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Περίληψη 

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν μία πρωτοποριακή τεχνολογία που ήρθε στο προσκήνιο πριν 

από μία περίπου δεκαετία. Η καινοτομία της τεχνολογίας αυτής έγκειται στη συνεργασία μεγάλου αριθμού 

κόμβων περιορισμένων πόρων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος σε μία μόνο εφαρμογή. Η εργασία αυτή 

ασχολείται με θέματα ενδιάμεσου λογισμικού σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Συγκεκριμένα, μελετάται 

το πρωτόκολλο Deluge που αποτελεί τη βασική επιλογή για ασύρματο προγραμματισμό δικτύων 

αισθητήρων που «τρέχουν» το λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου TinyOS. Παρέχοντας έναν 

αξιόπιστο και αποδοτικό μηχανισμό διάδοσης δεδομένων μέσω της δυαδικής εικόνας του κώδικα, το 

Deluge κατέχει ρόλο-κλειδί στη βαθμίδα ενδιάμεσου λογισμικού των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Η 

μελέτη και κατανόηση του πρωτοκόλλου αυτού επέτρεψε την υλοποίηση σε nesC ενός απλούστερου 

πρωτοκόλλου που αξιοποιεί τα βασικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού μετάδοσης δεδομένων του Deluge. 

Σε συνέχεια αυτής της υλοποίησης, αξιολογήθηκε εκ νέου η διαδικασία μετάδοσης πραγματοποιώντας 

δοκιμές τόσο σε πραγματικές τοπολογίες κόμβων αισθητήρων (motes) που υποστηρίζουν το πρότυπο 

ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.15.4 όσο και σε περιβάλλον προσομοίωσης (TOSSIM). Τα 

προκύπτοντα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποδοτική μετάδοση δεδομένων σε δίκτυα αισθητήρων 

αξιοποιώντας το πρωτόκολλο Deluge.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για το 

γνωστικό αντικείμενο της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μελέτη στην ερευνητική 

περιοχή των ασύρματων δικτύων αισθητήρων και στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός κόμβου αισθητήρων που υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.15.4. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του ασύρματου προγραμματισμού στα δίκτυα αισθητήρων και μελετάται 

εκτενώς το πρωτόκολλο Deluge. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποίηση που έλαβε χώρα και η 

αξιολόγηση αυτής με τους μηχανισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο 

παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας και δίνονται 

ορισμένες κατευθύνσεις για μελλοντική ενασχόληση με το Deluge και με το ενδιάμεσο λογισμικό στα 

δίκτυα αισθητήρων γενικότερα.  

Λέξεις-Κλειδιά 

Ασύρματα Δίκτυα, Ενσωματωμένα Συστήματα, Ενδιάμεσο Λογισμικό, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, 

Πρότυπο IEEE 802.15.4, Πρωτόκολλα Διάδοσης Δεδομένων, Προγραμματισμός Δικτύων, Ασύρματος 

Προγραμματισμός, Πρωτόκολλο Deluge, Λειτουργικό Σύστημα TinyOS, Γλώσσα Προγραμματισμού nesC, 

Προσομοιωτής TOSSIM, Πλατφόρμα Περιορισμένων Πόρων Tmote Sky/TelosB  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................... 

Βασίλειος  Σ .  Βασιλόπουλος  
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου 
Πατρών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Βασίλειος Σ. Βασιλόπουλος, 2010. 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή 
τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για 
σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η 
πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της 
εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα. 

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και 
δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 



 

 

 

 

 

 

Στους  γονείς  μου ,  Σπύρο  και  Αλεξάνδρα… 

 



 

 
 
 

 



 

Abstract 

Wireless sensor networks (WSNs) emerged about a decade ago, representing a new class of 

computing with large numbers of resource-constrained computing nodes cooperating on a single 

application. This thesis deals with middleware issues in wireless sensor networks. Specifically, we 

study Deluge that suggests the de facto over-the-air programming protocol for WSNs working under 

TinyOS. Providing a reliable and efficient data dissemination mechanism via the binary image of the 

program code, Deluge plays a key role in the middleware layer of WSNs. Gaining insight into 

Deluge, we implemented in the nesC programming language a simplified protocol that incorporates 

the main features of Deluge data dissemination mechanism. This implementation allowed us to 

evaluate further the propagation procedure of Deluge using a two-mechanism evaluation framework. 

Carrying out experiments both in real-world deployments being compatible with IEEE 802.15.4 

radio and in a simulation environment (TOSSIM), we verified the efficient data propagation in 

WSNs, using Deluge.   

This dissertation follows a structure of six chapters. In the first chapter, we give a piece of 

information about the subject field of this thesis. In the second chapter, we present an overall survey 

of the research area of WSNs and in the third chapter we examine the basic features of a sensor node 

(mote) whose wireless communication is based on an IEEE 802.15.4 compliant radio. In the fourth 

chapter, we discuss network programming in WSNs and we analyze the data dissemination 

mechanism of Deluge. In the fifth chapter, we discuss our implementation and its evaluation. 

Finally, in the sixth chapter, we conclude the thesis emphasizing the experience derived from that 

and we give some directions for future work with Deluge and middleware in WSNs generally.  
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1   

Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο δομείται από δύο ενότητες στις οποίες δίνονται ορισμένα πρώτα στοιχεία για τη 

διπλωματική εργασία. Στην ενότητα 1.1 παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές το θέμα με το οποίο είναι 

συνυφασμένη η εν λόγω εργασία και τα ζητήματα που πρόκειται να διευθετηθούν στα πλαίσια αυτής. Η 

ενότητα 1.2 περιλαμβάνει επισκόπηση του τρόπου οργάνωσης της εργασίας σε κεφάλαια.  

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

Οι ασύρματες (κινητές και μη επικοινωνίες)  επέφεραν ραγδαίες αλλαγές στην καθημερινότητα του μέσου 

πολίτη, διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην αγοράς εργασίας και τη γενικότερη ανάπτυξη τις τελευταίες 

δεκαετίες και άφησαν έντονα τα αποτυπώματά τους στην ταυτότητα της σύγχρονης εποχής. Έννοιες όπως 

«ευρυζωνικότητα», «τηλε-εργασία/τηλεδιάσκεψη», «εικονική πραγματικότητα», 3G, GPRS, Wi-Fi κτλ. 

ενσωματώθηκαν στο λεξιλόγιο των μη ειδικών, χωρίς πολλές φορές να είναι πλήρως κατανοητή η σημασία 

τους. Η ποιοτική και συνάμα απρόσκοπτη διασύνδεση και επικοινωνία, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, 

αποτελεί πλέον αδιαπραγμάτευτη απαίτηση κάθε συνδρομητή εφοδιασμένου με κινητές τερματικές 

συσκευές. 

Ως άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται σήμερα μέσα από την 

ανάπτυξη των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων είτε λειτουργούν αυτοτελώς, είτε διασυνδεδεμένα στα 

μεγαλύτερα δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή στο διαδίκτυο. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από μεγάλο αριθμό 

μικρών ηλεκτρονικών διατάξεων (αισθητήρων), κινητών ή μη, που αποστέλλουν σε μια κεντρική μονάδα 

πληθώρα δεδομένων προς επεξεργασία με απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεων. 
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Η ταχύτατη ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής και των υλικών επέτρεψε την κατασκευή πολύ μικρών 

αισθητήρων, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να μετρούν και να καταγράφουν μια κυριολεκτικά ατέλειωτη 

σειρά από περιβαλλοντολογικά ή βιολογικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, την 

υγρασία, τη φωτεινότητα, τη στάθμη υδάτων, την ωρίμανση καρπών, την ανίχνευση χημικών στοιχείων, 

την πίεση αίματος, τους σφυγμούς καρδιάς, την κίνηση αντικειμένων και ανθρώπων και πολλές ακόμα 

παραμέτρους που προστίθενται διαρκώς στον παραπάνω κατάλογο. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε μία διάταξη 

ίση ως προς το μέγεθος με ένα νόμισμα των 2 ευρώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολλά από τα παραπάνω 

αισθητήρια και να μετρήσουμε συγχρόνως ποικίλες παραμέτρους. Η ιδέα των Ασύρματων Δικτύων 

Αισθητήρων διαδόθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley (UC 

Berkeley) όπου εκτός των άλλων έλαβε χώρα η κατασκευή διαφόρων κόμβων αισθητήρων (σειρές MICA 

και TELOS) καθώς και η σχεδίαση του λειτουργικού συστήματος TinyOS.  

Παράλληλα, ανάλογη πρόοδος συντελέστηκε και στη σχεδίαση και υλοποίηση ειδικών πομποδεκτών 

(transceivers) που επιτρέπουν την αποτελεσματική διασύνδεση των κόμβων και την τελική σύνδεση με την 

κεντρική μονάδα επεξεργασίας με τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, βασιζόμενες στα παγκόσμια 

πρότυπα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Το χαμηλό κόστος παραγωγής παρέχει τη δυνατότητα 

εγκατάστασης δικτύων αποτελούμενων από δεκάδες ή εκατοντάδες κόμβους με προηγμένο λογισμικό και 

ικανότητα να αυτο-οργανώνονται και να διασφαλίζουν τη λειτουργία  τους χωρίς περαιτέρω 

παρέμβαση/συντήρηση (από τον άνθρωπο) για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό χαμηλή κατανάλωση 

ισχύος. 

Είναι ατέλειωτη η λίστα των εφαρμογών των δικτύων αισθητήρων, ενώ πολλές από αυτές μάς είναι ήδη 

οικείες καθώς ανταποκρίνονται στις συνήθεις δραστηριότητες και ανάγκες μας: μετρήσεις ακριβείας 

ποικίλων ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών παραμέτρων, επιτήρηση δασών, υδροβιότοπων, 

θερμοκηπίων και γενικά αγροτικών καλλιεργειών για έλεγχο υγρασίας, θερμοκρασίας, πίεσης, ωρίμανσης 

καρπών κλπ., επιτήρηση υγρών στοιχείων για ρύπους ή έλεγχο ακραίων φαινομένων όπως οι πλημμύρες, 

επιτήρηση βιομηχανικού περιβάλλοντος για την εξασφάλιση επιθυμητών συνθηκών της παραγωγικής 

διαδικασίας, στοιχειώδεις ρυθμίσεις λειτουργιών σε κτίρια όπως θέρμανση, φωτισμός, συναγερμοί. Ως 

λιγότερο οικείες μπορούν να αναφερθούν οι στρατιωτικές εφαρμογές και οι υποβρύχιες εγκαταστάσεις 

δικτύων για εντοπισμό αντικειμένων τόσο για στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και για αρχαιολογικές 

έρευνες και πειράματα. Όλες αυτές οι δράσεις αποτελούν κλασικά πλέον και διόλου ασήμαντα προϊόντα 

της επιστημονικής αυτής περιοχής που απαντώνται διεθνώς όχι μόνο σε αναπτυγμένες αλλά και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Στην εικόνα 1.1 φαίνονται μερικές από τις εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται τα δίκτυα αισθητήρων 

και διάφορες μέθοδοι διασύνδεσης αυτών [1].  
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Εικόνα 1.1: Εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

Στις πιο πρόσφατες, μπορούμε να αναφέρουμε τη χρήση δικτύων αισθητήρων για τον εξαιρετικά ακριβή 

προσδιορισμό της θέσης και της κίνησης αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σε κτίρια σε 

πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον, όπου η απόδοση της κλασικής υπηρεσίας GPS αποδεικνύεται 

ανεπαρκής. Οι δυνατότητες αυτές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ασφάλεια και επιτήρηση δημόσιων 

και ιδιωτικών χώρων. 

Στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη διαχείριση του καθημερινού μας περιβάλλοντος πολλές 

πειραματικές προσπάθειες διεθνώς επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση δικτύων που δύνανται 

να εκτελούν φωνητικές εντολές ή να ανιχνεύουν την κίνηση ή την διάθεση των χρηστών τους και να 

ρυθμίζουν πλήρως εγκαταστάσεις φωτισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών, 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας κτλ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερευνητική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στις μέρες μας για το συνδυασμό 

ρομποτικών κατασκευών και αισθητήρων που οδηγούν κυριολεκτικά στην υλοποίηση ενός μηχανικού 

κόσμου –υποκατάστατου ή βοηθητικού του πραγματικού– τόσο για βιομηχανικές δραστηριότητες, όσο και  

για απλές δραστηριότητες του πολίτη του 21ου αιώνα. 

Οι εν λόγω εφαρμογές έχουν τη δυναμική να αλλάξουν επαναστατικά την οργάνωση της κοινωνικής ζωής 

προσφέροντας αναβαθμισμένο περιβάλλον σε χώρους όπου η περίθαλψη ή η διαβίωση ευπαθών ομάδων 

(ηλικιωμένοι, βρέφη) απαιτεί αδιάλειπτη προσοχή και άμεση επέμβαση. Συνεπώς, ο σχεδιασμός των 

«ψηφιακών πόλεων», που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σε 

συνεργασία με τις κυβερνητικές υπηρεσίες παγκοσμίως, θα στηριχθεί σημαντικά στις δυνατότητες των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων. 

Ανάλογες  εφαρμογές βρίσκονται σε εξέλιξη και στη σχεδίαση και λειτουργία οχημάτων όπου τα ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων θα μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά με τον οδηγό για την πλοήγηση του 

οχήματος, την αποφυγή εμποδίων και την εκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας της μηχανής σε περίπτωση 

 



24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

κρίσιμης κατάστασης των επιβαινόντων. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών μόνο θετικό αντίκτυπο 

μπορεί να έχει στην αποφυγή τραγικών γεγονότων και επειγόντων περιστατικών στις οδικές αρτηρίες. 

Είναι πράγματι εντυπωσιακές αλλά και ατέρμονες οι προσπάθειες της σύγχρονης επιστημονικής 

κοινότητας για υποστήριξη της καθημερινότητάς μας με τη χρήση δικτύων αισθητήρων. Τελευταία 

επικεντρώνονται στη μελέτη των «δικτύων σώματος». Με τα «δίκτυα σώματος» που αποτελούνται από 

αισθητήρες τοποθετημένους στο ανθρώπινο σώμα ή γύρω από αυτό (σε ρουχισμό, φόρμες εργατών, 

αστροναυτών κλπ.) με σκοπό την καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών του (αρτηριακή πίεση, σφυγμούς, 

ακόμη και ολόκληρα καρδιογραφήματα) είναι δυνατό να συγκεντρώνονται αμέτρητα δεδομένα στον 

κεντρικό προσωπικό καταγραφέα μας, τα οποία αποτελούν πολύτιμο αρχείο για τον έλεγχο της υγείας και 

της γενικότερης κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού.  

Επιπλέον, με τη σύγκλιση των επιστημονικών περιοχών της βιολογίας, των υλικών, της νανο-τεχνολογίας 

και των δικτύων, οι δικτυωμένοι αισθητήρες ενσωματώνονται στις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου 

οργανισμού (κυκλοφορία αίματος για συνεχή καταγραφή δεικτών υγείας, π.χ. λιπίδια), παρακολουθούν 

λειτουργίες των βασικών του οργάνων και υποστηρίζουν τα οπτικά νεύρα σε διαδικασίες τεχνητής όρασης, 

σκιαγραφώντας σταδιακά το βιονικό άνθρωπο του μέλλοντος. 

Σήμερα, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι με τη διασύνδεση και τη δια-λειτουργικότητα 

ποικίλων ετερογενών δικτύων δημιουργείται ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο επικοινωνιών που συντελεί 

στη δραστική μείωση των αποστάσεων στην παγκόσμια σφαίρα και καταλήγει στην αίσθηση 

«συγκατοίκησης στο παγκόσμιο χωριό», ανεξαρτήτως χώρας διαβίωσης. Τα δίκτυα αισθητήρων 

προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στην επικοινωνία αυτή, καλύπτοντας τα κενά όπου υπάρχουν και 

δημιουργώντας έναν «κόσμο διαχεόμενης αίσθησης», όπου θα μπορούμε όχι μόνο να ακούμε τη φωνή 

αλλά και να αισθανόμαστε τους σφυγμούς του μακρινού «γείτονά» μας. Και αν σκεφθούμε ότι η 

διασύνδεση των δικτύων αφορά όχι μόνο επίγεια αλλά και δορυφορικά συστήματα καθίσταται σαφές ότι το 

«παγκόσμιο χωριό συρρικνώνεται επικίνδυνα». 

Τα χαρακτηριστικά διάδοσης των σημάτων στα ποικίλα περιβάλλοντα ανάπτυξης των δικτύων αισθητήρων 

(στο νερό, σε ανώτερα στρώματα ατμόσφαιρας, στο εσωτερικό κτιρίων, γύρω ή και μέσα στο ανθρώπινο 

σώμα), η αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων, η προστασία των δεδομένων και η 

ασφάλεια των επικοινωνιών, η δυναμική λειτουργία των δικτύων αυτών ώστε να συνδέουν ή να 

αποσυνδέουν διαρκώς μεγάλο αριθμό αισθητήρων, η βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης ενέργειας των 

μπαταριών των μικρών αισθητήρων και πολλά ακόμα ζητήματα απαιτούν εντατική ερευνητική προσπάθεια 

για δραστική βελτίωση των τεχνικών επικοινωνίας που ήδη χρησιμοποιούνται στα σημερινά ασύρματα 

δίκτυα. 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor 

Networks, WSNs) συνιστούν μία νέα τάξη πραγμάτων στην Επιστήμη των Υπολογιστών εισάγοντας την 

έννοια του διάχυτου υπολογισμού (pervasive/ubiquitous computing). Η επιτυχία της λειτουργίας ενός WSN 

στηρίζεται κυρίως στη συνύπαρξη μεγάλου αριθμού κόμβων αισθητήρων στο δίκτυο. Καθένας από τους 

κόμβους αυτούς έχει στη διάθεσή του ελάχιστους πόρους υλικού στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη 
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δημιουργία ενός συστήματος που θα λειτουργεί καταναλώνοντας χαμηλά ποσά ενέργειας. Οι τεχνικές 

προκλήσεις που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνουν τα δίκτυα αισθητήρων 

είναι πολλές με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η ιεράρχηση των στόχων σχεδιασμού των WSNs. Καθώς 

η έρευνα γύρω από τα WSNs ωρίμασε με τον καιρό, ήρθε στο προσκήνιο η ιδέα σχεδίασης κατάλληλου 

ενδιάμεσου λογισμικού (Middleware) που θα ενώνει το κενό μεταξύ των εφαρμογών των WSNs και του 

λειτουργικού συστήματος που «τρέχουν» οι κόμβοι (γύρω στο 2003). Η ιδέα αυτή αποτέλεσε μία 

καινοτόμα προσέγγιση στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων (θέματα σχεδιασμού και 

υλοποίησης) που συνδέονται άμεσα με την τεχνολογία των WSNs. Στο τμήμα 1.1.1 που ακολουθεί θα 

καταγραφούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα Middleware σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

1.1.1 Ενδιάμεσο Λογισμικό και WSNs 

Η αξιοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού στα WSNs έχει την έννοια της υλοποίησης μίας βαθμίδας 

Middleware (Middleware Layer) που θα υποστηρίζει την ενσωματωμένη φύση αυτών των διατάξεων 

(Embedded Middleware). Ένα τέτοιου είδους Middleware παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και διεπαφές 

συνδέοντας το υλικό ενός WSN με τη στοίβα πρωτοκόλλων του δικτύου, το λειτουργικό σύστημα 

πραγματικού χρόνου που «τρέχει» και τέλος την εφαρμογή που εκτελεί. Η επιτυχής σχεδίαση και 

υλοποίηση μιας βαθμίδας Middleware εξαρτάται από το βαθμό που δίνει λύσεις στις τεχνικές προκλήσεις 

των WSNs λαμβάνοντας υπόψη και την εκάστοτε εφαρμογή που εκτελεί ένα WSN. Τα κριτήρια αυτά 

συνοψίζονται ως εξής: 

1. Ικανότητα διαχείρισης περιορισμένης ποσότητας ενέργειας και πόρων. 

2. Υποστήριξη δυνατότητας κλιμάκωσης, κινητικότητας και δυναμικής συμπεριφοράς των κόμβων που 

συνιστούν μία τοπολογία WSN. 

3. Υποστήριξη ετερογένειας υπό την έννοια της παροχής ενός μοντέλου προγραμματισμού χαμηλού 

επιπέδου που να συνδέει διάφορες πλατφόρμες υλικού με συνήθεις υπηρεσίες στα WSNs 

(reconfiguration, execution, communication). 

4. Υποστήριξη δυναμικής οργάνωσης του δικτύου υπό την έννοια ότι η λειτουργία των WSNs εξαρτάται 

από παράγοντες με δυναμική συμπεριφορά, π.χ. ενέργεια και εύρος ζώνης. 

5. Υποστήριξη της απαίτησης εκτέλεσης εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και χώρο. 

6. Ικανότητα απόκτησης γνώσης για την εκάστοτε εφαρμογή που εκτελείται σε ένα WSN. 

7. Υποστήριξη των μηχανισμών συσσώρευσης δεδομένων στα WSNs. 

8. Quality of Service (QoS).   

9. Ικανότητα προσθήκης μηχανισμών ασφαλείας στα WSNs. 

Τα προγραμματιστικά μοντέλα των WSNs μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: 

1. Αφαιρετικότητα στη διαδικασία προγραμματισμού (programming abstraction). 

2. Υποστήριξη στη διαδικασία προγραμματισμού (programming support). 
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Τα ήδη υπάρχοντα Middleware για WSNs μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες βάσει του τρόπου με 

τον οποίο διαχειρίζονται τα δίκτυα αισθητήρων και τα δεδομένα που «κυκλοφορούν» σε αυτά. Καθεμία 

από αυτές τις κατηγορίες αποτελεί υποκατηγορία ενός από τα προγραμματιστικά μοντέλα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε συνέχεια αυτών προκύπτει η κατηγοριοποίηση της εικόνας 1.2 [71].  

 

Εικόνα 1.2: Κατηγοριοποίηση των προγραμματιστικών μοντέλων των WSNs  

Ακολούθως δίνονται επιγραμματικά στοιχεία για καθεμία από τις υποκατηγορίες της εικόνας 1.2. 

 Global behavior: Το λογισμικό αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό όλου του δικτύου μαζικά χωρίς να 

απαιτείται η ανάπτυξη κώδικα χαμηλού επίπεδου για συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου. 

Παράδειγμα της κατηγορίας αυτής αποτελεί το Kairos. 

 Local behavior: Αυτό το είδος middleware επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου 

όπου συγκεντρώνονται τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους αισθητήρες του δικτύου. Παράδειγμα 

αποτελεί το EnviroTrack. 

 Virtual machine: Πρόκειται για ένα ευέλικτο είδος middleware δεδομένου ότι περιλαμβάνει virtual 

machines, διερμηνείς και mobile agents. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν 

εφαρμογές σε ξεχωριστά πλαίσια. Το σύστημα αυτό αναλαμβάνει να κατανείμει τα πλαίσια αυτά στο 

δίκτυο μέσω κατάλληλων αλγορίθμων που ελαχιστοποιούν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και τη 

χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η virtual machine αναλαμβάνει την ερμηνεία αυτών των πλαισίων. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτή αποτελεί το Maté του Πανεπιστημίου του 

Berkeley. 

 Database: Η προσέγγιση αυτή θεωρεί το WSN ως μια εικονική βάση δεδομένων. Παρέχει μία 

εύχρηστη διεπαφή που επιτρέπει στο χρήστη να λάβει μέσω ερωταποκρίσεων δεδομένα από το WSN. 

Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας συστημάτων αποτελούν τα Cougar και TinyDB.  

 Modular: Σε αυτήν την προσέγγιση οι εφαρμογές χωρίζονται σε όσο το δυνατό περισσότερα τμήματα 

προκειμένου να διανεμηθούν στο δίκτυο με χρήση κινητού κώδικα (mobile agent). Παραδείγματα της 

κατηγορίας αυτής αποτελούν τα συστήματα Agilla και Impala.    

 Application driven: Η προσέγγιση αυτή εισάγει μία νέα διάσταση στη σχεδίαση Middleware για 

WSNs. Παρέχει μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει στους προγραμματιστές να «χτίσουν» το δίκτυο έτσι 

ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εφαρμογής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εφαρμογή 

υπαγορεύει τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε επίπεδο στοίβας δικτύου παρέχοντας ένα 

αξιόπιστο δείκτη QoS. Παράδειγμα της κατηγορίας αυτής αποτελεί το σύστημα MiLAN. 
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 Message-oriented: Η προσέγγιση αυτή υιοθετεί ένα μηχανισμό publish/subscribe για την ανταλλαγή 

μηνυμάτων μεταξύ των απλών κόμβων και των κόμβων που λειτουργούν ως βάσεις του δικτύου. 

Υποστηρίζει την ασύγχρονη επικοινωνία των κόμβων γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για χρήση 

στα WSNs όπου η εκτέλεση των εφαρμογών βασίζεται κυρίως σε γεγονότα (events). Παράδειγμα της 

κατηγορίας αυτής αποτελεί το middleware Mires.   

Μια συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω προσεγγίσεων δίνεται στον πίνακα 1.1. Η αξιολόγηση αυτή 

πραγματοποιήθηκε βάσει έξι κριτηρίων: ετερογένεια, δυνατότητα κλιμάκωσης, έλεγχος κατανάλωσης 

ενέργειας, κινητικότητα, ευκολία χρήσης και δυνατότητα επέκτασης ή/και τροποποίησης στην περίπτωση 

που αλλάξουν οι απαιτήσεις της εφαρμογής [71]. 

Ονομασία Power 
awareness Openness Scalability Mobility Heterogeneity Ease of use

Programming support 
Virtual-machine-based approach 

Maté Full Full Full Full Partial Little/None
Magnet Full Full Full Full Partial Full 

Database-based approach 
Cougar Partial Little/None Little/None Little/None Little/None Full 
SINA Full Little/None Little/None Little/None Little/None Full 

DsWare Full Partial Partial Little/None Little/None Full 
TinyDB Full Partial Partial Partial Partial Full 

Modular programming approach 
Impala Full Full Full Full Little/None Full 

Application-driven approach 
MiLAN Partial Full Full Little/None Little/None Full 

Message-oriented approach 
Mires Full Full Full Partial Partial Full 

Programming abstraction 
Local behavior 

EnviroTrack Full Full Full Full Partial Full 
Global behavior 

Kairos Partial Partial Partial Partial Partial Partial 

Πίνακας 1.1: Συγκριτική αξιολόγηση προσεγγίσεων Middleware για WSNs 

1.1.2 Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας συνοψίζεται ως εξής: 

1. Αναλύθηκε η ερευνητική περιοχή των ασύρματων δικτύων αισθητήρων εξετάζοντας θέματα που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός WSN.   

2. Μελετήθηκε μία πλατφόρμα περιορισμένων πόρων που υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα 

πραγματικού χρόνου και είναι συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.15.4, προοριζόμενη για χρήση στα 

WSNs. 

3. Παρουσιάστηκε η συμπεριφορά του μηχανισμού διάδοσης δεδομένων του πρωτοκόλλου Deluge [2] 

που κατέχει ρόλο-κλειδί στη βαθμίδα Middleware σε κόμβους που «τρέχουν» το λειτουργικό σύστημα 
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TinyOS, προσφέροντας μία αξιόπιστη και συγχρόνως αποδοτική λύση για τον ασύρματο 

προγραμματισμό ενός WSN. 

4. Υλοποιήθηκε ένα απλουστευμένο πρωτόκολλο σε nesC που αξιοποιεί τα βασικά χαρακτηριστικά του 

μηχανισμού μετάδοσης δεδομένων του Deluge. 

5. Αξιολογήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός μετάδοσης δεδομένων του Deluge πραγματοποιώντας σχετικές 

μετρήσεις τόσο σε περιβάλλον προσομοίωσης (TOSSIM) όσο και σε πραγματικές τοπολογίες δικτύων 

αισθητήρων.   

1.2 Οργάνωση του τόμου 

Ο παρών τόμος αποτελείται από 6 κεφάλαια στα οποία αναλύεται πλήρως η πορεία εκπόνησης της 

εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 2 αναλύεται η ερευνητική περιοχή των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. 

Στο κεφάλαιο 3 μελετάται η πλατφόρμα περιορισμένων πόρων Tmote Sky/TelosB εξετάζοντας θέματα 

υλικού και λογισμικού. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το πρόβλημα του ασύρματου προγραμματισμού των δικτύων αισθητήρων 

και αναλύεται το πρωτόκολλο Deluge προσφέροντας λύσεις στο ζήτημα αυτό.  

Στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται η υλοποίηση ενός απλού στη χρήση πρωτοκόλλου που αξιοποιεί το 

μηχανισμό διάδοσης δεδομένων του Deluge και οι μετρήσεις που διεξήχθησαν τόσο σε πραγματικό χρόνο 

όσο και με χρήση λογισμικού προσομοίωσης προκειμένου να αξιολογηθεί η εν λόγω υλοποίηση.  

Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την περάτωση της εν λόγω 

εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική ενασχόληση με τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

Ακολουθεί η Βιβλιογραφία όπου γίνεται καταγραφή ενδεικτικών και όχι κατ’ ανάγκη αποκλειστικών 

πηγών άντλησης πληροφοριών. 

Τέλος, στο Παράρτημα παρατίθενται οι κώδικες που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης του 

κεφαλαίου 5. 

 



 

2  

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της ερευνητικής 

περιοχής των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Τα δίκτυα αυτά συνιστούν παρακλάδι των ενσωματωμένων 

συστημάτων (embedded systems), ενός πολύ ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα ταχέως εξελισσόμενου κλάδου 

της επιστήμης του Μηχανικού Υπολογιστών. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει πληθώρα θεμάτων άρρηκτα 

συνδεδεμένων με τα δίκτυα αυτά (εφαρμογές, τοπολογίες, δρομολόγηση, αρχιτεκτονική, λειτουργικά 

συστήματα, πλατφόρμες και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά) μέσα από τις 7 ενότητες στις οποίες 

ξετυλίγεται.  

2.1 Εισαγωγή στην έννοια των ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor Networks, WSNs) έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στη βελτίωση των μηχανισμών μετάδοσης (RF Systems) και των 

μικροηλεκτρονικών συστημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος και την ανάπτυξη 

μικρο-αισθητήρων.  

Τα «έξυπνα» περιβάλλοντα αντιπροσωπεύουν το επόμενο αποφασιστικό βήμα ανάπτυξης στις κατοικίες, 

στη βιομηχανία και στην αυτοματοποίηση των μεταφορικών συστημάτων. Όπως και οποιοσδήποτε 

αισθητήριος οργανισμός, το «έξυπνο» περιβάλλον στηρίζεται πρωτίστως σε ένα σύνολο από αισθητήρια 

στοιχεία. Ένα αισθητήριο στοιχείο αποτελείται από διάφορους αισθητήρες, κατανεμημένους στο χώρο, οι 

οποίοι συλλέγουν δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αποτελούν στοιχεία για τον εξωτερικό ή τον 

εσωτερικό χώρο του «έξυπνου» περιβάλλοντος.  

29 
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Η μελέτη των WSNs συνιστά πρόκληση δεδομένου ότι απαιτεί τεράστιο εύρος γνώσεων από ένα σύνολο 

επιστημών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν στοιχεία που σχετίζονται με τα δίκτυα επικοινωνίας 

γενικά, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τις φυσικές αρχές μεταγωγής και τις τοπολογίες των δικτύων 

αυτών. 

Τι κάνει όμως τόσο επιτακτική τη μελέτη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων; Μα φυσικά η πληθώρα 

των πλεονεκτημάτων τα οποία και παρατίθενται ακολούθως:  

• Τα WSNs προσφέρουν αρκετά αξιόπιστο έλεγχο και υπερέχουν έναντι αντίστοιχων συμβατικών 

συστημάτων αισθητήρων τα οποία χρησιμοποιούν μεγαλύτερους και ακριβότερους αισθητήρες που 

συνδέονται ενσύρματα για μεταφορά των δεδομένων στους τελικούς χρήστες.   

• Μπορούν να αποτελούνται από μεγάλο αριθμό αυτόνομων κόμβων αισθητήρων που δεν απαιτούν 

επίβλεψη από άνθρωπο ώστε να επεκτείνουν την κάλυψη του δικτύου που δημιουργούν, 

λειτουργώντας ταυτόχρονα και σε συνεργασία. Επιπλέον, οι κόμβοι αισθητήρων μπορούν να 

βρεθούν σε επικίνδυνες συνθήκες σε αντίθεση με τους συμβατικούς κόμβους των οποίων τα δίκτυα 

περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή λόγω των περιορισμών που θέτουν το κόστος και ο 

έλεγχος/επίβλεψη που απαιτούν. 

• Παρέχουν μεγαλύτερη ανοχή σε σφάλματα σε σχέση με τα ενσύρματα δίκτυα. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω της πυκνής παράταξης των ασύρματων κόμβων αισθητήρων στον υπό μελέτη χώρο, πράγμα το 

οποίο συμβάλλει στον πλεονασμό/κάλυψη της πληροφορίας κάποιου κόμβου από τους «γείτονές» 

του. Για παράδειγμα, αν η πληροφορία από κάποιο σημείο είναι ελλιπής/λανθασμένη ή κάποιος από 

τους κόμβους αποτύχει να συλλέξει πληροφορία/δεδομένα, τότε το WSN μπορεί να συνεχίσει να 

παρέχει σωστές πληροφορίες επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο πλεονασμός από τους γειτονικούς 

κόμβους που συμβάλλει επίσης στη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών ροής της πληροφορίας. 

Αντίθετα, σε ένα ενσύρματο δίκτυο αισθητήρων ένα τέτοιο σφάλμα μπορεί να προκαλέσει την 

κατάρρευση του συστήματος σε μία περιοχή. 

• Παρέχουν μεγάλη ακρίβεια. Παρόλο που ένας ασύρματος κόμβος αισθητήρων παρέχει μικρότερη 

ακρίβεια σε σχέση με ένα κόμβο με καλύτερους αισθητήρες που συχνά συναντάται στα ενσύρματα 

δίκτυα αισθητήρων, πολλοί μαζί (από τους πρώτους) προσφέρουν πολύ μεγάλη ακρίβεια. 

• Έχουν πολύ χαμηλό κόστος. 

2.2 Εφαρμογές των WSNs 

Πολλές επιτυχημένες εφαρμογές σε νέες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί χάρη στη δημιουργικότητα των 

χρηστών αυτών των τεχνολογιών και όχι απαραιτήτως από τους ίδιους τους εφευρέτες. Αυτό ισχύει και για 

τον κλάδο των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα 

δίκτυα αισθητήρων, προκύπτει ένας ατελείωτος κατάλογος εφαρμογών των WSNs. Ακολούθως αναλύονται 

ορισμένες από τις εφαρμογές αυτές κατηγοριοποιημένες βάσει του πεδίου αξιοποίησης των WSNs:  
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• Ιατρικές Εφαρμογές. Μικροί κόμβοι (nodes) με ενσωματωμένους αισθητήρες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ιατρικές εφαρμογές, όπως για παρακολούθηση ηλικιωμένων ανθρώπων. 

