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ABSTRACT 

 

An ad hoc network is a collection of wireless mobile nodes dynamically 

forming a temporary network without the use of any existing network 

infrastructure or centralized administration. Usually the devices forming the 

network are laptop computers, palmtops, mobile phones or even small sensor 

devices. These devices usually operate using scarce resources, i.e. small 

bandwidth, error-prone transmission and limited energy. This work is divided in 

two parts. The first part is a complete overview of the research and development 

on energy saving and power control that can be used in ad-hoc networks. The 

overview begins with a short introduction and then proceeds in the examination of 

each layer of the network, from the physical to the application layer. The second 

part presents the simulation of two algorithms, DSDV and CLUSTERPOW, and 

its results. DSDV is an ad-hoc routing protocol that is candidate for many sensor 

applications and CLUSTERPOW is a power control algorithm that is 

implemented on top of a routing algorithm to enhance network performance and 

save energy. Among other factors that could waste the networks’ resources and 

deplete the nodes’ energy, is the routing protocol’s overhead. DSDV is designed 

for mobile ad hoc networks and a large ratio of its traffic is generated to keep the 

routes updated. We studied the behavior of the protocols and found out that by 

carefully adjusting some parameters the performance improves, the routing 

overhead reduces and less energy is consumed. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ad-Hoc δίκτυα (ad-hoc networks) ονοµάζονται τα ασύρµατα δίκτυα στα 

οποία όλοι οι σταθµοί είναι ισοδύναµοι και επικοινωνούν χωρίς τη βοήθεια 

οποιασδήποτε υπάρχουσας υποδοµής και κεντρικής διαχείρισης . Αποτελούνται 

από φορητές συσκευές όπως υπολογιστές laptop, pda, κινητά τηλέφωνα ακόµα 

και από µικρούς αισθητήρες που µπορούν να επικοινωνούν ασύρµατα. Οι 

συσκευές αυτές λειτουργούν µε λιγοστούς πόρους, όπως µικρό εύρος ζώνης, 

κανάλια ευαίσθητα σε παρεµβολές και περιορισµένη ενέργεια. Η εργασία 

ασχολείται µε την ενέργεια και τον έλεγχο ισχύος των δικτύων αυτών και 

χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος παρουσιάζει µια ανασκόπηση της 

έρευνας πάνω σε τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και ελέγχου ισχύος. Ξεκινά 

µε µια µικρή εισαγωγή και στη συνέχεια εξετάζει όλα τα επίπεδα του δικτύου από 

το φυσικό επίπεδο µέχρι το επίπεδο των εφαρµογών. Κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί 

σε ένα επίπεδο. Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει την προσοµοίωση που έγινε πάνω 

σε δύο αλγορίθµους που έχουν αναπτυχθεί τον CLUSTERPOW και τον DSDV. Ο 

DSDV είναι ένας προδραστικός αλγόριθµος δροµολόγησης για κινητά ad-hoc 

δίκτυα και ο CLUSTERPOW ένας αλγόριθµος ελέγχου ισχύος ο οποίος δρα σε 

επίπεδο δικτύου επάνω από έναν αλγόριθµο δροµολόγησης, αυξάνοντας την 

απόδοση του δικτύου και µειώνοντας την καταναλισκόµενη ενέργεια. Ανάµεσα 

σε άλλους παράγοντες που µπορεί να µειώνουν την απόδοση και να 

καταναλώνουν ενέργεια είναι και τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται για την 

σωστή δροµολόγηση των πακέτων. Με προσοµοίωση βρήκαµε πως αλλάζοντας 

κάποιες παραµέτρους µπορούµε να µειώσουµε τον όγκο των δεδοµένων 

δροµολόγησης, αυξάνοντας την απόδοση του δικτύου και  µειώνοντας την 

καταναλισκόµενη ενέργεια. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : Βιβλιογραφική Έρευνα. 

 

1 Εισαγωγή  

 
Ad-Hoc δίκτυα (ad-hoc networks) ονοµάζονται τα ασύρµατα δίκτυα στα οποία όλοι οι 

σταθµοί είναι ισοδύναµοι και επικοινωνούν χωρίς τη βοήθεια οποιασδήποτε υπάρχουσας 

υποδοµής και κεντρικής διαχείρισης. Οι κόµβοι εκτός από την αποστολή και λήψη δεδοµένων, 

µπορούν να προωθούν πακέτα δεδοµένων λειτουργώντας και σαν ενδιάµεσοι δροµολογητές. 

Σχεδόν πάντα τα ad-hoc δίκτυα αποτελούνται από κινητούς κόµβους, οπότε και τα συναντούµε 

και µε τον όρο MANETs (Mobile Ad-hoc NETworks). Τα πιο συνηθισµένα χαρακτηριστικά των  

κινητών ad-hoc δικτύων είναι  

• ∆υναµική τοπολογία – Οι κόµβοι (συνήθως) είναι κινητοί και συνδέονται δυναµικά µε 

ένα τυχαίο σχήµα. Οι ασύρµατες συνδέσεις µπορούν αλλάζουν από στιγµή σε στιγµή 

και βασίζονται στην απόσταση που έχει ο κάθε κόµβος µε τους γειτονικούς του. Ανά 

πάσα στιγµή µπορούν να αποσυνδεθούν αφού οι κόµβοι είναι κινητοί.  

