατιρθςθσ πολλαπλϊν μονοπατιϊν χαμθλό. Σο κόςτοσ των 

εναλλακτικϊν είναι ςυγκρίςιμο με αυτό του αρχικοφ. 

2.1.2.2.2 Query-based πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ 

  ε αυτό το είδοσ δρομολόγθςθσ, οι κόμβοι προοριςμοφ διαδίδουν μζςω του 

δικτφου ζνα αίτθμα για δεδομζνα από ζναν κόμβο  και ό κόμβοσ που αντιςτοιχεί 

ςτο αίτθμα ςτζλνει τα δεδομζνα πίςω ςε αυτόν που τα ηιτθςε. Για παράδειγμα ο 

client C1  υποβάλει ζνα αίτθμα ςτον κόμβο N1 και ρωτά: Υπάρχουν κινοφμενα 

οχήματα ςτην εμπόλεμη περιοχή 1; Όλοι οι κόμβοι ζχουν πίνακεσ που αποτελοφνται 

από αιτιματα για κάποια εργαςία που τουσ ζχει ηθτθκεί και ςτζλνουν τα δεδομζνα 

όταν τα λάβουν. Θ τεχνικι routing Directed diffusion  που περιγράφκθκε πριν είναι 

ζνα παράδειγμα τθσ κατθγορίασ αυτισ. 

  Σο rumor routing πρωτόκολλο [51+ χρθςιμοποιεί μια ομάδα από αντιπροςϊπουσ 

μακράσ διάρκειασ ηωισ για να δθμιουργοφν μονοπάτια που κατευκφνονται προσ 

γεγονότα που αντιμετωπίηουν.  Κάκε κόμβοσ διατθρεί λίςτα με τουσ γείτονεσ του 

και ζναν πίνακα με γεγονότα που ανανεϊνεται κάκε φορά που ςυμβαίνει ζνα 

γεγονόσ. Κάκε κόμβοσ επίςθσ μπορεί να παράγει ζναν αντιπρόςωπο με πικανοτικό 

τρόπο, ο οποίοσ ζχει ζνα αντίγραφο του πίνακα γεγονότων και ςυγχρονίηεται με 

κάκε κόμβο που επιςκζπτεται, ενϊ ζχει χρόνο ηωισ των κάποιων hop. Ζνασ κόμβοσ 

δεν κα παράγει αίτθμα αν δεν μάκει ζνα route προσ το απαιτοφμενο γεγονόσ. Αν 

δεν υπάρχει μονοπάτι μεταδίδει το αίτθμα ςε τυχαία κατεφκυνςθ και αν δεν 

πλθροφορθκεί ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο ότι το πακζτο ζφταςε ςτον προοριςμό 

πλθμμυρίηει το δίκτυο. 
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2.1.2.2.3 Negotiation-based πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ 

  Αυτά τα πρωτόκολλα χρθςιμοποιοφν υψθλοφ επιπζδου περιγραφείσ δεδομζνων με 

ςτόχο να εξαλείψουν τισ περιττζσ μεταδόςεισ για διαπραγμάτευςθ. Οι 

επικοινωνιακζσ αποφάςεισ παίρνονται επίςθσ με βάςθ τουσ πόρουσ που ζχουν. Σα 

πρωτόκολλα τθσ οικογζνειασ SPIN [25+ και τα πρωτοκόλλα που αναφζρονται ςτο 

[27+ είναι παραδείγματα αυτισ τθσ κατθγορίασ. Σο κίνθτρο είναι ότι θ χριςθ  του 

flooding για τθν διαςπορά των δεδομζνων ςτο δίκτυο κα προκαλζςει υπερβολικι 

παραγωγι και  επικάλυψθ των δεδομζνων και επομζνωσ οι κόμβοι κα λάβουν 

διπλά και τριπλά πακζτα με τα ίδια δεδομζνα. Αυτι θ λειτουργία καταναλϊνει πάρα 

πολφ ενζργεια και υπολογιςτικι ιςχφ. Σα SPIN πρωτοκόλλα είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι 

ϊςτε να διαςπείρουν τα δεδομζνα από τον ζναν κόμβο ςτον άλλο κεωρϊντασ ότι 

κάκε κόμβοσ είναι ςτακμόσ βάςθσ. υνεπϊσ, θ κεντρικι ιδζα τθσ negotiation-based 

δρομολόγθςθσ είναι να μειϊςει τθν διπλαςιαςμζνθ πλθροφορία διεξάγοντασ μια 

ςειρά από μθνφματα διαπραγμάτευςθσ πριν τα πραγματικά δεδομζνα ςταλοφν. 

2.1.2.2.4 QoS-based πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ 

  τθν κατθγορία αυτι το δίκτυο ζχει να ιςορροπιςει μεταξφ κατανάλωςθ ενζργειασ 

και ποιότθτασ των δεδομζνων. υγκεκριμζνα το δίκτυο πρζπει να ικανοποιεί 

ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ του Quality of Service (κακυςτζρθςθ, ενζργεια, εφροσ 

ηϊνθσ κτλ.) όποτε παραδίδει δεδομζνα ςτον ςτακμό βάςθσ. 

 Σο πρωτόκολλο SAR (Sequential Assignment Routing) [52] είναι από τα πρϊτα 

πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ για WSNs που ειςάγουν τθν ζννοια του QoS ςτισ 

αποφάςεισ δρομολόγθςθσ. Μια απόφαςθ δρομολόγθςθσ εξαρτάται εδϊ από τρεισ 

παράγοντεσ: ενεργειακοί πόροι, QoS ςε κάκε μονοπάτι και θ προτεραιότθτα κάκε 

πακζτου. Χρθςιμοποιείται multipath προςζγγιςθ για να αποφευχκεί θ αποτυχία 

ενόσ μόνου μονοπατιοφ, φτιάχνεται δθλαδι ζνα δζνδρο από τον κόμβο πθγι ζωσ 

τουσ κόμβουσ προοριςμοφ (τουσ ςτακμοφσ βάςθσ). Σα μονοπάτια αυτοφ του 

δζνδρου φτιάχνονται αποφεφγοντασ κόμβουσ με χαμθλι ενζργεια ι χαμθλι 

εγγφθςθ QoS. το τζλοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ κάκε κόμβοσ κα είναι μζροσ του 

multipath tree. Ζτςι το SAR είναι ζνα table-driven multipath πρωτόκολλο που 

ςτοχεφει ςτθν αποδοτικι λειτουργία ωσ προσ τθν ενζργεια και ςτθν ανοχι ςε 

ςφάλματα. Σο μειονζκτθμα του πρωτοκόλλου είναι το μεγάλο overhead που 

απαιτείται για τθν διατιρθςθ των πινάκων και των καταςτάςεων κάκε κόμβου, 

ειδικά όταν το πλικοσ των κόμβων είναι τεράςτιο. 

  Ζνα άλλο πρωτόκολλο τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι το SPEED που παρζχει εγγυιςεισ 

ελαςτικοφ πραγματικοφ χρόνου και από-άκρο-ςε-άκρο κακυςτζρθςθ*53+. Σο 

πρωτόκολλα απαιτεί κάκε κόμβοσ να διατθρεί πλθροφορίεσ για τουσ γείτονεσ του 

και χρθςιμοποιεί γεωγραφικό forwarding. Επιπλζον, το SPEED επιχειρεί να 
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διαςφαλίςει μια ςυγκεκριμζνθ ταχφτθτα για κάκε πακζτο ςτο δίκτυο ϊςτε κάκε 

εφαρμογι να μπορεί να εκτιμιςει το end-t-end delay για τα πακζτα, διαιρϊντασ τθν 

απόςταςθ από τον ςτακμό βάςθσ με τθν ταχφτθτα του πακζτου  πριν πάρει κάποια 

απόφαςθ. Επίςθσ το πρωτόκολλο μπορεί να παρζχει αποφυγι ςυνωςτιςμοφ ςτο 

δίκτυο κακϊσ περιζχει μθχανιςμοφσ εκτίμθςθσ φορτίου με βάςθ τα ACK πακζτα. 

  υγκρινόμενο με τα DSR και ΑODV, το SPEED είναι καλφτερο ωσ προσ το end-to-end 

delay και τον ρυκμό αςτοχίασ. Επιπλζον θ ολικι ενζργεια εκπομπισ είναι λιγότερθ 

όπωσ και το overhead λόγω τθσ απλότθτασ του αλγορίκμου.  Παρόλα αυτά το 

πρωτόκολλο δεν λαμβάνει υπόψιν πολφ τον ενεργειακό παράγοντα οπότε για πιο 

ρεαλιςτικι εικόνα τθσ απόδοςθσ του πρωτοκόλλου πρζπει αυτό να ςυγκρικεί με 

ζνα energy-aware πρωτόκολλο. 

 

2.1.2.2.5 Πρωτόκολλα ςυμπαγοφσ και μθ ςυμπαγοφσ 

επεξεργαςίασ 

  Θ επεξεργαςία των δεδομζνων είναι πολφ ςθμαντικό κομμάτι ςτθν λειτουργία των  

WSNs. Διαφορετικζσ τεχνικζσ δρομολόγθςθσ επιβάλλουν διαφορετικζσ τεχνικζσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων. Γενικά οι κόμβοι ςυνεργάηονται ςτθν επεξεργαςίασ 

διαφορετικϊν δεδομζνων που πλθμμυρίηουν το δίκτυο. Δφο παραδείγματα αυτισ 

τθσ κατθγορίασ προτείνονται ςτο *52+. Κατά τθ μθ ςυμπαγι επεξεργαςία οι κόμβοι 

κα επεξεργαςτοφν τοπικά τα δεδομζνα πριν ςταλοφν ςε άλλουσ κόμβουσ για 

περαιτζρω επεξεργαςία, οι οποίοι λζγονται «aggregators». Κατά τθ ςυμπαγι 

επεξεργαςία τα δεδομζνα προωκοφνται ςτουσ aggregators μετά από ελάχιςτθ 

επεξεργαςία που περιζχει απλζσ διεργαςίεσ όπωσ ςθμείωςθ του χρόνου και 

αποφυγι διπλαςιαςμοφ. Για αποδοτικι λειτουργία ωσ προσ τθν ενζργεια, θ 

ςυμπαγισ επεξεργαςία προτιμάται. 

 Θ μθ ςυμπαγισ διεργαςίεσ ζχουν ςχετικά χαμθλό ποςοςτό φορτϊματοσ του 

δικτφου με δεδομζνα. Θ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ των δεδομζνων περιλαμβάνει 

τρία ςτάδια: α) Ανίχνευςθ ςτόχου, ςυλλογι δεδομζνων και επεξεργαςία, β) Αίτθςθ 

για ςυμμετοχι ςε ςυνεργατικι διαδικαςία, γ) Επιλογι κεντρικοφ κόμβου με βάςθ 

τθν ενζργεια και τθν υπολογιςτικι ιςχφ του. 

  το *52+ προτείνονται δφο αλγόρικμοι για  ςυμπαγι και μθ ςυμπαγι επεξεργαςία, 

οι Single Winner Algorithm (SWA) και Multiple Winner Algorithm (MWA) αντίςτοιχα. 
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2.1.3 Συμπεράςματα –Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ 

  Σο μελλοντικό όραμα για τα WSNs είναι θ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολυπλθκϊν 

δικτφων με πλιρωσ κατανεμθμζνεσ ςυςκευζσ για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

αλλθλεπίδραςθ με τα φυςικά φαινόμενα, με όςο το δυνατό καλφτερθ χωρικι και 

χρονικι εκμετάλλευςθ αλλά και πλιρθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των 

αιςκθτιρων. Θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία των κόμβων τζτοιων δικτφων για τθν 

επίτευξθ ενόσ υψθλότερου επιπζδου ζργου, εξαρτάται ςθμαντικά από τισ τεχνικζσ 

δρομολόγθςθσ και παρά τισ μζχρι τϊρα προτεινόμενεσ λφςεισ υπάρχουν και κα 

υπάρξουν ακόμθ πιο πολλζσ προκλιςεισ για ακόμθ πιο αποτελεςματικζσ λφςεισ 

ςτθν δρομολόγθςθ. 

  Παρότι θ απόδοςθ των πρωτοκόλλων που παρουςιάςτθκαν υπόςχεται πολλά ωσ 

προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, μελλοντικι ζρευνα χρειάηεται για τθν βελτίωςθ 

τθσ απόδοςθσ ωσ προσ το QoS που επιβάλλουν εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου και 

εφαρμογζσ με αιςκθτιρεσ video και εικόνασ. Energy-aware QoS δρομολόγθςθ κα 

διαςφαλίςει τθν κακυςτζρθςθ αλλά και τθ χριςθ του πιο ενεργειακά αποδοτικοφ 

μονοπατιοφ. Ζνα άλλο ενδιαφζρον ηιτθμα προσ μελζτθ είναι θ κινθτικότθτα των 

κόμβων αλλά και των ςτακμϊν βάςθσ, κακϊσ οι περιςςότερεσ προςεγγίςεισ 

κεωροφν ότι αυτοί είναι ακίνθτοι. Νζοι αλγόρικμοι επιηθτοφνται για να χειρίηονται 

τθν ειςαγωγι πλθροφορίασ ελζγχου από τθν ςυχνι αλλαγι τθσ τοπολογίασ ςε 

ενεργειακά περιοριςμζνα WSNs. 

  Οι διάφορεσ μελλοντικζσ τάςεισ για τεχνικζσ δρομολόγθςθσ επικεντρϊνονται ςε 

πολλζσ και διαφορετικζσ κατευκφνςεισ (εκμετάλλευςθ περίςςιασ και πυκνϊτθτασ 

κόμβων, επίτευξθ κακολικισ επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ, χρονικόσ και τοπικόσ 

ςυγχρονιςμόσ κ.ά.). Ωςτόςο όλεσ ζχουν ζναν κοινό κφριο ςτόχο: τθν παράταςθ του 

χρόνου ηωισ του δικτφου που κα ανοίξει τον δρόμο για χριςθ των WSNs ςε ακόμθ 

πιο πολλζσ ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ. 
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2.2 Επίπεδο Διαςφνδεςθσ Δεδομζνων 

  Σο επίπεδο διαςφνδεςθσ δεδομζνων είναι υπεφκυνο για τθν πολφπλεξθ των ροϊν 

δεδομζνων, τθν πρόςβαςθ ςτο μζςο μετάδοςθσ και τον ζλεγχο λακϊν. Και ςυνεπϊσ 

διαςφαλίηει τισ από-άκρο-ςε-άκρο (ι ςε πολλά άκρα) ςυνδζςεισ ςε ζνα 

επικοινωνιακό δίκτυο. θμαντικό ρόλο επιτελεί το υποεπίπεδο Ελζγχου Πρόςβαςθσ 

Μζςου (MAC), το οποίο ςε ζνα αςφρματο, αυτο-οργανόμενο και multihop δίκτυο, 

με τα ειδικά χαρακτθριςτικά που επιβάλλει, ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν μείωςθ 

ςτο ελάχιςτο ενόσ ι περιςςοτζρων από τουσ παρακάτω παράγοντεσ: 

 Συγκροφςεισ  - Θ φπαρξθ ςυγκροφςεων είναι ο βαςικόσ παράγοντασ τθσ 

μείωςθσ τθσ απόδοςθσ. Οδθγεί ςε αυξθμζνθ κακυςτζρθςθ και απϊλεια 

δεδομζνων, χαμθλό throughput, μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ενζργειασ και ςε 

ανάγκθ για χριςθ πολφπλοκων αλγορίκμων για χειριςμό τθσ επιπρόςκετθσ 

και ςφνκετθσ πλθροφορίασ ελζγχου που ειςάγεται αλλά και όλου του 

ςυςτιματοσ. Ο χειριςμόσ μιασ ςφγκρουςθσ ςυνίςταται ςτον εντοπιςμό του 

πακζτου που αντιμετϊπιςε ςφγκρουςθ και ςτθν διεξαγωγι αντίςτοιχου 

αλγόρικμου για να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ αυτι. Και τα δφο 

«κοςτίηουν» οπότε ελαχιςτοποίθςθ τζτοιων γεγονότων είναι απαραίτθτθ 

ςτα WSNs. 

 

 Ειςαγωγι επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ ελζγχου – Εξαιτίασ τθσ φφςθσ του 

αςφρματου μζςου, ζνα εφλογο ποςοςτό μεταδιδόμενων πακζτων είναι 

πακζτα ελζγχου. Επιπλζον όταν επιλζγεται μια μθ κεντρικοποιθμζνθ 

προςζγγιςθ αντί μιασ κεντρικοποιθμζνθσ (όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει ςτα 

WSNs), θ ανάγκθ για αποτελεςματικό ζλεγχο είναι ακόμθ πιο μεγάλθ και το 

ποςοςτό των  πακζτων ελζγχου ακόμθ πιο μεγάλο. Θ ελαχιςτοποίθςθ οπότε 

αυτοφ του ποςοςτοφ είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ, ειδικά ςτα WSNs όπου το 

παρεχόμενο εφροσ ηϊνθσ και θ υπολογιςτικι ιςχφσ είναι ςθμαντικά χαμθλά. 

 

 Παρατιρθςθ του καναλιοφ – Είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ζνασ 

κόμβοσ λαμβάνει και επεξεργάηεται πακζτα που δεν απευκφνονται γι’ 

αυτόν. τθν κατάςταςθ αυτι πολφτιμοσ χρόνοσ και πόροι ςπαταλοφνται, 

οπότε πολλζσ προςπάκειεσ επικεντρϊνονται ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του 

χρόνου κατά τον οποίον ζνασ κόμβοσ βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ αυτι. 

Ωςτόςο, να ςθμειωκεί ότι ςυχνά ο χρόνοσ αυτόσ χρθςιμοποιείται 

εναλλακτικά για τθν ειςαγωγι ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν κατάςταςθσ του 

δικτφου μεταξφ των κόμβων. 

 

 Αδράνεια – ε πολλζσ εφαρμογζσ αςυρμάτων δικτφων αιςκθτιρων ζνασ 

κόμβοσ παραμζνει αδρανισ για μεγάλα διαςτιματα, παρακολουκϊντασ 
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απλά το κανάλι ι περιμζνοντασ δεδομζνα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για 

αδικαιολόγθτθ ςπατάλθ ενζργειασ, οπότε και πολλζσ προςπάκειεσ 

επικεντρϊνονται ςτθν επίτευξθ ζξυπνων τεχνικϊν χρονοπρογραμματιςμοφ 

που να εγγυϊνται ελάχιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια των 

περιόδων αδράνειασ του κόμβου. 

 

2.2.1 Γιατί τα υπάρχοντα πρωτόκολλα δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε WSNs; 

  Σα αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων επιβάλλουν ιδιαίτερουσ περιοριςμοφσ ωσ προσ 

τουσ πόρουσ και ωσ προσ τισ απαιτιςεισ των εφαρμογϊν. Οι περιοριςμοί αυτοί 

επθρεάηουν ςθμαντικά τθν λειτουργία και τισ απαιτιςεισ που ζχουμε από τα 

πρωτόκολλα MAC για αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων. Θ επίδραςθ αυτϊν των 

παραγόντων γίνεται να προβλθκεί από τθν ανάλυςθ πρωτοκόλλων MAC για άλλα 

αςφρματα δίκτυα και τθσ επεξιγθςθσ του γιατί αυτά δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτα WSNs. 