Συσκευές που μπορούν να μεταφερθούν ή ακόμη και να φορεθούν θα μπορούσαν να καταγράφουν 

σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού του ασθενή και τυχόν έκτακτα περιστατικά να ειδοποιηθούν 

οι συγγενείς, ο γιατρός ή το νοσοκομείο. Παρόμοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν μέτρηση των 

επιπέδων της γλυκόζης για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, μετρήσεις σε ανιχνευτές καρκινικών 

κυττάρων και γενικότεροι έλεγχοι της υγείας των ασθενών. Η ιδέα της ενσωμάτωσης ασύρματων 

βιοϊατρικών αισθητήρων στο ανθρώπινο σώμα «δίνει πολλές υποσχέσεις», παρόλο που απαιτεί τη 

διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων, όπως ασφάλεια του συστήματος, αξιοπιστία, ελαχιστοποίηση της 

συντήρησης, μείωση της κατανάλωσης ή/και αξιοποίηση της ανθρώπινης ενέργειας (θερμότητας). 

Με την ενασχόληση περισσότερων ερευνητών και τη σημείωση προόδου σε αυτόν τον τομέα 

μπορούν να επιτευχθούν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και φθηνότερο κόστος ιατρικής περίθαλψης για 

όλους. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής αποτελεί το πρόγραμμα Code Blue του πανεπιστημίου του 

Harvard [3]. Στην εικόνα 2.1 φαίνεται το σύστημα με το mote τύπου Telos και ο αισθητήρας EMG 

(accelerometer, gyroscope και electromyogram) για ασθενείς με καρδιακά νοσήματα.  

 

Εικόνα 2.1: Code Blue project (Telos mote, EMG sensor) 

• Στρατιωτικές Εφαρμογές. Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ο εντοπισμός του αντιπάλου το 

συντομότερο δυνατό είναι μία από τις πρώτες ενέργειες του στρατιώτη. Ως βοηθητικά μέσα για το 

σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές βασιζόμενες σε δίκτυα αισθητήρων. Παράδειγμα 

στρατιωτικής εφαρμογής συνιστά ο εντοπισμός του αντιπάλου βασιζόμενος στα ακουστικά κύματα 

από την εκπυρσοκρότηση του όπλου του [4], όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2. 

 

Εικόνα 2.2: Παράδειγμα στρατιωτικής εφαρμογής 
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Ο εντοπισμός αρμάτων μάχης και αεροπλάνων, η παρακολούθηση φιλικών δυνάμεων, εξοπλισμού 

και πυρομαχικών, η επίβλεψη πεδίων μάχης, η αναγνώριση εχθρικών δυνάμεων όσον αφορά τον 

εξοπλισμό και τις κινήσεις τους, η ανάπτυξη συστημάτων στόχευσης, η αξιολόγηση ζημιών και η 

ανίχνευση και αναγνώριση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών απειλών ανήκουν στην κατηγορία 

των στρατιωτικών εφαρμογών που δύνανται να αναπτυχθούν στηριζόμενες σε δίκτυα αισθητήρων. 

• Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Το εξωτερικό περιβάλλον και οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν 

ολοένα και περισσότερο τη ζωή μας. Η πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων, η κατανόηση του 

τρόπου ζωής διαφόρων ειδών ζώων που τελούν υπό εξαφάνιση και πολλά άλλα περιβαλλοντικά 

προβλήματα μπορούν να μελετηθούν καλύτερα με την αξιοποίηση των ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων. Η χρήση ειδικών προστατευτικών θηκών, όπως αυτής της εικόνας 2.3, ευνοούν την 

τοποθέτηση των αισθητήρων σε ακραία και επικίνδυνα περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη πρόσβαση 

κρίνεται απαγορευτική [5].  

 

Εικόνα 2.3: Θήκη για αισθητήρα 

Μια από τις πιο διαδεδομένες οικολογικές εφαρμογές αποτελεί το ερευνητικό πρόγραμμα που έλαβε 

χώρα στο Great Duck Island [6]. Στην εφαρμογή αυτή έπρεπε να μελετηθεί το μικρο-κλίμα και το 

διασυνδεδεμένο δίκτυο υπογείων φωλιών των θαλάσσιων πουλιών του είδους Storm-Petrel. Στο 

πρόγραμμα αυτό, οι βιολόγοι τοποθέτησαν αισθητήρες στις υπόγειες φωλιές (1) και σε δοκάρια 

ύψους 10 εκατοστών πάνω από τα τούνελ τους (2). Αυτές οι συσκευές καταγράφουν δεδομένα για τα 

πουλιά και τις μεταδίδουν σε μεγάλα πακέτα σε έναν κεντρικό κόμβο που επικοινωνεί με τον 

ερευνητικό σταθμό (4) και τελικά μέσω δορυφορικής σύνδεσης (5) στέλνονται σε κάποιο 

εργαστήριο της Καλιφόρνιας. 

 

Εικόνα 2.4: Πρόγραμμα Great Duck Island 

Άλλο παράδειγμα εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση προβλημάτων οικολογικής φύσεως 

συνιστά η πειραματική διαδικασία που έλαβε χώρα στο δάσος Redwood (Berkeley) [7]. Ζητούμενο 

της εν λόγω εφαρμογής αποτέλεσε η κατανόηση δυναμικών διεργασιών μέσα στα δέντρα. Για το 

σκοπό αυτό, τοποθετήθηκε ένα πυκνό πλέγμα από δειγματοληπτικές συσκευές στα δέντρα του 

δάσους, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.5. 
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Εικόνα 2.5: Μελέτη δάσους Redwood (Berkeley) 

 

Εικόνα 2.6: Δίκτυο πυρανίχνευσης 

Μία ακόμα πολύ χρήσιμη εφαρμογή που μπορεί να σώσει εκατοντάδες στρέμματα δάσους αλλά και 

ανθρώπινων ζωών είναι η πυρανίχνευση [8]. Μόνο στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι σημαδεύεται από 

δεκάδες καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες εάν είχαν ανιχνευθεί εγκαίρως θα μπορούσαν να είχαν 

αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Επειδή οι καιρικές συνθήκες που δύνανται να ευνοήσουν την εμφάνιση 

εστίας φωτιάς είναι προβλέψιμες, μπορούν να αναπτυχθούν σχετικές τεχνικές ανίχνευσης τέτοιων 

συνθηκών σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές. Εξαιτίας της δυνατότητάς τους να 

εκτείνονται ευρέως και πυκνά σε ένα περιβάλλον, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν μια 

καλή επιλογή σε εφαρμογές πυρανίχνευσης, παρέχοντας άμεση προειδοποίηση και εντοπισμό της 

θέσης τυχόν επικείμενης πυρκαγιάς. 
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• Βιομηχανικές Εφαρμογές. Στις βιομηχανίες ο έλεγχος των ποικίλων συστημάτων και των 

εφαρμογών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους παίζει σημαντικό ρόλο για την ορθή λειτουργία 

των διαφόρων παραγωγικών διεργασιών αλλά και για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού [9]. 

Το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα μία διεργασία μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο 

(λόγω θερμοκρασίας, τοξικότητας κλπ.) ή απροσπέλαστο (π.χ. εσωτερικό μηχανών). Έτσι η 

αξιοποίηση των αισθητήρων κρίνεται επιτακτική σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι εφαρμογές αυτές 

στοχεύουν στην αυτοματοποίηση διεργασιών, όπως συντήρηση μηχανών με διαρκή παρακολούθηση 

και συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες καθώς και αυτόματη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες 

περιπτώσεις (π.χ. σφάλματα). Παράδειγμα βιομηχανικής εφαρμογής των ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων συνιστά η χρήση τους σε διυλιστήρια. Στην εφαρμογή αυτή η λύση δόθηκε μέσω 

μέτρησης και καταγραφής της θερμότητας στα διάφορα στάδια της διεργασίας. Ειδικά σήματα 

συναγερμών ειδοποιούν τους τεχνικούς όταν η θερμοκρασία βγαίνει εκτός των ορίων. Όσο οι 

εγκαταστάσεις επεκτείνονται και τα σημεία ελέγχου πληθαίνουν, τα κλασικά ενσύρματα συστήματα 

καθίστανται ολοένα και λιγότερο αποδοτικά. Συνεπώς, η αξιοποίηση των ασύρματων δικτύων 

αποτελεί μονόδρομο.  

 

Εικόνα 2.7: Δίκτυο αισθητήρων στο βιομηχανικό περιβάλλον “FabApp” 

2.3 Τοπολογίες δικτύων 

Η παράταξη (deployment) των κόμβων αισθητήρων διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη σχεδίαση ενός 

δικτύου αισθητήρων. Στόχος των διαφόρων σχεδιασμών που έχουν προταθεί αποτελεί η επίτευξη μίας 

επιθυμητής κάλυψης με έναν ελάχιστο αριθμό κόμβων ενώ παράλληλα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν αποδεκτά επίπεδα ποιότητας, κόστους, αξιοπιστίας και κλιμάκωσης 
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(επέκτασης όσον αφορά τον αριθμό των κόμβων) μιας εφαρμογής [10]. Στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, 

η κάλυψη έχει διπλή έννοια: χωρική και κάλυψη εμβέλειας. Η μεν χωρική κάλυψη αναφέρεται στις 

σχετικές θέσεις και αποστάσεις των κόμβων αισθητήρων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ακριβείς μετρήσεις-

δεδομένα, η δε κάλυψη εμβέλειας στο γεωμετρικό χώρο όπου είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων 

(«αίσθηση») που αφορούν παραμέτρους του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται το δίκτυο. 

Οι στρατηγικές παράταξης των κόμβων αισθητήρων διαφοροποιούνται σημαντικά από εφαρμογή σε 

εφαρμογή. Γενικά, οι στρατηγικές αυτές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες [11], [12], [13]: 

• Προκαθορισμένη-τυποποιημένη παράταξη. Συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου 

χρησιμοποιούνται πλέγματα κόμβων όπως αυτό της εικόνας 2.8(α) καθώς και σε περιπτώσεις όπου 

είναι εκ των προτέρων γνωστή η συμπεριφορά του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να 

αναπτυχθεί το δίκτυο. Πλεονέκτημά της αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να παρέχει βέλτιστη λύση ως 

προς την επιθυμητή κάλυψη και ταυτόχρονα να επιτυγχάνει υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα ως 

προς το κόστος. Ωστόσο, όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η ακριβής γνώση της πλήρους 

συμπεριφοράς ενός περιβάλλοντος είναι αδύνατη, γι’ αυτό και η στρατηγική της προκαθορισμένης 

παράταξης εφαρμόζεται κατά τμήματα. 

• Τυχαία παράταξη. Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτελεί μια περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση για 

εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Οι κόμβοι αισθητήρων «σκορπίζονται» ομοιόμορφα σε μια περιοχή, 

χωρίς να έχουν προκαθορισμένες θέσεις [10], [14], [15]. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει τη 

στρατηγική αυτή να είναι ιδιαίτερα επιθυμητή σε πολλές κοινές περιπτώσεις ανάπτυξης κάποιου 

ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Ωστόσο, η κάλυψη που παρέχεται μπορεί να περιορίζεται από 

τυχόν εμπόδια ή άλλες πηγές θορύβου ή μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη πυκνότητα κόμβων σε 

ορισμένες περιοχές αντί μιας ομοιόμορφης κατανομής, περιπτώσεις οι οποίες συνεπάγονται μείωση 

της ακρίβειας στην περιγραφή του περιβάλλοντος του δικτύου. 

 

Εικόνα 2.8: (α) Προκαθορισμένη και (β) τυχαία παράταξη κόμβων 

• Αυτορυθμιζόμενη παράταξη. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε με σκοπό να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η στρατηγική της προκαθορισμένης παράταξης των κόμβων. 

Συγκεκριμένα, οι κόμβοι αισθητήρων τοποθετούνται στο περιβάλλον κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
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παρέχουν πλήρη κάλυψη αντιμετωπίζοντας περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων τόσο στην επικοινωνία 

όσο και στην «αίσθηση» με την αυτο-ρύθμιση κατάλληλων παραμέτρων (προσαρμογή). Επιπλέον, η 

στρατηγική αυτή είναι επεκτάσιμη ως προς την αύξηση του αριθμού των κόμβων αλλά η ποσότητα 

των υπολογισμών μπορεί να καταστεί απαγορευτική. 

• Προσαρμοσμένη παράταξη. Η συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές που 

μια ομοιόμορφη κατανομή των κόμβων δεν είναι ικανοποιητική ως προς την κάλυψη και πλήρη 

περιγραφή μιας περιοχής-περιβάλλοντος (τυχαία παράταξη), αλλά απαιτείται σε συγκεκριμένες 

περιοχές μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας, ενώ αλλού πολύ μικρότερη [16]. Στο γεγονός αυτό 

συμβάλλει και το ότι η πληροφορία μερικές φορές που παρέχεται από κάποιον κόμβο μπορεί να είναι 

ελλιπής ή λανθασμένη, οπότε και απαιτείται η κάλυψή του από πληροφορίες γειτονικών κόμβων.  

Για τη σωστή λειτουργία πολλών ασύρματων ad hoc δικτύων και δικτύων αισθητήρων απαιτείται μεγάλος 

αριθμός από κόμβους (συνήθως στάσιμους) [17], [18]. Δίκτυα 10.000 ή και 100.000 κόμβων μπορούν να 

γίνουν στο μέλλον πραγματικότητα και επομένως η δυνατότητα κλιμάκωσης ενός δικτύου θεωρείται πολύ 

σημαντική. Τα ασύρματα ad hoc δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων χαρακτηρίζονται από τον αυτόνομο τρόπο 

λειτουργίας του κάθε κόμβου και την έλλειψη σταθερής υποδομής δικτύου κορμού. Ο αυτόνομος 

χαρακτήρας και ο χαμηλού κόστους προσανατολισμός τέτοιων δικτύων, επιβάλλουν σημαντικούς 

περιορισμούς στην κατανάλωση ενέργειας των τερματικών σταθμών, περιορίζοντας αντιστοίχως τις 

λειτουργικές ικανότητες του κάθε ασύρματου κόμβου. Λαμβάνοντας υπόψιν το μεγάλο αριθμό κόμβων και 

τη μελλοντική τοποθέτησή τους σε εχθρικά περιβάλλοντα, απαραίτητο χαρακτηριστικό του δικτύου πρέπει 

να είναι η δυνατότητα αυτο-οργάνωσης. Επιπλέον, κάποιοι κόμβοι είτε λόγω έλλειψης ενέργειας είτε λόγω 

τεχνικών προβλημάτων τίθενται εκτός λειτουργίας και είναι απαραίτητο νέοι κόμβοι να προστεθούν στο 

δίκτυο. Επομένως, το δίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίζεται περιοδικά έτσι ώστε να 

συνεχισθεί η ομαλή λειτουργία αυτού. Μεμονωμένοι κόμβοι μπορούν να αποσυνδεθούν από το δίκτυο 

αλλά πάντα πρέπει να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό η συνεκτικότητά του. Σε συνδυασμό με αυτά που 

έχουν ήδη αναφερθεί μπορούν να παρουσιαστούν επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά των ad hoc 

δικτύων και των δικτύων αισθητήρων. Η έλλειψη κεντρικής υποδομής αποτελεί βασικό στοιχείο που 

καθορίζει αποφασιστικά τον τρόπο διάρθρωσης και λειτουργίας του δικτύου. Επίσης, το ασύρματο 

περιβάλλον δημιουργεί απρόβλεπτους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα 

όπως για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες. Ως βασικότερο χαρακτηριστικό λογίζονται οι περιορισμένοι 

πόροι, οι οποίοι έχουν άμεση επίπτωση στην καταναλισκόμενη ενέργεια. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από 

το δεδομένο ότι οι κόμβοι των δικτύων αυτών κρίνεται πολλές φορές αναγκαίο να τοποθετηθούν σε 

δυσπρόσιτα μέρη, χωρίς τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης. Επομένως, η μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας οδηγεί σε αύξηση του χρόνου ζωής του κάθε κόμβου και άρα σε σπανιότερη ανάγκη 

αντικατάστασης λόγω εξάντλησης των ενεργειακών πόρων.  

Η δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών αλγορίθμων που θα διατηρούν τη συνεκτικότητα του δικτύου και θα 

βελτιώνουν την επίδοση χαρακτηριστικών, όπως του χρόνου ζωής του δικτύου, έχει απασχολήσει πολλές 

ερευνητικές ομάδες μέχρι σήμερα. Οι αλγόριθμοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τον έλεγχο τοπολογίας. Η 
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τοπολογία ενός ασύρματου δικτύου είναι το σύνολο των επικοινωνιακών ζεύξεων μεταξύ κόμβων. Η 

τοπολογία εξαρτάται από μη ελεγχόμενους παράγοντες, όπως η κινητικότητα, ο καιρός, οι παρεμβολές, ο 

θόρυβος αλλά και από ελεγχόμενους παράγοντες, όπως η ενέργεια εκπομπής και η κατεύθυνση της 

κεραίας. Ο έλεγχος της τοπολογίας είναι απαραίτητος. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης λανθασμένης 

τοπολογίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά η ικανότητα του δικτύου, να αυξηθεί η από άκρο σε άκρο 

καθυστέρηση πακέτου και επομένως να αυξηθούν οι αποτυχίες κόμβων ως προς την λειτουργίας τους. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση που η τοπολογία είναι πολύ αραιή υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για 

χωρισμό του δικτύου σε διάφορα μέρη και για μεγάλες από άκρο σε άκρο καθυστερήσεις. Αντίθετα, εάν η 

τοπολογία είναι πολύ πυκνή υπάρχει κίνδυνος μείωσης της χωρητικότητας του δικτύου.  

2.4 Δρομολόγηση στα WSNs 

Η δρομολόγηση (routing) στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι πολύ απαιτητική διεργασία εξαιτίας των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δικτύων αυτών [19]. Αρχικά, ο σχετικά μεγάλος αριθμός κόμβων καθιστά 

αναποτελεσματική τη χρήση γενικής διευθυνσιοδότησης (global addressing) καθώς αυξάνεται το κόστος σε 

επιπλέον πόρους (overhead) για τη διατήρηση των ταυτοτήτων (IDs) των κόμβων. Συνεπώς, τα κλασικά 

πρωτόκολλα που βασίζονται στο IP (Internet Protocol) δε μπορούν να εφαρμοστούν στα δίκτυα 

αισθητήρων. Επιπλέον, οι κόμβοι που αναπτύσσονται σύμφωνα με την τοπολογία ad hoc χρειάζονται αυτο-

οργάνωση (self-organizing). Απαιτείται έτσι από το σύστημα να δημιουργήσει τις συνδέσεις και να 

αντιμετωπίσει την κατανομή των κόμβων. Σε αντίθεση με τα τυπικά δίκτυα επικοινωνιών, σχεδόν όλες οι 

εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων μεταφέρουν όλα τα δεδομένα των αισθητήρων από πολλαπλές πηγές 

σε ένα κεντρικό σημείο, το σταθμό βάσης (base station). Αυτό, όμως, δεν απαγορεύει στη ροή των 

δεδομένων να πάρει άλλες μορφές (π.χ. multicast, peer-to-peer). Τρίτον, οι κόμβοι έχουν περιορισμένους 

πόρους ενέργειας, επεξεργαστικής ισχύος και αποθηκευτικής ικανότητας. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή στη διαχείρισή τους. Τέταρτον, στις περισσότερες εφαρμογές οι κόμβοι είναι γενικά ακίνητοι 

μετά την ανάπτυξη του δικτύου, εκτός ελαχίστων κινητών με μικρή όμως κινητικότητα. Οι κόμβοι στα 

συμβατικά ασύρματα δίκτυα είναι ελεύθεροι να κινούνται, γεγονός που προκαλεί συχνές και 

απροσδιόριστες αλλαγές στην τοπολογία τους. Πέμπτον, τα δίκτυα αισθητήρων είναι σχεδιασμένα βάσει 

της εφαρμογής (application-specific). Έκτον, η ενημέρωση για τη θέση ενός κόμβου συνιστά σημαντικό 

στοιχείο μιας και η συλλογή των δεδομένων βασίζεται κυρίως στην τοποθεσία τους. Επί του παρόντος, δεν 

είναι εφικτή η χρήση του συστήματος GPS (Global Positioning System). Έτσι χρησιμοποιείται το σύστημα 

τριγωνομέτρησης (triangulation) [10], [20] για τον προσδιορισμό της θέσης που βασίζεται στην ένταση της 

εκπομπής του κόμβου από μερικά γνωστά σημεία. Τέλος, η συλλογή δεδομένων από πολλούς αισθητήρες 

βασίζεται κυρίως σε φυσικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ύπαρξης περίσσειας 

δεδομένων. Τέτοιου είδους πλεονασμοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται από το πρωτόκολλο δρομολόγησης 

έτσι ώστε να βελτιώνεται η χρήση των πόρων του συστήματος. 

Εξαιτίας αυτών των διαφορών έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι δρομολόγησης για τα δίκτυα 

αισθητήρων. Οι μηχανισμοί δρομολόγησης λαμβάνουν υπόψιν τους τα χαρακτηριστικά των δικτύων, τις 
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απαιτήσεις των εφαρμογών και της αρχιτεκτονικής. Η λειτουργία εύρεσης και διατήρησης μιας διαδρομής 

είναι σημαντική εξαιτίας των περιορισμών στην ενέργεια και ξαφνικών αλλαγών στην κατάσταση των 

κόμβων, οι οποίες προκαλούν απρόβλεπτες αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου. Για την ελαχιστοποίηση 

της κατανάλωσης έχουν προταθεί τεχνικές, όπως συσσώρευση δεδομένων (data aggregation), επεξεργασία 

εντός του δικτύου (in-network processing), ομαδοποίηση (clustering), εκχώρηση διαφορετικών ρόλων σε 

κάθε κόμβο (role assignment) και μέθοδοι βασισμένοι στα δεδομένα (data-centric). Τα πρωτόκολλα 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη δομή του δικτύου ως ενιαία (flat), ιεραρχικά (hierarchical) ή βασισμένα 

στην τοποθεσία (location-based). Επίσης, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει της λειτουργίας τους ως 

multipath (πολλαπλών διαδρομών), query (άντλησης πληροφοριών), negotiation (διαπραγμάτευση), QoS 

(Quality of Service – Ποιότητα Υπηρεσίας) ή coherent (συνδεδεμένος). Στα ενιαία πρωτόκολλα όλοι οι 

κόμβοι έχουν τον ίδιο ρόλο ενώ τα ιεραρχικά στοχεύουν στην ομαδοποίηση των κόμβων ώστε οι πιο ψηλά 

στην ιεραρχία ομάδες (clusters) να μπορούν να συσσωρεύουν και να μειώνουν τα δεδομένα προκειμένου 

να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Τα πρωτόκολλα που βασίζονται στην τοποθεσία εκμεταλλεύονται 

τις πληροφορίες των θέσεων των κόμβων για τη μετάδοση των δεδομένων στο σωστό αποδέκτη. Τα 

παραπάνω φαίνονται γραφικά στην εικόνα 2.9. 

 

Εικόνα 2.9: Κατηγορίες πρωτοκόλλων δρομολόγησης ασύρματων δικτύων 

Εκτός από αυτήν την κατηγοριοποίηση, τα πρωτόκολλα δρομολόγησης ταξινομούνται σε άλλες τρεις 

κατηγορίες: proactive, reactive και hybrid ανάλογα με τον τρόπο που ο αποστολέας βρίσκει τη διαδρομή 

για τον παραλήπτη. Στα proactive πρωτόκολλα, όλες οι διαδρομές υπολογίζονται προτού χρειαστούν ενώ 

στα reactive υπολογίζονται όταν ζητηθούν. Τα hybrid πρωτόκολλα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό αυτών 

των δύο ιδεών. Όταν ο κόμβος είναι στατικός, προτιμάται η πρώτη μέθοδος (proactive) μέσω ενός πίνακα 

δρομολόγησης. Τα reactive πρωτόκολλα δαπανούν μεγάλα ποσά ενέργειας για την ανεύρεση και 

καθορισμό του αντίστοιχου πίνακα δρομολόγησης. Άλλος ένα τύπος πρωτοκόλλων είναι τα cooperative. Σε 

αυτού του τύπου τα πρωτόκολλα, οι κόμβοι στέλνουν τα δεδομένα σε ένα κεντρικό κόμβο (base station) 

όπου συγκεντρώνονται όλα και επεξεργάζονται. Άλλα πρωτόκολλα βασίζονται στο συγχρονισμό και στις 

πληροφορίες της θέσης των κόμβων.   

2.5 Αρχιτεκτονική αισθητήρων – motes  

Ένας αισθητήριος κόμβος (mote) αποτελείται από 6 βασικά στοιχεία (components), όπως φαίνεται στην 

εικόνα 2.10. Το κεντρικό στοιχείο είναι ο μικρο-ελεγκτής (microcontroller). Σε αυτό συνδέονται τα 
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υπόλοιπα στοιχεία, όπως η εξωτερική τροφοδοσία, ο πομποδέκτης, η μνήμη και ο αναλογικός-σε-ψηφιακό 

μετατροπέας (ADC). Στον ADC συνδέονται οι διάφοροι αισθητήρες. Ακολούθως παρατίθεται λεπτομερής 

ανάλυση των προαναφερθέντων στοιχείων [21], [22]. 

 

Εικόνα 2.10: Αρχιτεκτονική κόμβου αισθητήρων 

• Μικρο-ελεγκτής (Microcontroller): Ο μικρο-ελεγκτής παρέχει την υπολογιστική ισχύ στον κόμβο. 

Διεκπεραιώνει τις διεργασίες, επεξεργάζεται τα δεδομένα και ελέγχει τη λειτουργικότητα άλλων 

στοιχείων του κόμβου. Αντί κάποιου μικρο-ελεγκτή ειδικού σκοπού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

επεξεργαστές γενικού σκοπού, επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, FPGAs (Field Programmable Gate 

Arrays) ή ενσωματωμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα ανάλογα με την εφαρμογή (ASICs). Οι μικρο-

ελεγκτές όμως είναι η καταλληλότερη επιλογή για τη χρήση σε ένα mote και αυτό διότι είναι 

ευέλικτοι στις συνδέσεις με άλλες συσκευές, προγραμματιζόμενοι και χαμηλής κατανάλωσης επειδή 

μπορούν να τεθούν σε κατάσταση «ύπνου» (sleep mode) ενώ ένα κομμάτι του ελεγκτή συνεχίζει να 

λειτουργεί. Όσον αφορά τους επεξεργαστές γενικού σκοπού, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη και γι’ 

αυτό δεν επιλέγονται στους κόμβους αισθητήρων. Οι επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, από την 

άλλη, είναι κατάλληλοι για ευρυζωνικές ασύρματες επικοινωνίες. Όμως στα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων οι επικοινωνίες είναι απλές και η επεξεργασία των σημάτων είναι λιγότερο πολύπλοκη 

από την επεξεργασία των δεδομένων από τους αισθητήρες. Η χρήση FPGAs μπορεί να διευκολύνει 

τον επαναπρογραμματισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο και 

ενέργεια και δε συνιστάται. Τέλος, τα ASICs είναι επεξεργαστές σχεδιασμένοι για μία δεδομένη 

εφαρμογή και υλοποιούν τη λειτουργικότητα σε επίπεδο υλικού σε αντίθεση με τους μικρο-ελεγκτές 

στους οποίους η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω λογισμικού. 

• Πομποδέκτης (Τransceiver): Τα motes χρησιμοποιούν τη μπάντα ISM (Industrial, Scientific and 

Medical) η οποία διαθέτει ελεύθερο και ευρύ φάσμα συχνοτήτων και διεθνή διαθεσιμότητα. Υπάρχει 

μεγάλη γκάμα επιλογών για το μέσο μετάδοσης, όπως σήματα ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency, 

RF), οπτικές επικοινωνίες (Laser) και υπέρυθρες (Infrared). Οι επικοινωνίες με χρήση Laser 

καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια αλλά χρειάζονται να έχουν οπτική επαφή (Line Of Sight, LOS). 

Επιπλέον, είναι ευαίσθητες στις κλιματολογικές συνθήκες. Οι υπέρυθρες, όπως και οι οπτικές, δε 

χρειάζονται κεραία εκπομπής, αλλά έχουν περιορισμένη χωρητικότητα στην εκπομπή. Συνεπώς, η 

χρήση των ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι η πλέον κατάλληλη για εφαρμογές δικτύων αισθητήρων. Οι 

συχνότητες που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αυτά είναι μεταξύ των 433MHz και 2.4GHz. Η 

λειτουργία του πομπού και του δέκτη συνδυάζονται σε μία μόνο συσκευή, γνωστή και ως 
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πομποδέκτης (transceiver). Οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να μεταβεί το στοιχείο αυτό είναι οι 

εξής τέσσερις: εκπομπή, λήψη, αδρανής και «ύπνου». Η αδρανής κατάσταση έχει παρόμοια 

κατανάλωση με αυτήν της λήψης και γι’ αυτό συνιστάται ο πομποδέκτης να τίθεται σε κατάσταση 

«ύπνου» όταν δεν πραγματοποιείται κάποια μετάδοση ή λήψη. Εξάλλου, ένα σημαντικό ποσό 

ενέργειας καταναλώνεται κατά τη μετάβαση από την κατάσταση «ύπνου» στην κατάσταση 

μετάδοσης.  

• Εξωτερική Μνήμη (External Memory): Από ενεργειακή άποψη, το πλέον κατάλληλο είδος μνήμης 

είναι οι ενσωματωμένες στο μικρο-ελεγκτή μνήμες, ενώ οι μνήμες FLASH εκτός του ελεγκτή δε 

χρησιμοποιούνται τόσο συχνά ή και καθόλου. Οι μνήμες FLASH χρησιμοποιούνται λόγω του 

χαμηλού κόστους και της μεγάλης χωρητικότητας. Οι απαιτήσεις σε μνήμη είναι ανάλογες της 

εκάστοτε εφαρμογής. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μνημών ανάλογα με τη χρήση τους: (α) μνήμη που 

αφορά αποθήκευση δεδομένων του χρήστη ή της εφαρμογής και (β) μνήμη για τον προγραμματισμό 

της συσκευής. Η μνήμη επίσης περιέχει δεδομένα για την αναγνώριση της συσκευής (όταν αυτά 

υπάρχουν).   

• Τροφοδοσία (Power Source): Η λειτουργία του αισθητήρα, η επικοινωνία και η επεξεργασία των 

δεδομένων συνιστούν τις πηγές κατανάλωσης ενέργειας στα motes. Η μεγαλύτερη κατανάλωση 

λαμβάνει χώρα κατά τη μετάδοση των δεδομένων ενώ η δαπάνη ενέργειας για τη συλλογή και την 

επεξεργασία των δεδομένων είναι μικρότερη. Το ενεργειακό κόστος για την μετάδοση ενός kB σε 

απόσταση 100μ είναι περίπου όσο το κόστος για την εκτέλεση 3 εκατομμυρίων εντολών από 100 

εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο/W επεξεργαστή. Η ενέργεια αποθηκεύεται είτε σε μπαταρίες 

είτε σε πυκνωτές. Οι μπαταρίες αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης ενέργειας για τα motes. 

Σύγχρονα motes υλοποιούνται με δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, τη θερμότητα ή τις 

δονήσεις. Για τη μείωση της κατανάλωσης χρησιμοποιούνται δύο τεχνικές. Η πρώτη είναι η 

δυναμική διαχείριση της ενέργειας (dynamic power management) κατά την οποία τα μέρη του 

κόμβου τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι ενεργά αποκόπτονται. Η δεύτερη είναι η 

δυναμική κλιμάκωση της τάσης (dynamic voltage scaling) κατά την οποία ανάλογα με το φορτίο 

κατανέμεται και η ισχύς. Με την εναλλαγή στην τάση μαζί με τη συχνότητα είναι δυνατό να 

επιτευχθεί τετραγωνική μείωση στην κατανάλωση της ενέργειας.  

• Αισθητήρες (Sensors): Οι αισθητήρες είναι συσκευές που παράγουν μετρήσιμες αποκρίσεις σε 

αλλαγές μιας φυσικής κατάστασης όπως η θερμοκρασία και η πίεση. Το συνεχές αναλογικό σήμα 

μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα το οποίο αντιλαμβάνεται ο επεξεργαστής μέσω ενός μετατροπέα 

ADC το οποίο στέλνεται στον ελεγκτή για περαιτέρω επεξεργασία. Τα χαρακτηριστικά και οι 

απαιτήσεις για τους αισθητήρες είναι παρόμοια με το υπόλοιπο σύστημα, όπως μικρό μέγεθος, 

εξαιρετικά μικρή κατανάλωση ενέργειας, τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και 

προσαρμοστικότητα ανάλογα με το περιβάλλον. Το γεγονός ότι οι ασύρματοι αισθητήρες είναι 

μικροηλεκτρονικές συσκευές θέτει όρια στην τροφοδοσία (0.5Ah και 1.2V). Οι αισθητήρες 

κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:  
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 Παθητικοί, μη-κατευθυντήριοι αισθητήρες. Παθητικοί αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα χωρίς 

να παραποιούν το περιβάλλον. Είναι αυτό-τροφοδοτούμενοι και η μόνη ισχύς που χρειάζεται 

είναι για την ενίσχυση του σήματος. Δεν υπάρχει έννοια «κατεύθυνσης» στις μετρήσεις. 

 Παθητικοί, περιορισμένης δέσμης αισθητήρες. Αυτοί οι αισθητήρες είναι παθητικοί αλλά 

έχουν πολύ καλά καθορισμένη την έννοια της κατεύθυνσης στις μετρήσεις. Τυπικό 

παράδειγμα η κάμερα. 

 Ενεργοί αισθητήρες. Αυτοί οι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα ενεργά από το περιβάλλον, 

όπως το ραντάρ ή κάποιοι τύποι σεισμικών αισθητήρων, οι οποίοι δημιουργούν αιφνίδια 

κύματα από μικρές εκρήξεις. 

2.6 Εμπορικά μοντέλα motes – τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ανάλογα με την εφαρμογή υπάρχει μία ποικιλία σε εμπορικούς τύπους κόμβων (nodes) που 

κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες. Οι τύποι αυτοί διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: 

ειδικού σκοπού, γενικού σκοπού, υψηλού εύρους ζώνης και πύλες δικτύου (gateways). Κάθε τύπος είναι 

εξοπλισμένος με το αντίστοιχο υλικό ώστε να επιτελεί τη λειτουργία για την οποία έχει υλοποιηθεί. Οι 

ειδικού σκοπού κόμβοι σχεδιάζονται έτσι ώστε να θυσιάζεται η ευελιξία τους σε βάρος του μεγέθους και 

του κόστους. Οι γενικού σκοπού κόμβοι παρέχουν ένα ευρύ φάσμα διασυνδέσεων και ευελιξία στην 

επικοινωνία με ένα σύνολο αισθητήρων. Οι υψηλού εύρους ζώνης κόμβοι ενσωματώνουν λειτουργίες που 

τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται πολύπλοκες σειρές δεδομένων όπως βίντεο και ομιλίες. Τέλος, οι 

κόμβοι gateways παρέχουν τη σύνδεση μεταξύ του δικτύου των αισθητήρων και παραδοσιακών τύπων 

δικτύου, όπως το Ethernet, το 802.11 και άλλα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs). Συγκριτικά 

χαρακτηριστικά ορισμένων μοντέλων κόμβων παρουσιάζονται γραφικά στην εικόνα 2.11 [23].  