• Προσαρµοσµένοι Αλγόριθµοι ∆ροµολόγησης. – Λόγω της δυνατότητας κίνησης των 

κόµβων και της διπλής ιδιότητας του κάθε κόµβου να είναι και δροµολογητής, η 

δροµολόγηση των MANETs διαφέρει από την παραδοσιακή των σταθερών δικτύων ή 

των ασυρµάτων που επικοινωνούν µε ένα σταθερό σηµείο. Υπάρχουν και µικρότερα 

δίκτυα ad-hoc στα οποία ο κάθε κόµβος µπορεί να επικοινωνήσει απευθείας µε 

οποιοδήποτε άλλο κόµβο (single-hop) αλλά κατασκευάζονται από πολύ µικρό αριθµό 

κόµβων (µονοψήφιο) και για µικρές αποστάσεις (ανάλογο µε το να δικτυώνονται µε ένα 

µικρό hub µερικοί σταθεροί υπολογιστές σε ένα δωµάτιο). Για σοβαρές επαγγελµατικές 

εφαρµογές όµως είναι αναγκαίο να δροµολογούνται τα δεδοµένα κι έτσι αναπτύσσονται 

συνεχώς νέοι αλγόριθµοι δροµολόγησης.  

•  Περιορισµένο Εύρος Ζώνης – Οι ασύρµατες συνδέσεις έχουν πολύ πιο περιορισµένη 

χωρητικότητα από τις ενσύρµατες αφού επηρεάζονται από πολλές πηγές σφαλµάτων µε 

αποτέλεσµα την εξασθένιση του λαµβανόµενου σήµατος και το υψηλό ποσοστό 

σφαλµάτων bit (bit error rate).  

• Περιορισµένη Ασφάλεια – Η κινητές συσκευές απειλούνται από πολλούς κινδύνους, 

επειδή µπορούν να κλαπούν ευκολότερα και οι πληροφορίες που διακινούν µπορούν να 

φτάσουν σε ανεπιθύµητους προορισµούς ή να υποκλαπούν. Παράλληλα είναι πιο 

δύσκολη η αυθεντικοποίηση των χρηστών σε δίκτυα τέτοιου τύπου και γίνεται πιο 

εύκολα µια Denial of Service (DoS)  

• Αυτονοµία -  ∆εν απαιτείται µια κεντρική διαχείριση για να καθορίζει την λειτουργία 

των κινητών κόµβων.  

• Γρήγορη ανάπτυξη χωρίς προηγούµενη σταθερή υποδοµή,  

• Περιορισµένη Ενέργεια – Οι κινητοί κόµβοι λειτουργούν µε την ενέργεια µπαταρίας, η 

οποία είναι δεν είναι πάντα επαρκής. .Το κυριότερο κριτήριο στην σχεδίαση της 

βελτίωσης του συστήµατος µπορεί να η διαχείριση ενέργειας. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά τους τα ad-hoc δίκτυα είναι κατάλληλα για εφαρµογές όπως:     

• Προσωπική επικοινωνία µε συσκευές κινητών, laptops ή PDA 

• Οµαδική επικοινωνία σε περιπτώσεις συναντήσεων, συνεδρίων, παρουσιάσεων, 

διαλέξεων κλπ. 

• Επικοινωνίες σε σώµατα ασφαλείας (αστυνοµία, στρατός, πυροσβεστική) ή για 

επείγουσες περιστάσεις (π.χ. µετά από σεισµούς, πυρκαγιές όπου έχει καταστραφεί η 

υποδοµή).  

• Συλλογή δεδοµένων σε περιοχές και παρακολούθηση (δασικές εκτάσεις, ανίχνευση 

πυρκαγιάς, κτηνοτροφικές εφαρµογές) κ.λ.π.  

Σε περιπτώσεις µικροσκοπικών σταθµών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται κυρίως για συλλογή 

δεδοµένων και δεν διαθέτουν εξαρτήµατα εισόδου / εξόδου ούτε  ιδιαίτερη υπολογιστική ισχύ, 

τότε µιλάµε για Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks). Συνήθως τα δίκτυα 
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αισθητήρων αποτελούνται από ένα µεγάλο οµογενές πλήθος συσκευών µιας χρήσης και 

εµφανίζουν περιορισµένη κινητικότητα ή παραµένουν εντελώς στάσιµες. Τέτοιες συσκευές, 

φθηνές στην κατασκευή µεγάλων ποσοτήτων, θα µπορούσαν να παρέχουν  λεπτοµερείς 

πληροφορίες για το έδαφος ή σε επικίνδυνες περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης µπορεί να φέρουν 

δείκτες θέσης που θα χρησιµεύουν στον προσδιορισµό της απόστασης (σε µορφή αλµάτων) του 

κάθε αισθητήρα από ένα σταθερό κόµβο συλλογής στοιχείων. Πολύ συχνά συναντούµε δίκτυα 

αισθητήρων που δεν είναι καθαρά ad-hoc, αλλά υβριδικά, αφού συνήθως επικοινωνούν και µε 

κάποιο σταθερό σταθµό. 