  ε ζνα κυτταρικό ςφςτθμα, ο ςτακμόσ βάςθσ δθμιουργεί μια ραχοκοκαλιά 

επικοινωνίασ. Ζνασ κινοφμενοσ κόμβοσ είναι μόνο ζνα hop μακριά. Αυτό το είδοσ 

δικτφου αναφζρεται και ωσ infrastructure-based. Ο κφριοσ ςτόχοσ του πρωτοκόλλου 

MAC ςτα ςυςτιματα αυτά είναι να προςφζρει υψθλό QoS και αποδοτικι χριςθ του 

εφρουσ ηϊνθσ. Θ διατιρθςθ ενζργειασ είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ κακϊσ οι 

ςτακμοί βάςθσ ζχουν ανεξάντλθτθ ενζργεια και οι κινθτοί κόμβοι δυνατότθτα 

αντικατάςταςθσ των μπαταριϊν τουσ. υνεπϊσ θ πρόςβαςθ ςτο μζςο κλίνει κατά 

κανόνα ςε μια ςτρατθγικι με γνωςτά και δεδομζνα τα ενεργειακά αποκζματα, 

γεγονόσ που κακιςτά τα πρωτόκολλα αυτϊν των δικτφων ακατάλλθλα για τα WSNs, 

κακϊσ ςε αυτά δεν υπάρχει κεντρικόσ αντιπρόςωποσ που διεξάγει ζλεγχο και 

ςυνεπϊσ ο ςυγχρονιςμόσ των δικτφων είναι δφςκολοσ.  

  Θ τεχνολογία Bluetooth και τα MANETS (mobile ad hoc networks) είναι ίςωσ οι πιο 

κοντινοί ςυγγενείσ των WSNs. Σο Bluetooth είναι ζνα αςφρματο δίκτυο μικρισ 

εμβζλειασ χωρίσ υποδομι που τείνει να αντικαταςτιςει τα καλϊδια μεταξφ 

ςτακμοφσ εργαςίασ χρθςτϊν και RF ςυνδζςεισ. Θ τοπολογία του είναι ζνα δίκτυο 

αςτζρα όπου ο κφριοσ κόμβοσ μπορεί να ζχει ζωσ εφτά υποτελείσ κόμβουσ και 

χρθςιμοποιεί μια TDMA φιλοςοφία. Σο MAC πρωτόκολλο ςε ζνα MANET 

αναλαμβάνει  τθν διαμόρφωςθ τθσ δικτυακισ δομισ και τθν διατιρθςθ τθσ 

λαμβάνοντασ υπόψιν και τθν κινθτικότθτα των κόμβων και ςυνεπϊσ ςτοχεφει ςτθν 

εγγφθςθ υψθλοφ QoS κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ.  Και εδϊ θ κατανάλωςθ 

ενζργειασ είναι δευτερεφον ηιτθμα κακϊσ οι κόμβοι ζχουν τθν δυνατότθτα 

ενεργειακισ ανανζωςθσ. 
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  ε αντίκεςθ με αυτά τα δφο δίκτυα, ζνα WSN ζχει πολφ μεγαλφτερο πλικοσ 

κόμβων και θ ιςχφσ εκπομπισ του και θ εμβζλεια των κόμβων είναι πολφ 

μικρότερεσ. Θ τοπολογία αλλάηει πολφ δυναμικά και πιο ςυχνά και οφείλεται και 

ςτα ςφάλματα κόμβων και ςτθν κινθτικότθτα των κόμβων, θ οποία μπορεί να είναι 

αρκετά μικρότερθ από αυτι των MANETs.  Εντζλει, τα πρωτόκολλα των ςυςτθμάτων 

αυτϊν είναι αςφμφορα ωσ προσ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν διεφρυνςθ του 

χρόνου ηωισ του WSN. 

2.2.2 Πρωτόκολλα επιπζδου MAC 

  Δυςτυχϊσ μόνο ζνα μικρό ποςοςτό από τα MAC πρωτόκολλα που  ζχουν προτακεί 

ςτθ βιβλιογραφία ζχουν τθν δυνατότθτα να αξιολογθκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν 

ςε εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου. Πιο ςυγκεκριμζνα μόνο δφο MAC πρωτόκολλα 

ζχουν υιοκετθκεί και χρθςιμοποιοφνται ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ ςτο TinyOS. To   

S-MAC (Sense-MAC) το οποίο αναπτφχκθκε ςτα USC/ISI και UCLA και το B-MAC 

(Berkeley-MAC) από το UC Berkeley (το οποίο προςτζκθκε ςτο TinyOS v. 1.1.3). 

 

 

Σχιμα 2.4 - MAC πρωτόκολλα υλοποιθμζνα ςε WSNs 

 

2.2.2.1 Πρωτόκολλα βαςιςμζνα ςε CSMA φιλοςοφία 

 
1. S – MAC 

  Είναι ζνα από τα πιο γνωςτά πρωτόκολλα για WSNs. Θ βαςικι του αρχι 

είναι ότι ζνασ κόμβοσ εναλλάςςεται διαρκϊσ μεταξφ τθν ενεργισ και τθσ 

«sleep» κατάςταςθσ. Με αυτό τον τρόπο, θ βαςικι επιδίωξθ του 
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πρωτοκόλλου, θ διατιρθςθ ενζργειασ, επιτυγχάνεται με τθν το βάηει τον 

κόμβο ςε λειτουργία sleep όταν δεν υπάρχει τίποτα προσ μετάδοςθ και 

καμία μετάδοςθ δεν απευκφνεται προσ αυτόν. Επίςθσ θ αυτό-διαμόρφωςθ 

είναι ςθμαντικόσ ςτόχοσ κακϊσ όλοι οι μθχανιςμοί είναι κατανεμθμζνοι. 

Όπωσ είναι αναμενόμενο, υπάρχει μια διαρκισ ςυναλλαγι μεταξφ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και απόδοςθσ δικτφου κακϊσ θ μεγιςτοποίθςθ του 

τθσ διάρκειασ του μεςοδιαςτιματοσ μεταξφ δφο ενεργοποιιςεων του 

κόμβου για ελαχιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, μπορεί να 

οδθγιςει ςε υψθλότερεσ κακυςτεριςεισ και ςε χαμθλότερθ διεκπεραιωτικι 

ικανότθτα του δικτφου. 

 

 

Σχιμα 2.5 – Λειτουργία S-MAC 

  Όταν ζνασ κόμβοσ κζλει να μεταδϊςει εκτελεί ζνα CDMA  ςχιμα παρόμοιο 

με αυτό του 802.11b που εμπεριζχει RTS/CTS πακζτα ελζγχου με ςτόχο να 

αποφφγει το πρόβλθμα του «κρυμμζνου κόμβου». Επίςθσ ζνασ μθχανιςμόσ 

περάςματοσ μθνφματοσ υλοποιείται,  ςφμφωνα με τον οποίο όταν μία ριπι 

πλαιςίων πρζπει να μεταδοκεί, για να μειωκεί θ κακυςτζρθςθ, μόνο ζνα 

RTC/CTS υπολογίηεται για όλα τα πακζτα αυτά, ενϊ ζνα πακζτο ACK 

παράγεται για κακζνα από αυτά.  

 

  Μία τεχνικι που αυξάνει κατά πολφ τθν απόδοςθ  του S-MAC είναι τοπ 

adaptive-listening, ςφμφωνα με τθν οποία κάκε κόμβοσ μπορεί να εκτιμιςει 

τον βζλτιςτο χρόνο παραμονισ ςε sleep κατάςταςθ χρθςιμοποιϊντασ τισ 

ακολουκίεσ RTS/CTS. Σζλοσ ζνα άλλο χαρακτθριςτικό είναι δθμιουργία 

clusters που ζχει αναλυκεί από τθν πλευρά τθσ δρομολόγθςθσ. το επίπεδο 

του MAC οι κόμβοι ςτζλνουν μθνφματα ςυγχρονιςμοφ  για να γνωρίηουν τον 

χρονοπρογραμματιςμό των γειτόνων τουσ και ςυγχρονίηονται με τον 

κατάλλθλο. Με τον τρόπο αυτό το πρωτόκολλο επιτυγχάνει μειωμζνθ κίνθςθ 

ελζγχου, προςαρμοςτικι ςτθν κίνθςθ λειτουργία και αποφυγι διαρκοφσ 

παρακολοφκθςθσ του καναλιοφ μζςω των RTS/CTS/ACK πλθροφοριϊν.  

 

2. Τ – MAC (Timeout - MAC) 

  Είναι ο διάδοχοσ του S – MAC και βαςίηονται ςτισ ίδιεσ αρχζσ. Θ βαςικι 

καινοφργια ιδζα είναι ότι όλεσ οι μεταδόςεισ μθνυμάτων γίνονται ςε ριπζσ 

μεταβλθτοφ μικουσ. Βζλτιςτοσ ενεργόσ χρόνοσ επιτυγχάνεται μζςω 
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εκτίμθςθσ του μεταβλθτοφ μικουσ. Άλλο ενδιαφζρον ςθμείο είναι το 

ςτακερό μεςοδιάςτθμα ανταγωνιςμοφ: όλα τα μθνφματα ςτθν ςειρά 

μεταδίδονται ςε ριπι, οπότε ανταγωνιςμόσ υπάρχει μόνο ςτθν αρχι κάκε 

πλαιςίου. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ το μεςοδιάςτθμα 

ανταγωνιςμοφ δεν αυξάνεται όπωσ ςτο S – MAC και ςτο 802.11.  

 

3. Β – MAC (Berkley - MAC) 

  Είναι από τα πιο γνωςτά πρωτόκολλα επιπζδου MAC και πικανϊσ 

προςφζρει τθν υψθλότερθ απόδοςθ δικτφου από όλα τα άλλα. Οι βαςικοί 

του ςτόχοι είναι: 

 Χαμθλι ιςχφσ λειτουργίασ 

 Αποτελεςματικι αποφυγι ςυγκροφςεων 

 Απλι υλοποίθςθ 

 Αποδοτικό ςε χαμθλοφσ αλλά και ςε υψθλοφσ ρυκμοφσ παραγωγισ 

δεδομζνων 

 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του από υψθλότερα επίπεδα 

 Ανεκτικό ςε αλλαγζσ του δικτφου 

 Δυνατότθτα υψθλισ κλιμάκωςθσ  

  Επικεντρϊνεται κυρίωσ ςε εφαρμογζσ παρακολοφκθςθσ και, επειδι είναι 

βαςιςμζνο ςε CSMA, ο αλγόρικμοσ διαιτθςίασ του καναλιοφ 

ςυμπεριλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ ανάκεςθ καναλιοφ (CCA) ανά πακζτο και 

back-off μθχανιςμό. Τποςτθρίηει επίςθσ Acknowledgments του επιπζδου 

Διαςφνδεςθσ δεδομζνων και ςθμαντικισ ςθμαςίασ είναι ο LPL μθχανιςμόσ 

που παρζχει (Low Power Listening),  κακϊσ ο χρόνοσ αδράνειασ 

ελαχιςτοποιείται. Σο μόνο μειονζκτθμα του είναι ότι δεν παρζχεται 

μθχανιςμόσ για μετάδοςθ πολλαπλϊν μθνυμάτων, οπότε αυτόσ, αν 

απαιτείται, πρζπει να υλοποιθκεί από υψθλότερα επίπεδα. 

 

Σχιμα 2.6 -  Clear Channel Assessment (CCA) 
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4. P – MAC (Pattern - MAC) 

  Θ καινοτομία του πρωτοκόλλου ζγκειται ςτθν προςαρμοςτικότθτα των 

αποφάςεων για τισ περιόδουσ «sleep - awake».  Θ κίνθςθ του κόμβου κακϊσ 

και των άμεςων γειτόνων του, κακορίςουν τισ αποφάςεισ αυτζσ. Ο ςτόχοσ 

είναι να ενεργοποιοφνται κόμβοι που ενεργθτικά ςυμμετζχουν ςε μία 

επικοινωνία, ϊςτε εξοικονόμθςθ ενζργειασ να ςυντελείται από τουσ άλλουσ 

κόμβουσ, και υλοποιείται με ανταλλαγι των ςχεδίου 

χρονοπρογραμματιςμοφ κάκε κόμβου με τουσ γείτονεσ του με χριςθ του 

ειδικοφ πλαιςίου Pattern Exchange Time Frame. 

 

2.2.2.2 Πρωτόκολλα βαςιςμζνα ςε TDMA φιλοςοφία 

  τα TDMA-based πρωτόκολλα κάκε κόμβοσ ζχει ζνα μοναδικό time slot, όπου και 

μπορεί να ςτείλει δίχωσ ςυγκροφςεισ. Με αυτό τον τρόπο αν είμαςτε χρονικά ςτο 

time slot i, μόνο ο κόμβοσ που του ζχει δοκεί το slot i  μπορεί να ςτείλει, φυςικά αν 

επικυμεί, κάποιο πακζτο. Σα TDMA-based πρωτόκολλα λόγω τθσ λογικισ που 

βαςίηονται είναι conflict - free (απαλλαγμζνα από ςυγκροφςεισ) και παρουςιάηουν 

ευκολία ςτθν διαχείριςθ ενζργειασ (είναι προκακοριςμζνοι οι χρόνοι που οι κόμβοι 

είναι ‘on’), αλλά παρουςιάηουν δφο βαςικά μειονεκτιματα: τθν αναγκαιότθτα 

φπαρξθσ global clock για τον ςυγχρονιςμό τουσ και τθν μθ ευελιξία τουσ ςε 

περιπτϊςεισ απομάκρυνςθσ ι ειςαγωγισ νζου κόμβου ςτο δίκτυο. Λόγω αυτϊν των 

μειονεκτθμάτων τα TDMA-based protocols δεν ζχουν επικρατιςει ςτισ εφαρμογζσ 

ςτα WSN. Κάποια πρωτόκολλα τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι τα E – MAC, L - MAC και 

RI – MAC. 

 

2.2.2.3 ΙΕΕΕ 802.15.4 

  Σον Δεκζμβριο του 2000 ςχθματίςτθκε το Task Group 4, κάτω από το IEEE 802 

Working Group 15, για να ξεκινιςει τθν ανάπτυξθ του ςτάνταρ ΙΕΕΕ 802.15.4 για LR-

WPAN (Low Rate – wireless personnel area network) [54,55]. τόχοσ τθσ ομάδασ 

ιταν ο κακοριςμόσ ενόσ ςτάνταρ που να ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ πολφ χαμθλισ 

πολυπλοκότθτασ, του χαμθλοφ κόςτουσ και τθσ πάρα πολφ χαμθλισ ενζργειασ για 

αςφρματθ ςφνδεςθ μεταξφ φτθνϊν, φορθτϊν, ακίνθτων ι κινθτϊν ςυςκευϊν. Οι 

ςυςκευζσ που υποςτθρίηουν το IEEE 802.15.4 πρότυπο ςχεδιάηονται για να 

λειτουργοφν ςτθν βιομθχανικι, επιςτθμονικι και ιατρικι ηϊνθ των 2,4 GHz και 

υποςτθρίηουν ςυνεργαςία με άλλα πρότυπα όπωσ το IEEE 802.11b. 

  Θ πρόκεςθ του IEEE 802.15.4 είναι να υποςτθρίηει εφαρμογζσ (βιομθχανικζσ, 

αγροτικζσ, οικιςτικζσ, ιατρικζσ κ.α.) ςτισ οποίεσ οι υπάρχουςεσ λφςεισ και 

τεχνολογίεσ, όπωσ το Bluetooth, δεν είναι απαραίτθτεσ. Σο πρότυπο ςχεδιάςτθκε 

για χριςθ ςε μεγάλου εφρουσ ποικιλία εφαρμογϊν που απαιτοφν απλι αςφρματθ 

επικοινωνία ςε μικρζσ αποςτάςεισ, με περιοριςμζνθ ενζργεια και με ελαςτικι 
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ανάγκθ διεκπεραιωτικισ ικανότθτασ. Θ χριςθ του ςτα WSNs επιτυγχάνει μείωςθ 

του κόςτουσ εγκατάςταςθσ ενόσ κόμβου και ταυτόχρονα δυνατότθτα υλοποίθςθσ 

δικτφων με μεγάλο πλικοσ κόμβων. 

  Για να επιτφχει χαμθλι μζςθ κατανάλωςθ ιςχφοσ, το πρότυπο κεωρεί ότι το ποςό 

των δεδομζνων προσ μετάδοςθ είναι μικρό και ότι αυτό δεν μεταδίδεται ςυχνά 

ϊςτε να κρατιζται χαμθλά το duty-cycle. Επιπλζον ο δομι του πλαιςίου 

ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να προςκζτει τθν ελάχιςτθ πλθροφορία ελζγχου ςτο 

διακινοφμενο φορτίο. 

  Σο IEEE 802.15.4 υποςτθρίηει αποτελεςματικά δφο δικτυακζσ τοπολογίεσ, τθν 

τοπολογία αςτζρα και τθν peer-to-peer τοπολογία (χιμα…). τθν τοπολογία 

αςτζρα, θ επικοινωνία γίνεται μεταξφ των ςυςκευϊν δικτφου και ενόσ κεντρικοφ 

ελεγκτι, του PAN ςυντονιςτι, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ όλου του αςτζρα. Θ τοπολογία peer-to-peer επιτρζπει διάφορουσ 

ςφνκετουσ ςχθματιςμοφσ να υλοποιθκοφν, δθλαδι ad hoc και αυτο-οργανόμενα 

δίκτυα. Ο μθχανιςμόσ δρομολόγθςθσ ςτα δίκτυα αυτά είναι μζροσ του επιπζδου 

δικτφου, όπωσ ςυηθτικθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, και ςυνεπϊσ δεν ζχει ςχζςθ 

με το IEEE 802.15.4. 

 

Σχιμα 2.7  – Τοπολογίεσ αςτζρα και p-to-p (ςε cluster οργάνωςθ) 

 

 Physical Layer – Σο πρότυπο ςχεδιάςτθκε για να υποςτθρίηει δφο επιλογζσ 

ςτο φυςικό επίπεδο βαςιςμζνεσ ςτο direct sequence spread spectrum 

(DSSS). Σο χαρακτθριςτικό αυτό επιτρζπει τθ χριςθ ψθφιακϊν 

ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων χαμθλοφ κόςτουσ. Και οι δφο επιλογζσ κάνουν 

χριςθ τθσ ίδιασ βαςικισ δομισ πακζτου για λειτουργία με χαμθλό  duty-

cycle και με χαμθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ (χιμα 2.8). 
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Σχιμα 2.8 – Δομι Πακζτου IEEE 802.15.4  

 

 Θ βαςικι διαφορά των δφο επιλογϊν είναι θ ηϊνθ ςυχνοτιτων, και οι 

διαφορετικοί ρυκμοί μετάδοςθσ που παρζχουν,  και θ τεχνικι διαμόρφωςθσ 

που χρθςιμοποιοφν. Μια περίλθψθ των χαρακτθριςτικϊν υψθλοφ επιπζδου 

του  ΙΕΕΕ 802.15.4 δίνεται ςτο χιμα 2… . 