 

Εικόνα 2.11: Γράφημα τύπων αισθητήρων 

Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα εμπορικά μοντέλα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά 

κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. 
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• Ειδικού Σκοπού (Special Purpose): Ένας κόμβος ειδικού σκοπού που κατασκευάστηκε το 2003 στο 

UC Berkeley είναι ο Spec Mote [24]. Οι μικροσκοπικές διαστάσεις του είναι το επόμενο βήμα προς 

τα δίκτυα «έξυπνης σκόνης» (smart dust). Η ιδέα της σύνδεσης επικοινωνιακών στοιχείων, 

αισθητήρων και επεξεργασίας των δεδομένων υλοποιήθηκε σε διάφορα πρωτότυπα στο UC 

Berkeley. Ο Spec ήταν ο πρώτος κόμβος που ενσωμάτωνε ράδιο-επικοινωνία (RF). Οι διαστάσεις 

του είναι περίπου 2mm2*2,5mm2. Ο κόμβος Spec είναι ένα ολοκληρωμένο με πυρήνα έναν 

επεξεργαστή RISC και μνήμη 3kB. Για την επικοινωνία χρησιμοποιεί τη συχνότητα των 902.4MHz 

και στέλνει δεδομένα σε απόσταση περίπου 12 μέτρων με ρυθμό 19.2kbps σε εσωτερικό χώρο. Άλλο 

ένα Mote on Chip (MoC) κατασκευάστηκε από τη Dust Inc. Το μοντέλο είναι το DN2510 με 

διαστάσεις 12mm*12mm, εκπέμπει στα 2.4GHz και με μέγιστο ρυθμό τα 250kbps ενώ η εμβέλειά 

του φτάνει τα 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. 

 

Εικόνα 2.12: Ο κόμβος Spec 

• Γενικού Σκοπού (Generic): Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πολλές εταιρείες που έχουν 

κατασκευάσει κόμβους. Οι βασικότερες είναι η Crossbow, η Μoteiv (πλέον Sentilla), η Intel και η 

Dust Inc. Από την Crossbow [25] το WeC ήταν το πρώτο μοντέλο που κατασκευάστηκε το 1998 και 

ακολούθησε το Rene Ι το 1999. Η δεύτερη γενιά Rene II κυκλοφόρησε το 2000 με άλλη γενιά 

επεξεργαστή, μεγαλύτερη μνήμη και μικρότερο χρόνο εκκίνησης (wakeup time). Την ίδια χρονιά και 

με παρόμοια χαρακτηριστικά κατασκευάστηκε το Dot το οποίο είχε ενσωματωμένο αισθητήρα. Η 

νέα γενιά ήρθε με τη σειρά MICA (MICA, MICA2DOT, MICA2, MICAz) τα κύρια χαρακτηριστικά 

της οποίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 2.1: Βασικά χαρακτηριστικά των κόμβων της σειράς MICA 
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Από την Crossbow διατέθηκε επίσης στην αγορά το μοντέλο TelosB το οποίο έχει ακριβώς ίδιο 

σχέδιο (προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά) με το Tmote Sky της εταιρείας Moteiv. Η 

τελευταία κυκλοφόρησε επίσης τα motes Telos Revision A και Telos Revision B που αποτελούν 

προκατόχους του Tmote Sky. Όλα τα μοντέλα τύπου Telos διαθέτουν επεξεργαστή MSP430 από την 

Texas Instruments έναντι των επεξεργαστών της Atmel που ενσωμάτωναν τα μοντέλα της σειράς 

MICA. Επιπλέον, η κατανάλωση στα Telos είναι σαφώς μικρότερη και διαθέτουν διεπαφή USB 

έναντι των απλών σειριακών RS-232 και IEEE 1284. Εξάλλου, η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω 

του ολοκληρωμένου CC2420. Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές της πλατφόρμας Tmote 

Sky/TelosB θα αναλυθούν σε βάθος στο κεφάλαιο 3.  

 

Εικόνα 2.13: Κόμβοι γενικού σκοπού (μικρού μεγέθους) 

• Υψηλού εύρους ζώνης (high bandwidth): Οι υψηλού εύρους ζώνης κόμβοι, οι οποίοι επεξεργάζονται 

δεδομένα ήχου, βίντεο και χημικών διεργασιών, απαιτούν περισσότερες υπολογιστικές και 

επικοινωνιακές πηγές. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, ίσως απαιτούν και εξωτερική τροφοδοσία 

όταν είναι να λειτουργήσουν για μεγάλη διάρκεια. Τέτοιου είδους κόμβοι κατασκευάζονται από την 

Intel ενώ και ο κόμβος ΒΤnode [26] ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Στόχος του προγράμματος της 

Intel είναι να σχεδιάσει ένα mote με μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, ψηφιακή επεξεργασία σήματος, 

πιο αξιόπιστο ασύρματο σύστημα και καλύτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Τα motes της Intel 

αποτελούνται από επεξεργαστή ARM και μνήμες SRAM και FLASH. Για την επικοινωνία με άλλα 

motes χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bluetooth.  

 

Εικόνα 2.14: Κόμβος υψηλού εύρους ζώνης (high bandwidth) 

• Gateway: Αυτό το είδος motes παρέχει τις απαραίτητες διασυνδέσεις (interfaces), Ethernet, WiFi, 

USB και σειριακή, ώστε να επικοινωνεί το δίκτυο των motes με ένα βιομηχανικό, εταιρικό ή άλλο 

δίκτυο, ακόμη και με έναν απλό υπολογιστή. Η εταιρεία Crossbow διαθέτει τρεις βασικές 

 



44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

πλατφόρμες για gateway ανάλογα με την απαιτούμενη διασύνδεση, RS-232, USB ή Ethernet (MIB 

510, 520, 600) [25]. Κόμβος gateway είναι και ο Stargate NetBridge ο οποίος περιλαμβάνει τον 

επεξεργαστή της Intel ΙΧΡ 420 XScale και «τρέχει» λειτουργικό σύστημα Debian Linux. Διαθέτει 

μνήμη RAM 32MB, δίσκο FLASH 2GB, μία θύρα Ethernet και δύο θύρες USB 2.0.  

 

Εικόνα 2.15: Κόμβοι Gateways 

Όλα τα μοντέλα κόμβων αισθητήρων μαζί με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά εμφανίζονται 

συγκεντρωμένα σε έναν πίνακα, που τελεί υπό διαρκή ανανέωση, στην online εγκυκλοπαίδεια της 

Wikipedia [27]. 

2.7 Λογισμικό αισθητήρων – motes 

Ένα σημαντικό κομμάτι για την υλοποίηση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων είναι ο σχεδιασμός του 

λογισμικού το οποίο ενώνει το κενό μεταξύ των δυνατοτήτων του υλικού (hardware) και ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος [28]. Το γεγονός αυτό θέτει πολλές απαιτήσεις στο λογισμικό. Πρέπει να 

είναι αποτελεσματικό σε σχέση με τις απαιτήσεις για μνήμη, επεξεργαστική ισχύ και κατανάλωση ισχύος 

ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές της εφαρμογής. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει σε 

πολλές εφαρμογές να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τους πόρους του συστήματος, όπως επικοινωνία, 

επεξεργασία και μνήμη. Οι αυστηροί περιορισμοί αυτών των συσκευών κάνουν ανέφικτη τη χρήση 

κλασικών λειτουργικών συστημάτων. Έτσι παράχθηκαν ειδικά συστήματα λογισμικού για χρήση σε δίκτυα 

αισθητήρων. Το TinyOS [29], το Contiki [30] και το RETOS [31] αποτελούν αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων που σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό. 

2.7.1 TinyOS 1.x 

Το λειτουργικό σύστημα TinyOS 1.x αποτελεί ένα από τα πρώτα περιβάλλοντα λογισμικού που 

σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των κατανεμημένων ενσωματωμένων 

συστημάτων περιορισμένων πόρων. Σχεδιάστηκε στο UC Berkeley και αποτελεί το πλέον δημοφιλές 

λειτουργικό σύστημα για τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Η «ανοιχτή» δομή του (open source) δίνει 

πολλές δυνατότητες στο χρήστη όσον αφορά τον έλεγχο και χειρισμό του υλικού, πράγμα το οποίο το 

αναδεικνύει σε στοιχειώδες λειτουργικό για το συγκεκριμένο τύπο συσκευών. Βασίζεται στην 

αρχιτεκτονική των components, η οποία κάνει δυνατή τη γρήγορη υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ενώ 

παράλληλα ελαχιστοποιεί το μέγεθος του κώδικα που απαιτείται. Τα components του TinyOS περιέχουν 

πρωτόκολλα δικτύου, κατανεμημένες υπηρεσίες, οδηγούς αισθητήρων και εργαλεία ανάκτησης δεδομένων 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να τροποποιηθούν κατά το δοκούν μιας και το εν λόγω 
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λειτουργικό σύστημα είναι ανοικτού κώδικα. Το μοντέλο εκτέλεσης των διεργασιών είναι event-driven. 

Χάρη σε αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση της ενέργειας μέσω της ευελιξίας που παρέχεται 

στο χρονοπρογραμματισμό (scheduling) των διεργασιών.  

Το TinyOS χρησιμοποιείται σε αρκετές πλατφόρμες και αμέτρητα sensor boards. Παράλληλα, η 

συμπεριφορά και οι μηχανισμοί του εν λόγω λειτουργικού συστήματος δύνανται να προσομοιαστούν μέσω 

ειδικών προγραμμάτων κυρίως για δοκιμές αλγορίθμων και πρωτοκόλλων. Κατά πρώτο λόγο, το λογισμικό 

TOSSIM [32], [33], το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και κατά δεύτερο, ο 

προσομοιωτής ns-2 συνιστούν τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 

2.7.2 TinyOS 2.x 

Η εξέλιξη του TinyOS 1.x προήλθε από τη δημοσίευση της δεύτερης γενιάς του εν λόγω λειτουργικού 

συστήματος. Η δομή και οι διεπαφές του 1.x έχουν αρκετούς βασικούς περιορισμούς. Το TinyOS 2.x δεν 

είναι συμβατό με το 1.x με την έννοια ότι προγράμματα γραμμένα στο 1.x δεν τρέχουν στο 2.x. Ωστόσο, 

ένα σημαντικό σημείο του σχεδιασμού του 2.x είναι η ελαχιστοποίηση της δυσκολίας αναβάθμισης του 

κώδικα. Συμπερασματικά, η εισαγωγή μιας εφαρμογής 1.x στο 2.x δεν αποτελεί εν γένει κοπιαστική 

εργασία.  

Η αρχιτεκτονική του TinyOS 2.x βελτιώνει προβλήματα που αφορούσαν κρίσιμες παραμέτρους, όπως 

φορητότητα, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα σε σφάλματα. Εισάγει νέους σχεδιασμούς που αφορούν το 

σύστημα χρονισμού, την επικοινωνία με ενεργά μηνύματα (active messages), τη συμβατότητα με νέες 

πλατφόρμες αισθητήρων κ.ά.  

Ως προς τη φορητότητα (portability), το TinyOS 2.x διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό των 

δυνατοτήτων του υλικού που χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Πρώτον, εισάγει μια αρχιτεκτονική 

υλικού τριών επιπέδων, η οποία θέτει τους κανόνες σύνθεσης των επιμέρους τμημάτων (components) που 

μοιράζονται του πόρους του υλικού. Το πρώτο επίπεδο αποτελεί το επίπεδο παρουσίασης υλικού 

(Hardware Presentation Layer – HPL), το οποίο παρέχει πρόσβαση σε βασικούς πόρους, όπως 

καταχωρητές και διακοπές (interrupts) μέσω αντίστοιχων διεπαφών. Το δεύτερο αποτελεί το επίπεδο 

απομόνωσης υλικού (Hardware Abstraction Layer – HAL) που έχει υψηλότερου επιπέδου διεπαφές οι 

οποίες παρέχουν σύνολα από πλήρεις δυνατότητες του υλικού. Το δε τρίτο είναι το επίπεδο που είναι 

ανεξάρτητο από το υλικό (Hardware Independent Layer – HIL) το οποίο παρέχει δυνατότητες πρόσβασης 

σε ανεξάρτητα ευρύτερα τμήματα υλικού. Επίσης, εισάγεται η έννοια των chips, διαιρώντας σε κομμάτια 

το καθένα από τα παραπάνω επίπεδα και προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Τέλος, 

χρησιμοποιείται μία βελτιωμένη έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού nesC, η οποία παρέχει νέα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες όσον αφορά τις δυνατότητες χειρισμού της τροποποιημένης 

αρχιτεκτονικής του TinyOS 2.x. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε σφάλματα (robustness) και την 

αξιοπιστία (reliability), το TinyOS 2.x παρέχει βελτιώσεις αναθεωρώντας κάποια χαρακτηριστικά του 

TinyOS 1.x, όπως αρχικοποίηση, τρόπος εκτέλεσης των διεργασιών και χειρισμός των πόρων και της 

ενέργειας. 
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2.7.3 Contiki 

Το Contiki είναι και αυτό ένα ανοικτού κώδικα, φορητό και πολυεπεξεργαστικό (multi-tasking) 

λειτουργικό σύστημα για δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα με περιορισμούς στη μνήμη. Ο κόμβος 

Tmote Sky/TelosB αποτελεί τη μοναδική εμπορική πλατφόρμα που το υποστηρίζει. Μια τυπική ρύθμιση 

στο Contiki απαιτεί 2kB RAM και 40kB ROM. Το Contiki περιέχει δύο στοίβες επικοινωνιών (stacks), τις 

uIP και Rime. Η στοίβα uIP είναι συμβατή με τη στοίβα TCP/IP, η οποία επιτρέπει στο Contiki να 

επικοινωνεί μέσω του Internet. Αντίθετα, η στοίβα Rime είναι σχεδιασμένη για μεταδόσεις χαμηλής 

κατανάλωσης και παρέχει μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων. 

Το Contiki αποτελείται από έναν πυρήνα event-driven, πάνω στον οποίο φορτώνονται και αποδεσμεύονται 

δυναμικά οι εφαρμογές. Οι διεργασίες χρησιμοποιούν τα Protothreads [34], [35] τα οποία παρέχουν 

γραμμικό, νηματοειδή προγραμματισμό σε C. Τα Protothreads είναι εξαιρετικά «ελαφριά» νήματα 

σχεδιασμένα για συστήματα με πολύ ισχυρούς περιορισμούς σε μνήμη, όπως είναι τα ενσωματωμένα 

συστήματα ή τα δίκτυα αισθητήρων.  Ωστόσο, εισάγεται και η έννοια της πολύ-νηματικής λειτουργίας και 

υλοποιούνται εφαρμογές που βασίζονται σε μια τέτοια λειτουργία, όπου κάθε νήμα έχει τη δική του 

ξεχωριστή στοίβα. Τέλος, Contiki και TinyOS έχουν παρόμοια αρχιτεκτονική όσον αφορά τη διαχείριση 

του υλικού, παρουσιάζοντας ωστόσο ορισμένες διαφορές κατά τον τρόπο προσπέλασής του, όπως 

υπαγορεύουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του εν λόγω λειτουργικού συστήματος. 

2.7.4 RETOS 

Τα αρχικά RETOS σημαίνουν Resilient, Extensible and Threaded Operating System, δηλαδή, το RETOS 

είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανθεκτικό («ελαφρύ»), επεκτάσιμο και με νήματα. Το RETOS σχεδιάστηκε 

στο πανεπιστήμιο Yonsei της Νότιας Κορέας. Παρέχει πολύ-νηματικό προγραμματιστικό περιβάλλον, 

ανθεκτικότητα, επεκτάσιμο πυρήνα με δυναμική αναμόρφωση και αφαιρετικότητα σε επίπεδο δικτύου 

βασισμένη στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, όπως ακριβώς ορίζει και το όνομά του. 

2.8 Σύνοψη κεφαλαίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν ποικίλες εφαρμογές οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν βάσει των 

δυνατοτήτων που παρέχουν τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

ιατρικές, περιβαλλοντικές, στρατιωτικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Για την ορθή ανάπτυξη όμως των 

εφαρμογών αυτών, το κάθε δίκτυο πρέπει να δομείται βάσει κάποιας τοπολογίας. Κατέστη σαφές ότι η ad 

hoc τοπολογία συνιστά τη βέλτιστη λύση για τα ασύρματα δίκτυα. Εν συνεχεία, αναλύθηκαν λεπτομερώς 

τα λειτουργικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένας κόμβος δικτύου αισθητήρων και καταγράφηκαν 

διάφορα εμπορικά μοντέλα με τα χαρακτηριστικά που αυτά ενσωματώνουν. Στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας, αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα TelosB της εταιρείας Crossbow λόγω ευρείας χρήσης αυτής από τη 

σχετική ερευνητική κοινότητα και της πληθώρας των πλεονεκτημάτων που τη «συνοδεύουν». Τέλος, έλαβε 

χώρα σύντομη αναφορά σε μία σειρά από λειτουργικά συστήματα τα οποία αναπτύχθηκαν (και 
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βελτιώνονται διαρκώς) με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη δικτύων αισθητήρων. Από αυτά, το 

TinyOS αποτελεί αναμφισβήτητα το πλέον δημοφιλές ως προς τη χρήση λειτουργικό σύστημα. Στην 

παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε το TinyOS 1.1.15, που αποτελεί την τελευταία ενημερωμένη έκδοση 

για το 1.x πριν την ολική στροφή της ερευνητικής κοινότητας του TinyOS στη σχεδίαση της δεύτερης 

γενιάς του εν λόγω λειτουργικού συστήματος.  

 





 

3  

Πλατφόρμα Περιορισμένων Πόρων – Υλικό και 

Λογισμικό 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Tmote 

Sky/TelosB που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της διπλωματικής εργασίας. Στο μεν πρώτο μέρος 

(ενότητα 3.1) θα παρουσιαστούν τα τμήματα υλικού της πλατφόρμας, δηλαδή, το mote στο σύνολό του, ο 

επεξεργαστής MSP430 και ο πομποδέκτης μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ασύρματη μετάδοση 

(CC2420), στο δε δεύτερο (ενότητα 3.2) θα εξεταστεί το λογισμικό που αφορά τον προγραμματισμό της εν 

λόγω πλατφόρμας, δηλαδή, το λειτουργικό σύστημα TinyOS και η γλώσσα προγραμματισμού nesC.  

3.1 Υλικό – Hardware  

3.1.1 Tmote Sky/TelosB 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε το mote TelosB [36] της εταιρείας Crossbow. 

Αυτό, όπως ειπώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενσωματώνει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το 

Tmote Sky [37]. Λαμβάνοντας υπόψιν το στοιχείο αυτό καθώς και το ότι δεν υπάρχει πληθώρα 

πληροφοριών από τη Crossbow (φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά) στο διαδίκτυο για το TelosB, 

προτιμήθηκε η περιγραφή των στοιχείων που αφορούν κυρίως στο mote αυτό καθαυτό να βασιστεί στην 

πλατφόρμα Tmote Sky.    

Όσον αφορά στο μικρο-ελεγκτή MSP430, αποτελεί προϊόν της εταιρείας Texas Instruments και 

ενσωματώνει μνήμη RAM μεγέθους 10kB και μνήμη FLASH μεγέθους 48kB. Το Tmote Sky περιλαμβάνει 

49 
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κρυστάλλινο ταλαντωτή για τον πομποδέκτη συχνότητας 16ΜHz. Αυτός ο ταλαντωτής έχει εξαιρετικά 

μικρή τιμή ESR (μικρότερη από 20Ω) και τυπικά ξεκινά σε λιγότερο από 580ms. Εξάλλου, το mote 

περιλαμβάνει εξωτερική μνήμη δεδομένων FLASH 8Mbit ST M25P80. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 

που συνδέεται σειριακά και μοιράζεται το δίαυλο SPI με τον ασύρματο πομποδέκτη. Το M25P80 παρέχει 

τη δυνατότητα για προστασία εγγραφής. Όταν το Tmote Sky συνδεθεί σε θύρα USB, τα bits για την 

προστασία εγγραφής μπορούν να γίνουν reset και έτσι η μνήμη να εγγραφεί. Όταν όμως αποσυνδεθεί από 

τη USB τότε τα κομμάτια της μνήμης τα οποία προστατεύονται από τα bits του μηχανισμού προστασίας δε 

μπορούν να εγγραφούν. Σχετικά με τις επεκτάσεις, ο σύνδεσμος 10 ακίδων που υπάρχει στο Telos Revision 

A διατηρείται στο Tmote Sky ενώ προστίθενται ακόμα τρεις. Ένας σύνδεσμος IDC 6 ακίδων δίπλα σε 

αυτόν των 10 ακίδων παρέχει πρόσβαση στις διακοπές και στις γραμμές του ADC, Timer και μία ακίδα 

γενικού σκοπού ψηφιακής εισόδου/εξόδου. Ένας IDC 2 ακίδων κάτω από τη θύρα USB παρέχεται για το 

επιβλέπον την τάση τροφοδοσίας του μικρο-ελεγκτή. Επιπλέον, το mote διαθέτει σύνδεσμο για JTAG. 

Άλλα σχεδιαστικά στοιχεία συνιστούν η χρήση της σύνδεσης της SMA κεραίας όταν αυτή δε 

χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, το κουμπί χρήστη (User) δίπλα στο κουμπί του Reset συνδεδεμένο με 

μια διακοπή στον μικρο-ελεγκτή, ο βελτιωμένος σχεδιασμός του Reset για να περιοριστούν τα προβλήματα 

κατά τη σύνδεση μέσω USB και η ευκολότερη πρόσβαση στη γέφυρα βραχυκύκλωσης (jumper) 

R14/15/16.  

Σε σχέση με την τεχνολογία Telos Revision B, το Tmote Sky παρουσιάζει μικρή αλλαγή στο σύνδεσμο 

JTAG 8 ακίδων, η οποία επιτρέπει στην τροφοδοσία από τη θύρα USB να μεταφέρεται σε μια εξωτερική 

πλατφόρμα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να τροφοδοτούνται και να φορτίζονται τα συστήματα που 

χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσω της σύνδεσής τους με το PC. Επίσης διαθέτει 

βελτιωμένο RF και είναι συμβατό με τα συστήματα FCC και IC για χρήση στην Αμερική και τον Καναδά 

και με το σύστημα RoHS για χρήση στην Ευρώπη. Δεν εντοπίζονται άλλες διαφορές μεταξύ Tmote Sky και 

Telos Revision B.  

Ακολούθως παρατίθεται ένα Tmote Sky και τα στοιχεία που αυτό ενσωματώνει (άνω και κάτω όψη). 

 

Εικόνα 3.1: Tmote Sky (άνω όψη)
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Εικόνα 3.2: Τmote Sky (κάτω όψη) 

Οι διαστάσεις του Τmote Sky φαίνονται στην εικόνα 3.3 (μετρήσεις σε εκατοστά).  

 

Εικόνα 3.3: Διαστάσεις Tmote Sky 

Ακολούθως εικονίζεται το δομικό διάγραμμα του Tmote Sky. 

 

Εικόνα 3.4: Δομικό διάγραμμα Τmote Sky 
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3.1.1.1 Τροφοδοσία 

Το Tmote Sky μπορεί να τροφοδοτηθεί από δύο μπαταρίες τύπου ΑΑ. Προβλέπεται η χρήση ειδικής θήκης 

για την ενσωμάτωση των δύο μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εύρος 

(2.1-3.6)Volts DC αλλά η τάση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.7V κατά τον προγραμματισμό. Εάν το 

Tmote Sky είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB για προγραμματισμό ή επικοινωνία, θα τροφοδοτείται από τον 

υπολογιστή. Η τάση του mote όταν αυτό είναι συνδεδεμένο σε μία θύρα USB είναι 3V. Εάν το mote είναι 

μόνιμα συνδεδεμένο σε μια θύρα USB, τότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση μπαταριών. 

3.1.1.2 Σύνδεση με υπολογιστή 

Το Tmote Sky χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή USB της εταιρείας FTDI για επικοινωνία με τον υπολογιστή. Για 

να μπορεί ο υπολογιστής να επικοινωνεί με το mote, θα πρέπει να εγκατασταθούν οι οδηγοί (drivers) του 

FTDI στον υπολογιστή. Οι οδηγοί FTDI υπάρχουν για τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, BSD, 

Macintosh και Windows CE. Εξάλλου, μπορούν να συνδεθούν πολλά motes ταυτόχρονα σε έναν 

υπολογιστή. 

3.1.1.3 Ασύρματη επικοινωνία 

Το Τmote Sky χρησιμοποιεί τον πομποδέκτη Chipcon CC2420 για την επίτευξη ασύρματης επικοινωνίας. 

Το CC2420 είναι ένας πομποδέκτης συμβατός με το πρωτόκολλο IEEE 802.15.4 που παρέχει λειτουργίες 

φυσικού επιπέδου (PHY) και υποστήριξη επιπέδου προσπέλασης μέσου (MAC). Παρουσιάζει μεγαλύτερη 

ευαισθησία από την προβλεπόμενη σε σχέση με το ΙΕΕΕ 802.15.4 και λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης. 

Είναι πολύ ευέλικτο για προγραμματισμό σε διάφορες εφαρμογές ενώ οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

παρέχουν συμβατότητα με το ΙΕΕΕ 802.15.4. Η μετάδοση γίνεται στα 2.4GHz και με μέγιστο ρυθμό 

250kbps. Μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες συσκευές οι οποίες έχουν και αυτές το CC2420 ως 

πομποδέκτη.  

Το CC2420 ελέγχεται από τον ελεγκτή MSP430 μέσω μιας θύρας SPI και μιας σειράς από ψηφιακές 

εισόδους/εξόδους και διακοπές. Μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του μέσω του μικρο-ελεγκτή κατά τη 

διάρκεια ενός κύκλου χαμηλής κατανάλωσης.  

Το CC2420 θα αναλυθεί εκτενέστερα στην παράγραφο 3.1.3. 

3.1.1.4 Αισθητήρες 

Οι προαιρετικοί αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας κατασκευάζονται από την εταιρεία Sensirion AG. 

Τα μοντέλα SHT11 και SHT15 έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν απευθείας στο Tmote Sky στη θέση 

U3. Οι αισθητήρες SHT11/15 βαθμονομούνται και παράγουν μια ψηφιακή έξοδο. Οι συντελεστές της 

βαθμονόμησης αποθηκεύονται στη μνήμη EEPROM του αισθητήρα. Η διαφορά ανάμεσα στα SHT11 και 

SHT15 είναι ότι το δεύτερο παράγει μετρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι αισθητήρες παράγονται με την 

τεχνολογία CMOS και περιλαμβάνουν ένα 14-bit Α/D μετατροπέα. Ο χαμηλής κατανάλωσης αισθητήρας 

 



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 53 

σχετικής υγρασίας είναι μικρός σε μέγεθος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Μια ποικιλία από αισθητήρες φωτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

με το Tmote Sky το οποίο έχει δύο συνδέσεις για φωτο-διόδους.  

3.1.1.5 Άλλα γενικά χαρακτηριστικά 

 ΜΙΝ ΝΟΜ ΜΑΧ Μονάδα 
Τάση Τροφοδοσίας 2.1  3.6 V 
Τάση Τροφοδοσίας κατά τον προγραμματισμό 2.7  3.6 V 
Θερμοκρασία λειτουργίας -40  85 οC 
Κατανάλωση Ρεύματος: MCU on, Radio RX  21.8 23 mA 
Κατανάλωση Ρεύματος: MCU on, Radio TX  19.5 21 mA 
Κατανάλωση Ρεύματος: MCU on, Radio off  1800 2400 μA 
Κατανάλωση Ρεύματος: MCU idle, Radio off  54.5 1200 μA 
Κατανάλωση Ρεύματος: MCU standby  5.1 21 μA 

Πίνακας 3.1: Τυπικές συνθήκες λειτουργίας Tmote Sky 

 Ενσωματωμένο ADC, DAC, Supply Voltage Supervisor και DMA Controller 

 Κεραία ενσωματωμένη στην πλακέτα με ακτίνα 50 μέτρων σε εσωτερικούς χώρους και 125 μέτρα 

αντίστοιχα σε εξωτερικούς 

 Πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 

 Hardware link layer encryption and authentication 

 Υποστήριξη TinyOS: υλοποίηση δικτύου mesh 

3.1.2 MSP430 

Η οικογένεια επεξεργαστών της Texas Instruments MSP430 είναι συσκευές RISC των 16 bits χαμηλής 

κατανάλωσης [38]. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χαμηλής ισχύος, περιέχουν ένα σύνθετο πυρήνα και 

ανάλογα με το μοντέλο μια σειρά από περιφερειακά. Τα διάφορα μοντέλα της οικογένειας περιέχουν 

διαφορετικά περιφερειακά και διαφορετικές μνήμες. Όλα όμως διαθέτουν διεπαφή JTAG (Joint Test 

Action Group). Ακολούθως συνοψίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογένειας MSP430x1xx: 

 Αρχιτεκτονική πολύ χαμηλής κατανάλωσης που αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

 Υψηλή απόδοση σε αναλογικές μετρήσεις. 

 Ο δεκαεξάμπιτος επεξεργαστής RISC ενεργοποιεί νέες εφαρμογές σε κομμάτια του κώδικα. 

 Η ενσωματωμένη προγραμματιζόμενη μνήμη FLASH επιτρέπει ευέλικτες αλλαγές στον κώδικα, 

καταγραφή δεδομένων και αναβαθμίσεις πεδίου.   
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Εικόνα 3.5: Διάγραμμα MSP430  

3.1.3 CC2420 

Το ολοκληρωμένο CC2420 είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί στη συχνότητα των 2.4GHz, συμβατός 

με το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.15.4 και προορίζεται για ασύρματες εφαρμογές χαμηλής ισχύος και χαμηλής 

τάσης [39]. Το CC2420 περιλαμβάνει ένα μόντεμ με λειτουργία DSSS (Digital Sequence Spread Spectrum) 

που παρέχει κέρδος 9dB και ενεργό ρυθμό μετάδοσης στα 250kbps. Παρέχει ευρεία υποστήριξη υλικού για 

χειρισμό πακέτων, προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, μετάδοση κατά ριπές, κρυπτογράφηση δεδομένων 

και πιστοποίηση καθώς και πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα της μετάδοσης (LQI, RSSI). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά περιορίζουν το φορτίο στον ελεγκτή (MSP430) και επιτρέπουν στο CC2420 να 

επικοινωνεί με μικρο-ελεγκτές χαμηλού κόστους. Η επικοινωνία για τη ρύθμιση των διεπαφών και των 

ουρών FIFO εξόδου/εισόδου του CC2420 γίνεται μέσω διεπαφής SPI. Το CC2420 είναι βασισμένο στην 

τεχνολογία SmartRF-03 της Chipcon σε CMOS 0.18μm. Στην εικόνα 3.6 φαίνεται η άνω όψη και οι 

ακροδέκτες του ολοκληρωμένου ενώ στην εικόνα 3.7 το δομικό διάγραμμα. 

 

Εικόνα 3.6: Ακροδέκτες CC2420 
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Εικόνα 3.7: Δομικό διάγραμμα CC2420 

Το CC2420 έχει ενσωματωμένο RSSI (Received Signal Strength Indicator) ο οποίος παράγει ψηφιακές 

τιμές οι οποίες μπορούν να διαβαστούν από έναν καταχωρητή των 8 bits (RSSI.RSSI_VAL). Ακολούθως 

παρατίθεται η χαρακτηριστική των μετρήσεων σε σχέση με το κέρδος.  

 

Εικόνα 3.8: Χαρακτηριστική RSSI του CC2420 

3.2 Λογισμικό – Software 

3.2.1 NesC 

Η nesC (networked embedded systems C) [40], [41] είναι μια γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη σε 

τμήματα (components), η οποία χρησιμοποιείται για ανάπτυξη εφαρμογών σε πλατφόρμες που είναι 

συμβατές με το λειτουργικό σύστημα TinyOS. Ουσιαστικά αποτελεί επέκταση της C και εμφανίζει τα εξής 

βασικά χαρακτηριστικά: 

 Η χρήση της C παράγει αποδοτικό κώδικα ο οποίος καλύπτει όλα τα είδη των μικρο-ελεγκτών που 

χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αισθητήρων. Η C παρέχει χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου, 

απαραίτητα για επικοινωνία με το υλικό και η αλληλεπίδραση με υπάρχοντα τμήματα κώδικα C είναι 
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απλούστερη. Επιπλέον, πολλοί προγραμματιστές είναι εξοικειωμένοι με την C. Ωστόσο, η C 

παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα καθώς παρέχει λιγοστή βοήθεια στη συγγραφή κώδικα με 

ασφάλεια ή στη δόμηση εφαρμογών. Η nesC γίνεται ασφαλής μέσω μειωμένης εκφραστικής δύναμης 

και δόμησης με components. 

 Διαχωρισμός μεταξύ κατασκευής και σύνθεσης. Τα προγράμματα κατασκευάζονται από components, 

τα οποία συναρμολογούνται (καλωδιώνονται – wired) για να σχηματιστεί ένα πλήρες πρόγραμμα. 

Καθένα από τα components καθορίζει δύο τμήματα κώδικα, ένα για τις προδιαγραφές (περιέχει τα 

ονόματα των διεπαφών του) και ένα για την υλοποίησή του. Τα components έχουν εσωτερικό 

παραλληλισμό (concurrency) με τη μορφή των διεργασιών (task). Τα νήματα ελέγχου περνούν σε ένα 

component μέσω των διεπαφών του. Τα νήματα αυτά δρομολογούνται είτε μέσω των διεργασιών είτε 

μέσω διακοπών υλικού (hardware interrupts). 

 Προδιαγραφές της συμπεριφοράς των components μέσω των διεπαφών. Οι διεπαφές μπορούν να 

παρέχονται ή να χρησιμοποιούνται από ένα component. Οι παρεχόμενες διεπαφές προσδιορίζουν τη 

λειτουργικότητα που δίνουν στο χρήστη και οι χρησιμοποιούμενες διεπαφές προσδιορίζουν τις 

λειτουργίες που χρειάζεται ένα component για να υλοποιήσει τη λειτουργικότητά του. 

 Οι διεπαφές είναι αμφίδρομες. Καθορίζουν μία σειρά από λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν 

από τον πάροχο της διεπαφής (commands) και μια σειρά υλοποιήσεων από το χρήστη της διεπαφής 

(events). Αυτό επιτρέπει σε μια διεπαφή να αναπαριστά μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ 

components. Αυτό είναι σημαντικό επειδή όλες οι πολύπλοκες λειτουργίες στο TinyOS (π.χ. Send 

packet) δε μπλοκάρουν την εκτέλεση του προγράμματος (non-blocking) και η ολοκλήρωσή τους 

σημαίνεται μέσω ενός γεγονότος (event, π.χ. sendDone).  Τυπικά οι εντολές καλούνται από πάνω 

προς τα κάτω, π.χ. από components μιας εφαρμογής προς αυτά κοντά στο υλικό, ενώ αντίστοιχα τα 

γεγονότα καλούνται από κάτω προς τα πάνω. 