Φαίνεται καθαρά πως ένα ζωτικό θέµα για τα MANETs είναι η συντήρηση της ενέργειας 

τους ενώ βρίσκονται σε λειτουργία, µιας και ο χρόνος ζωής του δικτύου καθορίζεται από τη 

διαθέσιµη ενέργεια των κόµβων. Παράλληλα η λανθασµένη χρήση των διαδικασιών που 

επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας µπορεί να προκαλεί επιπλέον προβλήµατα. π.χ. η 

υπερβολική ισχύς εκποµπής προκαλεί παρεµβολές και άσκοπη κατανάλωση, ενώ η 

απενεργοποίηση της λήψης, ενώ χρησιµοποιείται για εξοικονόµηση, αν παραταθεί υπερβολικά θα 

επιβαρύνει τους υπόλοιπους κόµβους. Για να καλύψουµε πλήρως το θέµα της διαχείρισης 

ενέργειας, θα εξετάσουµε τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε κάθε στρώµα δικτύου ενός 

σχήµατος που µοιάζει µε τα στρώµατα του OSI, αλλά απεικονίζει πιο ρεαλιστικά τη δοµή των 

κινητών συσκευών, για να δούµε τα προβλήµατα που υπάρχουν και τις τεχνικές που µπορούµε να 

εφαρµόσουµε ώστε να κάνουµε µια σωστή διαχείριση ενέργειας.  

 

 

Εικόνα 1 Τα τυπικά επίπεδα ενός ασύρµατου δικτύου που εξετάζουµε για διαχείρηση 

ενέργειας 

Τα στρώµατα περιλαµβάνουν  

1. Το επίπεδο συσκευής. Μπορούµε να εξετάσουµε τη διαχείριση ενέργειας που µπορεί να 

γίνει στις συσκευές οι οποίες µπορεί να δηµιουργούν ή όχι ένα ad-hoc δίκτυο. Το επίπεδο 

συσκευής ασχολείται µε την κατανάλωση ενέργειας των εξαρτηµάτων όπως του 
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επεξεργαστή ,του σκληρού δίσκου και της µπαταρίας και της διαχείρισης της από το 

λειτουργικό σύστηµα.  

2. Το φυσικό επίπεδο (physical layer). Εδώ ασχολούµαστε καθαρά µε το φυσικό πεδίο 

επικοινωνίας των συσκευών, το οποίο περιλαµβάνει τα κυκλώµατα RF 

(ραδιοσυχνότητας) των συσκευών, τις µεθόδους διαµόρφωσης σήµατος και την 

κωδικοποίηση του καναλιού επικοινωνίας. 

3. Το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων (data link layer).  Στο δεύτερο στρώµα του OSI 

εξετάζουµε την διαχείριση ενέργειας όσον αφορά πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως τα 

802.11 και Bluetooth, τα οποία διασφαλίζουν την ορθή αναµετάδοση των πακέτων 

δεδοµένων µεταξύ των συσκευών και τους µηχανισµούς για την δίκαιη κατανοµή των 

πόρων όπως συχνότητα και χρόνος. Για την εξοικονόµηση ενέργειας µπορούν να 

αναπτυχθούν τεχνικές όπως  χρονοπρογραµµατισµός απενεργοποίησης της λήψης 

4. Το επίπεδο δικτύου (Network Layer). Στο επίπεδο δικτύου πρέπει να εξασφαλιστεί η 

δροµολόγηση των δεδοµένων από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Η σωστή 

δροµολόγηση εξασφαλίζει τόσο την επίδοση του δικτύου όσον αφορά την ταχύτητα 

επικοινωνίας όσο και την µεγιστοποίηση της ζωής του όσον αφορά την κατανάλωση 

ενέργειας που γίνεται στην διαδροµή που ακολουθείται.. 

5. Το επίπεδο µεταφοράς (transportation layer). Το στρώµα µεταφοράς  φροντίζει ώστε όλα 

τα δεδοµένα  να  µεταδοθούν από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς λάθη και µε τη 

σωστή σειρά, κάνοντας διαχείριση της κίνησης του δικτύου και αναµεταδίδοντάς τα σε 

περιπτώσεις σφαλµάτων. 

6. Το στρώµα εφαρµογών (Application Layer). Το επίπεδο αυτό περιέχει τις ίδιες 

εφαρµογές που εκτελεί ο χρήστης (ή το σύστηµα), οι οποίες χρησιµοποιούν τα 

πρωτόκολλα των υπολοίπων στρωµάτων. Οι τεχνικές που µπορούν να εφαρµοστούν για 

εξοικονόµηση ενέργειας αφορούν κυρίως το πως θα εκτελεστούν οι ίδιοι οι αλγόριθµοι 

των εφαρµογών και το πως οργανώνουν τα δεδοµένα τους, καθώς και το αν 

χρησιµοποιούν τεχνικές από τα υποκείµενα στρώµατα. 