 

 
Σχιμα 2.9 – Χαρακτθριςτικά ΙΕΕΕ 802.15.4 

 

 MAC sublayer – Σο ΙΕΕΕ 802.15.4 MAC υποεπίπεδο ελζγχει τθν πρόςβαςθ 

αςφρματο κανάλι εφαρμόηοντασ ζναν CSMA/CA (CSMA – Collision 

Avoidance) μθχανιςμό. Αν τα παραπάνω επίπεδα διαπιςτϊςουν μια μείωςθ 

ςτθν διεκπεραιωτικι  ικανότθτα κάτω από ζνα κατϊφλι, το MAC κα πάρει 

εντολι να διεξάγει ζναν ζλεγχο εντοπιςμοφ ενζργειασ (με βάςθ τθν Clear 

Channel Assessment Procedure) μζςα από τα διακζςιμα κανάλια. Ανάλογα 

με τθν ενζργεια που εντοπίςκθκε, τα υψθλότερα επίπεδα κα επιλζξουν το 

κανάλι με τθν χαμθλότερθ ενζργεια. Σο πρωτόκολλο είναι επίςθσ υπεφκυνο 

για τον ζλεγχο ροισ μζςω τθσ αναγνϊριςθσ πλαιςίων που ζχουν παραδοκεί 

επιτυχϊσ, τθν πιςτοποίθςθ των πλαιςίων, για τον ςυγχρονιςμό του δικτφου, 

τθν επίβλεψθ τθσ αςφάλειασ των ςυςκευϊν και για τθν διαμόρφωςθ του 

εγγυθμζνου time slot μθχανιςμοφ. 

  Παρζχει δφο υπθρεςίεσ ςτα υψθλότερα ςτρϊματα: τθν υπθρεςία 

δεδομζνων μζςω του common part sublayer (MCPS - SAP) και τθν υπθρεςία 

διαχείριςθσ μζςω του MAC layer management entity (MLME - SAP). Επίςθσ 

παρζχει τθν επιλογι χριςθσ τθσ δομισ superframe για εφαρμογζσ που 

απαιτοφν δεδομζνο εφροσ ηϊνθσ και φραγμζνθ κακυςτζρθςθ απόκριςθσ. Σο 

format του superframe κακορίηεται από τον PAN ςυντονιςτι, με χριςθ των 

beacons του δικτφου,  και αποτελείται από 16 ιςομεγζκθ slots χωριςμζνα ςε 
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δφο κατθγορίεσ (χιμα 2.10): ςτα slots τθσ contention access περιόδου και 

ςτα slots τθσ contention free περιόδου (guaranteed slots). 

 

 
Σχιμα 2.10 - Δομι του superframe 

 

 

 

2.3 Σφνοψθ 

  το κεφάλαιο αυτό παρουςιάςτθκαν routing και MAC πρωτόκολλα που ζχουν 

ςχεδιαςτεί για χριςθ ςε εφαρμογζσ αςυρμάτων δικτφων αιςκθτιρων. Επιχειρικθκε 

μια ςυνολικι προςζγγιςθ του επιπζδου δικτφου και των τεχνικϊν δρομολόγθςθσ με 

καταγραφι των προκλιςεων και των παραγόντων που επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό 

πρωτοκόλλων δρομολόγθςθσ, κακϊσ και με κατθγοριοποιθμζνθ παρουςίαςθ ωσ 

προσ τθν φιλοςοφία των υπαρχόντων πρωτοκόλλων δρομολόγθςθσ. Για κάκε 

κατθγορία περιγράφκθκαν ενδεικτικά κάποια αντιπροςωπευτικά πρωτόκολλα και 

υπογραμμίςκθκαν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τουσ. Επιχειρικθκε 

επίςθσ προςζγγιςθ των τεχνικϊν προςπζλαςθσ μζςου, με ςφντομθ περιγραφι 

κάποιων πρωτοκόλλων επιπζδου MAC και με εκτενζςτερθ αναφορά ςτο πρότυπο 

ΙΕΕΕ 802.15.4 που αποτελεί και τθν επικρατζςτερθ λφςθ ςτα WSNs. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 

3.1 Ειςαγωγι 

  το πρϊτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ ζγινε εκτενισ αναφορά ςτθν 

πλθκϊρα των εφαρμογϊν των αςυρμάτων δικτφων αιςκθτιρων, που ςτοχεφουν 

ςτθν παροχι καινοτόμων και ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. Οι εφαρμογζσ, όπωσ 

παρουςιάςτθκαν, δεν περιορίηονται ςτον ερευνθτικό και ςτον επιςτθμονικό χϊρο 

αλλά επεκτείνονται και ςτον χϊρο τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ και ςτοχεφουν ςτθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ατόμου και τθσ κοινωνίασ ωσ ςφνολο. Οι 

προςπάκειεσ για ανάπτυξθ «ζξυπνων» περιβαλλόντων τόςο ςτον οικιακό χϊρο όςο 

και ςε δθμόςιουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι τθσ 

παγκόςμιασ ζρευνασ. 

  Μία καινοτόμα ιδζα εφαρμογισ των WSNs είναι θ ανάπτυξθ ενόσ «ζξυπνου» 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ, όπου ο κφριοσ ςτόχοσ κα είναι θ επίλυςθ προβλθμάτων 

που ςχετίηονται με τθν κυκλοφοριακι κίνθςθ και θ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ 

χριςτεσ του κυκλοφοριακοφ δικτφου. το πλαίςιο αυτό ιδθ ςυμπεριλαμβάνονται 

εφαρμογζσ όπωσ θ ιχνθλάτθςθ οχθμάτων και το automotive monitoring, για 

επικοινωνία μεταξφ των οχθμάτων και υποδομϊν δίπλα ςτο δρόμο, και ζχει αρχίςει 

θ ανάπτυξθ των πρϊτων ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων προσ το ςκοπό αυτό. 

  Θ τόςο ςυγκεκριμζνθ φφςθ αυτισ εφαρμογισ απαιτεί φυςικά ςυγκεκριμζνθ 

ςχεδίαςθ του δικτφου, τόςο από τθν πλευρά του hardware των κόμβων, όςο και 

από τθν πλευρά των επικοινωνιακϊν πρωτοκόλλων. τόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ 

είναι  θ μελζτθ τθσ απόδοςθσ ιδθ υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν και πρωτοκόλλων και θ 

αποτελεςματικι τουσ χριςθ ςτο πλαίςιο μιασ εφαρμογισ ςε ζνα μελλοντικό 

«ζξυπνο» αςτικό περιβάλλον, κακϊσ επίςθσ και ο εντοπιςμόσ των κενϊν που πρζπει 

να ερευνθκοφν για τθν ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ με υψθλισ 

απόδοςθσ δίκτυα. Θ χρθςιμότθτα αυτοφ του εγχειριματοσ είναι θ πρόταςθ ιδεϊν 

και τρόπων χριςθσ ιδθ υπαρχόντων δικτφων που επιτελοφν άλλεσ εφαρμογζσ WSN 

και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τον ςχεδιαςμό μελλοντικϊν δομϊν.  

  Αρχικά κακορίηεται θ εφαρμογι και τα ςενάρια χριςθσ όπου αναλφονται τα 

χαρακτθριςτικά, οι επικοινωνιακζσ απαιτιςεισ και οι περιοριςμοί που αυτζσ κζτουν. 

Κατόπιν, περιγράφεται θ τεχνολογία υλικοφ και λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε. 

Σζλοσ περιγράφεται το Xmesh πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ που χρθςιμοποιικθκε 
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ςτθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ ωσ αντιπροςωπευτικόσ αλγόρικμοσ δρομολόγθςθσ 

και παρακολοφκθςθσ παραμζτρων ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

 

3.2 Περιγραφι ςεναρίων – Επικοινωνιακζσ απαιτιςεισ 

  Θ εφαρμογι που επιλζχκθκε να μελετθκεί περιλαμβάνει μια ςτακερι υποδομι 

δικτφου δεξιά και αριςτερά ενόσ δρόμου και ζναν κινοφμενο κόμβο που 

αντιπροςωπεφει ζνα όχθμα (χιμα 3.1). 

 

 

Σχιμα 3.1 – Γενικι εικόνα εφαρμογισ 

 

  Οι ςτακεροί κόμβοι τοποκετοφνται ςτισ ακμζσ ενόσ νοθτοφ τριγϊνου, κακϊσ θ 

δομι αυτι χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςτισ εφαρμογζσ tracking και ςυνεπϊσ 

ανταποκρίνεται όςο το δυνατόν πιο καλά ςτθν πραγματικότθτα αλλά και 

εξαςφαλίηει τθν τοπολογικι ομοιομορφία ωσ προσ τθν δικτυακι υποδομι που κα 

ςτθρίξει τθν εφαρμογι. 

  Οι χριςτεσ του κυκλοφοριακοφ δικτφου, τα οχιματα δθλαδι, φζρουν και αυτοί 

κόμβουσ που μποροφν να μεταφζρουν και να ανταλλάςςουν δεδομζνα με τισ 

ςτακερζσ δικτυακζσ υποδομζσ. Με αυτόν τον τρόπο μποροφν εφκολα και πολφ 

γριγορα να επικοινωνιςουν με το άμεςο κυκλοφοριακό τουσ περιβάλλον και να 

λαμβάνουν ςυνεχϊσ νζα, τοπικά δεδομζνα. Επίςθσ τα δεδομζνα που μεταφζρει 

ζνασ κινθτόσ κόμβοσ από άλλα κομμάτια του κυκλοφοριακοφ δικτφου, αποτελοφν 

μια χριςιμθ πλθροφορία τθν οποία οι ςτακεροί κόμβοι τθσ εκάςτοτε περιοχισ, από 

τθν οποία διζρχεται, μποροφν να λαμβάνουν και να αξιοποιοφν κατάλλθλα, ϊςτε να 

διαμορφϊνουν μια πλιρθ εικόνα ολόκλθρου του κυκλοφοριακοφ δικτφου. 
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3.2.1 Τεχνολογία υλοποίθςθσ 

  Για τθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκαν τα  motes IRIS XM2110CA 

τθσ  εταιρίασ Crossbow Technology Inc. Σα motes αυτά λειτουργοφν ςτθ ηϊνθ των 

2.4 GHz και θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτο πρότυπο IEEE 802.15.4. Παρακάτω 

περιγράφονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά υλικοφ και λογιςμικοφ, κακϊσ και οι 

δυνατότθτεσ τουσ *56,57].  

 

Σχιμα 3.6 – Mote IRIS XM2110CA 

 

3.2.1.1 Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

  Σο IRIS  Mote είναι μια ολοκλθρωμζνθ μονάδα που χρθςιμοποιείται για τθν 

δθμιουργία χαμθλισ ιςχφοσ αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων και ζχει τα εξισ 

χαρακτθριςτικά και πλεονεκτιματα: 

 Ζχει ςχεδιαςτεί ςυγκεκριμζνα για Deeply Embedded Sensor Networks. 

 Χρθςιμοποιεί RF πομποδζκτθ ςφμφωνο με το IEEE 802.15.4 πρότυπο. 

 Τποςτθρίηει υψθλοφσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ δεδομζνων τθσ τάξθσ των 250 

kbps. 

 Λειτουργία ςε 2.4 ζωσ 2.48 GHz, δθλαδι ςε μια κακολικά ςυμβατι ISM 

ηϊνθ. 

 Παρζχει τθν δυνατότθτα χριςθσ κάκε κόμβου ωσ δρομολογθτι. 

  Τποςτθρίηει πλθκϊρα sensor board  για μζτρθςθ διαφορετικϊν ποςοτιτων 

όπωσ αιςκθτιρεσ φωτόσ, κερμοκραςίασ, πίεςθσ, υψόμετρου, ιχου, 

επιτάχυνςθσ, ςειςμικϊν δονιςεων, μζτρθςθσ μαγνθτικοφ πεδίου κ.α. 

 Τποςτιριξθ εφαρμογϊν με μεγάλο πλικοσ κόμβων (>1000). 
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Επεξεργαςτισ  

   Σα IRIS XM2110CA βαςίηονται ςτον μικροεπεξεργαςτι χαμθλισ ιςχφοσ ATmega 

1281, ο οποίοσ μπορεί να «τρζξει» τθσ custom εφαρμογζσ από τθν εςωτερικι  flash 

μνιμθ, κακϊσ τα motes  είναι ςυμβατά με τθν πλατφόρμα ανάπτυξθσ custom 

εφαρμογϊν MoteWorks.  Κάκε  mote μπορεί να προγραμματιςτεί ζτςι ϊςτε να 

τρζχει ταυτόχρονα τθν ςτοίβα εφαρμογισ/επεξεργαςίασ και τθν ςτοίβα 

επικοινωνίασ δικτφου (τθν ςτοίβα δθλαδι του XMesh πρωτοκόλλου δρομολόγθσ 

κακϊσ τα IRIS motes ζχουν build-in τθν software βιβλιοκικθ του XMesh). O 51-pin 

connector υποςτθρίηει διεπαφζσ αναλογικϊν ειςόδων, ψθφιακϊν Ε/Ε, SPI και UART, 

που επιτρζπουν με διαφορετικζσ περιφερειακζσ ςυςκευζσ. 

 

Σχιμα 3.7 – Block diagram  του ΧΜ2110CA 

 

Σχιμα 3.8 - ATmega128L Microprocessor Pinout 
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Radio - Κεραία 

  Σο IRIS XM2110CA χρθςιμοποιεί ζνα RF πομποδζκτθ ςφμφωνο με το IEEE 802.15.4 

πρότυπο που ζχει ςχεδιαςτεί για αςφρματεσ επικοινωνίεσ χαμθλισ ιςχφοσ και 

χαμθλισ τάςθσ *mpr- mib..+. Χρθςιμοποιεί το μοντζλο ΑΣ86RF230 τθσ Atmel που 

εφαρμόηει O-QPSK (offset quadrature phase shift keying). Σο μοντζλο αυτό 

περιλαμβάνει εξωτερικι διπολικι κεραία που ςυνδζεται με ζναν MMCX connector. 

Μετριςεισ τθσ απόδοςθσ τθσ κεραίασ *58+ δίνουν τα παρακάτω διαγράμματα 

ακτινοβολίασ(χιμα 3.9, χιμα 3.10). 

 

 
Σχιμα 3.9 – Οριηόντιο διάγραμμα ακτινοβολίασ[58] 

 

 
Σχιμα 3.10 – Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίασ[58] 
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 Από τα διαγράμματα ακτινοβολίασ παρατθροφμε ότι ζχουμε καλφτερθ 

ςυμπεριφορά (με γνϊμονα ότι κεωροφμε πανκατευκυντικι κεραία) ςε οριηόντιο 

προςανατολιςμό. Όμωσ ςε καμία από τισ δφο περιπτϊςεισ δεν ζχουμε τζλεια 

ομοικατευκυντικό διάγραμμα. ε κάποιεσ γωνίεσ παρατθροφμε μεγάλθ πτϊςθ τθσ 

ακτινοβολίασ που εκπζμπεται. Ο οριηόντιοσ προςανατολιςμόσ είναι αυτόσ που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν εφαρμογι (χιμα 3.11).  

   

 

Σχιμα 3.11 – Προςανατολιςμόσ κεραίασ 

 

Σα IRIS XM2110CA τθσ Crossbow Technology Inc. μελετικθκαν ςε εξωτερικζσ 

ςυνκικεσ,  αρχικά για τον προςδιοριςμό τθσ μζγιςτθσ απόςταςθσ ικανότθτασ 

μετάδοςθσ και λιψθσ ενόσ μθνφματοσ μεταξφ δφο κόμβων με μζγιςτθ ιςχφσ 

μετάδοςθσ 3dBm. Θ απόςταςθ αυτι βρζκθκε κοντά ςτα 50 μζτρα. ε ζναν τυπικό 

αυτοκινθτόδρομο οι κολϊνεσ φωτιςμοφ απζχουν μεταξφ τουσ περίπου 20 μζτρα και 

παρζχουν τθν δυνατότθτα τοποκζτθςθσ κόμβων υψθλότερα από το οδόςτρωμα. 

τθν παροφςα εφαρμογι οπότε κεωρικθκε ότι οι κόμβοι τοποκετοφνται επάνω ςε 

κολϊνεσ φωτιςμοφ, δθλαδι ςε απόςταςθ περίπου 40 μζτρων μεταξφ τουσ και 

υψθλότερα από το ζδαφοσ. 

 

Παρακάτω δίδεται ζνασ πίνακασ με τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά. 
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Πίνακασ 3.1 – Τεχνικά χαρακτθριςτικά 
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3.2.1.2 Λογιςμικό 

    Σα IRIS motes είναι ςυμβατά με τθν πλατφόρμα MoteWorks, μια πλατφόρμα 

ανάπτυξθσ custom εφαρμογϊν για αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων που προςφζρει 

δυνατότθτα αξιόπιςτθσ, ad – hoc δικτφωςθσ πλζγματοσ. Είναι βαςιςμζνθ ςτο open-

source TinyOS λειτουργικό ςφςτθμα και παρζχει πολλά πλεονεκτιματα. Θ 

πλατφόρμα αυτι χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία για τον προγραμματιςμό 

των motes, για τθν δθμιουργία και τθν παρακολοφκθςθ του δικτφου και για τθν 

λιψθ μετριςεων με τθν βοικεια των βοθκθτικϊν εργαλείων που παρζχει.   

  το πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ ζγινε μελζτθ τθσ φιλοςοφίασ και τθσ 

λειτουργίασ του TinyOS, ϊςτε να αναπτυχκεί ο ανάλογοσ κϊδικασ ςε NesC 

(Networked embedded systems C) για τον ςωςτό προγραμματιςμό των κόμβων και 

για τθν ανάπτυξθ ενόσ δικτφου που να επιτελεί τθν επικυμθτι λειτουργία και να 

παρζχει τθν δυνατότθτα λιψθσ μετριςεων ςχετικά με τθν απόδοςθ του δικτφου 

όςον αφορά τθν εφαρμογι που μελετάται.  

  το Παράρτθμα παρατίκεται μια ειςαγωγι ςτο TinyOS όπου αναφζρεται θ δομι 

του και θ λειτουργία του, κακϊσ επίςθσ γίνεται αναφορά και ςτισ αρχζσ τθσ 

προγραμματιςτικοφ παραδείγματοσ NesC. 

 

  3.2.2 Ανάλυςθ περιπτϊςεων χριςθσ 

  Ο ςτόχοσ τθσ υποδομισ του ςχιματοσ 3.1 είναι  θ επικοινωνία με τουσ 

διερχόμενουσ κόμβουσ και θ παροχι υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και αςφάλειασ. τα 

παρακάτω ςενάρια υποδεικνφεται ο τρόποσ με τον οποίο οι λειτουργίεσ αυτζσ 

ςυντελοφνται. 