 Τα components είναι συνδεδεμένα στατικά μεταξύ τους μέσω των διεπαφών. Αυτό αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση και επιτρέπει καλύτερη στατική ανάλυση του 

προγράμματος. 

 Η nesC σχεδιάστηκε με την προϋπόθεση ότι το εκτελέσιμο αρχείο θα δημιουργείται από whole-

program μεταγλωττιστές (compilers). Συνέπεια αυτής της προϋπόθεσης αποτελεί ο ανιχνευτής data-

race καταστάσεων στο στάδιο της μεταγλώττισης. 

 Το μοντέλο παράλληλου προγραμματισμού στη nesC είναι βασισμένο σε διεργασίες που «τρέχουν» 

μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεσή τους (run-to-completion) και σε διαχειριστές διακοπών (interrupt 

handlers) οι οποίοι διακόπτουν τις διεργασίες ή άλλες διακοπές.  

Από τα παραπάνω μπορούν να εξαχθούν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά της δομής ενός κώδικα εφαρμογής 

σε nesC (εικόνα 3.9). Η συγκεκριμένη δομή αποτελείται από διεπαφές και επιμέρους τμήματα κώδικα, τα 

components. Η κάθε διεπαφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να παρασχεθεί από τα components, τα οποία 

διακρίνονται σε υπο-μονάδες (modules) και συνθέσεις τμημάτων (configurations).  
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Εικόνα 3.9: Δομή εφαρμογής στη nesC 

3.2.2 TinyOS 

Το TinyOS (Tiny microthreading Operating System) [42] είναι ένα νέο είδος λειτουργικού συστήματος 

σχεδιασμένο για τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Αρχικά είχε γραφτεί σε γλώσσα C αλλά, βάσει και των 

όσων ειπώθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, δε μπορούσε να υποστηρίξει τις εφαρμογές των δικτύων 

αισθητήρων αποτελεσματικά. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στη nesC. Το TinyOS 

αξιοποιεί μια μοναδική αρχιτεκτονική προγράμματος, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για πλατφόρμες 

αισθητήρων περιορισμένων πόρων. Είναι βασισμένη στην αρχή της σύνδεσης (wiring) των components για 

την ανάπτυξη μιας εφαρμογής. 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μιας τυπικής διεργασίας σε κάθε λειτουργικό σύστημα, η μνήμη για τη 

στοίβα (stack) κατανέμεται για την αποθήκευση ενεργών εγγράφων και τοπικών μεταβλητών. Αυτό τυπικά 

γίνεται ξεχωριστά για κάθε διεργασία. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι περισσότεροι μικρο-ελεγκτές 

χαμηλής κατανάλωσης έχουν περιορισμένο μέγεθος μνήμης, οι σχεδιαστές του TinyOS επέλεξαν να 

υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο εκτέλεσης το οποίο ταιριάζει με το σενάριο περιορισμένης μνήμης. 

Για να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση, οι εφαρμογές στο 

TinyOS αποτελούνται από πολλαπλές διεργασίες οι οποίες μοιράζονται μία στοίβα. Εξαιτίας αυτού του 

σχεδιασμού, μια διεργασία θα πρέπει να εκτελείται μέχρι να «τερματίσει» (run-to-completion) προτού μία 

άλλη διεργασία «καταλάβει» τον επεξεργαστή και τη στοίβα. Αυτές οι διεργασίες μπορούν να διακοπούν 

από διαχειριστές γεγονότων υλικού, οι οποίοι και αυτοί «τρέχουν» μέχρι να «τερματίσουν», αλλά πριν 

αποδεσμεύσουν τη στοίβα θα πρέπει να σώσουν τις απαραίτητες μεταβλητές κατάστασης στη γενική 

μνήμη. 

3.2.2.1 TinyOS και components 

Ένα ακόμη ξεχωριστό κομμάτι του TinyOS [43] είναι η χρήση των components για τη δημιουργία των 

εφαρμογών έναντι της ανάπτυξης βιβλιοθηκών με συναρτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να κληθούν από τα 

προγράμματα του χρήστη. Αυτά τα components είναι ξεχωριστά κομμάτια κώδικα, τα οποία έχουν σαφώς 

ορισμένες διεπαφές για είσοδο και έξοδο. Για να μπορεί να παρέχεται μια διεπαφή, θα πρέπει στο 
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component να υλοποιηθεί μια σειρά από εντολές από τις διεπαφές. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 

διεπαφή, ένα component θα πρέπει να υλοποιεί μια διαφορετική σειρά από συναρτήσεις που ονομάζονται 

events. Με τη χρήση αυτής της δομής, ένα component που θέλει να χρησιμοποιήσει τις εντολές μιας 

συγκεκριμένης διεπαφής, θα πρέπει επίσης να υλοποιήσει και τα γεγονότα (events) αυτής της διεπαφής. 

Από τη στιγμή που μια σειρά από components έχει αναπτυχθεί, θα πρέπει να οργανωθεί με ένα τρόπο 

ανάλογο μιας εφαρμογής για να υλοποιηθεί η λειτουργία μιας εφαρμογής. Αυτό γίνεται με τη χρήση 

component διαμόρφωσης (configuration). Αυτά τα components ενώνουν τα λειτουργικά component μεταξύ 

τους. Στα συνδεδεμένα components, καθένα που υλοποιεί μια διεπαφή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ή να 

την παράσχει, όπως και πολλαπλά στιγμιότυπα μιας συγκεκριμένης διεπαφής. Όταν ολοκληρωθεί, μια 

εφαρμογή του TinyOS μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα ευθύ γράφημα στο οποίο οι ενώσεις των εντολών 

και των συμβάντων μεταξύ των components υπαγορεύουν τα όρια του γραφήματος. Αυτή η δομή μπορεί 

να εκληφθεί ως ένα δέντρο θεωρώντας το ανάποδα, όπου οι ρίζες είναι μια απλή διεργασία που εκτελείται 

και η κάτω σειρά των φύλλων είναι οι διαχειριστές των γεγονότων του υλικού. Ακολούθως παρατίθεται το 

σχεδιάγραμμα μιας εφαρμογής και των components που αυτή αξιοποιεί [44]. 

 

Εικόνα 3.10: Δομή εφαρμογής στο TinyOS 

Το TinyOS αποτελείται από ένα χρονοπρογραμματιστή (scheduler) και μια σειρά από υπο-μονάδες 

(modules). Η εφαρμογή και οι υπο-μονάδες μεταγλωττίζονται μαζί για να υλοποιηθεί το σύστημα. Από την 

κορυφή προς τα κάτω υπάρχουν οι εξής υπο-μονάδες: κύρια (main), η υπο-μονάδα της εφαρμογής και η 

υπο-μονάδα επιπέδου υλικού. Η τελευταία φορτίζεται με την ιδιότητα της αποστολής και λήψης των 

αρχικών δεδομένων. Η υπο-μονάδα της εφαρμογής απαντά στη συμπίεση, δρομολόγηση και μετάδοση των 

δεδομένων. Το πλαίσιο αυτών των εργασιών φαίνεται στην εικόνα 3.11. 

 

Εικόνα 3.11: Δομικό διάγραμμα στρωμάτων της αρχιτεκτονικής του TinyOS 
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3.2.2.2 Χρονοπρογραμματισμός στο TinyOS 

Το TinyOS εκτελεί μόνο ένα πρόγραμμα που αποτελείται από επιλεγμένα components του συστήματος και 

προσαρμοσμένα components που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εφαρμογής. Οι ρυθμίσεις ενός 

πλήρους συστήματος αποτελούνται από ένα μικρό χρονοπρογραμματιστή (scheduler) και ένα γράφο των 

components. Ο scheduler εκτελείται σε ένα πεδίο διευθύνσεων και περιέχει δύο περιβάλλοντα εκτέλεσης: 

τους διαχειριστές διακοπών που «τρέχουν» με μεγαλύτερη προτεραιότητα και τις διεργασίες που 

εξυπηρετούνται με τη λογική FIFO με χαμηλότερη προτεραιότητα. 

 

Εικόνα 3.12: Xρονοπρογραμματισμός στο TinyOS  

3.2.2.3 Επικοινωνία στο TinyOS 

Η επικοινωνία στο TinyOS βασίζεται στην παρακάτω στοίβα [45]. 

 

Εικόνα 3.13: Στοίβα επικοινωνίας στο TinyOS 

Τα επίπεδα από κάτω προς τα πάνω περιγράφονται ως εξής:  

 Επίπεδο bit (RF Module, RFM – Μονάδα Επικοινωνίας). Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να καθορισθεί ο 

τρόπος λειτουργίας (εκπομπή ή λήψη) και ο ρυθμός δειγματοληψίας, να ληφθεί ή να αποσταλεί ένα 

bit και να υπάρξει κατάλληλη ειδοποίηση για το αν η εκπομπή/λήψη ολοκληρώθηκε, έτσι ώστε να 

μεταβεί το RFM σε ανενεργή κατάσταση ή γενικά σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
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 Επίπεδο Byte (Radio Byte). Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση των bit 

μετάδοσης (κωδικοποίηση Manchester) σε επίπεδο Byte, την ανίχνευση και διόρθωση λαθών και την 

ανίχνευση του επιπέδου ισχύος του σήματος έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί αν το κανάλι είναι 

ελεύθερο για μετάδοση δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, η μονάδα επικοινωνίας εισέρχεται σε 

αναμονή για τυχαίο χρονικό διάστημα. 

 Επίπεδο πακέτου (Radio Packet). Σε αυτό το επίπεδο πραγματοποιείται έλεγχος CRC των 16 bits και 

δημιουργία πλεονάζουσας εκπομπής δεδομένων. 

 Επίπεδο μηνύματος (Messaging). Εδώ, οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε πακέτα (διαίρεση, 

συνδυασμός) και γίνεται δρομολόγησή τους σύμφωνα με κατάλληλες διευθύνσεις προς τη μονάδα 

επικοινωνίας (broadcast) ή τη σειριακή θύρα (UART). Μέρος δε αυτού, αποτελεί και ο AM 

dispatcher ο οποίος κατευθύνει τα πακέτα – ενεργά μηνύματα προς τους αντίστοιχους χειριστές 

πακέτων (packet handlers). 

 Επίπεδο εφαρμογής (Application). Σε αυτό το επίπεδο αναπτύσσονται τα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης, οι εφαρμογές και γενικά η επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τα πακέτα 

μετάδοσης. 

3.2.2.4 Δομή ενεργού μηνύματος 

Στο λειτουργικό σύστημα TinyOS δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωτόκολλα, όπως το TCP/IP, για την 

υλοποίηση της επικοινωνίας. Οι λόγοι είναι ότι τα πρωτόκολλα αυτά βασίζονται στο μεγάλο εύρος ζώνης 

των αντίστοιχων επικοινωνιών, χρησιμοποιούν σήματα έναρξης, διακοπής και αναμονής και τέλος 

απαιτούν πολλή μνήμη για αποθήκευση δεδομένων στη στοίβα του δικτύου (network stack) όπου και 

παραμένουν μέχρι τα διάφορα νήματα (threads), που αποτελούν τις εφαρμογές, να τα «διαβάσουν». Το 

τελευταίο δε, σημαίνει ότι τα νήματα μπλοκάρονται μέχρι τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα στη στοίβα. Στα 

παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι στα WSNs υπάρχουν οι περιορισμοί πραγματικού 

χρόνου και χαμηλής επεξεργαστικής ισχύος. 

Το ενεργό μήνυμα (Active Message, AM) είναι μια δομή η οποία χρησιμοποιείται για τα μεταδιδόμενα 

πακέτα δεδομένων σε ένα WSN και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ενσωμάτωση επικοινωνίας και υπολογισμού. 

 Ταύτιση στοιχείων της επικοινωνίας με δυνατότητες του υλικού. 

 Παροχή ενός μοντέλου οδηγούμενων συμβάντων όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων, 

εννοώντας ότι και στο επίπεδο επικοινωνίας, όπως και τα component (αναφέρθηκε προηγουμένως), 

οι κόμβοι στέλνουν ο ένας στον άλλον γεγονότα – events. 

 Ταίριασμα με το αντίστοιχο μοντέλο οδηγούμενων συμβάντων του TinyOS. 

Πιο συγκεκριμένα, το κάθε μήνυμα – πακέτο AM περιέχει ένα πεδίο που ορίζει το χειριστή γεγονότων 

(event-handler) που θα ενεργοποιηθεί και θα λάβει τα δεδομένα (εικόνα 3.14) που περιέχονται σε αυτό (στο 

μήνυμα). Για το λόγο αυτό, οι χειριστές των μηνυμάτων πρέπει να εκτελούνται γρήγορα ώστε να μη 
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δημιουργείται συμφόρηση στο δίκτυο και να επιτυγχάνεται ικανοποιητική λειτουργία του όλου 

συστήματος. Στο τελευταίο συμβάλλει και η χρήση των αισθητήρων, οι οποίοι δημιουργώντας αντίστοιχα 

γεγονότα μπορούν να συντονίσουν την όλη επικοινωνία σε ένα δίκτυο. Η διαδικασία της επικοινωνίας που 

εκτελείται είναι η εξής: κάθε ενεργό μήνυμα περιέχει το όνομα-αναγνωριστικό ενός χειριστή γεγονότων. 

Ένας κόμβος, λοιπόν, που στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα, ενσωματώνει τα δεδομένα, ονομάζει έναν χειριστή 

γεγονότων και ζητά αποστολή του μηνύματος η οποία επιβεβαιώνεται με ένα αντίστοιχο σήμα όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής. Από την άλλη μεριά, στον κόμβο που λαμβάνει το μήνυμα 

ενεργοποιείται αυτόματα ο χειριστής γεγονότων που καθορίζεται από το μήνυμα αυτό. Έτσι, δεν υπάρχουν 

εμποδιζόμενες ή καθυστερημένες διεργασίες ενώ επικρατεί απλή διαδικασία αποθήκευσης στη στοίβα του 

δικτύου (network stack). 

 

Εικόνα 3.14: Δομή ενεργού μηνύματος 

3.3 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία υλικού και λογισμικού, τα άμεσα σχετιζόμενα με 

την πλατφόρμα περιορισμένων πόρων που αξιοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν ο κόμβος αισθητήρων TelosB/Tmote Sky, ο μικρο-ελεγκτής ΤΙ MSP430 και ο 

πομποδέκτης CC2420 καθώς και η γλώσσα προγραμματισμού nesC και το λειτουργικό σύστημα TinyOS. 
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Ασύρματος Προγραμματισμός Δικτύου – Το Πρωτόκολλο 

Deluge 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα της διάδοσης κώδικα στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μέσω 

του αέρα. Αυτή η δυνατότητα επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου πρωτοκόλλου. Ο 

αλγόριθμος Deluge συνιστά ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Η σθεναρή και συγχρόνως δυναμική συμπεριφορά 

του πρωτοκόλλου καθιστούν αναγκαία τη μελέτη και την κατανόηση αυτού. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται 

από 6 ενότητες στις οποίες πραγματοποιείται εμπεριστατωμένη παρουσίαση θεμάτων, γενικής και ειδικής 

φύσεως, άμεσα συνδεδεμένων με το πρωτόκολλο Deluge.     

4.1 Εισαγωγή στην έννοια του ασύρματου προγραμματισμού  

Συχνά τα WSNs κρίνεται αναγκαίο να λειτουργούν για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς εξωτερικές 

παρεμβάσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η υπό εξέλιξη ανάλυση των ποικίλων δεδομένων και άλλοι 

παράγοντες (π.χ. οι εξωτερικές συνθήκες) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις απαιτήσεις από τη σκοπιά της 

εφαρμογής δημιουργώντας κατ’ επέκταση την ανάγκη για μεταβολή της συμπεριφοράς του δικτύου με την 

εισαγωγή νέου κώδικα σε αυτό. Αντίθετα με την κλασική διαδικασία προγραμματισμού ενός κόμβου 

(παρέχοντάς του αποκλειστική σύνδεση), η φύση των εν λόγω (ενσωματωμένων) συστημάτων απαιτεί τη 

διάδοση νέου κώδικα σε όλο το δίκτυο μαζικά. Καθώς η έρευνα γύρω από τα WSNs ωριμάζει ολοένα και 

περισσότερο και η διεξαγωγή πειραματικών διαδικασιών με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων κόμβων 

βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο, κρίνεται αναγκαία η μαζική διάδοση τμημάτων κώδικα στο δίκτυο κατά 

το στάδιο της εκσφαλμάτωσης και των ποικίλων δοκιμών. Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαίο για την 

63 
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ορθή λειτουργία των WSNs τον προγραμματισμό του δικτύου (network programming), δηλαδή, τον 

προγραμματισμό των κόμβων με τη μαζική διάδοση κώδικα σε αυτό. 

Κύριο χαρακτηριστικό του προγραμματισμού ενός WSN είναι η μετάδοση της (δυαδικής) εικόνας ενός 

προγράμματος (program image) σε όλους τους κόμβους ενός δικτύου πολλαπλών αλμάτων (hops), μία 

διαδικασία συνδεδεμένη με μία σειρά από προβλήματα που χρήζουν διευθέτησης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο 

να ληφθούν υπόψη ορισμένα κρίσιμα στοιχεία έτσι ώστε το προκύπτον πρωτόκολλο να είναι αξιόπιστο ως 

προς τη μετάδοση των δεδομένων. Πρώτον, οι εικόνες των προγραμμάτων είναι αισθητά μεγαλύτερες σε 

μέγεθος από τα αντικείμενα δεδομένων που θεωρούν ορισμένα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα τα οποία 

προορίζονταν για το σκοπό αυτό. Αυτό προκαλεί σκεπτικισμό καθώς οι κόμβοι λειτουργούν υπό μία 

αυστηρώς περιορισμένη ιεραρχία αποθήκευσης δεδομένων στο υλικό (hardware) που ενσωματώνουν. 

Δεύτερον, η διαδικασία της μετάδοσης πρέπει να είναι εναρμονισμένη με την πυκνότητα των δικτύων 

(αριθμός κόμβων ανά μονάδα εμβαδού) η οποία εντάσσεται σε μία ευρεία κλίμακα τιμών. Είναι φανερό ότι 

σε περιπτώσεις που επιβάλλεται (από την εφαρμογή) η παράταξη ενός «πυκνοκατοικημένου» δικτύου 

πρέπει να έχει προηγουμένως προβλεφθεί η ύπαρξη ενός μηχανισμού συμπίεσης των μηνυμάτων που 

κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του εκάστοτε πρωτοκόλλου. Τρίτον, το πρωτόκολλο οφείλει 

να είναι αξιόπιστο καθώς κάθε Byte πληροφορίας πρέπει να λαμβάνεται σωστά από όλους τους κόμβους 

για τους οποίους απαιτείται ο επαναπρογραμματισμός ακόμα και αν το δίκτυο τελεί υπό υψηλό βαθμό 

απωλειών δεδομένων, φαινόμενο αρκετά σύνηθες στα WSNs. Τέταρτον, όλοι οι κόμβοι που συμμετέχουν 

στο δίκτυο πρέπει να είναι ενημερωμένοι έχοντας την τελευταία έκδοση των δεδομένων. Μία τέτοια 

διαδικασία είναι ιδιαίτερα επίπονη αν ληφθεί υπόψη η δυναμική συμπεριφορά των WSNs λόγω και της 

(ασύρματης) φύσης των επικοινωνιών με την προσωρινή αποσύνδεση, την αποτυχία σύνδεσης ή την 

ανακατανομή κόμβων στο δίκτυο. Τέλος, η διαδικασία της μετάδοσης πρέπει να εκτελείται σε ελάχιστο 

χρονικό διάστημα ελαττώνοντας οποιεσδήποτε διακοπές, αναγκαίες για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής 

σε ένα παραταγμένο WSN καθώς και τον κύκλο εκσφαλμάτωσης και δοκιμών. 

4.2 Σχετικές εργασίες 

Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία δεκάδες πρωτόκολλα που προορίζονται για τη 

μετάδοση δεδομένων σε WSNs. Γι’ αυτό το λόγο πριν από την ανάλυση της λειτουργίας και της 

συμπεριφοράς του αλγόριθμου Deluge κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία περιεκτική αναφορά σε ορισμένα 

πρωτόκολλα τα οποία ελήφθησαν υπόψη στη σχεδίαση του Deluge. Κατ’ αρχάς, το ζήτημα της μετάδοσης 

δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα δε μπορεί να εκληφθεί ως απλή επανεκπομπή δεδομένων (όταν λαμβάνουν 

χώρα απώλειες) καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε καταιγισμό εκπομπών δεδομένων 

(broadcast storm problem), φαινόμενο κατά το οποίο στοιχεία, όπως ο πλεονασμός, ο ανταγωνισμός και οι 

συγκρούσεις για δεδομένα εξασθενίζουν την απόδοση και την αξιοπιστία [46] (χαρακτηριστικά εκ των ων 

ουκ άνευ για την σωστή λειτουργία του δικτύου). Οι συγγραφείς πραγματεύονται την ανάγκη για ένα 

πλάνο ελεγχόμενης επανεκπομπής και προτείνουν ορισμένα σχέδια συμπεριλαμβανομένων πιθανοτικών 

μεθόδων αλλά και μεθόδων βασιζόμενων στην τοπολογία του δικτύου. Τα πειράματα που διεξήχθησαν από 
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τον Ganesan και τους υπόλοιπους έφεραν στο προσκήνιο ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο 

επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (data link layer), γραφικές παραστάσεις με αξιοσημείωτα ανομοιόμορφη 

λήψη πακέτων, την πιθανότητα ασύμμετρων συνδέσεων (με διαφορετικά bit error rates μεταξύ των δύο 

άκρων μίας σύνδεσης) καθώς και την πολύπλοκη δυναμική συμπεριφορά απλών πρωτοκόλλων ως προς τη 

μετάδοση δεδομένων [47]. Το πρωτόκολλο Scalable Reliable Multicast (SRM) ενσωματώνει έναν 

αξιόπιστο μηχανισμό multicast για ενσύρματα δίκτυα [48] παρέχοντας τεχνικές συμπίεσης της 

επικοινωνίας για την ελαχιστοποίηση της συμφόρησης του δικτύου και του καταιγισμού αιτήσεων στον 

εξυπηρετητή (server).  

Ο Demers και οι υπόλοιποι προτείνουν έναν «επιδημικό» αλγόριθμο που βασίζεται σε τυχαίως επιλεγμένες 

αλληλεπιδράσεις από άκρο σε άκρο για την οργάνωση πανομοιότυπων βάσεων δεδομένων, σθεναρών σε 

απρόβλεπτες αποτυχημένες προσπάθειες για επικοινωνία [49]. Ο SPIN-RL είναι ένας «επιδημικός» 

αλγόριθμος προοριζόμενος για δίκτυα broadcast και κάνει χρήση ενός πρωτοκόλλου «χειραψίας» τριών 

σταδίων (κοινοποίηση-αίτηση-δεδομένα  advertisement-request-data) μεταξύ δύο κόμβων για τη 

μετάδοση δεδομένων [50]. Η «επιδημική» ιδιότητα είναι απαραίτητη καθώς στα WSNs λαμβάνουν χώρα 

υψηλές απώλειες δεδομένων, ασύμμετρη ικανότητα σύνδεσης (των κόμβων) καθώς και πρόσκαιρες 

συνδέσεις εξαιτίας πιθανής αποτυχίας σύνδεσης ή ανακατανομής κόμβων στο δίκτυο. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά καθώς έδειξαν περίσσεια πάνω από 95% σε μηνύματα ελέγχου 

(control messages). Αυτό συμβαίνει διότι ο εν λόγω αλγόριθμος χρησιμοποιεί μηχανισμό συμπίεσης μόνο 

για μηνύματα αιτήσεων (requests) που συνιστούν το ένα από τα δύο είδη μηνυμάτων ελέγχου (το άλλο 

είναι τα μηνύματα κοινοποίησης  advertisements). Εξάλλου, δεν αποδίδει καλύτερα από έναν αλγόριθμο 

που πραγματοποιεί απλό «flooding» δεδομένων για μοντέλα δικτύων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

απώλειες δεδομένων (lossy network models). Ο αλγόριθμος Trickle αξιοποιεί τους μηχανισμούς συμπίεσης 

του πρωτοκόλλου SRM για την ελαχιστοποίηση εκπομπής περίσσειας μηνυμάτων ελέγχου ενώ κάνοντας 

χρήση περιστασιακών advertisements αυξάνει την αξιοπιστία του με γρήγορη μετάδοση κώδικα και 

κατανάλωση περιορισμένων πόρων στη μόνιμη κατάσταση [51]. Ωστόσο, ο εν λόγω αλγόριθμος παρέχει 

μόνο ένα μηχανισμό που καθορίζει πότε οι κόμβοι πρέπει να μεταδώσουν κώδικα. Ο Deluge ουσιαστικά 

βασίζεται στον Trickle αλλά με πρόσθετη υποστήριξη για τη μετάδοση αντικειμένων μεγάλου μεγέθους 

που επιτυγχάνεται με χρήση ενός πρωτοκόλλου τριών φάσεων παρόμοιο με αυτό του αλγορίθμου SPIN-

RL. 

Επειδή η αξιοπιστία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ο Deluge δανείζεται στοιχεία από προηγούμενες 

εργασίες σε πρωτόκολλα αξιόπιστης μετάδοσης δεδομένων. Τα πρωτόκολλα Pump Slowly, Fetch Quickly 

(PSFQ) [52] και Reliable Multi-Segment Transport (RMST) [53] είναι αξιόπιστα πρωτόκολλα δεδομένων, 

σχεδιασμένα για WSNs και βασίζονται στην επιλεκτική χρήση NACK (negative-acknowledge character). 

Επειδή το κόστος ορθής αποστολής από άκρο σε άκρο εξαρτάται εκθετικά από το μήκος της διαδρομής, τα 

δύο προαναφερθέντα πρωτοκόλλα δίνουν έμφαση στην αποκατάσταση λαθών από άλμα σε άλμα, με την 

ανίχνευση απωλειών και τη διόρθωσή τους να περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό άκρων (ιδανικά σε ένα). 

Ομοίως, ο Deluge κάνει επιλεκτική χρήση NACK και η αποκατάσταση λαθών περιορίζεται σε ένα μόνο 
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άκρο κάθε φορά. Ωστόσο, αυτές τα πρωτόκολλα δε χρησιμοποιούν μεθόδους για την προσαρμογή των 

μηχανισμών τους σε ποικίλες τιμές χωρικής πυκνότητας κόμβων σε ένα δίκτυο.  

Γενικά από ερευνητική άποψη η δραστηριότητα ως προς το network programming είναι σαφώς 

περιορισμένη. Το λειτουργικό σύστημα TinyOS [29] παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για network 

programming μέσω του XNP [54]. Ένα πρωτόκολλο που προτείνει ένα κατανοητό μηχανισμό network 

programming για δίκτυα πολλαπλών αλμάτων είναι το Multihop Over-the-Air Programming (MOAP) [55]. 

Ο Deluge μοιράζεται αρκετές ιδέες με το εν λόγω πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων τη χρήση NACK 

(αναφέρθηκε και παραπάνω), την αποστολή αιτήσεων σε ένα και μόνο κόμβο (unicast), τη μετάδοση 

δεδομένων μαζικά (broadcast) και τη χρήση αποδοτικού μηχανισμού βάσει του οποίου καθορίζεται ποια 

τμήματα του κώδικα απαιτούνται. Ωστόσο, ο Deluge θεωρεί και ορισμένα άλλα στοιχεία που αποτελούν 

κλειδί για τη σωστή σχεδίαση του πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο MOAP δεν προβλέπει το 

«κομμάτιασμα» της εικόνας του προγράμματος με αποτέλεσμα κάθε φορά να απαιτείται εξαρχής η λήψη 

ολόκληρου του προγράμματος από τους κόμβους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δε μπορεί να γίνει χρήση της 

πολύπλεξης δεδομένων στο χώρο (spatial multiplexing) και συνεπώς δε μπορούν να αξιοποιηθούν στο 

έπακρο οι δυνατότητες του δικτύου. Εξάλλου, το εν λόγω πρωτόκολλο δε διευθετεί τις δυσμενείς 

επιπτώσεις, αποτέλεσμα των ασύμμετρων συνδέσεων (αναφέρθηκαν και παραπάνω). 

4.3 Το πρωτόκολλο Deluge 

Ο Deluge είναι ένα «επιδημικό» πρωτόκολλο και μπορεί να αναπαρασταθεί ως μία μηχανή πεπερασμένων 

καταστάσεων (Finite State Machine, FSM) όπου κάθε κόμβος υιοθετεί ένα σύνολο από αυστηρώς τοπικούς 

κανόνες προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα για το δίκτυο συνολικά και δεν είναι άλλο 

από τη γρήγορη και αξιόπιστη μετάδοση αντικειμένων μεγάλου μεγέθους σε πολλούς κόμβους. Η βασική 

λειτουργία του πρωτοκόλλου συνιστά ότι κάθε κόμβος περιστασιακά κοινοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση 

του αντικειμένου (αυτή που έχει διαθέσιμη) σε οποιονδήποτε κόμβο που μπορεί να «ακούσει» αυτό το 

μήνυμα. Εάν ο κόμβος-αποστολέας  (Sender) λάβει μία κοινοποίηση με προηγούμενη έκδοση από έναν 

κόμβο-παραλήπτη 

S

R  (Receiver) τότε ο  αποκρίνεται στον S R  γνωστοποιώντας του ότι έχει νεότερη 

έκδοση και ο R  αποφασίζει ποια τμήματα των δεδομένων του απαιτούν ενημέρωση. Ύστερα, στέλνει 

αιτήσεις (γι’ αυτά που απεφάνθη ότι απαιτούν ενημέρωση) σε οποιονδήποτε «γείτονα» που έχει 

κοινοποιήσει τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του . Οι κόμβοι που 

λαμβάνουν αιτήσεις αποστέλλουν τα αιτούμενα δεδομένα. Τέλος, τα νέα δεδομένα που ελήφθησαν 

κοινοποιούνται έτσι ώστε να μεταδοθούν ακόμα παραπέρα. 

S

Μπορεί η βασική μορφή του πρωτοκόλλου να είναι απλή αλλά ο εν λόγω αλγόριθμος βασίζεται σε 

ορισμένα δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά για την επίτευξη υψηλής απόδοσης. Ένα από αυτά είναι η 

ικανότητα του πρωτοκόλλου να λαμβάνει υπόψη την πυκνότητα του δικτύου για τη συμπίεση των 

πλεοναζόντων μηνυμάτων ελέγχου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν φαινόμενα ανταγωνισμού. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απαραίτητη χρήση αλγορίθμων back-off εισάγει καθυστέρηση στο 

σύστημα (trade-off). Δεύτερον, ο Deluge παρουσιάζει σθεναρή συμπεριφορά σε ασύμμετρες συνδέσεις 
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αφού το πρωτόκολλο τριών φάσεων, που ενσωματώνει, διασφαλίζει την ύπαρξη δικατευθυντήριας 

σύνδεσης μεταξύ δύο κόμβων πριν γίνει προσπάθεια αποστολής δεδομένων. Σε περίπτωση που ένας 

κόμβος δεν έχει λάβει όλα τα δεδομένα μετά από k αριθμό αιτήσεων, ψάχνει για νέο «γείτονα» 

προκειμένου να μην εξαρτάται από μία συγκεκριμένη «κακή» σύνδεση. Ωστόσο, υπάρχει χρονικό όριο για 

την αποστολή αιτημάτων από ένα κόμβο και σχετίζεται με την πρόοδο ή μη εκπλήρωσης αυτών. Επίσης, ο 

Deluge προσαρμόζει δυναμικά το δείκτη μετάδοσης κοινοποιήσεων προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη 

μετάδοση δεδομένων όποτε αυτή απαιτείται από το δίκτυο ενώ καταναλώνονται ελάχιστοι πόροι στη 

μόνιμη κατάσταση. Εξάλλου, ο Deluge προσπαθεί να ελαχιστοποιεί τον αριθμό των κόμβων που στέλνουν 

δεδομένα ταυτόχρονα εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου από κόμβους. Τέλος, δίνει έμφαση στη χρήση 

της πολύπλεξης στο χώρο με παράλληλη μετάδοση δεδομένων κατά κύματα. 

4.3.1 Μηχανισμός διαχείρισης δεδομένων 

Ο Deluge διαιρεί ένα αντικείμενο δεδομένων, μεγέθους της τάξης των kBytes, σε σελίδες με σαφώς 

καθορισμένο μέγεθος η καθεμία. Η σελίδα αποτελεί τη βασική μονάδα μεταφοράς και παρέχει τρία 

πλεονεκτήματα:    

1. Περιορίζει την ποσότητα της πληροφορίας (κατάσταση) που ένας κόμβος πρέπει να διατηρεί 

προκειμένου να ξέρει ποια δεδομένα πρέπει να λάβει. 

2. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποδοτική ενημέρωση της έκδοσης που κατέχει ένας κόμβος και η 

οποία είναι σαφώς προγενέστερη. 

3. Επιτρέπει την πολύπλεξη των δεδομένων στο χώρο. 

Για τα μεν δύο πρώτα θα γίνει αναφορά στο παρόν τμήμα, το δε τρίτο θα συζητηθεί στo τμήμα 4.3.2.  

Το αντικείμενο μεγέθους  διαιρείται σε πακέτα σταθερού μεγέθους  (μερικά Bytes). Προκειμένου 

να διασφαλιστεί η λήψη όλων των πακέτων, ο εκάστοτε κόμβος πρέπει να αποφασίσει ποια πακέτα 

απαιτούνται (για την ολοκλήρωση της λήψης του αντικειμένου). Ωστόσο, επειδή το μέγεθος του πακέτου 

είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με αυτό του αντικειμένου, το διάνυσμα των bits (bit-vector) που 

απαιτείται για τον έλεγχο των πακέτων από τον κόμβο επιφέρει κατανάλωση σημαντικής ποσότητας της 

RAM. Γι’ αυτό ο Deluge διαιρεί το αντικείμενο σε  σελίδες μεγέθους 

objS pktS

pageSP pktN S= ⋅  (η καθεμία), όπου 

 είναι ο σταθερός αριθμός των πακέτων (εικόνα 4.1). Απαιτώντας από ένα κόμβο να ασχολείται ανά 

πάσα στιγμή με τη λήψη μίας μόνο σελίδας, το διάνυσμα των bits χρειάζεται πλέον να έχει μήκος . 