Τέλος θα εξετάσουµε και την αλληλεπίδραση των στρωµάτων αυτών αφού η επιλογή 

που κάνουµε για κάποιο χαµηλότερο στρώµα επηρεάζει και τα υψηλότερα π.χ. γνωρίζοντας 

ότι η παλµική αποφόρτιση µιας µπαταρίας Λιθίου αποδίδει περισσότερη ενέργεια, τότε η 

επιλογή ενός TDMA πρωτοκόλλου στο επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων θα είναι καλύτερη από 

ένα FDMA. 
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Εικόνα 2 Κατανάλωση ενέργειας στο Sharp PC 6785 

 

 
 

 

Πίνακας 3 
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2. Η Συσκευή 

 
Πολλά εξαρτήµατα είναι υπεύθυνα για την συνεχή κατανάλωση ισχύος σε κινητές συσκευές. Για 

παράδειγµα ο πίνακας 2 [1] συγκαταλέγει τα πιο ενεργοβόρα στοιχεία της συσκευής SHARP PC 

6785, ενώ ο πίνακας 3 το ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας από τα διάφορα στοιχεία των 

φορητών υπολογιστών. Τα δεδοµένα αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες σηµερινές κινητές 

συσκευές και προβάλλουν τις περιοχές στις οποίες χρειάζεται να ρίξουµε το βάρος όσον αφορά 

την διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας. Αλλά πρώτα θα εξετάσουµε την τεχνολογία στις ίδιες 

τις πηγές ενέργειας των κινητών συσκευών, τις µπαταρίες. 

 

2.1 Μπαταρίες και λοιπές πηγές ενέργειας 
Η τεχνολογία στους υπόλοιπους τοµείς των ασυρµάτων δικτύων και συσκευών έχει 

αναπτυχθεί σε τροµερό βαθµό, αλλά η εξέλιξη που έχει γίνει στις µπαταρίες είναι σχετικά µικρή 

παρόλο που έχουν πολύ µεγαλύτερη ιστορία. Η κατανάλωση  ενέργειας που γίνεται διαφέρει 

ανάλογα µε το µοντέλο της µπαταρίας και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται. 

  Οι βασικοί τύποι από ηλεκτροχηµικής πλευράς επαναφορτιζόµενων µπαταριών [3],  που 

χρησιµοποιούνται σε κινητές συσκευές είναι οι: 

1. Οξέως Μολύβδου, τις συναντάµε στα οχήµατα και χρησιµοποιούνται περισσότερο σαν 

συστήµατα υποστήριξης σε περίοδο διακοπής ρεύµατος. ∆εν µας ενδιαφέρουν πολύ για 

τις κινητές συσκευές λόγω βάρους και όγκου. 

2. Νικελίου - Καδµίου (NiCd) είναι οι παλαιότερες και πιο χρησιµοποιηµένες. Αντέχουν σε 

υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες όχι όµως την υπερφόρτιση και την υποφόρτιση. 

Παρουσιάζουν το φαινόµενο Μνήµης, δηλαδή τα κύτταρα της µπαταρίας που 

χρησιµοποιούνται λιγότερο χάνουν την χωρητικότητά τους και γι’ αυτό πρέπει να 

αποφορτίζονται και να φορτίζονται πλήρως. Επίσης το κάδµιο που περιέχουν είναι 

βλαβερό για το περιβάλλον.  

3. Νικελίου – Μεταλλικών Υβριδίων (NiMH) παρέχουν την ίδια τάση µε τις NiCd καθώς 

και από 10% µέχρι 30% περισσότερη χωρητικότητα, χρειάζονται 20% περισσότερο 

χρόνο για την φόρτιση τους και αντέχουν την τυχαία φόρτιση. Παρόλα αυτά έχουν 

διπλάσιο κόστος. 

4. Ιόντων Λιθίου (Li Ion) είναι κατά 30% ελαφρύτερες και έχουν 30% µεγαλύτερη 

χωρητικότητα από τις µπαταρίες Νικελίου. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που 

φορτίζουν, πρέπει να φορτίζονται µε ένα ενδιάµεσο ρυθµό εκτός από το τελευταίο 15% 

του κύκλου φόρτισης που πρέπει να γίνεται αρκετά πιο αργά. Έτσι χρειάζονται ειδικό 

µηχανισµό για την φόρτισή τους. 

 

 

Εικόνα 3 Χαρακτηριστικά Βασικών Τύπων Επαναφορτιζόµενης Μπαταρίας 

 

 Η απόδοση των µπαταριών ωστόσο επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, εκτός από τον 

τρόπο φόρτισης και χρήσης, µε σηµαντικότερο την θερµοκρασία και το αν αποφορτίζεται 
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συνεχόµενα ή µε ρυθµικές παύσεις (παλµούς). Έτσι δηµιουργήθηκε το πρότυπο της «έξυπνης 

µπαταρίας» (Smart Battery) το οποίο δίνει την δυνατότητα, µέσω ενός κυκλώµατος ελέγχου, να 

επικοινωνεί η µπαταρία µε την συσκευή. Στους φορητούς υπολογιστές οι έξυπνες µπαταρίες 

µπορούν να επικοινωνούν µε το λειτουργικό σύστηµα µε το πρότυπο ACPI (Advanced 

Configuration and Power Interface ή  Προχωρηµένη ∆ιασύνδεση Ρυθµίσεως και Ισχύος), και το 

νεότερο πρότυπο ∆ιασύνδεσης Μεθόδου Ελέγχου Μπαταρίας (Control Method Battery Interface),  

µε τα οποία η µπαταρία µπορεί να στέλνει µηνύµατα στον υπολογιστή για την κατάσταση της 

φόρτισης και της χωρητικότητας. Με το ACPI και τις έξυπνες µπαταρίες µπορούµε να ελέγξουµε 

και να διαχειριστούµε τον κύκλο φορτίσεως. 