 

Ανάλυςθ περίπτωςθσ χριςθσ 1   

   Θ πρϊτθ υπθρεςία που κζλουμε να παρζχει το ςφςτθμα μασ είναι ςυναγερμοί ςε 

περίπτωςθ ατυχιματοσ. Θ ςτακεροί κόμβοι ςτισ πλευρζσ του δρόμου λαμβάνουν 

περιοδικά δεδομζνα του περιβάλλοντοσ και όταν αντιλθφκοφν ότι υπάρχει κάποιο 

εμπόδιο ι ατφχθμα ςτο οδόςτρωμα, πρζπει να ειδοποιιςουν τουσ διερχόμενουσ 

κινθτοφσ κόμβουσ για τθν αποφυγι ατυχιματοσ. 
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Σχιμα 3.2 – Σχθματικι αναπαράςταςθ αυτοκινθτόδρομου με κόμβουσ WSN 

 

  Ζτςι όταν π.χ. ο κόμβοσ Ν1 αντιλθφκεί ότι υπάρχει ζνα εμπόδιο ςε πολφ κοντινι 

του απόςταςθ πρζπει να ςτείλει ζνα μινυμα ςυναγερμοφ ςε πιο μακρινοφσ 

κόμβουσ ϊςτε αυτοί με τθν ςειρά τουσ να ειδοποιιςουν τουσ διερχόμενουσ 

κινθτοφσ κόμβουσ και αυτοί να μειϊςουν ταχφτθτα εγκαίρωσ. 

  Αν κεωριςουμε ότι οι κινθτοί κόμβοι κινοφνται με ταχφτθτα περίπου 80 km/h 

(22,22 m/s) τότε θ ολικι απόςταςθ που κα διανυκεί από ζναν κινθτό κόμβο Μ από 

τθν ςτιγμι που αντιλθφκεί ζναν ςυναγερμό μζχρι να ακινθτοποιθκεί είναι: 

Ολική απόςταςη = Απόςταςη αντίδραςησ + Απόςταςη φρεναρίςματοσ 

 Θ απόςταςθ αντίδραςθσ υπολογίηεται εφκολα με χριςθ των απλϊν τφπων 

τθσ κινθματικισ και κεωρϊντασ ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα αντίδραςθσ 

του οδθγοφ ςτα 4 δευτερόλεπτα. Οπότε 𝑆1 = 𝑢 ∙ 𝑡 = 22,22 ∙ 4 ≈ 89𝑚. 

 

 Θ απόςταςθ φρεναρίςματοσ υπολογίηεται πάλι με τουσ απλοφσ τφπουσ τθσ 

κινθματικισ και κεωρϊντασ ότι με τθν άμεςθ αντίδραςθ του οδθγοφ 

αςκείται επιβράδυνςθ α = 5m/s2. Οπότε 𝑆2 =
𝑈𝑜2

2𝑎
=

22,222

2∙5
≈ 50 𝑚 

 

  Οπότε θ ολικι απόςταςθ είναι ίςθ με περίπου 140 μζτρα. Ο κόμβοσ N1 ςυνεπϊσ 

πρζπει να ειδοποιιςει τουσ κινοφμενουσ κόμβουσ που ζρχονται με κατεφκυνςθ 

προσ αυτόν ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 140 μζτρα μακριά οπότε επιλζγει να ςτείλει 

το μινυμα ςυναγερμοφ ςτον κόμβο Ν5 που απζχει 160 μζτρα από αυτόν, δθλαδι 4 

hops μακριά. Ο κόμβοσ Ν5 εκτόσ του να ςτείλει ζνα broadcast μινυμα ςυναγερμοφ 

ςτθν εμβζλεια του μπορεί να δρομολογιςει και το ίδιο μινυμα ςυναγερμοφ και 
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ςτουσ άλλουσ κόμβουσ που βρίςκονται πιο μετά από αυτόν ϊςτε και αυτοί να 

εκπζμψουν μινυμα broadcast για να ειδοποιιςουν τουσ διερχόμενουσ ακόμθ πιο 

νωρίσ (αυτό είναι κζμα τρόπου υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτο επίπεδο του 

application και δεν κα μελετθκεί ςτθν παροφςα εργαςία). 

  Κακϊσ πρόκειται για μια time-critical εφαρμογι θ απόκριςθ ςε αυςτθρό 

πραγματικό χρόνο είναι το ηθτοφμενο. Εφόςον θ επικοινωνία των κόμβων Ν1->Ν2    

->Ν3->Ν4->Ν5->Μ αποτελεί κρίςιμο ςθμείο τθσ εφαρμογισ, είναι και αυτι που 

κζτει τισ χρονικζσ απαιτιςεισ και τθν απαίτθςθ για καλι διεκπεραιωτικι ικανότθτα 

του δικτφου. υγκεκριμζνα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι οι διερχόμενοι από τθν 

εμβζλεια του κόμβου Ν5 κα λάβουν επιτυχϊσ το ςιμα ςυναγερμοφ. Από τθν ςτιγμι 

που ο κόμβοσ Ν1 ςτείλει το μινυμα ςυναγερμοφ ζωσ ότου αυτό γίνει διακζςιμο 

ςτον Μ θ κακυςτζρθςθ είναι: 

𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑4𝐻𝑂𝑃 + 𝑑𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 + 𝑑𝐶𝑃𝑈  

 𝑑4𝐻𝑂𝑃  :  Θ κακυςτζρθςθ δρομολόγθςθσ από τθν πθγι ςτον προοριςμό. 

 𝑑𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡  : Θ κακυςτζρθςθ για μετάδοςθ από τον προοριςμό ςτον 

κινοφμενο κόμβο. 

 𝑑𝐶𝑃𝑈  : Θ κακυςτζρθςθ που χρειάηεται για τθν επεξεργαςία. 

  

 Θ ςυνολικι κακυςτζρθςθ λοιπόν πρζπει να είναι μικρότερθ από τον χρόνο που κα 

κάνει ζνασ κινοφμενοσ κόμβοσ να βγει από τθν εμβζλεια του Ν5. Αν ο Μ μόλισ ζχει 

μπει ςτθν περιοχι κάλυψθσ του Ν5 χρειάηεται χρόνο 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 40/22,22 =1,8 sec.  

Δθλαδι πρζπει 𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥 . Αυτι όμωσ είναι θ βζλτιςτθ περίπτωςθ. Ο κινοφμενοσ 

κόμβοσ μπορεί να πλθςιάηει τα όρια τθσ εμβζλειασ του N5 και οπότε πρζπει να 

προςδιοριςτεί το τελευταίο ςθμείο τθσ ευκείασ S3 (χιμα 3.3) που επιτρζπεται να 

βρίςκεται ζνασ κινοφμενοσ κόμβοσ τθν ςτιγμι παραγωγισ του ςυναγερμοφ από τον 

Ν1 ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι κα ενθμερωκεί εγκαίρωσ. 

  Σα επικοινωνιακά πρωτόκολλα (routing και MAC) που χρθςιμοποιοφνται 

επθρεάηουν και τισ 3 ςυνιςτϊςεσ τισ ολικισ κακυςτζρθςθσ και θ ςυμπεριφορά τουσ 

ωσ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ προςδιορίςτθκε με μετριςεισ ςε 

πραγματικζσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ με φυςικι υλοποίθςθ του παραπάνω δικτφου και 

αναλφεται ςτο κεφάλαιο 4. 
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Σχιμα 3.3 – Λεπτομζρεια ςχιματοσ 3.2 

 

  υγκεντρωτικά οι απαιτιςεισ που κζτει θ εφαρμογι είναι: 

 Φραγμζνθ κακυςτζρθςθ από άκρο ςε άκρο (bounded end-to-end delay) για 

ςυγκεκριμζνθ διαδρομι. 

 Τψθλι ρυκμοαπόδοςθ (throughput). 

 Γριγορθ προςαρμογι του δικτφου ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων κόμβων. 

  

 Σζλοσ να αναφερκεί ότι για τθν παραπάνω προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκαν κάποιεσ 

τυπικζσ τιμζσ για τθν ταχφτθτα και τθν επιβράδυνςθ των κινθτϊν κόμβων και με 

βάςθ αυτζσ ζγινε θ παραπάνω μακθματικι ανάλυςθ. το επίπεδο εφαρμογισ των 

κόμβων αυτι θ διαδικαςία μπορεί να επαναλθφκεί για διαφορετικζσ τιμζσ και 

ςυνεπϊσ να παράγεται διαφορετικόσ προοριςμόσ κάκε φορά. τθν παροφςα 

εργαςία θ μελζτθ τθσ απόδοςθσ και τθσ χρονικισ ςυμπεριφοράσ του δικτφου ζγινε 

για μία περίπτωςθ χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να επεκτακεί και ςτισ 

άλλεσ περιπτϊςεισ με τον ίδιο τρόπο. 

Ανάλυςθ περίπτωςθσ χριςθσ 2   

  Μία δεφτερθ υπθρεςία που κζλουμε να παρζχει το ςφςτθμα μασ είναι θ παροχι 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων που αφοροφν το περιβάλλον ςτουσ χριςτεσ του 

κυκλοφοριακοφ δικτφου. Σα πλθροφοριακά δεδομζνα μποροφν να αφοροφν 

διάφορεσ παραμζτρουσ όπωσ κερμοκραςία, υγραςία, κατάςταςθ οδοςτρϊματοσ, 

κυκλοφοριακι κίνθςθ κ.ά. ανάλογα με το είδοσ των αιςκθτιρων με το οποίο είναι 
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εφοδιαςμζνοι οι κόμβοι του WSN. Οι διερχόμενοι μζςα από το πλζγμα του WSN 

κόμβοι πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα αποτελεςματικισ επικοινωνίασ με τουσ 

ςτακεροφσ κόμβουσ με ςτόχο τθν αποςτολι αιτθμάτων και τθ δυνατότθτα λιψθσ 

δεδομζνων.  

  Ζςτω ο κινοφμενοσ κόμβοσ Μ, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν εμβζλεια του κόμβου Ν3 

και αποςτζλλει ζνα broadcast αίτθμα για λιψθ δεδομζνων (χιμα 3.4).  Ο κόμβοσ 

N3 λαμβάνοντασ το αίτθμα, εκτελεί διαδικαςίεσ λιψθσ δεδομζνων από το 

περιβάλλον και απαντά με ζνα broadcast πακζτο που περιζχει τισ πλθροφορίεσ που 

του ηθτικθκαν. 

 

 

Σχιμα 3.4 – Σενάριο 2ο 

  Πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι ο χρόνοσ επικοινωνίασ M->N3->M μαηί με τον χρόνο 

επεξεργαςίασ είναι μικρότεροσ από τον χρόνο που χρειάηεται ο κινοφμενοσ για να 

βγει από τθν εμβζλεια του N3. Σο broadcast μινυμα του κινθτοφ ςτακμοφ Μ μπορεί 

να λθφκεί και από άλλον ςτακμό πχ. τον N2 (χιμα 3.5) κακϊσ  ο κόμβοσ Μ κινείται 

προσ τα όρια τθν εμβζλειασ του Ν3 οπότε και ο Ν2 κα ςτείλει πλθροφοριακό 

πακζτο.  Γενικά δθλαδι πρζπει να μελετθκεί θ κακυςτζρθςθ Μ->Ν->Μ. 
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Σχιμα 3.5 – Σενάριο 2ο 

  Θ κφρια παράμετροσ του προβλιματοσ που πρζπει να διαςφαλιςτεί είναι 

αποτελεςματικι λιψθσ μθνυμάτων εν κινιςει. Θ ςυνεχόμενθ κίνθςθ του κόμβου Μ 

μζςα ςτο δίκτυο είναι πικανόν να επθρεάηει τθν ικανότθτα λιψθσ του και να οδθγεί 

ςε μεγάλθ απϊλεια πακζτων, δθλαδι ςε αποτυχθμζνθ επικοινωνία. 

 Οι απαιτιςεισ που κζτει ςυνεπϊσ θ εφαρμογι είναι οι εξισ: 

 Φραγμζνθ κακυςτζρθςθ ςτθ διαδρομι M->N->M και μικρότερθ από το 

χρόνο κίνθςθσ του Μ μζςα ςτθν εμβζλεια του κόμβου Ν. 

 

 Τψθλι ρυκμοαπόδοςθ (throughput)  για πολφ δυναμικά μεταβαλλόμενθ 

τοπολογία. 
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3.3 Περιγραφι XMESH Routing Protocol  

  3.3.1 Γενικι περιγραφι 

  To XMesh είναι ζνα ολοκλθρωμζνο multi-hop, ad-hoc πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ 

για τοπολογίεσ πλζγματοσ, που αναπτφχκθκε από τθν εταιρία Crossbow για 

αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων. Είναι μία software βιβλιοκικθ που χρθςιμοποιεί το 

TinyOS λειτουργικό ςφςτθμα και τρζχει πάνω ςε ενςωματωμζνεσ ςυςκευζσ (motes).  

   Ζνα XMesh δίκτυο αποτελείται από κόμβουσ που αςφρματα ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ και ζχουν τθν ικανότθτα να μεταδίδουν μθνφματα μζςω πολλϊν hop ςε ζναν 

ςτακμό βάςθσ, όπου περνοφν ςε ζνα PC ι αλλοφ. Θ διαδικαςία του hopping 

διευρφνει αποτελεςματικά τθν εμβζλεια τθσ αςφρματθσ επικοινωνίασ και μειϊνει 

τθν ενζργεια για μετάδοςθ μθνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο  το πρωτόκολλο XMesh 

προςφζρει δφο ςθμαντικά πλεονεκτιματα: βελτιωμζνθ κάλυψθ και βελτιωμζνθ 

αξιοπιςτία.  

  Δφο κόμβοι δεν χρειάηεται να βρίςκονται ο ζνασ μζςα ςτθν εμβζλεια του άλλου για 

να επικοινωνιςουν, κακϊσ ζνα μινυμα μπορεί να περάςει πρϊτα από ζναν ι 

περιςςότερουσ κόμβουσ που κα προωκιςουν ςωςτά το πακζτο ςτον προοριςμό. 

Ζτςι αν υπάρχει μία κακι ςφνδεςθ μεταξφ δφο κόμβων, ζνα εμπόδιο δθλαδι, τα 

δεδομζνα κα επαναδρομολογθκοφν γφρω από τθν «κακι» περιοχι. 

 

  3.3.2 Χαρακτθριςτικά και πλεονεκτιματα 

 TrueMesh technology – Οι κόμβοι ζχουν τθν δυνατότθτα να αναηθτοφν 

δυναμικά νζεσ διαδρομζσ για παράδοςθ πακζτων όταν κάποια μζρθ του 

δικτφου ζχουν καταρρεφςει. Σο δίκτυο μπορεί να δθμιουργθκεί με ad-hoc 

τρόπο απλϊσ διαςκορπίηοντασ διάφορουσ κόμβουσ τυχαία, ο οποίοι 

ανακαλφπτουν ο ζνασ τον άλλον και ςχθματίηουν ζνα δζντρο 

δρομολόγθςθσ βαςιςμζνο ςε εκτιμιςεισ τθσ ποιότθτασ των ςυνδζςεων ςτο  

περιβάλλον που βρίςκονται. Οι κόμβοι δθλαδι του δικτφου είναι αυτό-

ορνανόμενοι και ζχουν τθν δυνατότθτα να ανακάμψουν μόνοι τουσ. 

 

 Πολλαπλοί τρόποι μεταφοράσ δεδομζνων -  Ζνα πακζτο μπορεί να 

μεταφερκεί από ζναν κόμβο ςτον ςτακμό βάςθσ, από τον ςτακμό βάςθσ ςε 

ζναν κόμβο, μεταξφ γειτονικϊν κόμβων. 

 

 Παροχι διαφορετικϊν QoS  –  Ζνα μινυμα μπορεί να μεταδοκεί με δφο 

φιλοςοφίεσ: α) Σθσ καλφτερθσ δυνατισ προςπάκειασ, όπου οι κόμβοι 

προςπακοφν πολλζσ φορζσ να παραδϊςουν ζνα μινυμα ςτουσ γείτονεσ 
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τουσ (link level acknowledgement) , β) Σθσ εγγυθμζνθσ παράδοςθσ, όπου 

ζνα μινυμα μεταδίδεται μζςω του πλζγματοσ ςτον ςτακμό βάςθσ και 

αυτόσ γυρίηει ζνα μινυμα επιβεβαίωςθσ. 

 

 Διαφορετικι κατανάλωςθ ενζργειασ  - Οι κόμβοι μποροφν να λειτουργοφν 

με διαφορετικοφσ τρόπου ωσ προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ: High Power, 

Low Power, Extended Low Power. Κάκε μια παρζχει και διαφορετικά 

πλεονεκτιματα. ε High Power το δίκτυο μπορεί να προςφζρει TrueMesh 

λειτουργία, υψθλό bandwidth - χαμθλι κακυςτζρθςθ (πλιρθσ χριςθ του 

καναλιοφ), ςυνεχισ λειτουργία όλων των κόμβων και δυνατότθτα ο 

κακζνασ να λειτουργεί ωσ δρομολογθτισ. 

 

 Παρακολοφκθςθ απόδοςθσ κόμβων, ςυγχρονιςμόσ κόμβων, δυνατότθτα 

επαναπρογραμματιςμοφ ενόσ κόμβου ενϊ βρίςκεται μζςα ςτο δίκτυο και 

με διαφορετικό κϊδικα από των γειτόνων του εάν αυτό απαιτείται. 

 

 3.3.3 Σχθματιςμόσ Multi-Hop Mesh δικτφου 

   Σο πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ XMesh εκτελεί δφο παράλλθλεσ λειτουργίεσ για 

τον ςχθματιςμό και τθν διατιρθςθ ενόσ δικτφου πλζγματοσ: 

 Εκτίμθςθ ςφνδεςθσ – Ζνασ κόμβοσ «ακοφει» διαρκϊσ τθν κίνθςθ που 

κυκλοφορεί ςτον αςφρματο μζςω τθσ περιοχισ του και χρθςιμοποιεί αυτιν 

τθν πλθροφορία για ςυμπλθρϊςει ζναν πίνακα. Εκτιμά πόςο καλά μπορεί να 

«ακοφςει» ζναν γείτονά του παρακολουκϊντασ τον αρικμό ακολουκίασ 

(sequence number), ςτον header που χρθςιμοποιεί το πρωτόκολλο, και 

τρζχει ζναν EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) αλγόρικμο για 

να εξομαλφνει αυτι τθν εκτίμθςθ. Κάκε κόμβοσ μπορεί να κρατά 

πλθροφορίεσ ωσ και για 16 γείτονεσ του και υπολογίηει τα εξισ: 

 

RE (Receive Estimate): Θ ποιότθτα λιψθσ μιασ ςφνδεςθσ από ζναν γείτονα, 

που υπολογίηεται από τον EWMA αλγόρικμο από το ποςοςτό των 

λαμβανόμενων πακζτων με τουσ τφπουσ, 

 

New_Estimate = 255*received / (received + missed) 

  RE = (1-alpha) * RE + alpha * New_Estimate  

 

Όπου alpha είναι ο EWMA παράγοντασ, με τιμζσ μεταξφ 0 και 1, που 

κακορίηει το βάροσ τθσ νζασ εκτιμϊμενθσ τιμισ *57]. 
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SE (Send Estimate): Θ ποιότθτα αποςτολισ μιασ ςφνδεςθσ προσ ζναν γείτονα, 

που λαμβάνεται από τα Route Update Messages του γείτονα. 