N

N
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Εικόνα 4.1: Ιεραρχία οργάνωσης δεδομένων 

Τόσο τα πακέτα όσο και οι σελίδες περνούν από κυκλικό έλεγχο πλεονασμού 16 bits (Cyclic Redundancy 

Check, CRC). Εάν κάποιο πακέτο ή σελίδα δεν περάσει με επιτυχία τον έλεγχο τότε όλα τα δεδομένα του 

CRC ακυρώνονται και πρέπει να ληφθούν ξανά. Ο έλεγχος αυτός είναι κρίσιμος λόγω της «επιδημικής» 

φύσης του Deluge· ένας κόμβος με «κατεστραμμένα» δεδομένα μπορεί να μεταδώσει λανθασμένα 

δεδομένα σε άλλους κόμβους.  

Σε πολλές περιπτώσεις, μία ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ορισμένες μικρές αλλαγές σε «γειτονικές 

περιοχές» εντός του αντικειμένου γι’ αυτό οι κόμβοι χρειάζονται μόνο τις τροποποιημένες σελίδες 

προκειμένου να ενημερωθεί η ήδη υπάρχουσα έκδοση. Συνεπώς, όλες οι ενημερώσεις του αντικειμένου 

τοποθετούνται σε μία σειρά και ένας αριθμός έκδοσης (version number) χρησιμοποιείται για τη διάκριση 

μεταξύ των ποικίλων εκδόσεων. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται μονότονα προκειμένου να τηρείται η σειρά 

(μεταξύ των ενημερώσεων). Ο εκάστοτε κόμβος συγκρίνει αριθμούς εκδόσεων προκειμένου να αποφανθεί 

εάν θα πρέπει να στείλει αίτηση για δεδομένα. 

Για τυχόν αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση, ο κόμβος υποχρεούται να γνωρίζει ποιες σελίδες έχουν 

αλλάξει. Επειδή ορισμένα ευρήματα από πρόσφατες παρατάξεις WSNs έχουν δείξει ότι οι κόμβοι μπορεί 

να παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα σύνδεσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα [56], η 

αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση (παλαιότερη και από την τελευταία υπάρχουσα) πρέπει να είναι 

αποτελεσματική. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να είναι γνωστό το πότε άλλαξαν για τελευταία φορά οι 

σελίδες. Ο Deluge παριστάνει το γκρουπ των p  σελίδων για μία δοσμένη έκδοση  με ένα διάνυσμα age 

vector (όπως αποκαλείται) a , το οποίο δείχνει πόσο παλιά («ηλικιακά») είναι μία 

σελίδα. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα μίας σελίδας  στην έκδοση v άλλαξαν για τελευταία φορά στην 

έκδοση . Η πλήρης περιγραφή του αντικειμένου επιτυγχάνεται με τη χρήση της αλληλουχίας ( v , a). 

Αυτή ονομάζεται προφίλ αντικειμένου (object profile) και αποθηκεύεται μαζί με τα δεδομένα που 

αντιπροσωπεύει στην τοπική μνήμη (non-volatile) του εκάστοτε κόμβου. Ένας κόμβος που επιθυμεί να 

λάβει ένα προφίλ για νεότερη έκδοση χρησιμοποιεί το age vector για να αποφασίσει ποιες σελίδες πρέπει 

να ενημερωθούν. Στην τρέχουσα υλοποίηση, η «ηλικία» μίας σελίδας καθορίζεται από έναν τετράμπιτο 

αριθμό προκειμένου να περιοριστεί η επικοινωνία στη λήψη μερικών πακέτων κάτι που ωστόσο 

αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι κόμβοι με έκδοση παλαιότερη κατά 16 ή και περισσότερες φορές 

αναγκάζονται να λαμβάνουν όλες τις σελίδες ανεξαρτήτως «ηλικίας».              

v
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4.3.2 Η λειτουργία του πρωτοκόλλου 

Ένας κόμβος τελεί σε μία από τις διαθέσιμες τρεις καταστάσεις ανά πάσα χρονική στιγμή (Maintain, 

Request, Transmit). Καθεμία από αυτές τις καταστάσεις συνδέεται με ένα σύνολο από κανόνες τους 

οποίους ο κόμβος τηρεί γιατί αυτοί καθορίζουν πότε πρέπει να γίνεται μετάβαση ή όχι από τη μία 

κατάσταση σε άλλη ως απόκριση σε κάποιο ή κάποια γεγονότα (events). Ακολούθως, περιγράφονται οι 

κανόνες αυτοί για καθεμία από τις τρεις καταστάσεις χωριστά αρχής γενομένης με την κατάσταση 

Maintain ενώ γίνεται και αναφορά στη συνεισφορά κάθε κανόνα στην επίτευξη της επιθυμητής 

συμπεριφοράς για το δίκτυο συνολικά.   

4.3.2.1 Κατάσταση Maintain 

Ένας κόμβος που βρίσκεται στην κατάσταση Maintain υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι όλοι οι κόμβοι 

εντός εμβέλειας επικοινωνίας κατέχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του object profile καθώς και όλα τα 

δεδομένα για την εν λόγω έκδοση. Γι’ αυτό το λόγο κάθε κόμβος γνωστοποιεί περιστασιακά μία «σύνοψη» 

(summary) με την τρέχουσα έκδοση του προφίλ του αντικειμένου και το σύνολο των σελίδων (από το 

αντικείμενο) οι οποίες είναι διαθέσιμες για μετάδοση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι μία 

σελίδα  είναι διαθέσιμη (για αποστολή) εάν και εφόσον όλα τα πακέτα που την απαρτίζουν έχουν ληφθεί 

σωστά, δηλαδή, είναι ολοκληρωμένη (complete) και επιπλέον όλες οι σελίδες στο εύρος  είναι και 

αυτές με τη σειρά τους ολοκληρωμένες. Συνεπώς, η σύνοψη περιλαμβάνει μόνο δύο ακεραίους 

i

[ )0, i

{ },v γ , 

όπου γ  η σελίδα με το μεγαλύτερο τη τάξει αριθμό που είναι διαθέσιμη για αποστολή. 

Ιδανικά, ο ρυθμός εκπομπής γνωστοποιήσεων σε ένα σύνολο από κόμβους (cell) πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος από την πυκνότητα αυτών στο χώρο, να επιτρέπει τη γρήγορη μετάδοση και να πραγματοποιεί 

εξοικονόμηση πόρων στη μόνιμη κατάσταση ακόμα και αν πρόκειται για χιλιάδες κόμβων (εντός της 

εμβέλειας επικοινωνίας). Ο Deluge, όπως προαναφέρθηκε, αξιοποιεί τον Trickle προκειμένου να ελέγξει 

την εκπομπή εν δυνάμει πλεοναζόντων μηνυμάτων. Ο Trickle διαιρεί το χρόνο σε μία σειρά από χρονικές 

περιόδους (rounds) και κάθε κόμβος επιλέγει αν επιθυμεί να πραγματοποιήσει advertisement ή όχι σε 

καθεμία από αυτές. Η διάρκεια μίας περιόδου  εξαρτάται από την ποσότητα i ,m iτ , η οποία φράσσεται 

μεταξύ των τιμών lτ  και hτ . Σε κάθε περίοδο ένας κόμβος λαμβάνει μία τυχαία τιμή  στο διάστημα ir

,
,,

2
m i

m i

τ
τ

⎡ ⎤
⎢
⎣ ⎦

⎥ . Οι τοπικές κανόνες που ισχύουν για ένα κόμβο με σύνοψη φ  είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου i  με έναρξη τη χρονική στιγμή 1 , 1i i m it t τ− −= + , ο κόμβος κοινοποιεί 

τη σύνοψη σε χρόνο i it r+ , μόνο εάν έχουν ληφθεί (από τον κόμβο) λιγότερες από k  κοινοποιήσεις 

με σύνοψη φ φ′ =  από τη χρονική στιγμή it . 

2. Εάν κάποιο μήνυμα, που «ακούγεται» από τους κόμβους κατά τη διάρκεια της περιόδου i , 

καταδεικνύει κάποιο είδος ανακολουθίας μεταξύ των «γειτόνων», δηλαδή, μήνυμα που περιλαμβάνει 
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κοινοποίηση με σύνοψη φ φ′ ≠ , αίτηση για νέα δεδομένα ή πακέτο με δεδομένα, η ποσότητα ,m iτ  

λαμβάνει τιμή lτ  και μία νέα περίοδος ξεκινά. 

3. Με την έναρξη μίας χρονικής περιόδου i , εάν δεν παρατηρηθεί κάποια «ασυνέχεια» μεταξύ 

«γειτόνων» κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, η ποσότητα ,m iτ  λαμβάνει την τιμή 

, 1m i h( ),min 2 τ τ− . ⋅

Ο Trickle λαμβάνει υπόψη του την πυκνότητα στο ότι η παράμετρος  φράσσει τον αριθμό των 

κοινοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα σύνολο από κόμβους συμπιέζοντας τη μετάδοση 

πλεοναζόντων κοινοποιήσεων. Θεωρώντας, για παράδειγμα, την περίπτωση ενός μοντέλου δικτύου με 

απώλειες δεδομένων όπου όλοι οι κόμβοι βρίσκονται εντός εμβέλειας επικοινωνίας (single cell), μία 

κοινοποίηση με σύνοψη 

k

φ φ′ =  θα πραγματοποιηθεί το πολύ  φορές σε μία περίοδο k ,

2
m iτ

, ανεξάρτητα 

από την πυκνότητα του εν λόγω δικτύου. Στην περίπτωση δε ενός δικτύου με ένα πλήθος από ομάδες 

κόμβων (multi-cell network), ο αριθμός των μεταδόσεων advertisements φράσσεται από μία ποσότητα της 

τάξης του , όπου  ο αριθμός των κόμβων στο εκάστοτε cell ( )log n n [51]. Το κάτω όριο ,

2
m iτ

 για την τιμή 

 επιβάλλεται για αποφυγή του προβλήματος γνωστού ως short-listen problem. Σε ένα μη συγχρονισμένο 

δίκτυο μία χαμηλή τιμή για την παράμετρο  ελαττώνει την πιθανότητα για «άκουσμα» όμοιων 

κοινοποιήσεων από τους κόμβους με αποτέλεσμα την εκπομπή περίσσειας μηνυμάτων. Η δυναμική 

προσαρμογή του 

ir

ir

[,m iτ  στο εύρος ],l hτ τ  επιτρέπει τη γρήγορη μετάδοση κατά τη διάρκεια μίας 

αναβάθμισης (upgrade) και τη χαμηλή κατανάλωση πόρων σε μόνιμη κατάσταση, στη μεν πρώτη 

περίπτωση μειώνοντας, στη δε δεύτερη αυξάνοντας το ρυθμό εκπομπής advertisements.  

Με την υπηρεσία των κοινοποιήσεων ένας κόμβος μπορεί να διαπιστώσει εάν κάποιος από τους γείτονές 

του κατέχει ένα περασμένο object profile. Σε αυτή την περίπτωση ένας κόμβος (ο ίδιος ή κάποιος άλλος) 

πρέπει να μεταδώσει το νέο προφίλ. Ο τοπικός κανόνας που διέπει αυτή τη διεργασία για ένα κόμβο με 

έκδοση  είναι ο ακόλουθος: v

4. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος i  ο κόμβος μεταδίδει το προφίλ για την έκδοση v  τη χρονική 

στιγμή i it r+  μόνο εάν ελήφθη μία κοινοποίηση για έκδοση v v′ <  σε χρόνο ίσο ή μεγαλύτερο από 

it  και έλαβαν χώρα λιγότερες από k  προσπάθειες για αναβάθμιση του προφίλ στην έκδοση v .          

Η μέθοδος ενημέρωσης του προφίλ συνιστά μια μορφή ελεγχόμενου flooding παρέχοντας συγχρόνως μία 

αξιόπιστη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη της την πυκνότητα του δικτύου. Ακολουθώντας τις 

χρονικές περιόδους που ορίζονται από την υπηρεσία των κοινοποιήσεων και ενημερώνοντας το προφίλ 

μόνο εάν έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες από  πρόσθετες προσπάθειες για αναβάθμιση, αξιοποιούνται 

τα πλεονεκτήματα της μικρής περίσσειας και της γρήγορης μετάδοσης του Trickle ενώ η «επιδημική» του 

ιδιότητα εξασφαλίζει την τελική μετάδοση του ζητούμενου κώδικα σε όλους τους κόμβους. 

k
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Οι κανόνες που ορίστηκαν έως τώρα εξασφαλίζουν την τελική συνοχή των προφίλ στους κόμβους, 

επιτρέποντάς τους να πληροφορούνται για την ύπαρξη νεότερης έκδοσης και να αποφασίζουν ποιες σελίδες 

χρήζουν αναβάθμισης για την απόκτηση της εν λόγω έκδοσης. Ακολούθως εξετάζεται η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την αποστολή ή λήψη νέων σελίδων. Αρχικά, γίνεται αναφορά στους τοπικούς κανόνες 

και εν συνεχεία διερευνάται η συνεισφορά τους στη συνολική συμπεριφορά του αλγορίθμου. Στο Deluge οι 

κόμβοι πραγματοποιούν αίτηση για νέα δεδομένα μόνο σε έναν κόμβο  μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Οι κανόνες για ένα κόμβο με σύνοψη 

S

{ },vφ γ=  παρατίθενται ακολούθως: 

5. Λαμβάνοντας μία κοινοποίηση με v v′ =  και γ γ′ > , πραγματοποιείται μετάβαση στην κατάσταση 

Request εκτός και αν ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες δύο συνθήκες: 

i. Ελήφθη νωρίτερα αίτηση για μία σελίδα p γ≤  εντός χρονικού διαστήματος ,2 m it τ= ⋅ , ή 

ii. Ελήφθη νωρίτερα ένα πακέτο για σελίδα 1p γ≤ +  εντός διαστήματος ,m it τ= . 

6. Λαμβάνοντας αίτηση για δεδομένα σελίδας p γ≤  έκδοσης v , πραγματοποιείται μετάβαση στην 

κατάσταση Transmit. 

Η αξιοποίηση του μηχανισμού συμπίεσης του Trickle συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των 

αποστολέων και απλοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους κόμβους την κάθε χρονική στιγμή. 

Το μοναδικό στοιχείο που πυροδοτεί τον κόμβο R  να ζητήσει δεδομένα από τον κόμβο  είναι η λήψη 

κοινοποίησης διαθεσιμότητας μίας απαιτούμενης σελίδας. Επειδή ο Trickle περιορίζει τον αριθμό των 

εκπεμπόμενων κοινοποιήσεων σε ένα σύνολο κόμβων, κατ’ επέκταση περιορίζεται και ο αριθμός των εν 

δυνάμει αποστολέων κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος. Κατά τον αλγόριθμο Deluge, 

ένας κόμβος ζητά δεδομένα από αυτόν που κοινοποίησε πιο πρόσφατα την απαιτούμενη σελίδα. Εάν ο 

S

R  

«ακούσει» ένα πακέτο για την απαιτούμενη σελίδα, συμπιέζει τις όποιες αιτήσεις για μία ολόκληρη 

περίοδο και προσπαθεί να «ακούσει» όσο το δυνατόν περισσότερο. Το γεγονός αυτό προκαλεί και 

συμπίεση της προσπάθειας κόμβων να χριστούν αποστολείς κάτι που μπορεί να δημιουργήσει «μπλέξιμο» 

με το τρέχον σύνολο των αποστολέων.  

Σημαντική συνεισφορά του Deluge συνιστά η έμφαση της λειτουργίας του στην πολύπλεξη δεδομένων στο 

χώρο, όπως αναφέρθηκε σχετικά. Ο Deluge, μέσω των κόμβων που υποστηρίζουν την εν λόγω υπηρεσία, 

κοινοποιεί τη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων σελίδων ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 

σελίδες στο αντικείμενο, επιτρέποντας τη μετάδοση των πιο πρόσφατα ληφθέντων σελίδων ακόμα 

παραπέρα σε όλο το δίκτυο. Ο συνολικός ρυθμός εξυπηρέτησης αυξάνεται χωρίζοντας σε κομμάτια 

(pipelining) τη μετάδοση των σελίδων σε όλο το δίκτυο. Χωρίς την πολύπλεξη στο χώρο η μετάδοση σε 

ένα δίκτυο  αλμάτων απαιτεί  μεταδόσεις του αντικειμένου απαιτώντας συνολικό χρόνο της τάξης του 

. Αντίθετα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του pipeline επιτυγχάνεται χρόνος της τάξης του 

d d

objd S⋅ objd S+ . 

Διαισθητικά είναι ο χρόνος που απαιτείται έτσι ώστε το πρώτο bit πληροφορίας να διασχίσει όλο το δίκτυο 

συν το χρόνο που απαιτείται για το «καθάρισμα» του διαδρόμου του pipeline. Καθώς ο Deluge εστιάζει 

τόσο σε μεγάλης κλίμακας δίκτυα όσο και σε μεγάλου μεγέθους αντικείμενα, η πολύπλεξη στο χώρο 
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μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την απόδοση. Μειονέκτημα της παραπάνω μεθόδου αποτελεί το γεγονός 

ότι όλοι οι κόμβοι πρέπει να παραμείνουν ενεργοποιημένοι καθ’ όλη τη διαδικασία.  

Ο Deluge «λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα» για να εξασφαλίσει ότι η μετάδοση μίας σελίδας δε θα 

δημιουργήσει προβλήματα στις μεταδόσεις άλλων σελίδων και προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο 

οι δυνατότητες της πολύπλεξης. Πρωτίστως, ο Deluge «υποχρεώνει» τους κόμβους να «ζητούν» τις σελίδες 

σειριακά, δηλαδή, δε μπορεί να ζητηθεί η σελίδα  εάν δεν έχουν ληφθεί όλα τα δεδομένα για τις σελίδες 

. Αυτό το στοιχείο επιτρέπει στους γειτονικούς κόμβους να αξιοποιούν το μέσο μετάδοσης για να 

συνεργάζονται για τη λήψη της ίδιας σελίδας από το να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη λήψη 

διαφορετικών σελίδων. Με αυτήν την έννοια, ένας κόμβος δε χρειάζεται καν να μπει στη διαδικασία να 

«αποφασίσει» για το αν θα πρέπει να «απεμπλακεί» από την προσπάθεια λήψης μίας συγκεκριμένης 

σελίδας και να εστιάσει στη λήψη άλλων σελίδων. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι κόμβοι 

λαμβάνουν τις σελίδες σειριακά, κάθε κόμβος που κοινοποιεί σύνοψη με 

i

[ )0, i

pγ >  είναι σε θέση να παράσχει 

δεδομένα και για τη σελίδα p . 

Δεύτερον, η αποστολή της σελίδας p  θεωρείται πάντα υψηλότερης προτεραιότητας από την αποστολή 

μίας σελίδας p p′ > . Από τον τοπικό κανόνα 5. συνάγεται ότι οι κόμβοι δε μπορούν να προχωρήσουν σε 

αίτηση για τη σελίδα p  εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η λήψη δεδομένων για μία σελίδα p p′ < . Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.2, αυτός ο περιορισμός περιορίζει τις παρεμβολές μεταξύ κόμβων 

συμπεριλαμβανομένου και του προβλήματος κρυμμένου τερματικού (hidden terminal problem) που 

προκαλείται από μηνύματα προερχόμενα από τη μετάδοση διαφορετικών σελίδων. 

 

Εικόνα 4.2: Παράδειγμα πολύπλεξης στο χώρο 

4.3.2.2 Κατάσταση Request 

Ένας κόμβος στην κατάσταση Request (RX) είναι επιφορτισμένος με την αποστολή αιτήσεων για τη λήψη 

των πακέτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της σελίδας 1p γ= + . Κάθε αίτηση λειτουργεί ως 

μία SNACK (selective negative acknowledgement) όπου ένα διάνυσμα bits καθορίζει ποια πακέτα 

δεδομένων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σελίδας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πυκνότητα του 

δικτύου, οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω μίας τυχαίας διαδικασίας backoff. Αυτή η διαδικασία 

επιτρέπει την ελαχιστοποίηση συγκρούσεων με αιτήσεις από άλλους κόμβους καθώς και τη συμπίεση αν 

«ακούγονται» αιτήσεις ή πακέτα δεδομένων κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που εφαρμόζεται 

ο αλγόριθμος backoff. Αξιοποιώντας σωστά το μέσο μετάδοσης, οι αποκρίσεις στις αιτήσεις μοιράζονται 

μεταξύ των παραληπτών. 

Αφότου ένας κόμβος πραγματοποιήσει μία αίτηση, περιμένει απάντηση και συνεχίζει να στέλνει αιτήσεις 

εάν κάποιο από τα δεδομένα χαθούν στην πορεία. Οι κόμβοι ωστόσο δε στέλνουν απευθείας επακόλουθες 
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αιτήσεις αλλά μόνο αν διαπιστωθεί μία «περίοδος ησυχίας» ίση με ω  χρόνους μετάδοσης πακέτων. Η τιμή 

του ω  επιλέγεται έτσι ώστε η αποτυχία λήψης δύο πακέτων να μη λαμβάνεται ως «περίοδος ησυχίας». 

Ο Deluge, όπως έχει αναφερθεί σχετικώς, παρουσιάζει σθεναρότητα έναντι των ασύμμετρων συνδέσεων. 

Πρώτον, ένας κόμβος R  που λαμβάνει κοινοποιήσεις από ένα κόμβο  είναι δυνατό να μη μπορεί να 

στείλει αίτηση για δεδομένα σε αυτόν. Ο Deluge θέτει στον κόμβο ένα περιορισμό 

S

λ  αιτήσεων πριν 

μεταβεί στην κατάσταση Maintain. Ωστόσο, αν παρατηρηθεί κάποια πρόοδος, εκφραζόμενη με το ρυθμό 

λήψης δεδομένων και συγκεκριμένα εάν ξεπερνά ένα κατώφλι ( )0,1α ∈

S

, ο Deluge επιτρέπει στον κόμβο 

να συνεχίσει να στέλνει αιτήσεις. Επιπλέον, ο ρυθμός αποστολής αιτήσεων θα ελαττωθεί αφού θα μειωθεί 

ο ρυθμός αποστολής κοινοποιήσεων στη μόνιμη κατάσταση καθώς ο  δε θα γνωρίζει ότι ο R  δεν είναι 

ενημερωμένος. Δεύτερον, εάν ο  δε μπορεί να στείλει κοινοποιήσεις στον S R , ο R  δε θα στείλει στον  

αιτήσεις καθώς οι αιτήσεις στέλνονται μόνο ως απόκριση σε κοινοποιήσεις.  

S

Οι τοπικοί κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά ενός κόμβου στην κατάσταση Request παρατίθενται 

ακολούθως. Για ένα κόμβο  με σύνοψη n { },vφ γ= , ορίζεται ο  ως ο κόμβος που είναι υπεύθυνος για 

τη μετάβαση του  στην κατάσταση RX. 

S

n

1. Αν δε ληφθεί κάποια αίτηση ή πακέτο δεδομένων για χρονικό διάστημα txt T rω= ⋅ + , όπου r  είναι 

μία τυχαία τιμή με εύρος rτ , ο κόμβος εκπέμπει αίτηση στον S . 

2. Μετά από λ  αιτήσεις με ρυθμό λήψης πακέτων α α′ <  ο κόμβος μεταβαίνει στην κατάσταση 

Maintain ακόμα και αν η σελίδα 1γ +  δεν έχει ολοκληρωθεί. 

3. Αν έχουν ληφθεί όλα τα πακέτα για τη σελίδα p  και τα δεδομένα για τη σελίδα 1γ +  περνούν 

επιτυχώς τον έλεγχο CRC, η σελίδα θεωρείται ολοκληρωμένη και ο κόμβος μεταβαίνει στην 

κατάσταση Maintain. 

Σημειωτέον ότι ένας κόμβος δε χρειάζεται να είναι στην κατάσταση Request για να λάβει δεδομένα. Ο 

Deluge αξιοποιεί το μέσο μετάδοσης και τυχόν πακέτα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σελίδας 

1γ +  αποθηκεύονται ασχέτως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο κόμβος. 

4.3.2.3 Κατάσταση Transmit 

Ένας κόμβος που βρίσκεται στην κατάσταση Transmit (TX) είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση όλων των 

πακέτων που αιτήθηκαν για μία δοσμένη σελίδα (εξυπηρετώντας και τις πιθανές επακόλουθες αιτήσεις για 

δεδομένα για την ίδια σελίδα). Αφότου μεταδοθούν όλα τα πακέτα, ο κόμβος μεταβαίνει στην κατάσταση 

Maintain. Ο Deluge διαχειρίζεται τις αιτήσεις συνολικά ως την ένωση τυχόν νέων αιτήσεων με τις αιτήσεις 

που δεν έχουν εξυπηρετηθεί ακόμα. Τα πακέτα στέλνονται με τρόπο round-robin προκειμένου να επικρατεί 

ισονομία μεταξύ των αιτούντων. Συμβολίζοντας με Π  το σύνολο των πακέτων της σελίδας p  που έχουν 

ζητηθεί και αρχικοποιώντας το στην αίτηση που προκάλεσε τη μετάβαση του κόμβου στην κατάσταση TX, 

ορίζονται οι ακόλουθοι τοπικοί κανόνες για την εν λόγω κατάσταση: 
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1. Στη λήψη μίας αίτησης για πακέτα rx′Π  από τη σελίδα p , το σύνολο txΠ  μεταβάλλεται πλέον στο 

tx rx′ . Π Π∪

2. Ο κόμβος συνεχίζει να μεταδίδει τα πακέτα που περιλαμβάνονται στο σύνολο txΠ  με τρόπο round-

robin και αφαιρεί από το σύνολο τα πακέτα που στάλθηκαν μέχρις ότου Π =∅ , οπότε και ο κόμβος 

μεταβαίνει στην κατάσταση Maintain.       

4.4 Μεθοδολογία αξιολόγησης του Deluge 

Τα κριτήρια (metrics) που ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση του Deluge είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

με τη λειτουργία την οποία προορίζεται να επιτελέσει, δηλαδή, το network programming. Τα κριτήρια αυτά 

παρατίθενται ακολούθως σύμφωνα με τη σπουδαιότητά τους (υψηλότερη  χαμηλότερη): 

1. Αξιοπιστία. Κάθε Byte δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται ορθά από όλους τους κόμβους. 

2. Χρόνος Ολοκλήρωσης. Σε παρατάξεις WSNs, πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο οποιεσδήποτε 

διακοπές, που προκαλούνται από τη διαδικασία του network programming, στην πρωτεύουσα 

υπηρεσία του δικτύου. Στο στάδιο του προγραμματισμού η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ενημερώνει 

τους κόμβους σε μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να ελαττωθεί ο κύκλος της εκσφαλμάτωσης 

και των δοκιμών.  

3. Χρήση μνήμης RAM. Οι κόμβοι κατέχουν περιορισμένη διαθέσιμη μνήμη για την εκτέλεση των 

ποικίλων εφαρμογών γεγονός που επιδεινώνεται από την έλλειψη δυναμικής κατανομής της μνήμης 

στο λειτουργικό σύστημα TinyOS. 

4. Ενεργειακή Κατανάλωση. Οι κόμβοι υποχρεώνονται να λειτουργούν υπό αυστηρό ενεργειακό 

πλαίσιο κάτι που συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνεται χρήση ελάχιστης ποσότητας ενέργειας για την 

επιμήκυνση της «διάρκειας ζωής» του δικτύου. 

Ολόκληρος ο αλγόριθμος Deluge είναι υλοποιημένος στη γλώσσα προγραμματισμού nesC και προορίζεται 

για χρήση με το λειτουργικό σύστημα TinyOS. Η εκτέλεση του αλγορίθμου επιτρέπει την αξιολόγησή του 

υπό ποικίλες παραμέτρους (διάμετρος δικτύου, πυκνότητα, μέγεθος αντικειμένου) ενώ η αντίδρασή του ως 

προς αυτές τις παραμέτρους συμβάλλει στη σκιαγράφηση της δυναμικής συμπεριφοράς του πρωτοκόλλου. 

Για την αξιολόγηση και τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του Deluge αξιοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί 

μηχανισμοί. Πρώτον, χρησιμοποιήθηκε ένας χώρος (testbed) μετρίου μεγέθους αποτελούμενος από 

κόμβους Mica2-dot που υποστηρίζουν το λειτουργικό σύστημα TinyOS [57] και δεύτερον, το λογισμικό 

TOSSIM (bit-level node simulator) [32], [33]. Ο μεν πρώτος μηχανισμός παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό 

περιβάλλον· ο δε δεύτερος επιτρέπει το «στήσιμο» διαφόρων τοπολογιών με τη συμμετοχή εκατοντάδων 

κόμβων. 
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4.4.1 Δοκιμές σε πραγματικό χρόνο 

Ο χώρος δοκιμών, διαστάσεων 150ft*100ft (1ft = 0.30480m), περιελάμβανε 75 κόμβους Mica2-dot 

παραταγμένους μη ομοιόμορφα σε αυτόν [58]. Ιδανικά, ένας τέτοιος κόμβος δύναται να μεταδώσει περίπου 

37 πακέτα ανά δευτερόλεπτο, μεγέθους 36 Bytes το καθένα (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλίδων  

headers), μετά την κωδικοποίηση και την προσπέλαση του μέσου. Τοποθετώντας τον κόμβο-πηγή σε μία 

γωνία, η διάμετρος του δικτύου ισούται με 5 άλματα (hops). Η αξιοποίηση ειδικού υλικού για την 

ανάπτυξη μίας γέφυρας από UART σε TCP επιτρέπει στους κόμβους να λαμβάνουν και να στέλνουν 

μηνύματα μέσω TCP με χρήση προσαρμογέα Ethernet (back-channel). Δανείζοντας sockets (από ένα 

desktop) σε κάθε κόμβο πραγματοποιείται χρονικός προσδιορισμός (timestamping) κάθε μηνύματος που 

καταφτάνει στη UART με ακρίβεια της τάξης milliseconds και έτσι ανιχνεύεται η μετάδοση κάθε σελίδας. 

Με την ολοκλήρωση κάθε πειράματος επαληθεύεται η μετάδοση των συνολικών δεδομένων (ως προς την 

ακεραιότητά τους) μέσω του συνδέσμου TCP. 

4.4.2 Δοκιμές στο TOSSIM 

Πέρα όμως από τα πειράματα σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιήθηκε το λογισμικό TOSSIM (TinyOS 

SIMulator). Το εν λόγω λογισμικό πραγματοποιεί compilation απευθείας από το δέντρο του TinyOS χωρίς 

να απαιτείται κάποια αλλαγή στον κώδικα και προσομοιάζει την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων σε 

επίπεδο bit. Επειδή ο προσομοιωτής αυτός μοντελοποιεί προηγούμενη γενιά υλικού (mica series), τα 

προκύπτοντα αποτελέσματα δεν ταυτίζονται απόλυτα με τα αντίστοιχα πειραματικά αλλά η αξιοποίησή 

τους συμβάλλει στην αποτίμηση της συνολικής συμπεριφοράς του αλγορίθμου. Ακολούθως η συζήτηση 

επικεντρώνεται στο μοντέλο ραδιοεπικοινωνίας που αξιοποιεί ο TOSSIM καθώς η ραδιοεπικοινωνία (το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό σε ένα WSN) αποτελεί το πλέον καθοριστικό στοιχείο στην προσομοίωση 

της λειτουργίας του Deluge.  

Η συγκέντρωση επαρκών λεπτομερειών κατά την προσομοίωση της επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων είναι 

απαραίτητη καθώς η συμπεριφορά των πρωτοκόλλων μετάδοσης (άρα και του Deluge) συνδέεται στενά με 

παράγοντες χαμηλού επιπέδου. Σε αντίθεση με άλλους προσομοιωτές, ο TOSSIM καταγράφει με μεγάλη 

ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις στο δίκτυο σε επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (data-link level) καθώς και 

ολόκληρη τη στοίβα δικτύου του TinyOS και όλων των πολύπλοκων συμπεριφορών αυτής, 

συμπεριλαμβανομένων των χρονικών καθυστερήσεων στη μετάδοση των πακέτων και των backoff 

διαδικασιών σε επίπεδο CSMA MAC, των ελέγχων CRC, του συγχρονισμού πομπού-δέκτη, του χρονισμού 

που διαφέρει από υλικό σε υλικό, της μεθόδου κωδικοποίησης των πακέτων SECDED (Single-Error-

Correcting and Double-Error-Detecting, κωδικοποίηση κατά Hamming) και των διαδικασιών 

acknowledgement σε επίπεδο σύνδεσης δεδομένων. Το κύριο πλεονέκτημα της προσομοίωσης σε επίπεδο 

bit έγκειται στο ότι οι διαδικασίες αποστολής και λήψης bit ελέγχουν τις ενέργειες κάθε επιπέδου χωρίς να 

μοντελοποιούν κάθε επίπεδο με χρήση ενός συγκεκριμένου (για κάθε επίπεδο) συνόλου από παραμέτρους.  
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Το δίκτυο παριστάνεται ως ένας σταθμισμένος και σαφώς προσανατολισμένος γράφος  που 

παραμένει στατικός σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Κάθε κορυφή 

( ,G V E= )
v V′∈  αντιπροσωπεύει έναν 

κόμβο ενώ κάθε ακμή  καθορίζει ένα συγκεκριμένο BER (Bit-Error Rate) στην κατεύθυνση από 

τον κόμβο  στον . Η ποσότητα BER εκφράζει την πιθανότητα να αλλάξει τιμή ένα bit κατά τη 

μεταφορά του από τον  στον . Κάθε ποσότητα BER επιλέγεται βάσει της απόστασης μεταξύ δύο 

κόμβων και σύμφωνα με μία τυχαία κατανομή που προήλθε από εμπειρικά δεδομένα για κόμβους της 

σειράς MICA. Η εικόνα 4.3 δείχνει το βαθμό απωλειών πακέτων αυτού του μοντέλου (MICA) συναρτήσει 

της απόστασης για τιμές που εξήχθησαν από ένα πείραμα στο TOSSIM. Καθορίζοντας το BER για κάθε 

κορυφή ξεχωριστά, λαμβάνονται υπόψη οι ασύμμετρες συνδέσεις (κρίσιμο πρόβλημα στα WSNs) όπου το 

BER για την ακμή (  διαφέρει αισθητά από το BER για την ακμή 

( ),u v E∈

v
u

),u v

u
v

( ),v u . 

 

Εικόνα 4.3: Δείκτης απωλειών πακέτων συναρτήσει της απόστασης στο TOSSIM 

Το λογισμικό TOSSIM διαχειρίζεται τη μετάδοση ενός bit ως ένα ξεχωριστό γεγονός. Εάν ένας κόμβος 

λαμβάνει δεδομένα από περισσότερους του ενός αποστολείς την ίδια χρονική στιγμή, η ένωση αυτών των 

δεδομένων λαμβάνεται ως αποτέλεσμα. Συνεπώς, προβλήματα που σχετίζονται με τις ασύρματες 

επικοινωνίες και λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο (παρεμβάσεις, πρόβλημα κρυμμένου τερματικού) 

μπορούν να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Ωστόσο, κατά την προσομοίωση γίνονται 

κάποιες απλουστεύσεις σε σχέση με τον «πραγματικό κόσμο». Για παράδειγμα, η εμβέλεια μετάδοσης 

κάθε κόμβου είναι ομοιόμορφη εντός μίας ακτίνας 50ft. Αυτό υποδηλώνει ότι, ενώ ένας γειτονικός κόμβος 

μπορεί να έχει χαμηλότερο BER, είναι αδύνατο να βελτιωθεί το σήμα ενός πιο μακρινού κόμβου. Αυτό το 

στοιχείο δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό συγκριτικά με συστήματα πραγματικού χρόνου όπου το σήμα 

εξασθενεί σε πολυωνυμικό βαθμό με την απόσταση. 