 Παράλληλα αναπτύσσονται και τεχνικές, δηµιουργώντας κυκλώµατα ελέγχου, που 

βοηθούν στην απόδοση των µπαταριών : 

• Ισορρόπηση κελιών (cell balancing). Η απόδοση της µπαταρίας καθώς και η 

συντήρηση της ενισχύονται όταν τα κύτταρα της µπαταρίας είναι 

ισορροπηµένα, δηλ. έχουν το ίδιο φορτίο. Με το κύκλωµα ελέγχου µπορεί να 

φορτίζεται ή να αποφορτίζεται η µπαταρία µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

ισορροπείται το φορτίο στα κύτταρα της και να έχουµε µέχρι και 25% καλύτερη 

απόδοση σε βάθος χρόνου από τα µη ισορροπηµένα κύτταρα. 

• Έλεγχο Ρυθµού αποφορτίσεως. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την 

απόδοση της µπαταρίας είναι ο τρόπος που αποφορτίζεται και τροφοδοτεί το 

σύστηµα. Αν µια µπαταρία Ιόντων Λιθίου δίνει το φορτίο της µε µικρές 

περιόδους παύσης και όχι συνεχόµενα, έχει καλύτερη απόδοση και διατηρεί την 

χωρητικότητά της στο πέρασµα του χρόνου. Έτσι οι µπαταρίες Li-Ion είναι 

καταλληλότερες για τις ψηφιακές συσκευές. Αντίθετα οι µπαταρίες νικελίου 

πρέπει να αποφορτίζονται συνεχόµενα και όχι παλµικά και σε περίπτωση 

χρήσης τους πρέπει να συνοδεύονται από ένα κατάλληλο κύκλωµα ελέγχου..[5] 

• Έλεγχο θερµοκρασίας. 

• Έλεγχο ρυθµού φορτίσεως.  

• Χρησιµοποίηση διπλών ή πολλαπλών κελιών, τόσο για λόγους εξισορρόπησης 

τους όσο και για την εφαρµογή κατάλληλου ρυθµού αποφορτίσεως. 

 Εξοµοιώνοντας µε ένα µοντέλο την κατανάλωση ενέργειας και τις ηλεκτροχηµικές διαδικασίες 

της µπαταρίας οι συγγραφείς του [80] συµπεραίνουν ότι µε µια απλή προσθήκη ενός κυκλώµατος 

που βοηθά στο χρονοπρογραµµατισµό και τη µορφοποίηση του παλµού ενέργειας που δίνει η 

µπαταρία, µπορεί να αποδοθεί η µέγιστη χωρητικότητα.  

Αυτή τη στιγµή αναπτύσσονται εναλλακτικές τεχνολογίες για την πηγή ενέργειας όπως 

Τσίγκου-Οξυγόνου (zinc-air) , υπερπυκνωτές, και κελιά καυσίµων, αλλά δεν είναι ακόµη 

ξεκάθαρο πότε θα είναι προσιτά στην αγορά. Οι µπαταρίες τσίγκου – οξυγόνου έχουν πολύ 

µεγαλύτερη χωρητικότητα αλλά δεν έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. Τα κελιά καυσίµων 

χρησιµοποιούν υδρογόνο (συνήθως) και οξυγόνο που µε µια ηλεκτροχηµική διεργασία 

ελευθερώνουν ηλεκτρόνια σε µια µεµβράνη πολυµερούς, δίνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Η 

ογκοµετρική χωρητικότητα τους είναι πολύ µεγαλύτερη από τις κοινές µπαταρίες, ακόµη όµως η 

τεχνολογία κατασκευής τους είναι πολύ ακριβή. Οι υπερπυκνωτές ,είναι χρήσιµοι σε περιπτώσεις 

που χρειαζόµαστε ταχεία φόρτιση και απεριόριστο χρόνο ζωής, αλλά έχουν µικρότερη 

χωρητικότητα ισχύος από τις µπαταρίες.  

 Τέλος έχουν αρχίσει να εξετάζονται τεχνικές για  την εκµετάλλευση ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές, όπως ηλιακή ενέργεια, ενέργεια θερµοκρασίας περιβάλλοντος, ενέργεια από 

εξωτερικές δονήσεις κ.λ.π. Η ποσότητα εξοικονόµησης όµως δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη.  
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Εικόνα 4 Πηγές ενέργειας. *δηλώνει επιφάνεια αντί για όγκο, +για µια διαφορά 5
ο
C, ++ για 

ταχύτητα αέρα 5m/s και +++ για 1cm
3
 ηλίου σε µία διαφορά 10 

ο
C [7] 

Η επιλογή της κατάλληλης πηγής ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να γίνει µε βάση τις ανάγκες µας σε 

ενέργεια καθώς και την φύση των εφαρµογών και του είδους των δικτύων για τα οποία 

χρησιµοποιούνται τα δίκτυά µας (π.χ. ένα δίκτυο για µια σύντοµη τηλεδιάσκεψη ή ένα δίκτυο 

αισθητήρων µιας χρήσεως για συλλογή µακροχρόνιων περιβαλλοντολογικών δεδοµένων). Τέλος 

πρέπει να έχουµε υπόψιν µας και το είδος της κατανάλωσης που γίνεται από την ίδια την 

συσκευή. 