 

LC (Link Cost): Κόςτοσ προσ ζναν γείτονα που υπολογίηεται ςυνολικά από τισ 

δφο προθγοφμενεσ εκτιμιςεισ από τον τφπο LC=(1<<18)/(SE*RE). 

 

OC : Σο κόςτοσ για να ςταλεί ζνα μινυμα ςτθν βάςθ που υπολογίηεται από 

τθν ςχζςθ OC = LC + NC , όπου NC είναι το κόςτοσ ενόσ γείτονα που 

λαμβάνεται από το  Route Update Message του. 

 

 Επιλογι «γονζα» -  Κάκε κόμβοσ ψάχνει τον πίνακα που διατθρεί και μζςα 

από αυτόν διαλζγει για «γονιό» του τον γείτονα του που ζχει το μικρότερο 

κόςτοσ προϊκθςθσ πακζτων ςτον ςτακμό βάςθσ, δθλαδι το μικρότερο OC.   

  Όλοι οι κόμβοι μεταδίδουν περιοδικά προσ όλουσ ζνα Route Update 

Message (κάκε 36 δευτερόλεπτα για high power λειτουργία κάκε 360 

δευτερόλεπτα για low power λειτουργία – Route Update Interval) που 

περιζχει: α) το ID του γονιοφ του, β) πόςο κοςτίηει να ςταλεί ζνα μινυμα 

προσ τον ςτακμό βάςθσ μζςω αυτοφ του κόμβου, γ) πόςα hops απζχει από 

τον ςτακμό βάςθσ, δ) μια λίςτα από εγκεκριμζνουσ γείτονεσ και θ εκτίμθςθ 

τθσ ποιότθτασ τουσ. 

  To XMesh εκτελεί μια διαδικαςία επιλογισ γονιοφ κάκε οχτϊ Route Update 

Intervals, ϊςτε κάκε κόμβοσ να λάβει πλθροφορίεσ για τουσ γείτονεσ του και 

να πάρει καλζσ αποφάςεισ. Όταν ζνασ νζοσ κόμβοσ ειςζρχεται εκτελείται 

ζνασ γριγοροσ αλγόρικμοσ επιλογισ γονζα, οπότε διαλζγεται ζνασ τυχαίοσ 

όχι βζλτιςτοσ γονζασ απλά για να ειςζλκει γριγορα ςτο δίκτυο. Αργότερα 

επιλζγεται ο βζλτιςτοσ με βάςθ τθν πλιρθ διαδικαςία εκτίμθςθσ.  
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3.4 Συηιτθςθ του Xmesh για τα ςενάρια τθσ εφαρμογισ 

  Σο XMesh routing πρωτόκολλο αποτελεί ζναν αντιπροςωπευτικό αλγόρικμο 

δρομολόγθςθσ για παρακολοφκθςθ παραμζτρων ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ χωρίσ 

να ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν εξυπθρζτθςθ time-critical και δυναμικισ 

τοπολογίασ εφαρμογϊν. Χρθςιμοποιικθκε ςτθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ για να μελετθκεί  και να αξιολογθκεί θ απόδοςθ των 

υπθρεςιϊν δρομολόγθςθσ που προςφζρει για μια εφαρμογι με απαιτιςεισ 

ποιότθτασ υπθρεςίασ που αφοροφν τθν κακυςτζρθςθ, τθν ρυκμοαπόδοςθ ςε 

μια δυναμικά μεταβαλλόμενθ τοπολογία και τθν γριγορθ προςαρμογι του 

δικτφου ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων κόμβων. Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα 

του Xmesh αλγορίκμου, δεδομζνων και των επικοινωνιακϊν απαιτιςεων τθσ 

εφαρμογισ, κα πρζπει να μελετθκοφν οι παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 

 Θ απόδοςθ του αλγορίκμου δρομολόγθςθσ ςε πολλαπλά hop μετάδοςθσ 

όςον αφορά τθν κακυςτζρθςθ. 

 

 Ο χρόνοσ επαναφοράσ του αλγορίκμου δρομολόγθςθσ ςε περιπτϊςεισ 

αςτακϊν ςυνδζςεων. 

 

 Θ επίδραςθ των χαμζνων πακζτων ςτθν απόδοςθ του αλγορίκμου 

δρομολόγθςθσ κακϊσ το MAC επίπεδο είναι αυτό που κυρίωσ ευκφνεται και 

χειρίηεται τισ ουρζσ μετάδοςθσ και τισ αναμεταδόςεισ ςε περιπτϊςεισ 

απϊλειασ είτε λόγω ςυγκροφςεων ςτο αςφρματο μζςο είτε λόγω 

υπερχείλιςθσ των ουρϊν είτε για άλλουσ λόγουσ. 

 

 Θ τοπολογία του δικτφου μπορεί να βοθκιςει ςτθν καλφτερθ απόδοςθ του 

αλγορίκμου δρομολόγθςθσ με επιπλζον εναλλακτικά μονοπάτια. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο 
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

4.1 Ειςαγωγι 

  το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οι πειραματικζσ διατάξεισ που υλοποιικθκαν 

και οι παράμετροι λειτουργίασ τουσ, με ςκοπό τθν μελζτθ τθσ επικοινωνιακισ 

απόδοςθσ των πρωτοκόλλων που χρθςιμοποιοφν.  Παρουςιάηονται οι πειραματικζσ 

μετριςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα υπθρεςίασ για κάκε πειραματικι διάταξθ και 

γίνεται γενικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν ςτο τελευταίο κομμάτι του 

κεφαλαίου. 

 

 

4.2 Πειραματικζσ διατάξεισ  

  Οι πειραματικζσ διατάξεισ υλοποιικθκαν ςε εξωτερικζσ ςυνκικεσ και οι μετριςεισ 

που λιφκθκαν ζγιναν ςε πραγματικό χρόνο. Θ υλοποίθςθ τθσ διάταξθσ ζγινε με 

χριςθ των motes IRIS XM2110CA, τα οποία χρθςιμοποιοφν το πρότυπο IEEE 

802.15.4  και προγραμματίςτθκαν κατάλλθλα ϊςτε να χρθςιμοποιοφν τισ δομζσ και 

τισ υπθρεςίεσ του πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ XMesh. 

α)Θ πρϊτθ πειραματικι διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε φαίνεται ςτο χιμα 4.1. 

 

 

Σχιμα 4.1 – Πειραματικι διάταξθ 1 
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 Θ διάταξθ αυτι μελετικθκε για 2, 3 και 4 hops κεωρϊντασ ωσ πθγι τον κόμβο Ν3, 

Ν4 και Ν5 αντίςτοιχα, προοριςμό πάντα τον κόμβο Ν1 και τουσ ενδιάμεςουσ ωσ 

δρομολογθτζσ. Σι δίκτυο βρίςκεται ςε ςτακερι κατάςταςθ κατά τθν διεξαγωγι των 

μετριςεων. Χρθςιμοποιικθκε ςτακερό μικοσ πακζτου 12 bytes και διαφορετικοί 

ρυκμοί παραγωγισ πακζτων: 1packet/50ms(1,875Kbps), 1/100ms(0,937Kbps), 

1packet/200ms(0,469Kbps), 1packet/300ms(0,313Kbps), 1packet/400ms(0,234Kbps) 

για κάκε μία περίπτωςθ ωσ προσ τα hops. 

  Κάκε πειραματικι διεργαςία ορίςτθκε να διαρκεί δφο λεπτά και διεξιχκθςαν δζκα 

πειραματικζσ διεργαςίεσ ανά πλικοσ hop και ανά ρυκμό δθμιουργίασ πακζτων.  Οι 

παράμετροι που καταγράφθκαν για κάκε ςειρά πειραμάτων είναι: 

 Σον ελάχιςτο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σον μζγιςτο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σον μζςο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σο πλικοσ των πακζτων που παράχκθκαν από τθν πθγι. 

 Σο πλικοσ των επιτυχϊσ μεταδιδόμενων πακζτων που παράχκθκαν 

από τθν πθγι. 

 Σο πλικοσ των επιτυχϊσ λθφκζντων πακζτων ςτον προοριςμό. 

    Οι κόμβοι προγραμματίςτθκαν να εκπζμπουν με μειωμζνθ ιςχφ, ςτα -12dBm, και 

τοποκετικθκαν ςε κατάλλθλεσ αποςτάςεισ ζτςι ϊςτε κακζνασ να βλζπει μόνο ζναν 

γειτονικό κόμβο προσ τα μπροσ και προσ τα πίςω και τελικά να δθμιουργθκεί μια 

τοπολογία πολλαπλϊν βθμάτων (multi-hop) ςε μικρότερθ κλίμακα δικτφου. 

Σοποκετικθκαν επίςθσ ςε φψοσ περίπου ενόσ μζτρου από τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ. 

  Ο κόμβοσ Ν6 χρθςιμοποιείται για ςυγχρονιςμό τθσ πειραματικισ διάταξθσ. 

Προγραμματίςτθκε να εκπζμπει με μζγιςτθ ιςχφ 3dBm και παράγει ζνα broadcast 

πακζτο προσ όλουσ του κόμβουσ, οι οποίοι βρίςκονται όλοι ςτθν εμβζλεια του. Όταν 

λάβουν ζνα τζτοιο πακζτο οι κόμβοι μθδενίηουν το εςωτερικό τουσ ρολόι ϊςτε να 

υπάρχει κοινι βάςθ χρόνου ςτο δίκτυο. 

β)Θ δεφτερθ πειραματικι διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε φαίνεται ςτο χιμα 4.2. 

 

Σχιμα 4.2 – Πειραματικι διάταξθ 2 
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  Θ πειραματικι διάταξθ αυτι είναι ίδια με τθν πειραματικι διάταξθ 1 με τθν 

διαφορά ότι κατά τθν διεξαγωγι τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ απενεργοποιείται 

για ζνα δευτερόλεπτο ο κόμβοσ N2 και κατόπιν ενεργοποιείται ξανά.  

  Θ διάταξθ αυτι μελετικθκε για 4 hops κεωρϊντασ ωσ πθγι τον κόμβο Ν5, 

προοριςμό πάντα τον κόμβο Ν1 και τουσ ενδιάμεςουσ κόμβουσ ωσ δρομολογθτζσ 

που προωκοφν τα πακζτα. Χρθςιμοποιικθκε ςτακερό μικοσ πακζτου 12 bytes και 

διαφορετικοί ρυκμοί παραγωγισ πακζτων: 1packet/50ms(1,875Kbps), 

1/100ms(0,937Kbps). 

  Κάκε πειραματικι διεργαςία ορίςτθκε να διαρκεί δφο λεπτά και διεξιχκθςαν δζκα 

πειραματικζσ διεργαςίεσ ανά ρυκμό. Οι παράμετροι που καταγράφθκαν για κάκε 

ςειρά πειραμάτων είναι: 

 Σον ελάχιςτο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σον μζγιςτο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σον μζςο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σο πλικοσ των πακζτων που παράχκθκαν από τθν πθγι. 

 Σο πλικοσ των επιτυχϊσ μεταδιδόμενων πακζτων που παράχκθκαν 

από τθν πθγι. 

 Σο πλικοσ των επιτυχϊσ λθφκζντων πακζτων ςτον προοριςμό. 

 Σον χρόνο επαναφοράσ του δικτφου. 

 

γ)Θ τρίτθ πειραματικι διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε φαίνεται ςτο χιμα 4.3. 

 

 

Σχιμα 4.3 – Πειραματικι διάταξθ 3 
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Ο κόμβοσ Ν1 ςυμπεριφζρεται ωσ πθγι και αποςτζλλει πακζτα που απευκφνονται 

ςτον κόμβο Μ. Ο κινθτόσ κόμβοσ M κινείται με ςτακερι ταχφτθτα μζςα ςτθν 

εμβζλεια του κόμβου N1. 

Χρθςιμοποιικθκε ςτακερό μικοσ πακζτου 12 bytes και διαφορετικοί ρυκμοί 

παραγωγισ πακζτων1packet/50ms(1,875Kbps), 1/100ms(0,937Kbps). 

  Ο κινθτόσ κόμβοσ Μ ξεκινά ςτο όριο τθσ εμβζλειασ του N1 και κινείται 

αντιδιαμετρικά μζχρι να βγει από το όριο τθσ εμβζλειασ και κάκε πειραματικι 

διεργαςία διαρκεί όςο ο χρόνοσ τθσ κίνθςθσ του M ςτθν εμβζλεια του Ν1. 

Διεξιχκθςαν δζκα πειραματικζσ διεργαςίεσ ανά ρυκμό.  Οι παράμετροι που 

καταγράφθκαν για κάκε ςειρά πειραμάτων είναι: 

 Σον ελάχιςτο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σον μζγιςτο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σον μζςο χρόνο μετάδοςθσ πακζτου. 

 Σο πλικοσ των πακζτων που παράχκθκαν από τθν πθγι. 

 Σο πλικοσ των επιτυχϊσ μεταδιδόμενων πακζτων που παράχκθκαν 

από τθν πθγι. 

 Σο πλικοσ των επιτυχϊσ λθφκζντων πακζτων ςτον προοριςμό. 

4.3 Πειραματικά αποτελζςματα – Αξιολόγθςθ 

4.3.1 Κακυςτζρθςθ μετάδοςθσ πακζτου 

 Οι μετριςεισ που καταγράφθκαν για  τθν ελάχιςτθ, τθν μζγιςτθ και τθν 

μζςθ κακυςτζρθςθ πακζτου για τθν πειραματικι διάταξθ των 2 hop 

φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιματα. 
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Σχιμα 4.4 – Ελάχιςτθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 2 hops 

 

Σχιμα 4.5 – Μζγιςτθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 2 hops 

 

 

Σχιμα 4.6 – Μζςθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 2 hops 

Παρατηρήςεισ: 

 Θ ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ μεταξφ 1 και 5 

ms για όλουσ τουσ ρυκμοφσ παραγωγισ πακζτων. 

 

 Θ μζγιςτθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται μεταξφ 30 και 70 ms. Για κάποιουσ 

ρυκμοφσ πακζτων παρατθροφνται αιχμζσ, ιδιαίτερα δθλαδι υψθλζσ τιμζσ 

κακυςτζρθςθσ για κάποια πακζτα. 
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 Θ μζςθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται μεταξφ 10 και 30 ms και παρουςιάηει 

ομοιόμορφθ ςυμπεριφορά για όλουσ τουσ ρυκμοφσ πακζτων (χιμα 4.7). 

 

 
Σχιμα 4.7 – Κατά μζςο όρο Μζςθ κακυςτζρθςθ Πακζτου ανά ρυκμό 

παραγωγισ πακζτων για 2 hops 

 

 

 Οι μετριςεισ που καταγράφθκαν για  τθν ελάχιςτθ, τθν μζγιςτθ και τθν 

μζςθ κακυςτζρθςθ πακζτου για τθν πειραματικι διάταξθ των 3 hop 

φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιματα. 

 

 

Σχιμα 4.8 – Ελάχιςτθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 3 hops 
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Σχιμα 4.9 – Μζγιςτθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 3 hops 

 

 

 

Σχιμα 4.10 – Μζςθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 3 hops 
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Σχιμα 4.11 – Κατά μζςο όρο Μζςθ κακυςτζρθςθ Πακζτου ανά ρυκμό 

παραγωγισ πακζτων για 3 hops 

 

Παρατηρήςεισ: 

 Θ ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ μεταξφ 1 και 5 

ms για όλουσ τουσ ρυκμοφσ παραγωγισ πακζτων. 

 

 Θ μζγιςτθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται μεταξφ 30 και 100 ms. υγκεκριμζνα για 

υψθλοφσ ρυκμοφσ παραγωγισ (1/50ms και 1/100ms) παρουςιάηονται πολφ 

υψθλζσ αιχμζσ κοντά ςτα 100 ms, ιδιαίτερα δθλαδι υψθλζσ τιμζσ 

κακυςτζρθςθσ για κάποια πακζτα. 

 

 Θ μζςθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται μεταξφ 15 και 30 ms και παρουςιάηει 

ομοιόμορφθ ςυμπεριφορά για όλουσ τουσ ρυκμοφσ πακζτων (χιμα 4.11). 

 

 Οι μετριςεισ που καταγράφθκαν για  τθν ελάχιςτθ, τθν μζγιςτθ και τθν 

μζςθ κακυςτζρθςθ πακζτου για τθν πειραματικι διάταξθ των 4 hop 

φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιματα. 
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Σχιμα 4.12 – Ελάχιςτθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 4 hops 

 

 

 

Σχιμα 4.13 – Μζγιςτθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 4 hops 
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Σχιμα 4.14 – Μζςθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου για 4 hops 

 

 

 

Σχιμα 4.15 – Κατά μζςο όρο Μζςθ κακυςτζρθςθ Πακζτου ανά ρυκμό 

παραγωγισ πακζτων για 4 hops 

 

Παρατηρήςεισ: 

 Θ ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται ςε χαμθλζσ τιμζσ μεταξφ 1 και 15 ms 

για όλουσ τουσ ρυκμοφσ παραγωγισ πακζτων. 
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 Θ μζγιςτθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται μεταξφ 30 και 130 ms. υγκεκριμζνα για 

υψθλοφσ ρυκμοφσ παραγωγισ (1/50ms και 1/100ms) παρουςιάηονται πολφ 

υψθλζσ αιχμζσ κοντά ςτα 130 ms, ιδιαίτερα δθλαδι υψθλζσ τιμζσ 

κακυςτζρθςθσ για κάποια πακζτα. 

 

 Θ μζςθ κακυςτζρθςθ κυμαίνεται μεταξφ 15 και 40 ms για τουσ διάφορουσ 

ρυκμοφσ πακζτων και παρουςιάηει ςχετικά ομοιόμορφθ ςυμπεριφορά για 

όλουσ τουσ ρυκμοφσ πακζτων (χιμα 4.15). 

 

 

 

 τα παρακάτω ςχιματα φαίνονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα που 

απεικονίηουν  τθν ςυνολικι εικόνα τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ κακυςτζρθςθσ 

για τα διαφορετικά hops. 

 

 

Σχιμα 4.16 – Κατά μζςο όρο Μζςθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου ανά ρυκμό παραγωγισ 

πακζτων για διαφορετικά hops. 
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Σχιμα 4.17 – Κατά μζςο όρο Μζςθ Κακυςτζρθςθ Πακζτου ανά hop πακζτων για 

διάφορουσ ρυκμοφσ πακζτων. 

 

Παρατηρήςεισ: 

 Κακϊσ αυξάνονται τα hops αυξάνεται και θ μζςθ κακυςτζρθςθ πακζτου. 

Αυτό ςυμβαίνει για κάκε ρυκμό παραγωγισ πακζτων (χιμα 4.16). 