4.5 Μετάδοση δεδομένων με χρήση του Deluge 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση της διαδικασίας μετάδοσης δεδομένων αξιοποιώντας το 

πρωτόκολλο Deluge και παρουσίαση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνολικής συμπεριφοράς του 

πρωτοκόλλου τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε περιβάλλον προσομοίωσης. 
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4.5.1 Αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο 

Σε καθένα από τα πειράματα που διεξήχθησαν υλοποιείται το ακόλουθο σενάριο. Αρχικά, όλοι οι κόμβοι 

(πλην ενός) παρατάσσονται και λειτουργούν στη μόνιμη κατάσταση, δηλαδή, κατέχουν την ίδια έκδοση  

του προφίλ του αντικειμένου και το ίδιο σύνολο ολοκληρωμένων σελίδων για την έκδοση . Ο 

εναπομείναντας κόμβος αναλαμβάνει το ρόλο της πηγής. Αρχικά αποσυνδεδεμένος από την παράταξη των 

κόμβων, ο εν λόγω κόμβος λαμβάνει μέσω σύνδεσης με ένα desktop ένα νέο αντικείμενο έκδοσης 

v

v v

v

′ >  

με την ηλικία όλων των σελίδων ρυθμισμένη στο 0. Το πείραμα ξεκινά με την εισαγωγή της πηγής στο 

δίκτυο των κόμβων για την έναρξη της διαδικασίας της μετάδοσης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη 

κάθε σελίδας από κάθε κόμβο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την πρώτη κοινοποίηση που 

πραγματοποιήθηκε από την πηγή. Σημειωτέον ότι καμία άλλη υπηρεσία, εκτός από αυτές που απαιτούνται 

από το Deluge, δε λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια κάθε πειράματος. Στην τρέχουσα υλοποίηση, κάθε 

σελίδα περιλαμβάνει 1104 Bytes (48 πακέτα δεδομένων ανά σελίδα και κάθε πακέτο έχει ωφέλιμο φορτίο 

23 Bytes). Όσον αφορά στην κατάσταση Maintain, οι παράμετροι lτ  και hτ  λαμβάνουν τιμές 2 και 60 

δευτερόλεπτα αντίστοιχα ενώ . Σχετικά με τις αιτήσεις, θεωρείται ότι 1k = 0.5rτ = , 2λ =  και 8ω = .   

Σε κάθε δοκιμή τα δεδομένα ελήφθησαν σωστά και χωρίς ελλείψεις από όλους τους κόμβους. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 4.4. Η εικόνα 4.4(α) δείχνει το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης για 10 

μεταδόσεις όταν μεταβάλλεται το μέγεθος του αντικειμένου με διαστήματα εμπιστοσύνης 95%. Ο χρόνος 

ολοκλήρωσης παρουσιάζει γραμμική συμπεριφορά με το μέγεθος του αντικειμένου. Στην εν λόγω 

παράταξη ο Deluge μεταδίδει κατά μέσο όρο 88.4 Bytes/second. Για την κατανόηση των θετικών 

επιπτώσεων του μηχανισμού πολύπλεξης, παρατίθεται η διακεκομμένη γραμμή με χρόνους ολοκλήρωσης 

χωρίς αξιοποίηση της πολύπλεξης (πολλαπλασιάζοντας το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης για μία σελίδα με τον 

αριθμό των σελίδων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο). Χωρίς την πολύπλεξη ο χρόνος ολοκλήρωσης 

αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 31%. Εξάλλου, προσδοκάται ότι η πολύπλεξη βελτιώνει ακόμα 

περισσότερο τους χρόνους ολοκλήρωσης σε μεγαλύτερα δίκτυα όπου δίνεται η δυνατότητα για ακόμα 

περισσότερες παράλληλες μεταδόσεις. 

Η εικόνα 4.4(β) δείχνει την κατανομή των χρόνων ολοκλήρωσης για τους κόμβους ατομικά για τα ίδια 

πειράματα (10 στο σύνολο). Όλοι οι κόμβοι έχουν χρόνο ολοκλήρωσης μεγαλύτερο από 220 αλλά λιγότερο 

από 275 δευτερόλεπτα. Σημειωτέον ότι το μέσο εύρος του χρόνου ολοκλήρωσης για μία και μόνο εκτέλεση 

είναι  δευτερόλεπτα. Το στενό εύρος των χρόνων ολοκλήρωσης είναι άμεσο αποτέλεσμα της 

πολύπλεξης, όπου το εύρος των χρόνων ολοκλήρωσης αντιπροσωπεύει το χρόνο που απαιτείται για να 

«καθαριστεί» το κανάλι (pipeline) και είναι απαραίτητα ο χρόνος που απαιτείται για τη διάδοση μίας 

σελίδας. 

18.6 2.6±

Για την καλύτερη κατανόηση του είδους και του αριθμού των μηνυμάτων που μεταδίδονται κατά τη 

διαδικασία διάδοσης, μετρήθηκε ο αριθμός των εκπομπών κάθε τύπου μηνύματος σε κάθε κόμβο για τη 

μετάδοση ενός αντικειμένου 20 σελίδων και στους 75 κόμβους. Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.4(γ), 18% 
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των μεταδιδόμενων μηνυμάτων είναι μηνύματα ελέγχου και το υπόλοιπο 82% αντιστοιχεί σε πακέτα 

δεδομένων. 

Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν στα μηνύματα κοινοποιήσεων, προκύπτει το 

ιστόγραμμα με το μέσο ρυθμό μετάδοσης κοινοποιήσεων για κάθε κόμβο διαιρώντας τον αριθμό των 

μηνυμάτων κοινοποιήσεων (για κάθε κόμβο) με τον αντίστοιχο χρόνο ολοκλήρωσης. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.4(δ), ο μέσος ρυθμός μετάδοσης κοινοποιήσεων είναι 0.048 packets/second ενώ η διάμεσος είναι 

0.042 packets/second. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού συμπίεσης 

μηνυμάτων κοινοποιήσεων. Χωρίς το μηχανισμό συμπίεσης κάθε κόμβος θα μετέδιδε με ρυθμό 0.5 

packets/second, δηλαδή, περισσότερο από δέκα φορές το μέσο ρυθμό με χρήση συμπίεσης. 

Η εικόνα 4.4(ε) δείχνει ένα ιστόγραμμα βασιζόμενο στον αριθμό των μεταδόσεων μηνυμάτων αιτήσεων για 

κάθε κόμβο. Ο μέσος αριθμός  για όλους τους κόμβους είναι 10.52 πακέτα ενώ η διάμεσος είναι 8. Ομοίως, 

αυτοί οι μικροί αριθμοί αποδεικνύουν τη χρηστική αξία του μηχανισμού συμπίεσης των μηνυμάτων 

αιτήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 20 σελίδες στο αντικείμενο, πολλοί κόμβοι δεν εξέπεμψαν 

αιτήσεις για να λάβουν ολόκληρες σελίδες. Στην πράξη, περισσότεροι από τους μισούς κόμβους εξέπεμψαν 

λιγότερες από 10 αιτήσεις κάτι που σημαίνει ότι οι κόμβοι αυτοί αξιοποίησαν το κανάλι μετάδοσης και δε 

μετέδωσαν αιτήσεις για να λάβουν την πλειονότητα των σελίδων. Ορισμένοι κόμβοι έστειλαν πολύ 

περισσότερες αιτήσεις και αυτό συνέβη λόγω της κακής ποιότητας σύνδεσης με τους γειτονικούς κόμβους. 

Τέλος, υπολογίστηκε ο αριθμός των πακέτων δεδομένων που ελήφθησαν προκειμένου να υπολογιστεί η 

αναλογία του παραπάνω όρου με τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων πακέτων δεδομένων. Η εικόνα 

4.4(στ) δείχνει ένα ιστόγραμμα της αναλογίας αυτής για κάθε κόμβο. Ο ελάχιστος αριθμός των πακέτων 

δεδομένων που απαιτούνται προκύπτει εάν πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των πακέτων ανά σελίδα με το 

πλήθος των σελίδων. Κατά μέσο όρο ένας κόμβος λαμβάνει περίπου 3.35 φορές τον ελάχιστο αριθμό των 

πακέτων δεδομένων που απαιτούνται ενώ οι μισοί λαμβάνουν λιγότερο από 3.34 φορές τον ελάχιστο 

αριθμό. Αυτή η περίσσεια δεδομένων οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός μόνο καναλιού, το οποίο 

αξιοποιείται από το σύνολο των κόμβων. Σε μία απλή γραμμική παράταξη κόμβων, όπως αυτή που 

φαίνεται στην εικόνα 4.2, αναμένεται για ένα κόμβο να λάβει δύο φορές τον ελάχιστο αριθμό, μία φορά 

από το «γονέα» του και άλλη μία «ακούγοντας» το «παιδί» του να μεταδίδει τα δεδομένα ακόμα παραπέρα. 

Σε μία πυκνή γραμμική τοπολογία θεωρείται ότι ένας κόμβος θα λάβει περίπου τρεις φορές τον ελάχιστο 

αριθμό καθώς ένας γειτονικός κόμβος μπορεί να μεταδώσει ξανά τα δεδομένα εκ μέρους του επειδή 

βρίσκεται στην ίδια ομάδα (cell) με αυτόν. Σε μία μη γραμμική τοπολογία εκτιμάται ότι ένας κόμβος θα 

λάβει περίπου τρεις με πέντε φορές τον ελάχιστο αριθμό καθώς μπορεί να έχει περισσότερους «γείτονες» 

που θα απαιτηθεί να στείλουν ξανά κάποια δεδομένα. Στα πειράματα που περιγράφηκαν παραπάνω 

κανένας από τους κόμβους δεν έλαβε περισσότερες από πέντε φορές την ποσότητα των απαιτούμενων 

πακέτων δεδομένων. Ορισμένοι κόμβοι έλαβαν μικρότερη περίσσεια δεδομένων καθώς αυτοί εντοπίζονται 

στην άκρη της παράταξης.             
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Εικόνα 4.4: Πειραματικά αποτελέσματα  

4.5.2 Αποτελέσματα στο TOSSIM 

Τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά αλλά δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή πειραμάτων σε 

δίκτυα μεγάλης κλίμακας (μεγάλου μεγέθους). Σε αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε η αξιοποίηση του 

λογισμικού TOSSIM με την αξιολόγηση και διερεύνηση της συμπεριφοράς του Deluge για δίκτυα 

μεγέθους τάξεως εκατοντάδων κόμβων και δεκάδων αλμάτων. Αρχικά, θα γίνει μία προσπάθεια 

αποτίμησης της απόδοσης της διαδικασίας της μετάδοσης για ποικίλες διαμέτρους και πυκνότητες καθώς 

και για διάφορα μεγέθη αντικειμένων σε τοπολογίες πλέγματος (grid/square topologies). Εν συνεχεία, θα 

αναλυθεί η δυναμική συμπεριφορά της διαδικασίας μετάδοσης προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο ο Deluge αλληλεπιδρά με τις ποικίλες παραμέτρους. Τέλος, θα εκτιμηθεί η απόδοση του αλγορίθμου 

σε ένα γραμμικό δίκτυο. 

4.5.2.1 Αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης του Deluge 

Στο παρόν τμήμα αξιολογείται γενικά η απόδοση του αλγορίθμου σε τοπολογίες πλέγματος. Ο κώδικας που 

χρησιμοποιήθηκε στα διάφορα σενάρια προσομοίωσης ήταν σε γενικές γραμμές ίδιος με τον αντίστοιχο 

στις δοκιμές σε πραγματικό χρόνο συμπεριλαμβανομένων και των τιμών των παραμέτρων (παράγραφος 

4.5.1) εκτός από την υπόθεση ότι η κάθε σελίδα απαρτίζεται από 24 και όχι 48 πακέτα. Η υπόθεση αυτή 

αποσκοπεί στην ελάττωση του χρόνου εκτέλεσης των προσομοιώσεων στο TOSSIM χωρίς όμως να 

εμποδίζεται η προσπάθεια κατανόησης των συνεπειών που απορρέουν από τη διαδικασία μετάδοσης 

πολλαπλών σελίδων. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο Deluge απαιτεί από τους κόμβους να έχουν διαρκώς 

ενεργοποιημένη τη λειτουργία της ραδιοεπικοινωνίας, καθίσταται σαφές ότι η πλειονότητα της ενέργειας 

καταναλώνεται όταν οι κόμβοι «ακούν» στο κανάλι για δεδομένα. Συνεπώς, ενεργειακή κατανάλωση και 

χρόνος ολοκλήρωσης είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. 
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Η εικόνα 4.5(α) δείχνει το συνολικό χρόνο μετάδοσης για διάφορα μεγέθη αντικειμένων σε τοπολογίες 

πλέγματος ποικίλων διαμέτρων. Η πυκνότητα του δικτύου διατηρείται σταθερή με τους κόμβους να 

απέχουν μεταξύ τους 15ft. Για διαμέτρους δικτύου μικρότερες από 8 άλματα, ο χρόνος μετάδοσης είναι 

περίπου ίσος με το γινόμενο της διαμέτρου του δικτύου με το μέγεθος του αντικειμένου. Σε περιπτώσεις 

διαμέτρων μεγαλύτερων από 8 άλματα, οι χρόνοι μετάδοσης αντικειμένων πολλαπλών σελίδων είναι 

περίπου ίσοι με τους αντίστοιχους για μία μόνο σελίδα, αποτέλεσμα της αξιοποίησης του μηχανισμού 

πολύπλεξης (ο χρόνος μετάδοσης ισούται με το άθροισμα της διαμέτρου του δικτύου με το μέγεθος του 

αντικειμένου). Η εικόνα 4.5(β) δείχνει τους χρόνους μετάδοσης για διάφορα μεγέθη αντικειμένου σε ένα 

πλέγμα κόμβων  και από τη μορφή της γραφικής παράστασης φαίνεται ότι ο χρόνος παρουσιάζει 

γραμμική συμπεριφορά συναρτήσει του μεγέθους του αντικειμένου. Η εικόνα 4.5(γ) αποδεικνύει ότι τυχόν 

αύξηση στην πυκνότητα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη γενική απόδοση. 

20 20×

 

Εικόνα 4.5: Αποτελέσματα προσομοιώσεων για τοπολογίες πλέγματος 

4.5.2.2 Διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς του Deluge 

Στο παρόν τμήμα διερευνάται η γενική συμπεριφορά της διαδικασίας μετάδοσης του πρωτοκόλλου σε 

τοπολογίες πλέγματος. Η εικόνα 4.6 δείχνει τη μετάδοση μίας σελίδας με αφετηρία έναν κόμβο 

τοποθετημένο σε μία γωνία σε ένα δίκτυο 20 20×  με τους κόμβους να απέχουν μεταξύ τους 15ft και είναι 

αντιπροσωπευτική όλων των άλλων πειραμάτων παρόμοιων τοπολογιών. Οι εικόνες 4.6(α)–4.6(γ) δείχνουν 

την εξέλιξη της διαδικασίας μετάδοσης σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Η εικόνα 4.6(δ) συνοψίζει το 

χρόνο ολοκλήρωσης για όλους τους κόμβους. Στην εν λόγω τοπολογία η διαδικασία μετάδοσης 

παρουσιάζει μία λίγο πολύ αναμενόμενη συμπεριφορά, δηλαδή, εξελίσσεται προοδευτικά (κατά κύματα) με 

ένα σχεδόν σταθερό ρυθμό από γωνία σε γωνία. Οι τυχόν ανωμαλίες οφείλονται στους μη ομοιόμορφους 

βαθμούς απωλειών και στα φαινόμενα ανταγωνισμού που λαμβάνουν χώρα στις ασύρματες επικοινωνίες.  
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Εικόνα 4.6: Αποτελέσματα προσομοιώσεων για 1 σελίδα σε τοπολογία πλέγματος 20x20  

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν εάν αυξηθεί η πυκνότητα του δικτύου. Επαναλαμβάνεται η 

προσομοίωση για την ίδια τοπολογία αλλά με τους γειτονικούς κόμβους να απέχουν πλέον μεταξύ τους 

10ft (αύξηση της πυκνότητας κατά 2.25 φορές). Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.6(ε), η διαδικασία μετάδοσης 

αρχικά είναι ίδια με αυτήν στην προηγούμενη περίπτωση (αραιότερο τοπολογία). Ωστόσο, όσο περνάει ο 

χρόνος, η μετάδοση κατά μήκος της διαγωνίου επιβραδύνεται σημαντικά ενώ συνεχίζεται η γρήγορη 

μετάδοση στην άκρη καλύπτοντάς την ολόκληρη προτού αρχίσει να κλίνει προς το κέντρο. 

Για την κατανόηση της συμπεριφοράς του μηχανισμού πολύπλεξης παρατίθεται η εικόνα 4.7, που δείχνει 

τη μετάδοση ενός αντικειμένου, αποτελούμενου από πέντε σελίδες, και στις δύο περιπτώσεις (αραιή και 

πυκνή). Για πολλαπλές σελίδες, είναι προφανής η πολύπλοκη συμπεριφορά ως προς την εξέλιξη της 

διαδικασίας ακόμα και στην αραιή περίπτωση. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά την αραιή περίπτωση για τη 

μετάδοση μίας μόνο σελίδας, φαίνεται ότι η μετάδοση κατά μήκος της διαγωνίου είναι ελαφρώς βραδύτερη 

από τη μετάδοση στην άκρη, γεγονός που εξηγεί την ύπαρξη ενός γραμμικού μετώπου κύματος 

(wavefront). Η διαφορά στους χρόνους μετάδοσης δεν είναι αρκετή για να φανεί ξεκάθαρα η συμπεριφορά 

που παρατηρείται στην περίπτωση της πυκνής τοπολογίας. Ωστόσο, στην περίπτωση μετάδοσης 

πολλαπλών σελίδων, η καθυστέρηση στη λήψη των δεδομένων από τους κόμβους που εντοπίζονται στο 

κέντρο της τοπολογίας προκαλεί την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος και γι’ αυτό η 

συμπεριφορά είναι όμοια με αυτή στην πυκνή τοπολογία. Στην περίπτωση της πυκνής τοπολογίας, η 

συμπεριφορά καθίσταται πιο ξεκάθαρη. 
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Εικόνα 4.7: Αποτελέσματα προσομοιώσεων για 5 σελίδες σε τοπολογία πλέγματος 20x20 

Για μια πιο λεπτομερή διερεύνηση αυτής της συμπεριφοράς παρατίθεται η εικόνα 4.8(α) που δείχνει το 

ρυθμό μετάδοσης για μία σελίδα στην άκρη και κατά μήκος της διαγωνίου. Για τη σχεδίαση των γραφικών 

παραστάσεων χρησιμοποιούνται οι χρόνοι μετάδοσης των κόμβων εκείνων που βρίσκονται στις θέσεις 

( ) [ ],0 0,19i i∀ ∈  καθώς και εκείνων που τοποθετούνται κατά μήκος της διαγωνίου ( ) [ ], 0,i i i∀ ∈ 19

)

 για 

τη σκιαγράφηση της διαδικασίας μετάδοσης κατά μήκος της άκρης και κατά μήκος της διαγωνίου 

αντίστοιχα. Οι χρόνοι αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Με την έναρξη 

της διαδικασίας, οι ρυθμοί αυτοί κατά μήκος της άκρης και κατά μήκος της διαγωνίου είναι όμοιοι. 

Ωστόσο, ο ρυθμός μετάδοσης κατά μήκος της διαγωνίου «πέφτει» περίπου στο 20% του αρχικού ρυθμού 

όταν η μετάδοση φτάσει στον κόμβο . Ο εν λόγω ρυθμός μετάδοσης παραμένει σχεδόν σταθερός 

μετά τη σχετική ελάττωση. 

(5,5

 

Εικόνα 4.8: Αποτελέσματα προσομοιώσεων για μία σελίδα  

Η κύρια αιτία αυτής της συμπεριφοράς είναι το πρόβλημα του κρυμμένου τερματικού το οποίο λαμβάνει 

χώρα όταν δύο κόμβοι A  και  που βρίσκονται εντός της εμβέλειας ενός τρίτου κόμβου C B  αδυνατούν να 

συντονίσουν τις μεταδόσεις τους προκαλώντας συγκρούσεις δεδομένων όταν και οι δύο κόμβοι επιχειρούν 

να στείλουν μηνύματα στον B . Οι κόμβοι που είναι τοποθετημένοι στο κέντρο του δικτύου έχουν 

περισσότερους γειτονικούς κόμβους και άρα μεγαλύτερη πιθανότητα συγκρούσεων μηνυμάτων συγκριτικά 
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με τους κόμβους που βρίσκονται στην άκρη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικοί κόμβοι απέχουν μεταξύ 

τους 10ft και ότι η εμβέλεια μετάδοσης στο TOSSIM είναι 50ft, γίνεται κατανοητή η σημαντική μείωση 

του ρυθμού μετάδοσης στον κόμβο ( , καθώς αυτός μαζί με τους υπόλοιπους κόμβους που βρίσκονται 

στο κέντρο έχουν εντός εμβέλειας επικοινωνίας την πλειονότητα των κόμβων του δικτύου. 

)

) )

5,5

Για τη σκιαγράφηση του φαινομένου της παρέμβασης, μετρήθηκε ο αριθμός των εκπομπών εντός 

εμβέλειας μετάδοσης και ο αριθμός των ληφθέντων μηνυμάτων που πέρασαν από τον έλεγχο CRC. Οι 

εικόνες 4.9(α) και 4.9(β) δείχνουν τον αριθμό κάθε είδους μηνυμάτων που στάλθηκαν από τους κόμβους 

 και  αντίστοιχα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο κόμβος (2, 2 (5,5 ( )5,5  παρουσιάζει μεγαλύτερο αριθμό 

εκπομπών καθιστώντας πιθανότερη την εμφάνιση συγκρούσεων. Οι εικόνες 4.9(γ) και 4.9(δ) αποτελούν 

γραφικές παραστάσεις του αριθμού των ληφθέντων μηνυμάτων που περνούν από CRC. Παρόλο που ο 

ρυθμός εκπομπών εντός της εμβέλειας του κόμβου ( )5,5  είναι μεγαλύτερος, ο ρυθμός των ορθώς 

ληφθέντων μηνυμάτων είναι στην καλύτερη περίπτωση ο μισός από αυτόν του κόμβου ( )2, 2 , 

καταδεικνύοντας τα αρνητικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων. 

 

Εικόνα 4.9: Αριθμός σταλμένων και ληφθέντων μηνυμάτων  

Η αντίδραση του Deluge στο φαινόμενο των συγκρούσεων επηρεάζεται από ένα πιο δυσδιάκριτο 

πρόβλημα. Ο Deluge, όπως προαναφέρθηκε, συνιστά ένα πρωτόκολλο που λαμβάνει υπόψιν του την 

πυκνότητα του δικτύου. Συγκεκριμένα, εκτιμά την πυκνότητα το δικτύου «ακούγοντας» τα παρόμοια 

πακέτα που «κυκλοφορούν» στο δίκτυο και συμπιέζοντάς τα με την αξιοποίηση μεθόδου γραμμικού 

backoff (linear backoff). Όταν το κανάλι φτάνει στον κορεσμό, ο μεγάλος αριθμός συγκρούσεων μπορεί να 

οδηγήσει τον εν λόγω μηχανισμό σε λάθος εκτίμηση του αριθμού των γειτόνων (υποτίμηση). Αυτό 

πρακτικά συνεπάγεται την εκπομπή περισσότερων πλεοναζόντων μηνυμάτων, άρα και περισσότερες 

συγκρούσεις. Συνεπώς, το δίκτυο οδηγείται σε κατάρρευση λόγω της μεγάλης συμφόρησης. Παρόλο που ο 

Deluge «δανείζεται» τους μηχανισμούς συμπίεσης από τον αλγόριθμο Trickle, υπάρχει κάποια ουσιώδης 

διαφορά η οποία έγκειται στο ότι ο Deluge αξιοποιεί τη χωρητικότητα του κοντινού καναλιού (near 

channel capacity) για τη γρήγορη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Οι συγγραφείς του Trickle 

εξέτασαν την απόδοση του αλγορίθμου για ένα σχετικά χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Η εικόνα 

4.9(β) δείχνει ότι ο ρυθμός μετάδοσης κοινοποιήσεων αυξάνεται αναλογικά ως προς κάποια άλλη 

δραστηριότητα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Deluge «υποτιμά» την πυκνότητα του δικτύου. 
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Για τον έλεγχο της απόδοσης του Deluge όταν το κανάλι δεν οδηγείται σε κορεσμό, επιλέχθηκε να αυξηθεί 

ο χρόνος της διαδικασίας backoff για μία αίτηση. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εν λόγω επιλογή είναι τρεις 

και αναλύονται ακολούθως. Πρώτον, η μείωση του ρυθμού εκπομπής αιτήσεων οδηγεί σε ελάττωση του 

αριθμού των κόμβων (στους οποίους στάλθηκαν οι αιτήσεις) που ξεκινούν να εκπέμπουν τα δεδομένα που 

αιτήθηκαν. Δεύτερον, σε αντίθεση με τα μηνύματα δεδομένων, τα μηνύματα αιτήσεων μπορούν να 

σταλούν από οποιονδήποτε κόμβο που απαιτεί νέα δεδομένα. Συνεπώς, προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός 

αιτούντων και είναι πολύ πιθανό ότι τα μηνύματα αιτήσεων θα αυξήσουν τον αριθμό των συγκρούσεων 

εξαιτίας του προβλήματος του κρυμμένου τερματικού. Επειδή οι αιτήσεις στέλνονται σε ένα και μόνο 

κόμβο και συγκεκριμένα σε αυτόν που κοινοποίησε πιο πρόσφατα τη σύνοψή του, είναι εξαιρετικά απίθανο 

πολλοί κόμβοι σε μία ορισμένη περιοχή να αρχίζουν να εκπέμπουν δεδομένα. Τέλος, η εικόνα 4.9(δ) 

δείχνει ότι τα μηνύματα αιτήσεων μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ σε αριθμό τα μηνύματα δεδομένων για 

εκείνους τους κόμβους που «υποφέρουν» από μικρούς χρόνους λήψης δεδομένων. Ελαττώνοντας την 

«κυκλοφορία» των αιτήσεων επιτυγχάνεται η αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του καναλιού για την 

«κυκλοφορία» δεδομένων στο δίκτυο.          

Στην εικόνα 4.8(β) συγκρίνεται η μετάδοση μίας μόνο σελίδας κατά μήκος της άκρης και κατά μήκος της 

διαγωνίου για τιμή της παραμέτρου rτ  ίση με 1 δευτερόλεπτο με την αντίστοιχη για την αρχική τιμή της 

rτ  (0.5 δευτερόλεπτα). Διπλασιάζοντας την rτ , ο ρυθμός μετάδοσης κατά μήκος της διαγωνίου 

βελτιώνεται κατά περίπου 2.7 φορές ενώ η μετάδοση κατά μήκος της άκρης διατηρείται περίπου σταθερή, 

βελτιώνοντας συνολικά την απόδοση της διαδικασίας μετάδοσης. Στην συνέχεια, αυξάνεται η τιμή της rτ  

σε 2 δευτερόλεπτα. Η εικόνα 4.8(γ) συγκρίνει τη μετάδοση μίας μόνο σελίδας κατά μήκος της άκρης και 

της διαγωνίου αντίστοιχα για την εν λόγω τιμή της rτ  με την αντίστοιχη για rτ  ίση με 0.5 δευτερόλεπτα. 

Παρόλο που ο ρυθμός μετάδοσης κατά μήκος της διαγωνίου βελτιώνεται ελαφρώς σε σύγκριση με τον 

αρχικό έλεγχο, δε συνάδει με την απόδοση του Deluge για rτ  ίση με ένα δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός 

μετάδοσης κατά μήκος της άκρης είναι χειρότερος συγκριτικά με οποιαδήποτε από τις δύο προηγούμενες 

δοκιμές, δηλαδή, μειώνεται η απόδοση του αλγορίθμου συνολικά. Σημειωτέον ότι ο ρυθμός μετάδοσης 

κατά μήκος της διαγωνίου ελαττώνεται μόνο κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη κατά μήκος της άκρης 

ενώ στο αρχικό πείραμα (0.5 δευτερόλεπτα) η εν λόγω μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 80%. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι περιορίζοντας την αξιοποίηση του καναλιού εξαλείφεται το πρόβλημα του 

κρυμμένου τερματικού και ελαχιστοποιείται η διαφορά μεταξύ των ρυθμών μετάδοσης κατά μήκος της 

άκρης και κατά μήκος της διαγωνίου αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν ελαττώνεται ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης 

(εκ των πρωταρχικών στόχων του Deluge). 

Στα πειράματα που αναλύθηκαν μέχρι στιγμής η διαδικασία της μετάδοσης ξεκινούσε πάντα με αφετηρία 

ένα γωνιακό κόμβο. Ακολούθως θα διερευνηθεί η συμπεριφορά του πρωτοκόλλου όταν ο κόμβος-πηγή 

βρίσκεται στο κέντρο του δικτύου. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η έναρξη της μετάδοσης από το 

κέντρο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του φαινομένου που παρατηρήθηκε στα προηγούμενα 

πειράματα όπου η μετάδοση ακολουθούσε κυρίως την πορεία κατά μήκος της άκρης καθώς και στην 
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ελάττωση του χρόνου μετάδοσης περίπου κατά το ήμισυ. Επαναλήφθηκαν οι εξομοιώσεις για rτ  ίσο με 0.5 

δευτερόλεπτα για τοπολογία πλέγματος όμως 21 21×  αυτήν τη φορά.  

 

Εικόνα 4.10: Αποτελέσματα προσομοιώσεων για 1 σελίδα με αρχή μετάδοσης το κέντρο σε τοπολογία 

πλέγματος 21x21 

Η εικόνα 4.10(α) δείχνει τη συμπεριφορά της μετάδοσης για την «αραιή» περίπτωση (απόσταση μεταξύ 

διπλανών κόμβων 15ft). Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι κόμβοι ελαττώνεται 

κατά περίπου 40%. Μία αιτία είναι η έρευνα depth-first του Deluge (πρωτόκολλο reactive), όπου η 

μετάδοση μίας σελίδας κατά μήκος «καλών» συνδέσεων δεν επηρεάζεται από καθυστερήσεις ένεκα 

«κακών» συνδέσμων. Ωστόσο, η διαδικασία της μετάδοσης συνεχίζει να παρουσιάζει «προβληματική» 

συμπεριφορά. Βέβαια επιταχύνεται καθώς πλησιάζει στην άκρη του δικτύου. Η εικόνα 4.10(β) δείχνει τη 

συμπεριφορά της μετάδοσης για την πυκνή περίπτωση (απόσταση μεταξύ διπλανών κόμβων 10ft). Ο 

χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση όλων των κόμβων μειώνεται κατά περίπου 25%, αρκετά 

λιγότερο από το αναμενόμενο 50%. Παρόλο που η τοποθέτηση του κόμβου-πηγής στο κέντρο του δικτύου 

μειώνει περίπου κατά το ήμισυ τη διάμετρο του δικτύου, ο Deluge δε δύναται αρχικά να αξιοποιήσει τη 

γρήγορη μετάδοση κατά μήκος της άκρης καθώς ο κόμβος στο κέντρο υφίσταται συγκριτικά με την αραιή 

περίπτωση μεγαλύτερο αριθμό συγκρούσεων. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και τη μετάδοση να 

προσπελαύνει κόμβους στην άκρη του δικτύου, η διαδικασία επιταχύνεται γύρω από την άκρη παρόμοια με 

την προηγούμενη περίπτωση (αραιή τοπολογία). 

4.5.2.3 Γραμμικές τοπολογίες 

Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται σύντομη αναφορά στην απόδοση που επιτυγχάνει συνολικά ο Deluge σε 

γραμμικά δίκτυα (linear networks). Η εικόνα 4.11 δείχνει παρόμοια πειράματα με αυτά που διεξήχθησαν 

για τοπολογίες πλέγματος και αναφέρεται σε ένα δίκτυο τοπολογίας 2 N× , όπου η παράμετρος  

λαμβάνει τιμές από 4 έως 76 κόμβους με βήμα 8. Η γραμμική τοπολογία μπορεί να εκληφθεί ως ειδική 

περίπτωση της τοπολογίας πλέγματος θεωρώντας μόνο την άκρη του δικτύου. Η εικόνα 4.11(α) δείχνει την 

N
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αποτελεσματικότητα της πολύπλεξης στο χώρο ενώ η εικόνα 4.11(β) ότι ο χρόνος μετάδοσης έχει 

γραμμική σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην τοπολογία πλέγματος, 

η εικόνα 4.11(γ) δείχνει ότι τυχόν αύξηση στην πυκνότητα βελτιώνει αισθητά την απόδοση. 

 

Εικόνα 4.11: Αποτελέσματα προσομοιώσεων για γραμμικές τοπολογίες 

4.6 Γενικές πληροφορίες για το πρωτόκολλο Deluge 

Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου ξεκίνησε από μία ομάδα μεταπτυχιακών τότε φοιτητών στο Πανεπιστήμιο 

του Berkeley στην Καλιφόρνια, ως ανάθεση εργασίας (class project) στα πλαίσια του μαθήματος 

«Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Υπολογιστών». Επειδή το εν λόγω μάθημα ήταν χωρισμένο σε δύο 

μέρη, εκπονήθηκαν δύο εργασίες σχετικές με το πρωτόκολλο, το φθινόπωρο του 2003 και την άνοιξη του 

2004 αντίστοιχα. Την μεν πρώτη εργασία επιμελήθηκαν οι Adam Chlipala, Jonathan W. Hui και Gilman 

Tolle, τη δε δεύτερη οι Jonathan W. Hui, Alan Newberger και Gilman Tolle. Περισσότερες πληροφορίες 

για αυτές τις εργασίες μπορούν να αντληθούν από τις πηγές [59] και [60] αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 

των εργασιών αυτών αξιοποιήθηκαν από το Jonathan W. Hui ο οποίος ασχολήθηκε πιο εντατικά με το 

πρωτόκολλο πάντα σε συνεργασία με τον καθηγητή του David E. Culler. Αποτελέσματα της εργασίας 

αυτής ήταν η ενσωμάτωση της πρώτης έκδοσης του πρωτοκόλλου (version 1.0) στο δέντρο της έκδοσης 

1.1.8 του TinyOS και η παρουσίαση ενός άρθρου σχετικού με το Deluge στα πλαίσια του συνεδρίου 

SenSys που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2004. Η πρώτη έκδοση του πρωτοκόλλου συνοδευόταν από ένα 

εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για το πρωτόκολλο και περιγραφή των ρυθμίσεων και 

των εργαλείων που απαιτούνται για την αξιοποίηση της λειτουργίας του πρωτοκόλλου σε ένα ασύρματο 

δίκτυο αισθητήρων [61]. Στις εκδόσεις του TinyOS 1.x που διαδέχθηκαν την 1.1.8 (versions 1.1.9–1.1.13) 

διορθώθηκαν κάποια σφάλματα που αφορούσαν στη λειτουργία του πρωτοκόλλου. Στην έκδοση 1.1.14 

ενσωματώθηκε η δεύτερη έκδοση του Deluge η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία που 

βελτιώνουν αισθητά τη λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου κυρίως από την άποψη της αλληλεπίδρασης  με 

το χρήστη. Η έκδοση 2.0 του Deluge συνοδεύεται από ένα ανανεωμένο εγχειρίδιο χρήσης στο οποίο 

μεταξύ άλλων συνοψίζονται οι βελτιωτικές αλλαγές σε σύγκριση με την έκδοση 1.0 [62]. Η έκδοση 1.1.15 

(τελευταία ενημερωμένη έκδοση του TinyOS 1.x), η οποία χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας, περιλαμβάνει τη δεύτερη αυτή έκδοση του Deluge. Λοιπές πληροφορίες για το πρωτόκολλο 

μπορούν να αντληθούν από την πηγή [63]. Περί τα τέλη του 2005 ανακοινώθηκε από τον κύριο 
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προγραμματιστή του πρωτοκόλλου, Jonathan Hui, η διακοπή της ενεργής υποστήριξης του Deluge.  Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κυκλοφορία της δεύτερης γενιάς του TinyOS (2.x) αποτέλεσε το 

εφαλτήριο για μία ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Johns Hopkins στην Πολιτεία του Μέριλαντ 

να ασχοληθούν εντατικά με την επέκταση της λειτουργίας του Deluge στο TinyOS 2.x υπό την ονομασία 

Deluge T2 (έτος 2007) [64]. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.    