 

2.2 Κατανάλωση ισχύος επεξεργαστή και ολοκληρωµένων. 

Η ισχύς που καταναλώνεται από τον επεξεργαστή εξαρτάται από την παρεχόµενη τάση, 

την συχνότητα του επεξεργαστή και την χωρητικότητα των πυλών και κυκλωµάτων από τα οποία 

αποτελείται ο επεξεργαστής ή και µε τα οποία επικοινωνεί. Οι πύλες του αλλάζουν κατάσταση σε 

κάθε παλµό του ρολογιού, δηµιουργώντας ένα κύκλωµα µε την παροχή τάσης και την γείωση. 

Όσο πιο συχνά γίνεται η αλλαγή κατάστασης (συχνότητα ρολογιού), τόσο πιο πολύ ενέργεια 

καταναλώνεται από τον επεξεργαστή. Με άλλα λόγια η κατανάλωση ισχύος δίνεται από την 

σχέση P=CV
2
F όπου C είναι η χωρητικότητα φορτίου του επεξεργαστή, V η παρεχόµενη τάση και 

F η συχνότητα του ρολογιού. Βλέποντας την σχέση µπορούµε να µειώσουµε την ισχύ που 

καταναλώνει ο επεξεργαστής µε τρεις τρόπους.  

 

Α) Μειώνοντας την χωρητικότητα του επεξεργαστή 

Β) Μειώνοντας την συχνότητα  και 

Γ) Μειώνοντας την παρεχόµενη τάση. 

 

Όσον αφορά την χωρητικότητα µπορούµε να µειώσουµε την συχνή πρόσβαση του 

επεξεργαστή στα µεγάλης χωρητικότητας κυκλώµατα µνήµης, αυξάνοντας την µνήµη πάνω στο 

τσιπ του επεξεργαστή. Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιούµε παράλληλους συν-επεξεργαστές για 

συγκεκριµένες εφαρµογές, π.χ. ένας µικρότερος επεξεργαστής για τη ροή βίντεο που θα 

επικοινωνεί απευθείας µε την οθόνη. Εκτός του ότι δεν απασχολούµε τον κύριο επεξεργαστή, δεν 

χρειάζεται να αποθηκεύονται και να κυκλοφορούν δεδοµένα και εντολές κώδικα στις διαύλους 

της συσκευής, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Το θέµα της χωρητικότητας επίσης είναι θέµα 

σχεδιαστών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και  του υλικού όπως µείωση του µεγέθους των πυλών, 

της τάσης κατωφλίου, επιλογή κατάλληλου κεραµικού κ.λ.π. Έτσι µπορούµε να εξοικονοµήσουµε 

µέχρι και 50% ενέργεια [17] 

Αν προσπαθήσουµε να µειώσουµε µόνο τη συχνότητα θα έχουµε αύξηση του χρόνου 

επεξεργασίας οπότε δεν κερδίζουµε τίποτα. Από την άλλη ο επεξεργαστής δεν είναι 



 12 

απασχοληµένος κατά το 100% του χρόνου λειτουργίας της συσκευής. Άρα µπορούµε να 

µειώσουµε την παρεχόµενη τάση και ταυτόχρονα να µειώσουµε την συχνότητα κατά τις 

περιόδους που ο επεξεργαστής δεν χρησιµοποιείται, αρκεί να µην υπερβαίνουµε το χρονικό όριο 

που δίνεται στην διεργασία που εκτελείται για να ολοκληρωθεί. Όταν πάλι χρειαστεί επιτάχυνση 

του επεξεργαστή για µεγαλύτερη απασχόληση τότε µπορούµε να αυξήσουµε την συχνότητα και 

την τάση τροφοδοσίας. Η τεχνική αυτή ονοµάζεται ∆υναµική κλιµάκωση τάσης (Dynamic 

Voltage Scaling) ή DVS.[8][10] Οι επόµενες παραστάσεις µας δείχνουν την κατανάλωση 

ενέργειας µε υλοποίηση του DVS στον επεξεργαστή SA-1100 του αισθητήρα µAPS, τη διαφορά 

στην κατανάλωση ενέργειας ενός δικτύου αισθητήρων µAPS που δεν χρησιµοποιούν DVS και 

επεξεργάζονται τα δεδοµένα τους σε ένα µόνο κόµβο µε ένα ίδιο δίκτυο που χρησιµοποιεί DVS 

και παράλληλα επεξεργάζονται όλοι οι κόµβοι δεδοµένα.  

 

Εικόνα 5 Κατανάλωση ενέργειας στον επεξεργαστή SA1100 µε DVS 
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Εικόνα 6 Κατανάλωση ενέργειας σε αισθητήρες µAPS µε χρήση DVS και κατανεµηµένης 

επεξεργασίας και χωρίς. 