 

 Θ αφξθςθ τθσ μζςθσ κακυςτζρθςθσ πακζτου δεν είναι ακριβϊσ γραμμικι 

όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 4.17. Μάλιςτα για υψθλοφσ ρυκμοφσ πακζτων θ 

αφξθςθ είναι πιο απότομθ και μπορεί να φτάςει μζχρι και  100%  μεταξφ δφο 

hop χιμα 4.18. 

 

 

Σχιμα 4.18 – Ποςοςτιαία Αφξθςθ Μζςθσ Κακυςτζρθςθσ μεταξφ 2 και 3 hop 
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4.3.2 Απϊλεια πακζτων 

  Παρακάτω δίδονται διαγράμματα που αφοροφν τθν παραγωγι, τθν λιψθ και το 

ποςοςτό απϊλειασ πακζτων για διαφορετικά hops. Θ απϊλεια πακζτων 

υπολογίςτθκε από τθν ςχζςθ: 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡
∙ 100% 

 

 

Σχιμα 4.19 – Πλικοσ απεςταλμζνων πακζτων ανά ρυκμό 

 

 

Σχιμα 4.20 – Απϊλεια πακζτων ςτα 2 hop ανά ρυκμό πακζτων 
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Σχιμα 4.21 – Πλικοσ απεςταλμζνων πακζτων ανά ρυκμό 

 

 

Σχιμα 4.22 – Απϊλεια πακζτων ςτα 3 hop ανά ρυκμό πακζτων 
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Σχιμα 4.23 – Πλικοσ απεςταλμζνων πακζτων ανά ρυκμό 

 

 

Σχιμα 4.24 – Απϊλεια πακζτων ςτα 4 hop ανά ρυκμό πακζτων 
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παραγωγισ πακζτων, γεγονόσ που παρατθρείται για κάκε πλικοσ hop. 

 

 Σο ποςοςτό τθσ απϊλειασ πακζτων είναι πολφ χαμθλό, μεταξφ 0 και 10%, και 

δεν παρουςιάηει ιδιαίτερθ εξάρτθςθ από το πλικοσ των hop.  
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4.3.3  Απόδοςθ ςε περίπτωςθ ςφαλμάτων 

 Σα παρακάτω διαγράμματα προκφπτουν από πειραματικζσ μετριςεισ που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν πειραματικι διάταξθ 2, όπου ζναν κόμβοσ ςτιγμιαία 

απενεργοποιείται και κατόπιν ενεργοποιείται για να ειςζλκει ξανά ςτο δίκτυο. 

 

 

Σχιμα 4.25 – Απϊλεια πακζτων ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ 

 

 

Σχιμα 4.26 – Χρόνοσ επαναφοράσ 
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Παρατηρήςεισ: 

 Σο ποςοςτό τθσ απϊλειασ πακζτων είναι τθσ τάξθσ του 30 – 40%, ποςοςτό 

αρκετά υψθλό. 

 

 Ο χρόνοσ ανάκαμψθσ κυμαίνεται μεταξφ 35 και 45 δευτερόλεπτα, χρόνοσ 

αρκετά ςθμαντικόσ και ικανόσ να ειςάγει ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν 

επικοινωνία του δικτφου εάν δεν υπάρχει εναλλακτικι διαδρομι. 

4.3.4  Απόδοςθ ςε περίπτωςθ κίνθςθσ κόμβου 

  Σα παρακάτω διαγράμματα προκφπτουν από πειραματικζσ μετριςεισ που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν πειραματικι διάταξθ 3, όπου ζναν κόμβοσ είναι πθγι 

πακζτων και ζνασ άλλοσ κινείται ςτθν εμβζλεια του και λαμβάνει πακζτα. 

 

 

Σχιμα 4.27 – Ελάχιςτοσ Χρόνοσ Μετάδοςθσ Πακζτου για κινοφμενο προοριςμό 
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Σχιμα 4.28 – Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μετάδοςθσ Πακζτου για κινοφμενο προοριςμό 

 

 

Σχιμα 4.29 – Μζςοσ Χρόνοσ Μετάδοςθσ Πακζτου για κινοφμενο προοριςμό 
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Σχιμα 4.30 – Πλικοσ Απεςταλμζνων/Λθφκζντων Πακζτων για κινοφμενο 

προοριςμό για ρυκμό 1 πακζτο/50ms 

 

 

Σχιμα 4.31 – Πλικοσ Απεςταλμζνων/Λθφκζντων Πακζτων για κινοφμενο 

προοριςμό για ρυκμό 1 πακζτο/100ms 
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Σχιμα 4.32 – Απϊλεια πακζτων για κινοφμενο προοριςμό. 

 

Παρατηρήςεισ: 

 Θ ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ μετάδοςθσ πακζτου είναι αρκετά χαμθλι, μεταξφ 0 

και 10 ms, και είναι ςυγκρίςιμθ με τθν ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ ςε δίκτυο με 

ςτακεροφσ κόμβουσ (για οποιαδιποτε hop). 

 

 Θ μζγιςτθ κακυςτζρθςθ μετάδοςθσ πακζτου εμφανίηει αρκετά αυξθμζνεσ 

τιμζσ, οι οποίεσ ωςτόςο παραμζνουν κάτω από τα 100ms. τθν περίπτωςθ 

αυτι παρατθρείται αρκετά μεγάλθ απόκλιςθ ςε ςχζςθ με δίκτυο ςτακερϊν 

κόμβων κακϊσ παρότι πρόκειται ςτθν ουςία για ζνα μόνο hop, οι μζγιςτεσ 

παρατθροφμενεσ τιμζσ είναι ςυγκρίςιμεσ με αυτζσ για 4 hops ςε ςτακερό 

δίκτυο. 

 

 Και για τουσ δφο ρυκμοφσ παραγωγισ πακζτων παρατθροφνται τιμζσ μεταξφ 

0 και 10% για το Packet Loss 
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4.4 Γενικι εκτίμθςθ 

 το κεφάλαιο αυτό παρουςιάςτθκαν τα πειραματικά αποτελζςματα ςχετικά με τθν 

απόδοςθ των επικοινωνιακϊν πρωτοκόλλων (routing – MAC) που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθν υλοποίθςθ των πειραματικϊν διατάξεων. Γενικά 

παρατθρικθκαν τα εξισ: 

 Θ απόδοςθ του XMesh routing πρωτοκόλλου επθρεάηεται ςχετικά από τθν 

λειτουργία του IEEE 802.15.4 προτφπου που χρθςιμοποιοφν τα IRIS Motes, 

κακϊσ παρατθρείται γενικά υψθλότερθ κακυςτζρθςθ για υψθλότερουσ 

ρυκμοφσ παραγωγισ πακζτων, χωρίσ όμωσ να κακορίηεται πλιρωσ από 

αυτιν. 

 

 Θ κακυςτζρθςθ εξαρτάται από το πλικοσ των hops και παρουςιάηει μια 

αφξθςθ με τθν αφξθςθ των hops. Θ αφξθςθ αυτι δεν είναι γραμμικι και δεν 

παρουςιάηει εξάρτθςθ από τον ρυκμό παραγωγισ πακζτων. 

 

 Σο πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ παρουςιάηει καλι απόδοςθ ωσ προσ τθν 

μζςθ κακυςτζρθςθ, κακϊσ ακόμθ και για 4 hops είναι κάτω από 40ms. 

Ωςτόςο παρουςιάηει κάποια εξάρτθςθ από το αν ο κόμβοσ είναι ςτακερόσ ι 

μθ. 

 

 Θ μζγιςτθ παρατθροφμενθ κακυςτζρθςθ κρίνεται ικανοποιθτικι, κακϊσ δεν 

υπερβαίνει τα 100ms. Ωςτόςο για time – critical εφαρμογζσ οι τιμζσ αυτζσ 

ίςωσ να είναι απαγορευτικζσ και χρειάηονται περιςςότερθ μελζτθ ςε ςχζςθ 

με τισ απαιτιςεισ και τθν τοπολογία τθσ εκάςτοτε ςυγκεκριμζνθσ 

εφαρμογισ. 

 

 Θ απόδοςθ του routing πρωτοκόλλου, με τθν υποςτιριξθ του IEEE 802.15.4, 

ωσ προσ τθν απϊλεια πακζτων είναι πολφ καλι. Σα ποςοςτά του packet loss 

είναι κάτω από 10% τόςο για δίκτυο ςτακερϊν κόμβων όςο και για 

επικοινωνία με κινοφμενο κόμβο. Επίςθσ το packet loss δεν εμφανίηει 

αξιοςθμείωτθ εξάρτθςθ από το πλικοσ των hops. 

 

 Ο χρόνοσ ανάκαμψθσ του αλγορίκμου δρομολόγθςθσ ςε περίπτωςθ 

ςφάλματοσ κυμαίνεται μεταξφ 35 και 45 seconds κατά μικοσ μιασ 

διαδρομισ, με δεδομζνο ότι δεν υπάρχουν κοντά γειτονικοί κόμβοι για τθν 

δθμιουργία εναλλακτικϊν μονοπατιϊν. Ο χρόνοσ αυτόσ είναι αρκετά 

μεγάλοσ και ςυνεπϊσ το πρόβλθμα τθσ άμεςθσ ανάκαμψθσ ςε περίπτωςθ 

ςφάλματοσ πρζπει να λυκεί ςτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ τθσ τοπολογίασ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

5.1 Τελικά ςυμπεράςματα 

  Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία επικεντρϊκθκε ςτθ μελζτθ μιασ 

αντιπροςωπευτικισ απαιτθτικισ εφαρμογισ Αςυρμάτων Δικτφων Αιςκθτιρων, τθν 

ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ επικοινωνιακισ κίνθςθσ που αυτι επιβάλλει 

κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ που κζτει όςον αφορά τθν τοπολογία και τθν 

δικτυακι ςυνδεςιμότθτα. τα πλαίςια αυτά αναλφκθκαν εκτενϊσ οι πλζον 

αντιπροςωπευτικζσ επικοινωνιακζσ δομζσ των δικτφων αυτϊν και αξιολογικθκε θ 

καταλλθλότθτά τουσ  με πειραματικζσ διατάξεισ. Σο πλεονζκτθμα τθσ προςζγγιςθσ 

αυτισ είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων που βαςίηονται ςε ζνα πραγματικό 

ςφςτθμα το οποίο παρουςιάηει όλα τα χαρακτθριςτικά και τα προβλιματα ενόσ 

δικτφου ςε εξωτερικό περιβάλλον, όπωσ οι απϊλειεσ ςιματοσ λόγω επίδραςθσ του 

εδάφουσ, οι αποςυνδζςεισ κόμβων λόγω κίνθςθσ, οι περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ κ.α. 

  Σα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν μελζτθ των πειραμάτων για ςενάρια 

που απομονϊνουν τισ ςυνκικεσ τθσ εφαρμογισ και τισ απαιτιςεισ που αυτι 

ςυνεπάγεται αποτελοφν μια καλι βάςθ για τθν περεταίρω ανάπτυξθ 

επικοινωνιακϊν μθχανιςμϊν πιο αποτελεςματικϊν για αυτζσ τισ εφαρμογζσ. 

υγκεντρωτικά παρουςιάηονται τα παρακάτω ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν 

απόδοςθ των υπθρεςιϊν δρομολόγθςθσ που προςφζρει το XMsesh πρωτόκολλο 

δρομολόγθςθσ για μια εφαρμογι με απαιτιςεισ ποιότθτασ υπθρεςίασ που αφοροφν 

τθν κακυςτζρθςθ, τθν διεκπεραιωτικι ικανότθτα ςε μια δυναμικά μεταβαλλόμενθ 

τοπολογία και τθν γριγορθ προςαρμογι του δικτφου ςε περιπτϊςεισ ςφαλμάτων 

κόμβων : 

   Θ απόδοςθ ωσ προσ τθν κακυςτζρθςθ μετάδοςθσ πακζτου είναι πολφ καλι 

για διαδρομζσ περιςςότερων των 2 hops, κακϊσ οι τιμζσ τθσ μζςθσ 

κακυςτζρθςθσ, αλλά και τθσ μζγιςτθσ παρατθροφμενθσ κακυςτζρθςθσ για 

το ςενάριο χείριςτθσ περίπτωςθσ, είναι πολφ μικρζσ και άρα ςυνεπάγονται 

πολφ μικρι μετατόπιςθ ενόσ κινοφμενου κόμβου ςτον χρόνο αυτό. Με λίγα 

λόγια θ απαίτθςθ μικρισ κακυςτζρθςθσ για διαδρομι 4 hops που τζκθκε 

ςτο κεφάλαιο δφο μπορεί να ικανοποιθκεί αποτελεςματικά. 
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   Παρατθρϊντασ τον τρόπο αφξθςθσ τθν κακυςτζρθςθσ ςε ςχζςθ με τα hops, 

γίνεται να εκτιμθκεί  θ κακυςτζρθςθ και για διαδρομζσ περιςςότερεσ των 4 

hops. Ακόμθ και για αφξθςθ κατά 100% τθσ μζςθσ κακυςτζρθςθσ από τα 4 

ςτα 5 hop, αυτι παραμζνει ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, κάτω των 100ms. Θα 

μποροφςε δθλαδι να προςδιοριςτεί χονδρικά το όριο ωσ προσ τα hop καλισ 

χρονικισ απόδοςθσ του αλγορίκμου, και να αποτελζςει παράγοντα ςωςτοφ 

ςχεδιαςμοφ ςτο επίπεδο τθσ εφαρμογισ. 

 

 

   Θ απόδοςθ ωσ προσ τθν απϊλεια πακζτων είναι εξίςου πολφ καλι με 

ποςοςτά κάτω του 10% και χωρίσ εξάρτθςθ από τα hops. Θ απόδοςθ είναι 

καλι τόςο για ςτακεροφσ κόμβου όςο και για κινοφμενουσ. Θ χαμθλι 

απϊλεια πακζτων προςδίδει αξιοπιςτία , που είναι φυςικά προαπαιτοφμενο 

για  time–critical εφαρμογζσ. 

 

   ε περίπτωςθ κινοφμενου κόμβου και για επικοινωνία ενόσ hop μεταξφ 

ςτακεροφ και κινοφμενου κόμβου, θ μζςθ κακυςτζρθςθ μετάδοςθσ πακζτου 

είναι ελαφρϊσ αυξθμζνθ αλλά και πάλι είναι πολφ μικρι (κάτω από 30 ms) 

ενϊ θ μζγιςτθ παρατθροφμενθ τιμι είναι κάτω από 100 ms.  Θ απαίτθςθ 

ςυνεπϊσ για επιτυχθμζνθ επικοινωνία Μ->Ν->Μ κατά μικοσ τθσ εμβζλειασ 

ενόσ ςτακεροφ κόμβου Ν με ζναν κινοφμενο Μ ικανοποιείται επιτυχϊσ. 

 

 τθν περίπτωςθ multi – hop δρομολόγθςθσ και κινοφμενου κόμβου θ 

ςυνολικι μζςθ κακυςτζρθςθ μετάδοςθσ πακζτου είναι το άκροιςμα των δφο 

κακυςτεριςεων. Θ ςυνολικι δθλαδι μζςθ κακυςτζρθςθσ αυξάνεται αρκετά, 

ωςτόςο όμωσ εξακολουκεί να παραμζνει χαμθλά επίπεδα (κάτω των 

100ms), οπότε θ ςυνολικι απόδοςθ του πρωτοκόλλου εξακολουκεί να είναι 

καλι. 

 

   Ο χρόνοσ ανάκαμψθσ του αλγορίκμου δρομολόγθςθσ ςε περίπτωςθ 

ςφάλματοσ είναι αρκετά μεγάλοσ (μεταξφ 35 και 45 δευτερόλεπτα) που τον 

κακιςτά ακατάλλθλο  για εφαρμογζσ που απαιτοφν απόκριςθ ςε πραγματικό 

χρόνο. Πικανζσ λφςεισ ςτο πρόβλθμα αυτό κα μποροφςε να είναι θ 

ειςαγωγι μιασ multipath λογικισ ςτθν φιλοςοφία του αλγορίκμου 

δρομολόγθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τεχνικζσ για ζγκαιρο εντοπιςμό μιασ 

προβλθματικισ ςφνδεςθσ κατά μικοσ ενόσ μονοπατιοφ, ϊςτε να γίνεται 

ζγκυρθ εναλλαγι μεταξφ μονοπατιϊν, όχι μόνο δθλαδι για λόγουσ 

εξοικονόμθςθσ πόρων, όπωσ κάνουν τα multipath-based πρωτόκολλα 

δρομολόγθςθσ, αλλά και για αφξθςθ του Quality of Service. Σο πρωτόκολλο 

XMesh υποςτθρίηει επιπλζον τθν υπθρεςία επιβεβαίωςθσ λιψθσ ςε επίπεδο 
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δικτφου (acknowledgment), θ οποία κα μποροφςε να αξιοποιθκεί ωσ ζνδειξθ 

για τθν ζγκυρθ ενθμζρωςθ των κόμβων ςε περιπτϊςεισ ςφάλματοσ κατά 

μικοσ μιασ διαδρομισ. Θ ειςαγωγι πρόςκετων λειτουργιϊν του 

πρωτοκόλλου που να αξιοποιοφν τζτοιου είδουσ ενδείξεισ για 

αναπροςαρμογι του επιπζδου δρομολόγθςθσ, κα αποτελοφςε μια βελτίωςθ 

του αλγορίκμου ςχετικά με τθν άμεςθ ανάκαμψθ ςε περιπτϊςεισ 

ςφαλμάτων.  

  υνολικά, ο XMesh φαίνεται πωσ κα μποροφςε να ενιςχυκεί με τθν 

προςκικθ ενόσ μθχανιςμοφ ζξυπνθσ, δυναμικισ διαχείριςθσ αποςφνδεςθσ 

(disconnection management), ο οποίοσ κα αντιλαμβάνεται (ι ακόμα και να 

προβλζπει) άμεςα τισ απϊλειεσ ςφνδεςθσ που οφείλονται ςε πρόβλθμα 

γειτονικϊν κόμβων (και όχι ςε ςυγκροφςεισ πακζτων ελζγχου του 

πρωτοκόλλου) και να προςαρμόηεται αναλόγωσ ςε υψθλά μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον που προκαλεί θ αυξθμζνθ κίνθςθ. 

 

 Σο XMesh routing πρωτόκολλο αποτελεί ζναν αντιπροςωπευτικό multi-hop 

αλγόρικμο δρομολόγθςθσ για παρακολοφκθςθ παραμζτρων ςε εξωτερικοφσ 

χϊρουσ  και θ φιλοςοφία του υποςτθρίηει πλιρωσ ad-hoc τοπολογίεσ 

πλζγματοσ και εφκολθ ειςαγωγι/εξαγωγι κόμβων. Ωςτόςο θ δθμιουργία 

δικτφου μεταξφ των κόμβων προχποκζτει τθν φπαρξθ ενόσ κόμβου που να 

λειτουργεί ωσ ςτακμόσ βάςθσ. Με βάςθ αυτόν οργανϊνονται όλοι οι 

υπόλοιποι ςε δίκτυο και υπολογίηουν τα κόςτθ προϊκθςθσ πακζτων προσ 

αυτόν κατά τθν επιλογι «γονζα». Ο παράγοντασ αυτόσ είναι περιοριςτικόσ 

ωσ προσ τθν τοπολογία τθσ εφαρμογισ που μελετικθκε, κακϊσ για ζνα 

πλιρωσ λειτουργικό δίκτυο ςε επίπεδο εφαρμογισ πρζπει να γίνει ςωςτι 

τοποκζτθςθ των ςτακμϊν βάςθσ ςε νευραλγικά ςθμεία του δικτφου, ϊςτε 

να μθν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν κατεφκυνςθ των πακζτων. 