4.7 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η έννοια της ασύρματης έγχυσης κώδικα στα δίκτυα αισθητήρων με 

την επιτυχημένη έκβαση αυτής της διαδικασίας να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργικότητα 

ενός WSN. Για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας network programming απαιτείται η αξιοποίηση 

κατάλληλων πρωτοκόλλων. Το πρωτόκολλο Deluge αποτελεί τη βασική επιλογή για πειραματισμούς σε 

πλατφόρμες περιορισμένων πόρων που υποστηρίζουν το λειτουργικό σύστημα TinyOS. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση του Deluge. Η κατανόηση σε βάθος του πρωτοκόλλου αυτού 

αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση που προτείνεται στα πλαίσια του κεφαλαίου 5 όπου 

χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 2.0 του πρωτοκόλλου.   

     

 

 





 

5    

Προτεινόμενη Υλοποίηση και Διεξαγωγή Μετρήσεων 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το πειραματικό σκέλος της παρούσας εργασίας και διακρίνεται σε δύο 

ενότητες. Στην ενότητα 5.1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη υλοποίηση για την αποτίμηση του αλγορίθμου 

μετάδοσης δεδομένων του Deluge. Στην ενότητα 5.2 παρατίθενται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από 

τις δοκιμές τόσο στο περιβάλλον προσομοίωσης TOSSIM όσο και σε πραγματικό χρόνο με χρήση κόμβων 

αισθητήρων Tmote Sky/TelosB.  

5.1 Υλοποίηση  

Σκοπός της παρούσας υλοποίησης αποτέλεσε η αξιολόγηση του μηχανισμού μετάδοσης δεδομένων του 

Deluge. Αρχικά καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την προσομοίωση της λειτουργία του υπάρχοντος 

πρωτοκόλλου με χρήση του TOSSIM. Δεδομένου ότι το πρωτόκολλο που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 4 

αφορούσε την έκδοση 1.0, η προσομοίωση της έκδοσης 2.0 του Deluge αποτελούσε ένα νέο εγχείρημα 

(υπό την έννοια ότι οι σχετικές πληροφορίες που αντλήθηκαν από το Ίντερνετ ήταν ελάχιστες), γεμάτο 

«παγίδες», όπως αποδείχθηκε στην πορεία. Όπως ειπώθηκε και στην ενότητα 4.7, η έκδοση 2.0 σε 

αντίθεση με την προγενέστερη έκδοση ενσωματώνει στοιχεία που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του 

πρωτοκόλλου σε πλατφόρμες περιορισμένων πόρων (κόμβων αισθητήρων) αλλά συγχρόνως αποτελούν σε 

μεγάλο βαθμό τροχοπέδη για την προσομοίωση και εν συνεχεία κατανόηση της λειτουργίας του Deluge 

στο TOSSIM. Τελικώς, το εγχείρημα αυτό δεν τελεσφόρησε και πραγματοποιήθηκε στροφή στην εκ νέου 

σχεδίαση του πρωτοκόλλου από το μηδέν. Η χρήση του πρωτοκόλλου αυτού καθαυτού περιορίστηκε σε 

πλατφόρμες περιορισμένων πόρων όπου δόθηκε η ευκαιρία για μία καλύτερη «γνωριμία» με το Deluge. 
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Πριν από την περιγραφή αυτής καθαυτή της υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί σύντομη αναφορά σε 

ορισμένα από τα στοιχεία της ενότητας 4.3 τα οποία ήταν ιδιαίτερα κρίσιμα για την επιτυχή επανασχεδίαση 

του πρωτοκόλλου. Επιπλέον, θα αναφερθούν στοιχεία τα οποία ενσωματώνει το πρωτόκολλο αλλά δεν 

επηρεάζουν αυτόν καθαυτό το μηχανισμό μετάδοσης δεδομένων του πρωτοκόλλου και συνεπώς δεν 

ελήφθησαν υπόψη στα πλαίσια της προτεινόμενης υλοποίησης. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου μπορεί να 

αναπαρασταθεί με μία μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων (FSM) αποτελούμενη από τις τρεις 

καταστάσεις, Maintain, Request (RX) και Transmit (TX), σύμφωνα με την εικόνα 5.1.  

 

Εικόνα 5.1: Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων του πρωτοκόλλου Deluge 

Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί τρεις δομές μηνυμάτων οι  οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία 

του πρωτοκόλλου. Οι δύο από αυτές αφορούν μηνύματα ελέγχου (δομή advertisement και δομή request) 

που ρυθμίζουν τα πακέτα που πρέπει να σταλούν με τη χρήση της τρίτης δομής (δομή δεδομένων). Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη και μίας τρίτης κατηγορίας μηνυμάτων ελέγχου (δομή object 

profile) που στέλνονται από έναν κόμβο που βρίσκεται στην κατάσταση Maintain και συγχρόνως 

τηρούνται οι προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από τον κανόνα 4. Στη σχεδίαση του Deluge αυτή η 

κατηγορία μηνυμάτων ελέγχου αποτελεί μέρος της δομής advertisement. Στην υλοποίηση που προτείνεται 

στο παρόν κεφάλαιο η κατηγορία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως ξεχωριστή δομή μηνυμάτων ελέγχου. Κατά τα 

άλλα, η υλοποίηση ακολουθεί πιστά το μηχανισμό μετάδοσης του Deluge από τον τρόπο αναπαράστασης 

των δεδομένων και τη διαίρεση αυτών σε σελίδες και πακέτα μέχρι και τους τοπικούς κανόνες που 

συνοδεύουν καθεμία από τις καταστάσεις της FSM.  

Αποκλειστικός σκοπός της υλοποίησης που θα παρουσιαστεί ακολούθως αποτέλεσε η μελέτη και 

διερεύνηση του μηχανισμού μετάδοσης δεδομένων σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Συνεπώς, στοιχεία που δε 

σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των δεδομένων και τη αποστολή αυτών σε ένα δίκτυο αισθητήρων δεν 

ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη υλοποίηση. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην επόμενη 

παράγραφο. 

Η μεγάλη επιτυχία του πρωτοκόλλου έγκειται στη χρήση της εξωτερικής μνήμης FLASH ως μέσο 

αποθήκευσης δεδομένων που δε χωρούν στη μνήμη RAM του μικρο-ελεγκτή. Σε συνέχεια αυτής της 

ιδιότητας, ο σχεδιαστής του πρωτοκόλλου ανέπτυξε το TOSBoot, ένα πρόγραμμα bootloader, που 

(επανα)προγραμματίζει έναν κόμβο μεταφέροντας ένα image του Deluge που είναι αποθηκευμένο στην 

εξωτερική FLASH στη μνήμη FLASH του μικρο-ελεγκτή. Το TOSBoot είναι ένα στατικό τμήμα κώδικα 

που εκτελείται κάθε φορά που ο κόμβος εξέρχεται από την κατάσταση της επανεκκίνησης (reset). Μέσω 

της FLASH του μικρο-ελεγκτή μεταφέρονται κάποια ορίσματα στο TOSBoot βάσει των οποίων 
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καθορίζεται εάν θα (επανα)προγραμματιστεί ο κόμβος και αν ναι τότε με ποιο από τα images του Deluge. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι το Deluge επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερων του ενός 

images όλων αποθηκευμένων στην εξωτερική FLASH του κόμβου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντολή 

για προγραμματισμό του κόμβου, το TOSBoot απλά καλεί την εφαρμογή του TinyOS. Σε περίπτωση 

αποτυχημένης λειτουργίας του κόμβου κατά την έξοδό του από της κατάσταση reset ο σχεδιαστής έχει 

προνοήσει με τη φόρτωση μιας ασφαλούς εφαρμογής TinyOS η οποία παρέχει την ελάχιστη δυνατή 

υποστήριξη για τον εκ νέου προγραμματισμό του κόμβου με χρήση του Deluge. Η εφαρμογή αυτή 

ονομάζεται Golden Image και είναι αποθηκευμένη στη σχισμή 0 των images (image number 0) που 

φυλάσσεται ειδικά για το σκοπό αυτό. Το περιεχόμενο της σχισμής 0 (Golden Image) μπορεί να 

τροποποιηθεί από το χρήστη με χρήση ειδικής εντολής της εργαλειοθήκης Java στην οποία θα 

πραγματοποιηθεί σύντομη αναφορά ευθύς αμέσως. Μελετώντας το εγχειρίδιο χρήσης της έκδοσης 2.0 του 

Deluge [62] μπορεί να διαπιστωθεί ότι έχει σχεδιαστεί μια εργαλειοθήκη γραμμένη σε Java ειδικά για την 

αξιοποίηση του πρωτοκόλλου από τον εκάστοτε χρήστη. Με χρήση της εργαλειοθήκης αυτής μπορεί να 

δοθεί εντολή από το χρήστη μεταξύ άλλων για την ασύρματη μετάδοση κώδικα σε ένα δίκτυο με κόμβους 

αισθητήρων καθώς και για την επανεκκίνηση του δικτύου προκειμένου να εκτελεστεί ο κώδικας αυτός. 

Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω δεν επηρεάζουν την ασύρματη μετάδοση δεδομένων 

σε ένα δίκτυο αισθητήρων.  

Η προτεινόμενη υλοποίηση αποτελείται από τέσσερα αρχεία, δηλαδή, το αρχείο Header (Basil.h), το αρχείο 

Configuration (BasilC.nc), το αρχείο Module (BasilM.nc) και ένα αρχείο Makefile. Προφανώς ολόκληρος 

ο κώδικας είναι υλοποιημένος σε nesC και προορίζεται για χρήση με το λειτουργικό σύστημα TinyOS 

(έκδοση 1.1.15). Η διάδοση δεδομένων αξιοποιώντας το Deluge βασίζεται σε μία σειρά από παραμέτρους 

οι οποίες συνδέονται άμεσα με κάποια από τις τρεις καταστάσεις λειτουργίας στις οποίες δύναται να 

λειτουργεί ανά πάσα στιγμή ο εκάστοτε κόμβος του δικτύου. Το αρχείο Header περιλαμβάνει αυτές τις 

παραμέτρους καθώς και τις δομές μηνυμάτων και άλλες σταθερές που είναι απαραίτητες για την επιτυχή 

εκτέλεση του κώδικα. Το αρχείο Configuration είναι απαραίτητο για τη σύνδεση (wiring) του component 

BasilM με άλλα components ενώ το αρχείο Module περιλαμβάνει την προτεινόμενη υλοποίηση του 

μηχανισμού διάδοσης δεδομένων του Deluge. Τέλος, επιβάλλεται η χρήση ενός αρχείου Makefile 

προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το compilation του κώδικα. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα στάδια 

των compilation, debugging και testing του κώδικα στο TOSSIM και σε πλατφόρμες υλικού 

πραγματοποιήθηκαν με χρήση του περιβάλλοντος Cygwin (Unix-like environment) σε υπολογιστή με 

λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τους κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν παρέχονται στο Παράρτημα.     

5.2 Μετρήσεις    

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο μηχανισμός μετάδοσης δεδομένων του Deluge πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα για ποικίλους συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων του πρωτοκόλλου και οι οποίες μπορούν να 
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αλλαχθούν μέσω του αρχείου Header, όπως αναφέρθηκε σχετικά. Έλαβαν χώρα δοκιμές τόσο στο TOSSIM 

όσο και σε πραγματικό χρόνο. 

5.2.1 Δοκιμές στο TOSSIM 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για δύο μεγέθη αντικειμένων μεγέθους τέτοιου ώστε να χωρούν στη μνήμη 

RAM του μικρο-ελεγκτή, 1152 και 2304 bytes αντίστοιχα. Εξετάστηκε η συμπεριφορά του πρωτοκόλλου 

σε γραμμικές τοπολογίες μεταβάλλοντας τη διάμετρο του δικτύου και δίνοντας παράλληλα έμφαση σε 

παραμέτρους που κρίθηκε ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή (στη συμπεριφορά). Για καθένα 

από τα μεγέθη αντικείμενων πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για δύο τρόπους διαίρεσης των δεδομένων σε 

αυτά και για διαμέτρους δικτύου από 1 έως 10 άλματα (hops) όπου κάθε κόμβος διαθέτει πλήρη ικανότητα 

σύνδεσης μόνο με τον αμέσως προηγούμενο και τον αμέσως επόμενο κόμβο και καμία σύνδεση με τους 

υπόλοιπους κόμβους στο εκάστοτε δίκτυο. Σε καθεμία από τις δοκιμές που διεξήχθησαν ο κόμβος 0 

διαθέτει το αντικείμενο και βάσει της λειτουργίας του πρωτοκόλλου προσπαθεί να το μεταδώσει μέσω 

αλμάτων στους υπόλοιπους κόμβους που συγκροτούν το δίκτυο. Με χρήση κατάλληλων debug messages 

μετρήθηκαν ο συνολικός χρόνος μετάδοσης και ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων ελέγχου και δεδομένων 

που εξέπεμψαν οι κόμβοι για καθεμία από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. Με χρήση κατάλληλης 

εντολής τα αποτελέσματα εκτυπώνονταν σε αρχεία (ξεχωριστό αρχείο για κάθε δοκιμή). Τα αρχεία αυτά 

ήταν απαραίτητα για τη μετέπειτα αριθμητική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση των 

γραφικών παραστάσεων που παρατίθενται ακολούθως. Ο πίνακας 5.1 συνοψίζει τις τιμές των παραμέτρων 

που χρησιμοποιήθηκαν για τις εν λόγω δοκιμές. 

Παράμετρος τl τh k τr λ ω Τtx 

Τιμή 2s 60s 1 500ms 2 8 50ms

Πίνακας 5.1: Τιμές παραμέτρων για δοκιμές στο TOSSIM 

Συμπληρωματικά για τον πίνακα πρέπει να αναφερθεί ότι η τιμή της παραμέτρου Τtx καθορίζει κάθε πότε 

ένας κόμβος θα εκπέμπει πακέτα δεδομένων όταν βρίσκεται στην κατάσταση Transmit.  Ο ρόλος των 

υπόλοιπων παραμέτρων αναλύθηκε στο τμήμα 4.3.2.  

Τα αποτελέσματα παρατίθενται υπό μορφή γραφημάτων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ορθότερη 

συσχέτιση και σύγκριση αυτών. Στις εικόνες 5.2 και 5.3 φαίνεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης για 6 σελίδες 

είναι σε γενικές γραμμές ελαφρώς μεγαλύτερος. Αυτό εξηγείται εάν ληφθεί υπόψη ότι προκειμένου να 

καταστεί μια σελίδα διαθέσιμη για αποστολή πρέπει να έχει πρώτα ολοκληρωθεί η λήψη όλων των 

προηγούμενων σελίδων (με μικρότερο αύξοντα αριθμό) και φυσικά όλα τα δεδομένα για τη σελίδα αυτή να 

έχουν ληφθεί σωστά.    
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Εικόνα 5.2: Χρόνος ολοκλήρωσης για αντικείμενο μεγέθους 1152 bytes 
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Εικόνα 5.3: Χρόνος ολοκλήρωσης για αντικείμενο μεγέθους 2304 bytes 

Τα ακόλουθα δύο γραφήματα απεικονίζουν το συγκριτικό χρόνο μετάδοσης διαφορετικού αριθμού 

πακέτων για τον ίδιο αριθμό σελίδων.   
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Εικόνα 5.4: Χρόνος μετάδοσης 2 σελίδων για διαφορετικό αριθμό πακέτων 
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Εικόνα 5.5: Χρόνος μετάδοσης 6 σελίδων για διαφορετικό αριθμό πακέτων 

Κάθε κόμβος εκπέμπει μηνύματα advertisements προκειμένου να γνωστοποιήσει τη σύνοψη του 

αντικειμένου που κατέχει και στη συνέχεια να αποφασίσει εάν θα πρέπει να λάβει ή να στείλει δεδομένα. 

Για το σκοπό αυτό οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν απεικονίζουν το συνολικό αριθμό 

advertisements που εξέπεμψαν οι κόμβοι συνολικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάδοσης.   
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Εικόνα 5.6: Αριθμός κοινοποιήσεων για αντικείμενο μεγέθους 1152 bytes  
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Εικόνα 5.7: Αριθμός κοινοποιήσεων για αντικείμενο μεγέθους 2304 bytes 
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Εικόνα 5.8: Αριθμός κοινοποιήσεων για τη μετάδοση 2 σελίδων για διαφορετικό αριθμό πακέτων 
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Εικόνα 5.9: Αριθμός κοινοποιήσεων για τη μετάδοση 6 σελίδων για διαφορετικό αριθμό πακέτων 

Εξάλλου, πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες μετρήσεις σε γραμμικές τοπολογίες διαμέτρου 10 hops για 

μερικούς συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων τr και Τtx. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 

συνοψίζονται στους πίνακες 5.2 και 5.3. 

Μέγεθος αντικειμένου 
(pages*packets*packet size) 6*8*24 6*16*24 

Παράμετρος τr τr  τr  τr τr τr 
Τιμή παραμέτρου 500ms 1000ms 2000ms 500ms 1000ms 2000ms

Χρόνος ολοκλήρωσης (ms) 656112 661456 670416 665520 670992 672016 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα μετρήσεων για Τtx = 50ms   

Μέγεθος αντικειμένου (pages*packets*packet size) 6*8*24 6*16*24 
Παράμετρος Τtx Τtx Τtx Τtx 

Τιμή παραμέτρου 50ms 100ms 50ms 100ms 
Χρόνος ολοκλήρωσης (ms) 656112 667504 665520 678448

Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα μετρήσεων για τr = 500ms 
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Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.3, το πρωτόκολλο Deluge δίνει έμφαση στη χρήση της πολύπλεξης στο 

χώρο με παράλληλη μετάδοση δεδομένων κατά κύματα. Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο 

TOSSIM και περιγράφηκαν έως τώρα δε μπορεί να επαληθευτεί η αξιοποίηση ενός μηχανισμού 

πολύπλεξης δεδομένων στο χώρο. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες δοκιμές στο TOSSIM. 

Μέσα από αυτά τα πειράματα εξετάστηκε η διαδικασία μετάδοσης δεδομένων του Deluge σε τοπολογίες 

πλέγματος που υιοθετούν ένα εμπειρικό μοντέλο βασιζόμενο σε μετρήσεις που έχουν παρθεί από τη 

διεξαγωγή πειράματος σε πραγματικό χρόνο [32]. Τέτοιου είδους προσομοιώσεις απομυζούν τεράστιους 

πόρους του εκάστοτε υπολογιστικού συστήματος στο οποίο εκτελούνται με αποτέλεσμα η διαδικασία 

ολοκλήρωσής τους να απαιτεί ακόμα και μερικές ημέρες. Ο σκοπός των προσομοιώσεων αυτών δεν ήταν 

τόσο ο υπολογισμός αυτού καθαυτού του χρόνου ολοκλήρωσης όσο η περαιτέρω διερεύνηση της 

δυναμικής συμπεριφοράς του πρωτοκόλλου. Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα στιγμιότυπα από την 

εκτέλεση προσομοίωσης σε τοπολογία πλέγματος 100 κόμβων με τους προσκείμενους κόμβους να απέχουν 

μεταξύ του απόσταση 10ft (αρκετά πυκνό πλέγμα). Τα στιγμιότυπα αυτά έχουν ληφθεί από το TinyViz. Το 

TinyViz αποτελεί μια εφαρμογή Java που παρέχει γραφική διεπαφή (GUI) στις προσομοιώσεις που 

εκτελούνται στο TOSSIM.  

 

Εικόνα 5.10: Εκκίνηση του TinyViz 
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Εικόνα 5.11: Το πυκνό πλέγμα της προσομοίωσης στο TOSSIM 

 

Εικόνα 5.12: Εκκίνηση της προσομοίωσης στο TinyViz 
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Εικόνα 5.13: Πρώτο στιγμιότυπο από τη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο  

 

Εικόνα 5.14: Δεύτερο στιγμιότυπο από τη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο 
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Εικόνα 5.15: Τρίτο στιγμιότυπο από τη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι όταν ένα κόμβος λάβει μια ολόκληρη σελίδα δεδομένων ανάβει 

το αντίστοιχο LED. Με αρίθμηση από το 0 όταν ο κόμβος λάβει την πρώτη σελίδα (page number 0) ανάβει 

το κόκκινο LED (Least Significant Bit), αν λάβει τη δεύτερη σελίδα (page number 1) ανάβει το πράσινο 

LED κ.ο.κ. Μέσω των εικόνων 5.13–5.15 επιβεβαιώνεται η χωρική πολύπλεξη δεδομένων που αξιοποιεί το 

Deluge, με την πλειονότητα των κόμβων να έχουν λάβει σταδιακά την πρώτη σελίδα δίχως οι 

προηγούμενοι κόμβοι να έχουν λάβει όλο τον κώδικα.     

5.2.2 Δοκιμές σε πραγματικό χρόνο 

Παράλληλα με τα διάφορα σενάρια προσομοιώσεων που διεξήχθησαν στο TOSSIM πραγματοποιήθηκαν 

κάποιες μετρήσεις σε δίκτυα κόμβων αισθητήρων Tmote Sky/TelosB πολλαπλών αλμάτων. Για την 

πειραματική εύρεση των hops ο κόμβος 0, που αποτέλεσε τη βάση του δικτύου σε όλα τα σενάρια που 

υλοποιήθηκαν, προγραμματίστηκε με την εφαρμογή CntToLedsAndRfm. Η εφαρμογή αυτή «τρέχει» έναν 

απαριθμητή συχνότητας 4Hz. Σε κάθε χτύπο του απαριθμητή (counter tick) η εφαρμογή απεικονίζει τα τρία 

λιγότερο σημαντικά bits του απαριθμητή στα LEDs του κόμβου και στέλνει ένα πακέτο (communication 

packet) με τη δεκαεξάμπιτη τιμή του απαριθμητή σε όσους κόμβους βρίσκονται εντός εμβέλειας. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να τονιστεί και η χρησιμοποίηση κατάλληλου component που επιτρέπει τη χειραγώγηση 

του radio που ενσωματώνει ο κόμβος Tmote Sky/TelosB (CC2420) και την αυξομείωση της ισχύος του 

σήματος RF που εκπέμπει. Όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι προγραμματίστηκαν με την εφαρμογή RfmToLeds. Η 

εφαρμογή αυτή λαμβάνει μέσω του radio του κόμβου το πακέτο που στέλνεται από την εφαρμογή 

CntToLedsAndRfm και απεικονίζει το περιεχόμενο του πακέτου στα τρία LEDs του κόμβου. 

Παρατηρώντας δραστηριότητα στα LEDs κάποιου κόμβου συμπεραίνεται ότι ο κόμβος βρίσκεται εντός 

εμβέλειας της βάσης. Επαναλαμβάνοντας μερικές φορές τη διαδικασία αυτή σχηματίζονται σταδιακά τα 
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hops του δικτύου. Τα components CntToLedsAndRfm και RfmToLeds αποτελούν έτοιμες εφαρμογές του 

δέντρου εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος TinyOS και για ευκολία παρατίθενται στο Παράρτημα. 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τόσο σε κλειστό (διάδρομος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών) 

όσο και σε υπαίθριο χώρο (χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών). Τα πειράματα που διεξήχθησαν σε αυτούς τους δύο χώρους επηρεάζονται από 

αστάθμητους παράγοντες. Χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σχεδίαση ενός ασύρματου 

δικτύου αισθητήρων αποτελούν η απόσταση μεταξύ των κόμβων καθώς και το ύψος κάθε κόμβου από το 

έδαφος. Ειδικά σε κλειστό χώρο, όπως είναι αντιληπτό, λαμβάνουν χώρα και φαινόμενα ανάκλασης. Όπως 

και στο TOSSIM, ο κόμβος 0, αποτελώντας τη βάση, έχει το αντικείμενο και μετράται ο χρόνος που 

απαιτείται προκειμένου να σταλεί το αντικείμενο σε όλους τους κόμβους του δικτύου έχοντας ως αναφορά 

τη χρονική στιγμή που ο κόμβος 0 εξέπεμψε για πρώτη φορά το object profile του. Ο κόμβος 0 ήταν 

συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω θύρας USB ενώ για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων στο PC 

αξιοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού MATLAB. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα που 

αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB ανατρέξτε στο Παράρτημα. Εξάλλου, επειδή κάθε κόμβος του 

δικτύου έχει δικό του ρολόι χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος κώδικας (περιλαμβάνεται στο αρχείο Module) 

προκειμένου να επιτευχθεί time synchronization στο δίκτυο αισθητήρων. Το τμήμα αυτό του κώδικα 

εκτελείται όταν γίνεται compilation για πλατφόρμες υλικού και όχι για το περιβάλλον TOSSIM 

(πλατφόρμα pc). Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις δοκιμές σε πραγματικό χρόνο ήταν 

ικανοποιητικά επαληθεύοντας την επιθυμητή λειτουργία του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, σε κάποιες 

περιπτώσεις ήταν αδύνατο να παραχθούν τελικά αποτελέσματα λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών των 

χώρων στους οποίους διεξήχθησαν τα διάφορα πειράματα και των παραγόντων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Γι’ αυτό το λόγο προτιμήθηκε να μην παρατεθούν σχετικές γραφικές παραστάσεις εν αντιθέσει 

με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων στο TOSSIM που ήταν σαφώς πιο καθορισμένα.  

5.3 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η υλοποίηση που αξιοποιεί το μηχανισμό διάδοσης δεδομένων του 

πρωτοκόλλου Deluge σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Βάσει αυτής της υλοποίησης κατέστη ευκολότερη 

η παραμετροποίηση του πρωτοκόλλου και η εξαγωγή ενδιαφέροντων αποτελεσμάτων τόσο σε περιβάλλον 

προσομοίωσης όσο και σε πραγματικό χρόνο. 

  

 

  





 

6  

Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί τον επίλογο της παρούσας εργασίας και χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην 

ενότητα 6.1 καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας 

ενώ στην ενότητα 6.2 δίνονται ορισμένες ιδέες για μελλοντική ενασχόληση με το πρωτόκολλο Deluge και 

με τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων γενικότερα. 

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία που μπορεί να 

αποτελέσει οδηγό σε τυχόν περαιτέρω εμβάθυνση και ενασχόληση με θέματα που άπτονται της 

ερευνητικής περιοχής των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν 

μία νέα σχετικά τεχνολογία που ήρθε στο προσκήνιο πριν από μία περίπου δεκαετία. Από τότε μέχρι 

σήμερα έχει σημειωθεί τεράστια εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα έρευνας της Επιστήμης των Υπολογιστών. 

Σήμερα η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση της στοίβας IPv6 (Internet Protocol version 6) 

για ασύρματα δίκτυα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος (6LoWPAN). Με άλλα λόγια, αυτό που επιθυμεί να 

επιτύχει η σχετική ερευνητική κοινότητα είναι η επέκταση του Ίντερνετ σε κάθε αντικείμενο πάνω στον 

πλανήτη Γη (The Internet of Everyday Things, IP for Smart Objects).  

Όσον αφορά στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία, η προσπάθεια υλοποίησης 

μίας βαθμίδας Middleware σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αλλά 

συγχρόνως απαιτητικό εγχείρημα που απαιτεί βαθιά γνώση και κατανόηση της περιοχής των δικτύων 

αισθητήρων. Η ενασχόληση με τον ασύρματο προγραμματισμό των motes σε ένα δίκτυο αισθητήρων και η 

σχεδίαση ενός πρωτοκόλλου που να επιτυγχάνει τη λειτουργία αυτή συνδέεται με μια σειρά από θέματα 

103 



104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

που χρήζουν διευθέτησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και συγχρόνως αποδοτική λειτουργία του 

προκύπτοντος πρωτοκόλλου. Η ενεργειακή κατανάλωση, η αποδοτική διαχείριση των πόρων του υλικού 

ενός κόμβου αισθητήρων και η ακεραιότητα των δεδομένων που «κυκλοφορούν» στο δίκτυο αποτελούν 

ορισμένα από αυτά τα θέματα. Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε στο πρωτόκολλο Deluge που αποτελεί τη 

βασική επιλογή για ασύρματο προγραμματισμό ενός δικτύου αισθητήρων υπό το λειτουργικό σύστημα 

TinyOS. Η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας έγκειται στη μελέτη και κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας αυτού του πρωτοκόλλου. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής ήταν η σχεδίαση ενός νέου 

πρωτοκόλλου μικρότερης λειτουργικότητας αλλά συγχρόνως πιο ευέλικτου στη χρήση σε σχέση με το ήδη 

υπάρχον πρωτόκολλο. Η υλοποίηση αυτή επέτρεψε τη διεξαγωγή νέων δοκιμών για την αξιολόγηση του 

μηχανισμού μετάδοσης δεδομένων του Deluge τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και με χρήση λογισμικού 

προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα κρίνονται άκρως ικανοποιητικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το 

πρωτόκολλο αυτό παρουσιάζει ορισμένες απλουστεύσεις σε σχέση με το αρχικό.  

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις  

Δεδομένου ότι το πρωτόκολλο Deluge ενσωματώνει μια ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία, έχει γνωρίσει 

τεράστια αποδοχή όσον αφορά στην παροχή ενός αξιόπιστου τρόπου ασύρματου προγραμματισμού ενός 

δικτύου αισθητήρων. Στην αποδοχή αυτή βέβαια συνέβαλε και η ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου στο 

δέντρο του λειτουργικού συστήματος TinyOS γεγονός που το κατέστησε γνωστό σε ένα ευρύ κοινό που 

ασχολείται με τα WSNs. Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι το λειτουργικό 

σύστημα TinyOS αποτελεί το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου για τα WSNs. 

Όσον αφορά το μηχανισμό μετάδοσης δεδομένων έχει ήδη πραγματοποιηθεί σχετική εργασία σε συνέχεια 

του πρωτοκόλλου Deluge σύμφωνα με τα [65] και [66]. Σημαντικό ρόλο σε ένα δίκτυο αισθητήρων παίζει 

η ασφάλεια των δεδομένων που «κυκλοφορούν» σε αυτό. Η υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας σε ένα 

δίκτυο που αξιοποιεί το πρωτόκολλο Deluge αποτελεί ομολογουμένως μια ενδιαφέρουσα εργασία. 