 

Για την ορθή χρήση του DVS έχουν αναπτυχθεί αλγόριθµοι που προβλέπουν τον φόρτο εργασίας 

του επεξεργαστή και χρησιµοποιούν ανάλογα το DVS Ο αλγόριθµος PAST υποθέτει ο 

επεξεργαστής θα έχει τον ίδιο φόρτο εργασίας κατά την περίοδο που έπεται, ο PEAK υποθέτει ότι 

αν ο φόρτος εργασίας του επεξεργαστή µειώνονταν θα συνεχίσει να µειώνεται και το αντίστροφο, 

ο AVGn υπολογίζει το φόρτο εργασίας ανάλογα µε το µε το µέσο όρο του φόρτου ενός αριθµού 

προηγουµένων περιόδων και ο FUTURE υπολογίζει το φόρτο εργασίας ανάλογα µε το κώδικα 

που πρόκειται να εκτελεστεί. [11] Παρακάτω βλέπουµε τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων σε ένα 

Mobile Pentium 4 που µπορεί να εργάζεται σε 1.6 και 1.2 GΗz  
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Εικόνα 7 Κατανάλωση ενέργειας µε διαφορετικούς αλγορίθµους DVS 

  

Τέλος το DVS µπορεί να υλοποιηθεί και για τον θερµικό έλεγχο του επεξεργαστή.  Εκτός από την 

ενέργεια που χάνεται σε θερµότητα, επιπτώσεις υπάρχουν και στα υπόλοιπα στοιχεία του 

συστήµατος, οι µπαταρίες θερµαίνονται και χάνουν σε απόδοση και ο θερµικός θόρυβος 

παρεµβάλλεται στα στοιχεία δικτύου. 

 

2.3 Σκληρός ∆ίσκος 

Οι σκληροί δίσκοι υπάρχουν κυρίως σε φορητούς υπολογιστές .Σε συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας και στους αισθητήρες για την µόνιµη αποθήκευση χρησιµοποιείται µια µικρότερη 

µνήµη Flash που καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια. Για τις απαιτήσεις των εφαρµογών των 

φορητών υπολογιστών όµως είναι απαραίτητο να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος αρκετών Gb. ∆εν 

µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί η µνήµη Flash γιατί είναι αρκετά ακριβή (περίπου το ίδιο κόστος 

µε τη µνήµη DRAM) και η τιµή ενός φορητού υπολογιστή θα άγγιζε σχεδόν τα €20000. 

Αναπόφευκτά θα πρέπει να αναπτύξουµε τεχνικές να κάνουµε το σκληρό δίσκο να καταναλώνει 

λιγότερη ενέργεια.  
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Εικόνα 8 Κατανάλωση ενέργειας σε διαφορετικά στάδια λειτουργίας σκληρού δίσκου. 

 Το µεγαλύτερο µέρος της  κατανάλωση ενέργειας που γίνεται από τον σκληρό δίσκο 

ενός φορητού υπολογιστή προκαλείται από την περιστροφή των µηχανικών µερών του και 

κυριότερα κατά την έναρξη της περιστροφής. Κάθε δίσκος παραµένει σε περιστροφή για κάποιο 

χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια σταµατά η περιστροφή του. 

Για τη εξοικονόµηση ενέργειας το απλούστερο που µπορούµε να κάνουµε είναι να 

επιλέξουµε το κατάλληλο χρονικό περιθώριο κατά το οποίο αν ο δίσκος παραµένει ακίνητος να 

σταµατά την περιστροφή του. Αυτό το χρονικό περιθώριο στους φορητούς υπολογιστές είναι 

µικρότερο από ότι στους σταθερούς υπολογιστές για να εξοικονοµείται ενέργεια από το χρόνο 

κατά τον οποίο ο δίσκος δεν περιστρέφεται.. Όµως όταν έχουµε συχνές εκκινήσεις της 

περιστροφής µπορεί η κατανάλωση από τις επιταχύνσεις να υπερβεί την εξοικονόµηση που 

γίνεται. Το χρονικό περιθώριο λοιπόν δεν πρέπει να είναι πολύ µικρό γιατί οδηγεί σε συχνές 

επιταχύνσεις – επιβραδύνσεις του δίσκου, αλλά ούτε και πολύ µεγάλο. Από πλευράς 

εξοικονόµησης ενέργειας, µια εξοµοίωση του 1994 έδειξε ότι το κατάλληλο χρονικό διάστηµα 

είναι τα 2 δευτερόλεπτα.[11] 

 Πέρα από το να διαλέξουµε σταθερό ένα χρονικό διάστηµα για την επιβράδυνση του 

σκληρού, θα ήταν καλύτερα να µεταβάλλουµε το ίδιο διάστηµα ανάλογα µε την χρήση του 

σκληρού για να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Οι αλγόριθµοι που έχουν αναπτυχθεί 

για την επιβράδυνση και την επιτάχυνση της περιστροφής του δίσκου χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες,  

• οι off-line οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ιστορικό αλλά και µια µελλοντική 

πρόβλεψη για την χρήση του σκληρού ώστε να υπολογίσουν την κατάλληλη χρονική 

στιγµή της επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. Υπολογίζουν το κόστος µιας υποθετικής 

επιβράδυνσης και επιτάχυνσης που θα γίνει την υπολογισµένη χρονική στιγµή και αν 

είναι µικρότερο από το κόστος του να µην γίνει καθόλου η επιβράδυνση κ επιτάχυνση, 

τότε υλοποιείται. 