 

Σο παραπάνω μειονζκτθμα του Xmesh πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ μπορεί 

να παρακαμφκεί με  ςωςτό ςχεδιαςμό και αξιοποίθςθ ςτο επίπεδο 

εφαρμογισ των υπθρεςιϊν που προςφζρει το πρωτόκολλο για μετάδοςθ 

πακζτων upstream (από οποιονδιποτε κόμβο προσ τθν βάςθ), downstream 

(από τθν βάςθ προσ οποιονδιποτε κόμβο) και broadcast (από ζναν απλό 

κόμβο ςε πολλοφσ ςε απόςταςθ 1 hop). 
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5.2 Επίλογοσ 

  το πλαίςιο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ζγινε μια προςπάκεια 

προςζγγιςθσ μιασ ανεξερεφνθτθσ ζωσ τϊρα ςε βάκοσ εφαρμογισ Αςυρμάτων 

Δικτφων Αιςκθτιρων, ωσ προσ τισ επικοινωνιακζσ απαιτιςεισ και τουσ 

περιοριςμοφσ που κζτει και μια προςπάκεια καταγραφισ τθσ ςυμπεριφοράσ και 

αξιολόγθςθσ ιδθ υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν υλικοφ και λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με 

τισ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ. 

  Παρουςιάςτθκε  ο τρόποσ προςζγγιςθσ και ανάλυςθσ των απαιτιςεων που 

κζτει μια WSN εφαρμογι και πωσ αυτζσ μεταφράηονται ςε απαιτιςεισ επιπζδου 

επικοινωνίασ και ςε απαιτιςεισ απόδοςθσ πρωτοκόλλων δρομολόγθςθσ. 

Παρουςιάςτθκαν επιπλζον πειραματικζσ μετριςεισ που πραγματοποιικθκαν ςε 

πραγματικζσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ και ςε πραγματικό χρόνο, ϊςτε να παραχκεί 

μια πιο άρτια και ρεαλιςτικι εικόνα τθσ ςυμπεριφοράσ του δικτφου, ςε ςχζςθ με 

αυτιν που αποκομίηεται από κεωρθτικζσ μελζτεσ και περιβάλλοντα 

εξομοίωςθσ. Σζλοσ εξιχκθςαν ςθμαντικά ςυμπεράςματα, όχι μόνο ςχετικά με 

τθν απόδοςθ των τεχνολογιϊν που μελετικθκαν και με τισ μελλοντικζσ 

κατευκφνςεισ βελτίωςθσ τουσ, αλλά και ςχετικά με τον τρόπο αποδοτικισ 

ςχεδίαςθσ κατά μικοσ όλων των επιπζδων επικοινωνίασ με ςτόχο τθν βζλτιςτθ 

αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων τουσ. 
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Παράρτημα 

 

Ειςαγωγι ςτο TinyOS 

 

Σο TinyOS [59,60,61+ είναι ζνα βαςιςμζνο ςε τμήματα (component-based) 

λειτουργικό ςφςτθμα για WSN, το οποίο αναπτφχκθκε ςτο Πανεπιςτιμιο του 

Berkeley. Μπορεί δε, να κεωρθκεί ωσ μια προθγμζνθ δομι λογιςμικοφ που ζχει ζνα 

ευρφ φάςμα χρθςτϊν λόγω του χαρακτθριςτικοφ του ότι είναι «ανοιχτό» ςτθν 

πρόςβαςθ του υλικοφ που καλφπτει, από το χριςτθ. υγκεκριμζνα, θ δομι αυτι 

περιζχει μεγάλο αρικμό εφαρμογϊν αιςκθτιρων και αλγορίκμων, όπωσ multi-hop 

ad-hoc δρομολόγθςθ πακζτων μθνυμάτων από κόμβο ςε κόμβο δικτφου και 

υποςτθρίηει διάφορεσ πλατφόρμεσ κόμβων αιςκθτιρων. Επίςθσ, οι 

προγραμματιςτζσ που ζχουν κάποια εμπειρία ςτθ χριςθ τθσ C γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ μποροφν εφκολα να αναπτφξουν TinyOS εφαρμογζσ γραμμζνεσ 

ςε μια ειδικι γλϊςςα που ονομάηεται NesC. 

 

  Σο TinyOS είναι ζτςι ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να ικανοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

των WSN: 

 μικρό φυςικό μζγεκοσ 

 χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ 

 υποςτιριξθ παραλλθλιςμοφ (concurrency) – οδηγοφμενη ςυμβάντων 

(eventdriven) αρχιτεκτονικι 

 πολλαπλζσ ροζσ δεδομζνων 

 περιοριςμζνοσ φυςικόσ παραλλθλιςμόσ 

 ποικιλία ςτο ςχεδιαςμό και τθ χριςθ 

 δυνατότθτα υποςτιριξθσ ποικίλων εφαρμογϊν 

 

  Ο βαςικόσ ςτόχοσ των ςχεδιαςτϊν του TinyOS ιταν θ ικανοποίθςθ των 

περιοριςμϊν που κζτουν οι κόμβοι αιςκθτιρων όςον αφορά τθν κατανάλωςθ 

ενζργειασ, τθν υπολογιςτικι ιςχφ και τισ δυνατότθτεσ αποκικευςθσ, με τθν 

κατάλλθλθ και αποδοτικι διαχείριςθ των δυνατοτιτων του υλικοφ. υνεπϊσ, το 

TinyOS ζχει βελτιςτοποιθκεί ωσ προσ τθν χριςθ τθσ μνιμθσ και προςφζρει υψθλι 

αποδοτικότθτα ωσ προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Επιπλζον, παρζχει διεπαφζσ 

(interfaces) μεταξφ των επιμζρουσ τμθμάτων που το ςυνκζτουν και που ανικουν ςε 

γειτονικά ςτρϊματα τθσ αρχιτεκτονικισ του. Ζνα τζτοιο διάγραμμα ςτρωμάτων 

αυτισ τθσ αρχιτεκτονικισ φαίνεται ςτο ςχιμα Π1.  
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Σχιμα Π1 - Δομικό διάγραμμα ςτρωμάτων τθσ αρχιτεκτονικισ TinyOS 

 

  Σο TinyOS χρθςιμοποιεί μια αρχιτεκτονικι βαςιςμζνθ ςε γεγονότα-ςυμβάντα 

(events) αντί ςε νιματα (threads) που βαςίηονται ςε κάποιο ςωρό, προςζγγιςθ θ 

οποία κα απαιτοφςε περιςςότερθ μνιμθ και υψθλι κατανάλωςθ ενζργειασ λόγω 

τθσ εναλλαγισ πολλαπλϊν διεργαςιϊν ςτο ςωρό. φμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι 

αυτι, επιδιϊκεται ο ζλεγχοσ-χειριςμόσ υψθλοφ επιπζδου παραλλθλιςμοφ κατά τθν 

εμφάνιςθ γεγονότων με τθ χριςθ πολφ μικρισ ποςότθτασ μνιμθσ. Άλλωςτε, οι 

οδηγοφμενων-ςυμβάντων (event-driven) αρχιτεκτονικζσ αποτελοφν ίςωσ τθν 

καλφτερθ λφςθ ςτθν επίτευξθ υψθλισ απόδοςθσ ςε αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ που 

βαςίηονται ςε παρακολοφκθςθ γεγονότων (π.χ. που αφοροφν κάποιο περιβάλλον). 

Επιπλζον δε, θ οδθγοφμενθ-ςυμβάντων προςζγγιςθ χρθςιμοποιεί τθσ δυνατότθτεσ 

τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ περιςςότερο αποδοτικά και ςυνεπϊσ λαμβάνει υπόψθ 

του τον πιο ςθμαντικό πόρο, διαχειρίηοντάσ τον με τον καταλλθλότερο τρόπο, τθν 

ενζργεια.  

   

  Κάκε γεγονόσ εξυπθρετείται από κάποιο χειριςτή γεγονότων (event handler), ενϊ 

περιςςότερο ςφνκετοσ χειριςμόσ εκτελείται από διεργαςίεσ (tasks). Ο χειριςτισ 

γεγονότων είναι υπεφκυνοσ για τθν προϊκθςθ τθσ διεργαςίασ, που αφορά το 

ςυγκεκριμζνο κάκε φορά γεγονόσ, ςτον χρονοπρογραμματιςτή (scheduler) 

διεργαςιϊν. Ο χρονοπρογραμματιςμόσ των γεγονότων και των διεργαςιϊν 

διενεργείται από μια δφο-επιπζδων δομή. υγκεκριμζνα, τα γεγονότα που απαιτοφν 

μικρι ποςότθτα επεξεργαςίασ μποροφν να εξυπθρετθκοφν-επεξεργαςκοφν αμζςωσ, 

τθ ςτιγμι που ανιχνευκοφν, ενϊ οι μεγαλφτερθσ επεξεργαςτικισ πολυπλοκότθτασ 

διεργαςίεσ που απαιτοφν πολφ περιςςότερο χρόνο για τθν ολοκλιρωςι τουσ 

διακόπτονται από τα γεγονότα. Επιπλζον, οι διεργαςίεσ εξυπθρετοφνται αρκετά 

γριγορα, παρόλο που εκτελοφνται ςειριακά, όπωσ κα περιγραφεί ςτθν επόμενθ 

ενότθτα. 
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Δομι του TinyOS 

 

  Σο κάκε component, τϊρα, χρθςιμοποιεί γεγονότα (events) και εντολζσ 

(commands) για να μεταβαίνει γριγορα από κατάςταςθ ςε κατάςταςθ. υνικωσ, 

αυτζσ οι μεταβάςεισ κεωροφνται ςτιγμιαίεσ, απαιτϊντασ πολφ μικρι υπολογιςτικι 

ιςχφ. Ζτςι, κάκε component προςωρινά δεςμεφει τον επεξεργαςτι για όςο χρόνο 

διαρκοφν αυτζσ οι αλλαγζσ καταςτάςεων. ε περίπτωςθ, βζβαια, που απαιτείται 

περιςςότερθ υπολογιςτικι ιςχφ χρθςιμοποιοφνται οι διεργαςίεσ (tasks), οι οποίεσ 

χρονοπρογραμματίηονται ςτον scheduler και εκτελοφνται χωρίσ να διακόπτονται 

από άλλεσ διεργαςίεσ (μόνο από τα μεγαλφτερθσ προτεραιότθτασ events) μζχρι τθν 

ολοκλιρωςι τουσ. Θ διαδικαςία δε, που ακολουκείται κατά τον 

χρονοπρογραμματιςμό των διεργαςιϊν είναι FIFO (First In First Out). Θ δομι του 

TinyOS φαίνεται ςτθν χιμα Π2. 

 

 
Σχιμα Π2 – Δομι του TinyOS 

 

 Σα components ικανοποιοφν τθν απαίτθςθ για μια αρκετά δομθμζνθ αρχιτεκτονικι 

λογιςμικοφ. Κάκε component, όπωσ φαίνεται και ςτo χιμα Π3, αποτελείται από 

τζςςερα τμιματα: 

 ζνα χειριςτι εντολϊν (command handler) 

 ζνα χειριςτι γεγονότων (event handler) 

 μια ποςότθτα μνιμθσ (frame) 

 ζνα ςφνολο από δυνατζσ διεργαςίεσ (tasks) 

 

  Θ μνιμθ χρθςιμοποιείται για αποκικευςθ τθσ εςωτερικισ κατάςταςθσ του 
component, ενϊ οι διεργαςίεσ και οι χειριςτζσ εντολϊν και γεγονότων εκτελοφνται 
με βάςθ το περιεχόμενο αυτοφ του πλαιςίου μνιμθσ. Επιπλζον δε, το κάκε 
component δθλϊνει τισ εντολζσ που χρθςιμοποιεί και τα γεγονότα που δθμιουργεί. 
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Με αυτόν τον τρόπο, δθμιουργοφνται επίπεδα-ςτρϊματα από component, με αυτά 
των υψθλότερων επιπζδων κάκε φορά να χρθςιμοποιοφν εντολζσ για κλιςθ 
λειτουργιϊν που παρζχονται από κατϊτερων επιπζδων components και τα 
τελευταία να δθμιουργοφν γεγονότα προσ τα πρϊτα. Ζτςι, ειςάγεται θ ζννοια τθσ 
αμφίδρομησ διεπαφήσ (bidirectional interface) θ οποία ορίηει τισ εντολζσ και τα 
γεγονότα που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν αλλθλεπίδραςθ των component μεταξφ 
τουσ. 
 

 
 

Σχιμα Π3 – Δομι ενόσ component 
 

 Οι εντολζσ είναι αιτιματα που υποβάλλονται ςτα χαμθλότερου επιπζδου 
component. Κάκε μια από αυτζσ επιςτρζφει ςτο component που τθν κάλεςε μια 
πλθροφορία γφρω από τθν κατάςταςι τθσ. Σθν πλθροφορία αυτι λαμβάνει ο 
χειριςτισ εντολϊν και τθν τοποκετεί ςτο πλαίςιο μνιμθσ του component και ζπειτα 
προωκεί μια διεργαςία ςτο ςωρό των διεργαςιϊν για εκτζλεςθ. Θ επιβεβαίωςθ ότι 
θ λειτουργία που ςυνεπάγεται θ ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά εντολι ολοκλθρϊκθκε, 
γίνεται με τθ δθμιουργία ενόσ γεγονότοσ από το χαμθλότερου επιπζδου 
component. Οι χειριςτζσ γεγονότων αντιδροφν ςε γεγονότα που παράγονται από 
κατϊτερων επιπζδων component ι όταν είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοι με το υλικό, ςε 
διακοπζσ (interrupts). Επίςθσ, όπωσ και ςτισ εντολζσ, το περιεχόμενο του πλαιςίου 
μνιμθσ τροποποιείται και δθμιουργοφνται διεργαςίεσ. Ζτςι, τα γεγονότα μποροφν 
να καλζςουν εντολζσ, να δθμιουργιςουν νζα γεγονότα και διεργαςίεσ και να 
διακόψουν διεργαςίεσ, ενϊ δεν μποροφν να δθμιουργθκοφν από εντολζσ και να 
διακοποφν από διεργαςίεσ. Σα κατϊτερα επιπζδου γεγονότα, βζβαια, 
δθμιουργοφνται από διακοπζσ του υλικοφ. 
 
  Οι διεργαςίεσ επιτελοφν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και τουσ εντατικοφσ 
υπολογιςμοφσ. Εκτελοφνται μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ και μποροφν να διακοποφν 
μόνο από γεγονότα. Επίςθσ, χρονοπρογραμματίηονται ςτον αντίςτοιχο scheduler με 
FIFO τρόπο, δθλαδι ςειριακά, γι’ αυτό και πρζπει να είναι ςφντομεσ. Ωςτόςο, 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και βαςιςμζνοσ ςε προτεραιότθτα scheduler αντί του 
FIFO, ϊςτε να ελαττωκεί θ ςυνολικι κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ των διεργαςιϊν. 
 
το χιμα Π4 φαίνεται θ όλθ δραςτθριότθτα μεταξφ των τεςςάρων 
ςτοιχείων από τα οποία αποτελείται ζνα component. 
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Σχιμα Π4 – Δραςτθριότθτα των ςτοιχείων ενόσ component 
 
 

Επικοινωνία ςτο TinyOS 
 
Θ ςτοίβα επικοινωνίασ ςτο TinyOS φαίνεται ςτο χιμα Π5. 

 

 
Σχιμα Π5– Στοίβα επικοινωνίασ του TinyOS 

 

Κάκε ζνα από τα επίπεδα επικοινωνίασ περιγράφεται παρακάτω: 

 

 Επίπεδο bit (RFM - RF module – μονάδα επικοινωνίασ) - ε αυτό το επίπεδο 

μπορεί να κακοριςκεί ο τρόποσ λειτουργίασ (εκπομπι ι λιψθ) και ο ρυκμόσ 

δειγματολθψίασ, να λθφκεί ι να αποςταλεί ζνα bit και να υπάρξει 

κατάλλθλθ ειδοποίθςθ για το αν θ εκπομπι ι λιψθ ολοκλθρϊκθκε, ζτςι 

ϊςτε να μεταβεί το RFM ςε ανενεργι κατάςταςθ ι γενικά ςε μικρι 

κατανάλωςθ ενζργειασ κατάςταςθ. 
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  Επίπεδο byte (Radio byte) - Αυτό το επίπεδο είναι υπεφκυνο για τθν 

κωδικοποίθςθ των bit μετάδοςθσ (κωδικοποίθςθ Manchester) ςε επίπεδο 

byte, τθν ανίχνευςθ και διόρκωςθ λακϊν, και τθν ανίχνευςθ του επιπζδου 

ιςχφοσ του ςιματοσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να εντοπιςτεί αν το κανάλι είναι 

ελεφκερο για μετάδοςθ δεδομζνων, διαφορετικά ειςζρχεται θ μονάδα 

επικοινωνίασ ςε αναμονι για ζνα τυχαίο χρονικό διάςτθμα. 

 

 Επίπεδο πακζτου (Radio packet) - ε αυτό το επίπεδο γίνεται 16-bit crc 

ζλεγχοσ και δθμιουργία πλεονάηουςασ εκπομπισ δεδομζνων. 

 

 Επίπεδο μθνφματοσ (Messaging) - Εδϊ, οι πλθροφορίεσ ενςωματϊνονται 

ςε πακζτα (διαίρεςθ, ςυνδυαςμόσ) και γίνεται δρομολόγθςι τουσ ςφμφωνα 

με κατάλλθλεσ διευκφνςεισ προσ τθν μονάδα επικοινωνίασ (broadcast) ι τθν 

ςειριακι κφρα (UART). Μζροσ δε αυτοφ, αποτελεί και ο AM dispatcher ο 

οποίοσ κατευκφνει τα πακζτα-ενεργά μηνφματα προσ τουσ αντίςτοιχουσ 

χειριςτζσ πακζτων (packet handlers). 

 

 Επίπεδο εφαρμογισ (Application) - ε αυτό το επίπεδο αναπτφςςονται τα 

πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ, οι εφαρμογζσ και γενικά θ επεξεργαςία 

δεδομζνων που παρζχονται από τα πακζτα μετάδοςθσ. 