Ορισμένες κατευθύνσεις για την προσθήκη μηχανισμών ασφαλείας στα δεδομένα που διαχειρίζεται ο 

Deluge παρέχονται στα [67], [68], [69] και [70]. Ωστόσο, προκύπτει από τα παραπάνω ότι έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί σημαντική εργασία σε θέματα σχεδίασης του πρωτοκόλλου από την πρώτη κυκλοφορία 

του Deluge (TinyOS version 1.1.8) μέχρι σήμερα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η προσπάθεια δημοσίευσης 

νέων πρωτότυπων αποτελεσμάτων σε σχέση με το Deluge εμπεριέχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Στις 

προτάσεις για μελλοντική εργασία εντάσσεται η μελέτη του πρωτοκόλλου από αρχιτεκτονική άποψη όσον 

αφορά θέματα αλληλεπίδρασης της βαθμίδας Middleware, όπου εντοπίζεται η συνεισφορά του Deluge, με 

το λειτουργικό σύστημα TinyOS και με τις υπόλοιπες βαθμίδες της αρχιτεκτονικής του TinyOS, δηλαδή, 

τις βαθμίδες εφαρμογής (Application Layer) και υλικού (Hardware Layer). Εναλλακτική πρόταση συνιστά 

η ενασχόληση με τη σχεδίαση και υλοποίηση νέου Middleware βάσει της έρευνας που έχει ήδη διεξαχθεί 

σε θέματα Middleware στα Wireless Sensor Networks και για την οποία αναφέρθηκαν ορισμένα στοιχεία 

στο τμήμα 1.1.1.        
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Παράρτημα 

Κώδικες σε nesC 

Αρχείο Header – Basil.h 

#define NUM_OF_PAGES 6                    // P-parameter 
#define NUM_OF_PKTS  16                   // N-parameter 
 
#define NUM_OF_PAGE_AGE_PAIRS NUM_OF_PAGES/2+NUM_OF_PAGES%2 
#define PG_PKT_SIZE TOSH_DATA_LENGTH-4 
 
#define INIT_INTERVAL         1000 
#define TX_INTERVAL           50 
#define MIN_ROUND_DURATION    2000        // tl 
#define MAX_ROUND_DURATION    60000       // th 
 
enum { 
  INITIAL_K_ADV             = 1,          // k  
  INITIAL_K_ATTEMPTS_UPDATE = 1,          // k 
  INITIAL_TR                = 500,        // tr 
  INITIAL_LAMDA             = 2,          // lamda 
  INITIAL_OMEGA             = 8,          // omega 
  INITIAL_T_TX              = TX_INTERVAL // Ttx 
} parameters; 
 
enum { 
  VALID_VERSION = 1, 
  INVALID_VERSION = 0, 
  AM_ADV_MSG = 2, 
  AM_PROFILE_MSG = 3, 
  AM_REQ_MSG = 4, 
  AM_DATA_MSG = 5, 
  INVALID_PAGE_NUM = 0xff 
}; 
 
enum { 
  MAINTAIN = 0, 
  RX = 1, 
  TX = 2 
}; 
 
typedef struct Summary { 
  uint8_t v; 
  uint8_t gamma; 
} Summary; 
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typedef struct Profile { 
  uint8_t v; 
  uint8_t pgAge[NUM_OF_PAGE_AGE_PAIRS]; 
} Profile; 
 
typedef struct CheckAge { 
  uint8_t validity; 
} CheckAge; 
 
typedef struct Object { 
  uint8_t data[PG_PKT_SIZE]; 
} Object; 
 
typedef struct ReqPage { 
  bool requested; 
  uint16_t nextPktNo; 
} ReqPage; 
 
typedef struct AdvMsg { 
  uint16_t sourceAddr; 
  Summary summary; 
#ifndef PLATFORM_PC 
  uint32_t baseTime; 
  uint8_t data[PG_PKT_SIZE-4]; 
#endif 
} AdvMsg; 
 
typedef struct ProfileMsg { 
  uint16_t sourceAddr; 
  Summary summary; 
  Profile profile; 
} ProfileMsg; 
 
typedef struct ReqMsg { 
  uint16_t destinationAddr; 
  uint16_t sourceAddr; 
  Summary summary; 
} ReqMsg; 
 
typedef struct DataMsg { 
  Summary summary; 
  uint16_t pktNo; 
  Object object; 
} DataMsg; 

Αρχείο Configuration – BasilC.nc 

includes Basil; 
 
configuration BasilC { 
} 
 
implementation { 
  components Main, BasilM, LedsC, TimerC, GenericComm as Comm, SimpleTime; 
#ifndef PLATFORM_PC 
  components CC2420RadioC; 
#endif 
  Main.StdControl -> BasilM; 
  Main.StdControl -> SimpleTime; 
  BasilM.Leds -> LedsC; 
  BasilM.CommControl -> Comm; 
  BasilM.Time -> SimpleTime; 
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  BasilM.InitTimer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  BasilM.MaintainTimer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  BasilM.AdvTimer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  BasilM.RxTimer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  BasilM.TxTimer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  BasilM.ReceiveAdvMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_ADV_MSG]; 
  BasilM.ReceiveProfileMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_PROFILE_MSG]; 
  BasilM.ReceiveReqMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_REQ_MSG]; 
  BasilM.ReceiveDataMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_DATA_MSG]; 
  BasilM.SendAdvMsg -> Comm.SendMsg[AM_ADV_MSG]; 
  BasilM.SendProfileMsg -> Comm.SendMsg[AM_PROFILE_MSG]; 
  BasilM.SendReqMsg -> Comm.SendMsg[AM_REQ_MSG]; 
  BasilM.SendDataMsg -> Comm.SendMsg[AM_DATA_MSG]; 
#ifndef PLATFORM_PC 
  BasilM.RadioControl -> CC2420RadioC.CC2420Control; 
#endif 
} 

Αρχείο Module – BasilM.nc 

includes Basil; 
 
module BasilM { 
  provides { 
    interface StdControl;  
  } 
  uses { 
    interface Leds; 
    interface StdControl as CommControl; 
    interface Time; 
    interface Timer as InitTimer; 
    interface Timer as MaintainTimer; 
    interface Timer as AdvTimer; 
    interface Timer as RxTimer; 
    interface Timer as TxTimer; 
    interface ReceiveMsg as ReceiveAdvMsg; 
    interface ReceiveMsg as ReceiveProfileMsg; 
    interface ReceiveMsg as ReceiveReqMsg; 
    interface ReceiveMsg as ReceiveDataMsg; 
    interface SendMsg as SendAdvMsg; 
    interface SendMsg as SendProfileMsg; 
    interface SendMsg as SendReqMsg; 
    interface SendMsg as SendDataMsg; 
#ifndef PLATFORM_PC 
    interface CC2420Control as RadioControl; 
#endif 
  } 
} 
 
implementation { 
   
  CheckAge status[NUM_OF_PAGES][NUM_OF_PKTS]; 
  Object object[NUM_OF_PAGES][NUM_OF_PKTS]; 
  uint8_t state; 
  Summary summary; 
  Profile profile; 
   
  TOS_Msg amAdvMsg, amPrMsg, amReqMsg, amDataMsg; 
#ifndef PLATFORM_PC 
  TOS_Msg sendAdvMsg; 
  AdvMsg* sendAdvMsgPtr; 
  uint32_t baseTime; 
  bool baseTimeEb; 
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  bool baseTimeE; 
  uint8_t temp; 
#endif 
  uint32_t seed; 
  bool initialized; 
  bool sendingMsg; 
   
  uint16_t profileCount, advCount, reqCount, dataCount; 
   
  // for M.1 
  int k_adv, numOfAdvsSummary_f; 
  uint32_t tmi; 
  uint32_t ri; 
  // for M.2, M.3  
  bool inconsistency; 
  // for M.4 
  int k_attempts_update, numOfAtmptsUpdate; 
  bool advWith_vToneLess; 
  // for M.5 
  bool reqReceived; 
  uint8_t reqPageReceived; 
  uint32_t reqPageReceived_timestamp; 
  bool dataReceived; 
  uint8_t dataPageReceived; 
  uint32_t dataPageReceived_timestamp; 
  // for R.1, R.2 
  int omega; 
  uint32_t Ttx; 
  uint32_t r; 
  uint32_t tr; 
  uint8_t lamda; 
  uint8_t countReqSent; 
  bool reqReceivedRx; 
  bool dataReceivedRx; 
  // for R.3 
  AdvMsg advMsgInitRx; 
  uint8_t pageRequested; 
  uint8_t pageToBeRequested; 
  // for T.1 
  ReqPage pagesRequestedForTx[NUM_OF_PAGES]; 
  bool statusReqPages_Pkts[NUM_OF_PAGES][NUM_OF_PKTS]; 
  // for T.2 
  uint8_t lastPageSent; 
   
  uint32_t random(uint32_t min, uint32_t max) { 
    uint64_t tmp_period; 
    uint32_t p,q; 
     
    tmp_period = (uint64_t)(33614*((uint64_t)seed)); 
    q = tmp_period; 
    q = q >> 1; 
    p = tmp_period >> 32; 
    p = p + q; 
    if(p & 0x80000000) { 
      p = p & 0x7fffffff; 
      p++; 
    } 
     
    seed = p; 
     
    return p%(max-min)+min; 
  } 
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  void initializeImage() { 
    int i,j,k; 
    dbg(DBG_USR1, "initializeImage\n"); 
    if(TOS_LOCAL_ADDRESS == 0) { 
      for ( i = 0; i < NUM_OF_PAGES; i++ ) { 
        pagesRequestedForTx[i].requested = FALSE; 
        for ( j = 0; j < NUM_OF_PKTS; j++ ) { 
          status[i][j].validity = VALID_VERSION; 
          for ( k = 0; k < PG_PKT_SIZE; k++ ) { 
            object[i][j].data[k] = (k+1)+j; 
          } 
          statusReqPages_Pkts[i][j] = FALSE; 
        }       
      } 
    } 
    else { 
      for ( i = 0; i < NUM_OF_PAGES; i++ ) { 
        pagesRequestedForTx[i].requested = FALSE; 
        for ( j = 0; j < NUM_OF_PKTS; j++ ) { 
          status[i][j].validity = INVALID_VERSION; 
          statusReqPages_Pkts[i][j] = FALSE;  
        }       
      } 
    } 
     
    return; 
  } 
   
  command result_t StdControl.init() { 
    call Leds.init(); 
    call CommControl.init(); 
    initialized = FALSE; 
    seed = TOS_LOCAL_ADDRESS + 1; 
    profileCount = 0; 
    advCount = 0; 
    reqCount = 0; 
    dataCount = 0; 
    sendingMsg = FALSE; 
    k_adv = INITIAL_K_ADV; 
    numOfAdvsSummary_f = 0; 
    tmi = MIN_ROUND_DURATION; 
    inconsistency = TRUE; 
    k_attempts_update = INITIAL_K_ATTEMPTS_UPDATE; 
    numOfAtmptsUpdate = 0; 
    advWith_vToneLess = FALSE; 
    reqReceived = FALSE; 
    dataReceived = FALSE; 
    omega = INITIAL_OMEGA; 
    Ttx = INITIAL_T_TX; 
    r = 0; 
    tr = INITIAL_TR; 
    lamda = INITIAL_LAMDA; 
    countReqSent = 0; 
    reqReceivedRx = FALSE; 
    dataReceivedRx = FALSE; 
    pageRequested = INVALID_PAGE_NUM; 
    pageToBeRequested = INVALID_PAGE_NUM; 
    lastPageSent = INVALID_PAGE_NUM; 
    state = MAINTAIN; 
    dbg(DBG_USR2, "STATE = MAINTAIN 1\n"); 
    return SUCCESS; 
  } 
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  command result_t StdControl.start() { 
    dbg(DBG_USR1, "StdControl.start\n"); 
    call CommControl.start(); 
#ifndef PLATFORM_PC 
    call RadioControl.SetRFPower( 7 ); 
    call RadioControl.TuneManual(2480); 
#endif 
    if(TOS_LOCAL_ADDRESS == 0) 
      call InitTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, INIT_INTERVAL + 60000); 
    else { 
      tmi = (MIN_ROUND_DURATION + MAX_ROUND_DURATION)/2; 
      call InitTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, INIT_INTERVAL); 
    } 
     
    return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.stop() { 
    call CommControl.stop(); 
    call InitTimer.stop(); 
    call MaintainTimer.stop(); 
    call AdvTimer.stop(); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t InitTimer.fired() { 
    int i; 
    dbg(DBG_USR1, "InitTimer.fired\n"); 
     
#ifndef PLATFORM_PC 
    sendAdvMsgPtr = (AdvMsg*)sendAdvMsg.data; 
    baseTimeE = FALSE; 
    baseTimeEb = FALSE; 
    baseTime = 0; 
    sendAdvMsgPtr->baseTime = 0; 
    for(i = 0; i<PG_PKT_SIZE-4; i++) { 
      sendAdvMsgPtr->data[i] = 0; 
    } 
#endif 
 
    initializeImage(); 
 
    if(TOS_LOCAL_ADDRESS == 0) { 
      summary.v = 1; 
      summary.gamma = NUM_OF_PAGES-1; 
      profile.v = summary.v; 
      for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
        if(i%2 == 0) 
          profile.pgAge[i/2] = 0<<4; 
        else 
          profile.pgAge[i/2] = profile.pgAge[i/2] + 0; 
           
      } 
    } 
    else { 
      summary.v = 0; 
      summary.gamma = NUM_OF_PAGES-1; 
      profile.v = summary.v; 
      for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
        if(i%2 == 0) 
          profile.pgAge[i/2] = 0<<4; 
        else 
          profile.pgAge[i/2] = profile.pgAge[i/2] + 0; 
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      } 
    } 
     
    // M.1 begins 
    call MaintainTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, tmi); 
    // M.1 ends 
     
    initialized = TRUE; 
     
    return SUCCESS; 
  } 
   
  event result_t MaintainTimer.fired() { 
    dbg(DBG_USR1, "MaintainTimer.fired\n"); 
    // M.3 begins 
    if(!inconsistency) { 
      tmi = 2*tmi; 
      if(tmi > (uint32_t)MAX_ROUND_DURATION) 
        tmi = (uint32_t)MAX_ROUND_DURATION; 
    } 
    // M.3 ends 
    // M.2 begins 
    else { 
      inconsistency = FALSE; 
      tmi = (uint32_t)MIN_ROUND_DURATION; 
    } 
    // M.2 ends 
 
    inconsistency = FALSE;     
    call MaintainTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, tmi); 
     
    // M.1, M.4 begin 
    numOfAdvsSummary_f = 0;  // for M.1 
    numOfAtmptsUpdate = 0;   // for M.4 
    advWith_vToneLess = FALSE;   // for M.4 
    ri = random(tmi/2, tmi); 
    call AdvTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, ri); 
    // M.1, M.4 end 
     
    return SUCCESS; 
  } 
   
  event result_t AdvTimer.fired() { 
    dbg(DBG_USR1, "AdvTimer.fired\n"); 
    if(sendingMsg) 
      return SUCCESS; 
    // M.4 begins 
    if(advWith_vToneLess && numOfAtmptsUpdate < k_attempts_update) { 
      // send object profile 
      ProfileMsg *prMsgPtr = (ProfileMsg*)(amPrMsg.data); 
      int i; 
      dbg(DBG_USR1, "send object profile\n");       
      prMsgPtr->sourceAddr = TOS_LOCAL_ADDRESS; 
      prMsgPtr->summary.v = summary.v; 
      prMsgPtr->summary.gamma = summary.gamma; 
      prMsgPtr->profile.v = summary.v; 
      for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
        if(i%2 == 0) 
          prMsgPtr->profile.pgAge[i/2] = profile.pgAge[i/2]<<4; 
        else 
          prMsgPtr->profile.pgAge[i/2] = prMsgPtr->profile.pgAge[i/2] + 
(profile.pgAge[i/2] & 0x0f);  
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      } 
#ifndef PLATFORM_PC 
      if(TOS_LOCAL_ADDRESS == 0 && !baseTimeEb) { 
        baseTime = call Time.getLow32(); 
        sendAdvMsgPtr->baseTime = baseTime; 
        baseTimeEb = TRUE; 
      } 
#endif   
      if(call SendProfileMsg.send(TOS_BCAST_ADDR, sizeof(ProfileMsg), &amPrMsg) 
!= SUCCESS) { 
        dbg(DBG_USR1, "FAIL: SendProfileMsg.send\n"); 
      } 
      else { 
        sendingMsg = TRUE; 
        profileCount++; 
        dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, Profile Msgs: %d", TOS_LOCAL_ADDRESS, 
profileCount); 
      } 
    } 
    // M.4 ends 
    // M.1 begins 
    else { 
      if(numOfAdvsSummary_f < k_adv) { 
       // send adv 
#ifndef PLATFORM_PC 
    int i; 
#endif 
        AdvMsg *advMsgPtr = (AdvMsg*)(amAdvMsg.data); 
        dbg(DBG_USR1, "send advertisement\n"); 
        advMsgPtr->sourceAddr = TOS_LOCAL_ADDRESS; 
        advMsgPtr->summary.v = summary.v; 
        advMsgPtr->summary.gamma = summary.gamma; 
#ifndef PLATFORM_PC 
        if(TOS_LOCAL_ADDRESS == 0) 
          advMsgPtr->baseTime = baseTime; 
        else if(baseTime != 0) { 
          advMsgPtr->baseTime = (call Time.getLow32()) + baseTime - 
sendAdvMsgPtr->baseTime; 
        } 
        else 
          advMsgPtr->baseTime = 0; 
           
        for(i=0; i<PG_PKT_SIZE-4; i++) { 
          advMsgPtr->data[i] = sendAdvMsgPtr->data[i]; 
        } 
#endif 
        if((call SendAdvMsg.send(TOS_BCAST_ADDR, sizeof(AdvMsg), &amAdvMsg)) != 
SUCCESS) { 
          dbg(DBG_USR1, "FAIL: SendAdvMsg.send\n"); 
        } 
        else { 
          sendingMsg =TRUE; 
          advCount++; 
          dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, Adv Msgs: %d", TOS_LOCAL_ADDRESS, 
advCount); 
        } 
      } 
    } 
    // M.1 ends 
     
    return SUCCESS; 
  } 
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  event result_t RxTimer.fired() { 
    dbg(DBG_USR1, "RxTimer.fired\n"); 
    // R.1, R.2 begin 
    if(!reqReceivedRx && !dataReceivedRx && countReqSent <= lamda) { 
      ReqMsg *reqMsgPtr = (ReqMsg*)(amReqMsg.data); 
       
      countReqSent++; 
      reqReceivedRx = FALSE; 
      dataReceivedRx = FALSE; 
      r = random(16, tr); 
      call RxTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, omega*Ttx + r); 
      // send request 
      reqMsgPtr->destinationAddr = advMsgInitRx.sourceAddr; 
      reqMsgPtr->sourceAddr = TOS_LOCAL_ADDRESS; 
      reqMsgPtr->summary.v = advMsgInitRx.summary.v; 
      reqMsgPtr->summary.gamma = pageToBeRequested; 
      pageRequested = reqMsgPtr->summary.gamma; 
      if(sendingMsg) 
        return SUCCESS; 
      dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, REQUEST PAGE %d FROM NODE %d at %d\n", 
TOS_LOCAL_ADDRESS, pageRequested,  
      reqMsgPtr->destinationAddr, call Time.getLow32()); 
      dbg(DBG_USR1, "send request page=%d\n", pageRequested); 
      if(call SendReqMsg.send(TOS_BCAST_ADDR, sizeof(ReqMsg), &amReqMsg) != 
SUCCESS) { 
        dbg(DBG_USR1, "FAIL: SendReqMsg.send\n"); 
      } 
      else { 
        sendingMsg = TRUE; 
        reqCount++; 
        dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, Req Msgs: %d", TOS_LOCAL_ADDRESS, 
reqCount); 
      } 
    } 
    else 
      if(countReqSent > lamda) { 
        state = MAINTAIN; 
        dbg(DBG_USR2, "STATE = MAINTAIN 2\n"); 
        tmi = MIN_ROUND_DURATION; 
        call MaintainTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, tmi); 
      } 
    // R.1, R.2 end 
     
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t TxTimer.fired() { 
    int i,j; 
    bool sending = FALSE; 
    uint8_t lastPage = FALSE; 
    DataMsg *dataMsgPtr = (DataMsg*)(amDataMsg.data); 
    dbg(DBG_USR1, "TxTimer.fired\n"); 
    // T.2 begins 
    i=(lastPageSent+1)%NUM_OF_PAGES; 
    do { 
      if(pagesRequestedForTx[i].requested) { 
        if(statusReqPages_Pkts[i][pagesRequestedForTx[i].nextPktNo] == FALSE) { 
          pagesRequestedForTx[i].requested = FALSE; 
          dbg(DBG_USR2, "PAGE %d REQUESTED SENT\n", i); 
        } 
        else { 
          // send data 
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          dbg(DBG_USR1, "send data page=%d packet=%d\n", i, 
pagesRequestedForTx[i].nextPktNo); 
          dataMsgPtr->summary.v = summary.v; 
          dataMsgPtr->summary.gamma = i; 
          dataMsgPtr->pktNo = pagesRequestedForTx[i].nextPktNo; 
          for(j=0; j<PG_PKT_SIZE; j++) { 
            dataMsgPtr->object.data[j] = 
object[i][pagesRequestedForTx[i].nextPktNo].data[j]; 
          } 
 
          if(sendingMsg || call SendDataMsg.send(TOS_BCAST_ADDR, 
sizeof(DataMsg), &amDataMsg) != SUCCESS) { 
            dbg(DBG_USR1, "FAIL: SendDataMsg.send: length=%d\n", 
amDataMsg.length); 
          } 
          else { 
            dataCount++; 
            sendingMsg = TRUE; 
            sending = TRUE; 
            statusReqPages_Pkts[i][pagesRequestedForTx[i].nextPktNo] = FALSE; 
            pagesRequestedForTx[i].nextPktNo = 
(pagesRequestedForTx[i].nextPktNo + 1)%NUM_OF_PKTS; 
            if(i == lastPageSent) 
              lastPage = TRUE; 
            lastPageSent = i; 
            break; 
          } 
        } 
      } 
      i=(i+1)%NUM_OF_PAGES; 
    } 
    while(i!=(lastPageSent+1)%NUM_OF_PAGES); 
     
    // if finally nothing left to send 
    if(sending && lastPage && 
statusReqPages_Pkts[i][pagesRequestedForTx[i].nextPktNo] == FALSE) { 
      pagesRequestedForTx[i].requested = FALSE; 
      dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, Data Msgs: %d, PAGE %d REQUESTED SENT (last 
page)\n", TOS_LOCAL_ADDRESS, dataCount, i); 
      lastPageSent = INVALID_PAGE_NUM; 
      state = MAINTAIN; 
      dbg(DBG_USR2, "STATE = MAINTAIN 3\n"); 
      tmi = MIN_ROUND_DURATION; 
      call MaintainTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, tmi); 
    } 
    else 
      call TxTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, TX_INTERVAL); 
    // T.2 ends 
   
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event TOS_MsgPtr ReceiveAdvMsg.receive(TOS_MsgPtr m) { 
    uint8_t vtone; 
    uint8_t gammatone; 
    // extract the msg 
    AdvMsg *advMsgPtr = (AdvMsg *)(m->data); 
#ifndef PLATFORM_PC 
    int i; 
#endif 
     
    if(!initialized) 
      return m; 
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#ifndef PLATFORM_PC 
    if(TOS_LOCAL_ADDRESS !=0) { 
      if(!baseTimeE && baseTime == 0 && advMsgPtr->baseTime != 0) { 
        sendAdvMsgPtr->baseTime = call Time.getLow32(); 
        baseTimeE = TRUE; 
        baseTime = advMsgPtr->baseTime; 
      } 
    } 
     
    if(advMsgPtr->baseTime != 0) { 
      temp = 10; 
      for(i=6; i<PG_PKT_SIZE-4; i+=2) { 
        if(((i-6)/2) != (TOS_LOCAL_ADDRESS-1) && (advMsgPtr->data[i] != 0 || 
advMsgPtr->data[i+1] != 0) ) { 
          sendAdvMsgPtr->data[i] = advMsgPtr->data[i]; 
          sendAdvMsgPtr->data[i+1] = advMsgPtr->data[i+1]; 
          sendAdvMsgPtr->data[(i-6)/2] = advMsgPtr->data[(i-6)/2]; 
          if(TOS_LOCAL_ADDRESS ==0) { 
            if(sendAdvMsgPtr->data[(i-6)/2]<temp) { 
              temp = sendAdvMsgPtr->data[(i-6)/2]; 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
#endif 
     
    dbg(DBG_USR1, "ReceiveAdvMsg.receive\n"); 
    vtone = advMsgPtr->summary.v; 
    gammatone = advMsgPtr->summary.gamma; 
    // M.1 begins 
    if(state == MAINTAIN && summary.v == vtone && summary.gamma == gammatone) { 
      numOfAdvsSummary_f++; 
    } 
    // M.1 ends 
    // M.2 begins 
    if(state == MAINTAIN && (summary.v != vtone || summary.gamma != gammatone)) 
{ 
      inconsistency = TRUE; 
    } 
    // M.2 ends 
    // M.4 begins 
    if(state == MAINTAIN && vtone < summary.v) { 
      advWith_vToneLess = TRUE; 
    } 
    // M.4 ends 
    // M.5 begins 
    if(state == MAINTAIN && vtone == summary.v &&  
       gammatone != INVALID_PAGE_NUM && (summary.gamma == INVALID_PAGE_NUM || 
gammatone > summary.gamma)) { 
      uint32_t time_now = call Time.getLow32(); 
      uint32_t t = (uint32_t)(time_now - reqPageReceived_timestamp); 
       
      if(summary.gamma == INVALID_PAGE_NUM || (!(reqReceived && reqPageReceived 
!= INVALID_PAGE_NUM && reqPageReceived <= summary.gamma && t < 2*tmi)  
         && !(dataReceived && dataPageReceived <= summary.gamma+1 && t < tmi)) 
) { 
        call MaintainTimer.stop(); 
        call AdvTimer.stop(); 
        state = RX; 
        dbg(DBG_USR2, "STATE = RX 1\n"); 
        advMsgInitRx.sourceAddr = advMsgPtr->sourceAddr; 
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        advMsgInitRx.summary.v = advMsgPtr->summary.v; 
        advMsgInitRx.summary.gamma = advMsgPtr->summary.gamma; 
        // R.1 begins 
        reqReceivedRx = FALSE; 
        dataReceivedRx = FALSE; 
        countReqSent = 0; 
        r = random(16, tr); 
        call RxTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, omega*Ttx + r); 
        // R.1 ends 
      } 
    } 
    // M.5 ends 
#ifndef PLATFORM_PC     
    else { 
       
      if(TOS_LOCAL_ADDRESS == 0) { 
        if(sendingMsg || call SendAdvMsg.send(TOS_UART_ADDR, sizeof(AdvMsg), 
&sendAdvMsg) != SUCCESS) { 
        ; 
        } 
        else { 
          sendingMsg = TRUE; 
        } 
      } 
    } 
#endif 
 
    return m; 
  } 
 
  event TOS_MsgPtr ReceiveProfileMsg.receive(TOS_MsgPtr m) { 
    int i; 
    uint8_t vtone; 
    ProfileMsg *prMsgPtr = (ProfileMsg *)(m->data); 
     
    if(!initialized) 
      return m; 
       
    dbg(DBG_USR1, "ReceiveProfileMsg.receive\n"); 
    vtone = prMsgPtr->profile.v; 
    // M.4 begins 
    if(state == MAINTAIN && vtone == summary.v) { 
      numOfAtmptsUpdate++; 
    } 
    if(state == MAINTAIN && vtone > summary.v) { 
      summary.v = vtone; 
      summary.gamma = INVALID_PAGE_NUM; 
      pageToBeRequested = summary.gamma + 1; 
      dbg(DBG_USR1, "pageToBeRequested = %d\n", pageToBeRequested); 
      profile.v = summary.v; 
      for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
        if(i%2 == 0) 
          profile.pgAge[i/2] = 0x1<<4; 
        else 
          profile.pgAge[i/2] = profile.pgAge[i/2] + 1; 
      } 
       
      for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
        if(i%2 == 0) { 
          dbg(DBG_USR1, "PROFILE PAGE=%d AGE=%d\n", i, profile.pgAge[i/2]>>4);; 
        } 
        else { 
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          dbg(DBG_USR1, "PROFILE PAGE=%d AGE=%d\n", i, (profile.pgAge[i/2] & 
0x0f));; 
        } 
      } 
    } 
    // M.4 ends 
     
    return m; 
  } 
 
  event TOS_MsgPtr ReceiveReqMsg.receive(TOS_MsgPtr m) { 
    uint8_t vtone; 
    uint8_t reqPage; 
    // extract the msg 
    ReqMsg *reqMsgPtr = (ReqMsg*)m->data; 
     
    if(!initialized) 
      return m; 
       
    dbg(DBG_USR1, "ReceiveReqMsg.receive\n"); 
    vtone = reqMsgPtr->summary.v; 
    reqPage = reqMsgPtr->summary.gamma; 
    // M.2 begins 
    if(state == MAINTAIN) { 
      inconsistency = TRUE; 
    } 
    // M.2 ends 
    // M.5 begins 
    if(state == MAINTAIN && reqMsgPtr->destinationAddr == TOS_LOCAL_ADDRESS && 
vtone == summary.v) { 
      reqReceived = TRUE; 
      reqPageReceived = reqPage; 
      reqPageReceived_timestamp = call Time.getLow32(); 
      // M.5 ends 
      // M.6 begins 
      if(summary.gamma != INVALID_PAGE_NUM && reqPage <= summary.gamma) { 
        int i; 
        call MaintainTimer.stop(); 
        call AdvTimer.stop(); 
        state = TX; 
        dbg(DBG_USR2, "PAGE %d REQUESTED\n", reqPage); 
        dbg(DBG_USR2, "STATE = TX 1\n"); 
        // T.1 begins 
        if(pagesRequestedForTx[reqPage].requested == FALSE) { 
          pagesRequestedForTx[reqPage].requested = TRUE; 
          pagesRequestedForTx[reqPage].nextPktNo = 0; 
          for(i=0; i<NUM_OF_PKTS; i++) { 
            statusReqPages_Pkts[reqPage][i] = TRUE;  
          }    
        } 
        else { 
          for(i=0; i<NUM_OF_PKTS; i++) { 
            statusReqPages_Pkts[reqPage][i] = TRUE;  
          }    
        } 
        call TxTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, TX_INTERVAL); 
        // T.1 ends 
      } 
      // M.6 ends 
    } 
    // R.1 begins 
    if(state == RX && vtone == summary.v && reqPage == summary.gamma) { 
      reqReceivedRx = TRUE; 
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    } 
    // R.1 ends 
     
    return m; 
  } 
 
  event TOS_MsgPtr ReceiveDataMsg.receive(TOS_MsgPtr m) { 
    uint8_t vtone; 
    uint8_t ptone; 
    uint16_t pktNo; 
    // extract msg 
    DataMsg *dataMsgPtr = (DataMsg*)m->data; 
     
    if(!initialized) 
      return m; 
       
    dbg(DBG_USR1, "ReceiveDataMsg.receive %d\n", call Time.getLow32()); 
    vtone = dataMsgPtr->summary.v; 
    ptone = dataMsgPtr->summary.gamma; 
    pktNo = dataMsgPtr->pktNo; 
    // M.2 begins 
    if(state == MAINTAIN) { 
      inconsistency = TRUE; 
    } 
    // M.2 ends 
    // M.5 begins 
    if(state == MAINTAIN && vtone >= summary.v) { 
      dataReceived = TRUE; 
      dataPageReceived = ptone; 
      dataPageReceived_timestamp = call Time.getLow32(); 
    } 
    // M.5 ends 
    // R.1 begins 
    if(state == RX && vtone >= summary.v) { 
       dataReceivedRx = TRUE; 
    } 
    // R.1 ends 
    // R.3 begins 
    if(vtone == summary.v && ptone == pageToBeRequested) { 
      if(status[ptone][pktNo].validity == INVALID_VERSION) { 
        int i; 
        bool completed = TRUE; 
         
        status[ptone][pktNo].validity = VALID_VERSION; 
        for(i=0; i<PG_PKT_SIZE; i++) { 
          object[ptone][pktNo].data[i] = dataMsgPtr->object.data[i]; 
        } 
        for(i=0; i<NUM_OF_PKTS; i++) { 
          if(status[ptone][i].validity == INVALID_VERSION) { 
            completed = FALSE; 
            break; 
          } 
        } 
        if(completed) { 
#ifndef PLATFORM_PC 
          uint32_t timeTemp = 0; 
          sendAdvMsgPtr->data[TOS_LOCAL_ADDRESS-1] = ptone+1; 
          timeTemp = call Time.getLow32(); 
          sendAdvMsgPtr->data[(TOS_LOCAL_ADDRESS-1)*2 + 6] = timeTemp >> 8; 
          sendAdvMsgPtr->data[(TOS_LOCAL_ADDRESS-1)*2 + 6 + 1] = timeTemp >> 
16; 
#endif 
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          dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, PAGE %d COMPLETED at %d\n", 
TOS_LOCAL_ADDRESS, ptone, call Time.getLow32()); 
          summary.gamma = ptone; 
          call Leds.set(ptone+1); 
 
          if(summary.v == 1 && summary.gamma == NUM_OF_PAGES-1) { 
            dbg(DBG_TEMP, "Node id: %d, IMAGE TRANSFERRED at %d\n", 
TOS_LOCAL_ADDRESS, call Time.getLow32()); 
            pageToBeRequested = INVALID_PAGE_NUM; 
            dbg(DBG_USR1, "pageToBeRequested = %d\n", pageToBeRequested); 
          } 
 
          for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
            if(i == ptone) { 
              if(i%2 == 0) 
                profile.pgAge[i/2] = profile.pgAge[i/2] & 0x0f; 
              else 
                profile.pgAge[i/2] = profile.pgAge[i/2] & 0xf0;       
              break; 
            } 
          } 
          for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
            if(i%2 == 0) { 
              dbg(DBG_USR1, "PROFILE PAGE=%d AGE=%d\n", i, 
profile.pgAge[i/2]>>4);; 
            } 
            else { 
              dbg(DBG_USR1, "PROFILE PAGE=%d AGE=%d\n", i, (profile.pgAge[i/2] 
& 0x0f));; 
            } 
          } 
          for(i=0; i<NUM_OF_PAGES; i++) { 
            if((i%2 == 0 && (profile.pgAge[i/2] & 0xf0) != 0) || (i%2 == 1 && 
(profile.pgAge[i/2] & 0x0f) != 0)) { 
              pageToBeRequested = i; 
              dbg(DBG_USR1, "pageToBeRequested = %d\n", pageToBeRequested); 
              break; 
            } 
          } 
          state = MAINTAIN; 
          dbg(DBG_USR2, "STATE = MAINTAIN 4\n"); 
          tmi = MIN_ROUND_DURATION; 
          call MaintainTimer.start(TIMER_ONE_SHOT, tmi); 
        } 
      } 
    } 
    // R.3 ends 
     
    return m; 
  } 
 
  event result_t SendAdvMsg.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 
    sendingMsg = FALSE; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t SendProfileMsg.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 
    sendingMsg = FALSE; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t SendReqMsg.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 
    sendingMsg = FALSE; 
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    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t SendDataMsg.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 
    sendingMsg = FALSE; 
    return SUCCESS; 
  }   
 
} 

Αρχείο Makefile για το επιτυχές compilation της υλοποίησης 

COMPONENT=BasilC 
PFLAGS += -DTOSH_DATA_LENGTH=28 
include $(MAKERULES) 

Εφαρμογές σε nesC για εύρεση των hops 

Εφαρμογή CntToLedsAndRfm 

// $Id: CntToLedsAndRfm.nc,v 1.4 2003/10/07 21:44:46 idgay Exp $ 
 
/*         tab:4 
 * "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the University  of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyright notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copies of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF 
 * CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2003 Intel Corporation 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This file is distributed under the terms in the attached INTEL-LICENSE      
 * file. If you do not find these files, copies can be found by writing to 
 * Intel Research Berkeley, 2150 Shattuck Avenue, Suite 1300, Berkeley, CA,  
 * 94704.  Attention:  Intel License Inquiry. 
 */ 
 
/** 
This application blinks the LEDS as a binary counter and also send 
a radio packet sending the current value of the counter. 
**/ 
 
 
configuration CntToLedsAndRfm { 
} 
implementation { 
  components Main, Counter, IntToLeds, IntToRfm, TimerC; 
 
  Main.StdControl -> Counter.StdControl; 
  Main.StdControl -> IntToLeds.StdControl; 
  Main.StdControl -> IntToRfm.StdControl; 
  Main.StdControl -> TimerC.StdControl; 
  Counter.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
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  IntToLeds <- Counter.IntOutput; 
  Counter.IntOutput -> IntToRfm; 
} 

Εφαρμογή RfmToLeds  

// $Id: RfmToLeds.nc,v 1.3 2003/10/07 21:44:59 idgay Exp $ 
 
/*         tab:4 
 * "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the University  of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyright notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copies of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF 
 * CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2003 Intel Corporation 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This file is distributed under the terms in the attached INTEL-LICENSE      
 * file. If you do not find these files, copies can be found by writing to 
 * Intel Research Berkeley, 2150 Shattuck Avenue, Suite 1300, Berkeley, CA,  
 * 94704.  Attention:  Intel License Inquiry. 
 */ 
 
/**  
This application will receive and display the packet sent  
from the CntToRfmAndLeds Application. 
**/ 
 
configuration RfmToLeds { 
} 
implementation { 
  components Main, RfmToInt, IntToLeds; 
 
  Main.StdControl -> IntToLeds.StdControl; 
  Main.StdControl -> RfmToInt.StdControl; 
  RfmToInt.IntOutput -> IntToLeds.IntOutput; 
} 

Κώδικας σε MATLAB για την απεικόνιση αποτελεσμάτων στο PC 

Αρχείο Basil.m 

clear; 
s = serial('COM6');  
set(s,'BaudRate',57600,'Timeout',1.0); 
fopen(s); 
fprintf(s,'*IDN?') 
  
input=[]; 
count=0; 
ticks=0; 
  
for m=1:5000 
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    line = fread(s,50,'uint8')' 
    ticks=ticks+1 
     
    if (~isempty(line)) && (length(line) >= 18)  
        count=count+1; 
        store(count,:)=line(1:45); 
    end 
end 
  
fclose(s); 
delete(s); 
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