 

Χριςθ τθσ δομισ του Ενεργοφ Μθνφματοσ 

 

  το λειτουργικό ςφςτθμα TinyOS, πρωτόκολλα, όπωσ το TCP/IP, δε μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ. Οι λόγοι είναι ότι τα 

πρωτόκολλα αυτά βαςίηονται ςτο μεγάλο εφροσ ηϊνθσ των αντίςτοιχων 

επικοινωνιϊν, χρθςιμοποιοφν ςιματα ζναρξθσ, διακοπισ και αναμονισ και τζλοσ 

απαιτοφν πολλι μνιμθ για αποκικευςθ δεδομζνων ςτο ςωρό του δικτφου (network 

stack) όπου και παραμζνουν μζχρι τα διάφορα νιματα (threads), που αποτελοφν τισ 

εφαρμογζσ, τα «διαβάςουν». Σο τελευταίο δε, ςθμαίνει ότι τα νιματα 

μπλοκάρονται μζχρι τα δεδομζνα να είναι διακζςιμα ςτο ςωρό. τα παραπάνω 

ζρχεται να προςτεκεί και το γεγονόσ ότι ςτα WSN υπάρχουν οι περιοριςμοί 

πραγματικοφ χρόνου και χαμθλισ επεξεργαςτικισ ιςχφοσ. Σο ενεργό μήνυμα (Active 

Message – AM) είναι μια δομι θ οποία χρθςιμοποιείται για τα μεταδιδόμενα 

πακζτα δεδομζνων ςε ζνα WSN και ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

 Ενςωμάτωςθ επικοινωνίασ και υπολογιςμοφ 

 Σαφτιςθ ςτοιχείων τθσ επικοινωνίασ με δυνατότθτεσ του υλικοφ 

 Παροχι ενόσ μοντζλου οδθγοφμενων ςυμβάντων όςον αφορά τθν 

επικοινωνία μεταξφ των κόμβων, εννοϊντασ ότι και ςτο επίπεδο 
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επικοινωνίασ, όπωσ και τα component (αναφζρκθκε προθγουμζνωσ), οι 

κόμβοι ςτζλνουν ο ζνασ γεγονότα-events ςτον άλλο. 

 Σαίριαςμα με το αντίςτοιχο οδθγοφμενων ςυμβάντων μοντζλο του TinyOS. 

 

  Πιο ςυγκεκριμζνα, το κάκε μινυμα – πακζτο AM – περιζχει ζνα πεδίο που ορίηει το 

χειριςτι γεγονότων (event-handler) που κα ενεργοποιθκεί και κα λάβει τα 

δεδομζνα (χιμα Π6) που περιζχονται ςε αυτό (ςτο μινυμα). Για το λόγο αυτό, οι 

χειριςτζσ των μθνυμάτων πρζπει να εκτελοφνται γριγορα ϊςτε να μθ δθμιουργείται 

ςυμφόρθςθ ςτο δίκτυο και να επιτυγχάνεται ικανοποιθτικι λειτουργία του όλου 

ςυςτιματοσ. το τελευταίο ςυμβάλλει και θ χριςθ των αιςκθτιρων, οι οποίοι 

δθμιουργϊντασ αντίςτοιχα γεγονότα μποροφν να ςυντονίςουν τθν όλθ επικοινωνία 

ςε ζνα δίκτυο. Θ διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ που εκτελείται είναι θ εξισ: Κάκε 

ενεργό μινυμα περιζχει το όνομα-αναγνωριςτικό ενόσ χειριςτι γεγονότων. Ζνασ 

κόμβοσ, λοιπόν, που ςτζλνει ζνα τζτοιο μινυμα, ενςωματϊνει τα δεδομζνα, 

ονομάηει ζναν χειριςτι γεγονότων και ηθτά αποςτολι του μθνφματοσ θ οποία 

επιβεβαιϊνεται με ζνα αντίςτοιχο ςιμα όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 

αποςτολισ. Από τθν άλλθ μεριά, ςτον κόμβο που λαμβάνει το μινυμα 

ενεργοποιείται αυτόματα ο χειριςτισ γεγονότων που κακορίηεται από το μινυμα 

αυτό. Ζτςι, δεν υπάρχουν εμποδιηόμενεσ ι κακυςτερθμζνεσ διεργαςίεσ, ενϊ 

επικρατεί απλι διαδικαςία αποκικευςθσ ςτο ςωρό του δικτφου (network stack). 

 

 
Σχιμα Π6 – Δομι ενεργοφ μθνφματοσ 
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Η γλϊςςα προγραμματιςμοφ NesC 
 
  Θ NesC [62,63+ είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ θ οποία χρθςιμοποιείται για 

τθν υλοποίθςθ εφαρμογϊν που βαςίηονται ςτο λειτουργικό ςφςτθμα TinyOS. Οι 

βαςικζσ ζννοιεσ που τθν περιγράφουν αποτελοφν οι εξισ: 

 

 Διαχωριςμόσ μεταξφ ςχεδιαςμοφ και ςφνκεςθσ - Επιμζρουσ τμιματα 

κϊδικα (components) ςυνενϊνονται (wiring) ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςουν 

ζνα πρόγραμμα – εφαρμογι. Σο κακζνα από τα components αυτά κακορίηει 

δφο πεδία κϊδικα, ζνα για τισ προδιαγραφζσ του όπου ορίηονται οι 

διεπαφζσ που χρθςιμοποιεί για να επικοινωνεί με άλλα components και ζνα 

για τθν υλοποίθςι του. Μζςω δε των διεπαφϊν αυτϊν, νιματα ελζγχου 

μποροφν να περάςουν ςε ζνα component, τα οποία προζρχονται είτε από 

κάποια διεργαςία (task) είτε από κάποια διακοπι (interrupt) του υλικοφ. 

 

 Προδιαγραφζσ τθσ ςυμπεριφοράσ των components με βάςθ τισ διεπαφζσ -  

Οι διεπαφζσ μποροφν να παρζχονται ι να χρθςιμοποιοφνται από τα 

components. Αυτζσ που παρζχονται εκφράηουν τθν λειτουργία τθν οποία 

παρζχει ζνα component ςε ζνα άλλο το οποίο τθ χρθςιμοποιεί, ενϊ αυτζσ 

που χρθςιμοποιοφνται εκφράηουν τθ λειτουργία που χρειάηεται ζνα 

component για να εκτελεςτεί. 

 

 Οι διεπαφζσ είναι αμφίδρομεσ - Οι διεπαφζσ κακορίηουν ζνα ςφνολο 

λειτουργιϊν που υλοποιοφνται από components που παρζχουν τισ 

ςυγκεκριμζνεσ διεπαφζσ (εντολζσ – commands) και ζνα ςφνολο λειτουργιϊν 

που υλοποιοφνται από components που χρθςιμοποιοφν τισ διεπαφζσ 

αυτζσ(ςυμβάντα – events). Αυτό επιτρζπει μια απλι διεπαφι να 

αντιπροςωπεφει μια ςφνκετθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των components. 

 

 Τα components ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω των διεπαφϊν τουσ - Θ NesC 

είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε ο κϊδικασ να παράγεται μζςω τθσ 

μεταγλϊττιςθσ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων και όχι κομματιϊν. Αυτό 

επιτρζπει καλφτερο ςχεδιαςμό και ανάλυςθ κϊδικα. Ζνα παράδειγμα είναι θ 

ανίχνευςθ των data races κατά τθ διάρκεια τθσ μεταγλϊττιςθσ των 

components ςε ζναν ενιαίο κϊδικα. 

 

  Από τα παραπάνω μποροφν να εξαχκοφν τα εξισ γενικά χαρακτθριςτικά τθσ δομισ 

ενόσ κϊδικα εφαρμογισ ςε NesC: Θ ςυγκεκριμζνθ δομι αποτελείται από διεπαφζσ 

και επιμζρουσ τμιματα κϊδικα, τα components. Θ κάκε διεπαφι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ι να παραςχεκεί από τα components, τα οποία διακρίνονται ςε 



 

  
     112 

 
  

υπομονάδεσ (modules) και ςυνθζςεισ τμημάτων (configurations). Μια τζτοια δομι 

μιασ εφαρμογισ φαίνεται ςτο χιμα Π7. 

 

 
 

Σχιμα Π7 – Δομι μιασ εφαρμογισ 
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Κϊδικεσ που αφοροφν τουσ κόμβουσ τθσ εφαρμογισ 

Α)Sender  

/**Sender – Component**/ 
  
#include "appFeatures.h" 
includes SendApp; 
includes ReceiveApp; 
 
configuration MyApp { 
} 
implementation { 
  components Main, GenericComm as Comm, MULTIHOPROUTER, MyAppM, TimerC, LedsC,  
             SimpleTime; 
   
  Main.StdControl -> TimerC.StdControl; 
  Main.StdControl -> SimpleTime.StdControl; 
  Main.StdControl -> MyAppM.StdControl; 
  Main.StdControl -> Comm.Control; 
  Main.StdControl -> MULTIHOPROUTER.StdControl; 
   
  MyAppM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  MyAppM.Time -> SimpleTime.Time; 
  MyAppM.TimeSet -> SimpleTime.TimeSet; 
  MyAppM.Leds -> LedsC.Leds; 
   
  MyAppM.RouteControl -> MULTIHOPROUTER; 
  MyAppM.Send -> MULTIHOPROUTER.MhopSend[APP_ID]; 
  MyAppM.Rcv -> MULTIHOPROUTER.Receive[APP_ID]; 
  MULTIHOPROUTER.ReceiveMsg[APP_ID] ->Comm.ReceiveMsg[APP_ID];    
} 

 

 

 
/**Sender – Module**/ 
  
#include "appFeatures.h" 

includes MultiHop; 

includes SendApp; 

includes ReceiveApp; 

 

#define SIMULATION_TIME 130000  

 

module MyAppM { 

  provides { 

    interface StdControl; 

  } 

  uses { 

    interface Timer; 

 interface Time; 

 interface TimeSet; 

    interface Leds; 
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 interface MhopSend as Send; 

 interface Receive as Rcv; 

 interface RouteControl; 

  } 

} 

implementation { 

  bool sending_packet = FALSE; 

  TOS_Msg msg_buffer; 

  XDataMsg *pack; 

  RDataMsg *packrec; 

  uint16_t totalSent, successfulSent; 

  TOS_MsgPtr buffer; 

   

  command result_t StdControl.init() { 

    uint16_t len; 

    call Leds.init(); 

  

    // Initialize the message packet with default values 

    atomic { 

      totalSent=0; 

   successfulSent=0; 

    

   pack = (XDataMsg*)call Send.getBuffer(&msg_buffer, &len); 

   pack->reset = FALSE; 

   pack->parent = 0; 

   pack->alert = 0; 

   pack->packet_id = 0; 

   pack->successful_sent = 0; 

   pack->sentTime = 0; 

     

 } 

   return SUCCESS; 

  } 

 

  command result_t StdControl.start() { 

    return SUCCESS; 

  } 

 

  command result_t StdControl.stop() { 

    return call Timer.stop(); 

  } 

 

  void task SendData() 

  { 

     if (sending_packet) return; 

    atomic sending_packet = TRUE; 

 totalSent++; 

     

// send message to XMesh multi-hop networking layer 
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    pack->parent = call RouteControl.getParent(); 

 pack->packet_id = totalSent; 

 pack->successful_sent = successfulSent; 

 pack->sentTime = call Time.getLow32(); 

  

    if (call Send.send(0,MODE_UPSTREAM,&msg_buffer,sizeof(XDataMsg)) != SUCCESS) 

 {  sending_packet = FALSE; 

   

 } 

    

 if(call Time.getLow32()>SIMULATION_TIME){ 

  call Timer.stop(); 

  return; 

 }   

  

    return; 

  }  

  event result_t Timer.fired() 

  { 

    call Leds.redToggle();    //Ren Led indicates timer fired 

 post SendData();  

 return SUCCESS; 

  } 

  event result_t Send.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 

    call Leds.greenToggle();    //Green Led indicates seccessful packet sending 

    successfulSent++; 

 atomic sending_packet = FALSE; 

    

    return SUCCESS; 

  } 

  event TOS_MsgPtr Rcv.receive(TOS_MsgPtr pMsg,void* msg,uint16_t payloadlenght) 

  { 

 TOS_MsgPtr tmp; 

 tos_time_t t; 

  

 tmp = buffer; 

 buffer = pMsg; 

 packrec = (RDataMsg*)msg; 

  

 if(packrec->reset==TRUE){ 

  call Leds.yellowToggle(); 

        totalSent=0; 

     successfulSent=0; 

  sending_packet = FALSE; 

  t.high32=0; 

  t.low32=0; 

  call TimeSet.set(t); 

  call Timer.start(TIMER_REPEAT, 50);       

 } 



 

  
     116 

 
  

 return tmp; 

  } 

    

} 

 

 

B)Forwarder 
/**Forwarder – Comppnent**/ 

#include "appFeatures.h" 

includes ReceiveApp; 

 

configuration MyApp { 

} 

implementation { 

  components Main, GenericCommPromiscuous as Comm, MULTIHOPROUTER, MyAppM, LedsC; 

   

  Main.StdControl -> MyAppM.StdControl; 

  Main.StdControl -> Comm.Control; 

  Main.StdControl -> MULTIHOPROUTER.StdControl; 

  MyAppM.Leds -> LedsC.Leds; 

  MyAppM.RouteControl -> MULTIHOPROUTER; 

  MyAppM.Rcv -> MULTIHOPROUTER.Receive[APP_ID]; 

  MULTIHOPROUTER.ReceiveMsg[APP_ID] -> Comm.ReceiveMsg[APP_ID]; 

} 

 

/**Forwarder – Module**/ 

#include "appFeatures.h" 
includes MultiHop; 
includes ReceiveApp; 
 
module MyAppM { 
  provides { 
    interface StdControl; 
  } 
  uses { 
    interface Leds; 
 interface Receive as Rcv; 
 interface RouteControl; 
  } 
} 
implementation { 
 
  RDataMsg *packrec; 
   
  command result_t StdControl.init() { 
    call Leds.init(); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.start() { 
        return SUCCESS; 
  } 
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  command result_t StdControl.stop() { 
    return SUCCESS; 
  } 
   
  event TOS_MsgPtr Rcv.receive(TOS_MsgPtr pMsg,void* msg,uint16_t payloadlenght) 
  { 
    packrec = (RDataMsg*)msg; 
 if(packrec->reset==TRUE){ 
  call Leds.yellowToggle(); 
 } 
 return pMsg; 
  } 
} 
 

C) Receiver 
/**Receiver – Component**/ 
#include "appFeatures.h" 
includes ReceiveApp; 
 
configuration MyApp { 
} 
implementation { 
  components Main, GenericComm as Comm, MULTIHOPROUTER, MyAppM, LedsC, SimpleTime; 
   
  Main.StdControl -> MyAppM.StdControl; 
  Main.StdControl -> Comm.Control; 
  Main.StdControl -> SimpleTime.StdControl; 
  Main.StdControl -> MULTIHOPROUTER.StdControl; 
  MyAppM.Leds -> LedsC.Leds; 
  MyAppM.Time -> SimpleTime.Time; 
  MyAppM.TimeSet -> SimpleTime.TimeSet; 
  MyAppM.RouteControl -> MULTIHOPROUTER; 
  MyAppM.Incpt -> MULTIHOPROUTER.Intercept[APP_ID]; 
  MULTIHOPROUTER.ReceiveMsg[APP_ID] -> Comm.ReceiveMsg[APP_ID]; 
  MyAppM.Send -> Comm.SendMsg[APP_ID]; 
} 
 
/**Receiver – Module**/ 
#include "appFeatures.h" 
includes MultiHop; 
includes ReceiveApp; 
 
#define SIMULATION_TIME 120000   
 
module MyAppM { 
  provides { 
    interface StdControl; 
  } 
  uses { 
 interface Leds; 
 interface Time; 
 interface TimeSet; 
 interface Intercept as Incpt; 
 interface SendMsg as Send; 
 interface RouteControl; 



 

  
     118 

 
  

  } 
} 
implementation { 
   
  bool sending_packet = FALSE; 
  TOS_MsgPtr buffer; 
  TOS_Msg msg_buffer; 
  RDataMsg *packrec; 
  UARTDataMsg *packuart; 
  uint32_t maxDelay, minDelay, avgDelay; 
  uint16_t totalReceived; 
  uint32_t del,sum; 
  uint16_t discard; 
  uint16_t previous_pack; 
  bool first; 
 
  command result_t StdControl.init() { 
     
    call Leds.init(); 
 totalReceived=0; 
 maxDelay=0; 
 minDelay=0; 
 avgDelay=0; 
 del=0; 
 sum=0; 
 discard=0; 
 previous_pack-0; 
 first=FALSE; 
 return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.start() { 
        return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.stop() { 
    return SUCCESS; 
  } 
   
   void task SendDataUART() 
  { 
 if (sending_packet) return; 
    atomic sending_packet = TRUE; 
     
 // send message to UART (serial) port 
 if (call Send.send(TOS_UART_ADDR,sizeof(UARTDataMsg),&msg_buffer) != SUCCESS) 
   sending_packet = FALSE; 
   return; 
  } 
  
  
  event result_t Incpt.intercept(TOS_MsgPtr pMsg,void* msg,uint16_t payloadlenght) 
  { 
 tos_time_t t; 
    packrec = (RDataMsg*)msg; 
 packuart = (UARTDataMsg *)&(msg_buffer.data); 
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 if(packrec->reset==TRUE){ 
  call Leds.yellowToggle(); 
  previous_pack=0; 
  totalReceived = 0; 
  sum=0; 
  del=0; 
  discard=0; 
  maxDelay=0; 
  minDelay=0; 
  avgDelay=0; 
  first=FALSE; 
   
  t.high32=0; 
  t.low32=0; 
  call TimeSet.set(t); 
   
  packuart->minDelay = minDelay; 
  packuart->maxDelay = maxDelay; 
  packuart->avgDelay = avgDelay; 
  packuart->totalSent = 0; 
  packuart->successfulSent = 0; 
  packuart->totalReceived = totalReceived; 
     packuart->discarded = discard; 
   
  post SendDataUART();  
  return SUCCESS; 
 } 
  
 if(pMsg->addr==TOS_LOCAL_ADDRESS && packrec->packet_id>previous_pack){ 
 call Leds.redToggle(); 
  
 totalReceived++; 
 previous_pack=packrec->packet_id; 
  
 del=(call Time.getLow32())-(packrec->sentTime); 
  
    if((del & 0xF0000000)!=0xF0000000){ 
   
  if(del>maxDelay) 
   maxDelay=del; 
 
  if((del<minDelay) || (first==FALSE)) 
  { 
   minDelay=del; 
   first=TRUE; 
  } 
    
  sum=sum+del;  
 } 
 else{ 
  discard++; 
 } 
  
 if(call Time.getLow32()>=SIMULATION_TIME){ 
  avgDelay=sum/(totalReceived - discard); 
  packuart->minDelay = minDelay; 
  packuart->maxDelay = maxDelay; 
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  packuart->avgDelay = avgDelay; 
  packuart->totalSent = packrec->packet_id; 
  packuart->successfulSent = packrec->successful_sent; 
  packuart->totalReceived = totalReceived; 
     packuart->discarded = discard; 
   
  post SendDataUART();  
  //return SUCCESS; 
  
    } 
 return SUCCESS; 
  } 
    
   event result_t Send.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 
 call Leds.greenToggle(); 
 atomic sending_packet = FALSE; 
    return SUCCESS; 
  } 
} 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