• Οι threshold , που απλώς θέτουν ένα σταθερό χρονικό διάστηµα για την επιβράδυνση 

(όπως και η απλή περίπτωση που αναφέραµε προηγουµένως) ανάλογα µε 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, π.χ. του να είναι µε µπαταρία και όχι µε AC/DC 

τροφοδοσία ο υπολογιστής, ή µε οδηγίες από το χρήστη. 
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• Οι predictive, οι οποίοι µε βάση ιστορικά δεδοµένα προβλέπουν την επόµενη 

προσπέλαση στο σκληρό και ανάλογα  

Στο [12] οι συγγραφείς  συµπεραίνουν πως σηµαντική εξοικονόµηση έχουν  οι απλοί  threshold 

αλγόριθµοι, εξίσου καλή µε τους άλλους δύο τύπους, θέτοντας το χρονικό όριο για την 

επιβράδυνση του δίσκου 1-10 δευτερολέπτων.  

 Μια ακόµη καλή τεχνική είναι να τοποθετήσουµε µια µικρή cache µεγέθους όχι πάνω 

από 32kb. Έτσι µειώνονται κατά 10-15% οι αναζητήσεις στον σκληρό δίσκο και έχουµε µια 

ακόµη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

 

2.4 Μνήµη 

Ένας ακόµη σηµαντικός καταναλωτής ενέργειας στις κινητές συσκευές και στους φορητούς 

υπολογιστές είναι η προσπέλαση στη µνήµη, ειδικά για τις µικρές συσκευές οι οποίες δεν έχουν 

δευτερεύοντα αποθηκευτικό χώρο. Μια τεχνική είναι να µην δίνουµε ισχύ σε µνήµη η οποία δεν 

χρησιµοποιείται. Αυτό εφαρµόζει η Direct Rambus DRAM, η οποία επιτρέπει στις διάφορες 

συσκευές µνήµης να βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις ισχύος. Οι συσκευές ταξινοµούνται 

µε βάση την πρόσβαση στα δεδοµένα τους και την κατάσταση ισχύος σε Ενεργή, Σε Αναµονή, Σε 

Ύπνωση και Απενεργοποιηµένη (Active, standby, Nap, Powerdown).  

Υπάρχουν δύο πολιτικές για να καθοριστεί η κατάσταση της µνήµης. Η Στατική, κατά 

την οποία τα chip µνήµης καθορίζουν την κατάσταση ισχύος τους ανάλογα µε το βαθµό που 

χρησιµοποιούνται, και η δυναµική όπου µε την βοήθεια του Λειτουργικού Συστήµατος γίνεται µια 

πρόβλεψη για το τι προσπελάσεις και τι ανάγκες µνήµης θα υπάρξουν και µ’ αυτή τη βάση 

καθορίζονται οι καταστάσεις ισχύος. Με τη στατική µέθοδο µπορούµε να έχουµε από 12% µέχρι 

και 30% καλύτερη ενεργειακή απόδοση, ενώ µε δυναµικές µεθόδους η απόδοση είναι µεταξύ 6% 

έως και 50% αρκεί να υπάρχει βέβαια υποστήριξη από το λειτουργικό. [13] Σηµαντική 

εξοικονόµηση παρέχει και ο τρόπος τοποθέτησης των δεδοµένων στη µνήµη. Τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται περισσότερο κατά µια χρονική περίοδο µπορούν να τοποθετούνται σε ένα κοινό 

chip ώστε να απενεργοποιούνται τα υπόλοιπα, π. χ. τα δεδοµένα που συνοδεύουν µια διεργασία 

να τοποθετούνται µαζί µε το κώδικα της διεργασίας. 

 

2.5 Οθόνη και λοιπά µέρη. 

Η οθόνη TFT καταναλώνει µεγάλο µέρος της ενέργειας και δεν είναι εύκολο να βρούµε 

τρόπο να την απενεργοποιήσουµε, πέρα από τους κοινούς screensavers. Το κύριο µέρος της 

κατανάλωσης προέρχεται από το φωτισµό της. Για το λόγο αυτό µπορούµε να κατασκευάσουµε 

ανακλαστικές και υβριδικές µε ανάκλαση και φωτισµό (transflective) TFT οθόνες καθώς και 

οθόνες από οργανικά πολυµερή [79]. Στο επίπεδο εφαρµογών θα δούµε µεθόδους µε τις οποίες 

µπορεί να διαχειριστεί η φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα µε την απεικόνιση. Για τα CD-ROMs 

και τα DVDs µπορούµε να βρούµε τεχνικές για την επιβράδυνση τους όπως στο σκληρό δίσκο, 

ενώ µπορούµε να εφαρµόσουµε τεχνικές DVS και διαχείρισης ισχύος της µνήµης στα κυκλώµατα 

των καρτών γραφικών. Γενικά όπου υπάρχει συσκευή η οποία µπορεί να απενεργοποιηθεί για να 

εξοικονοµηθεί ενέργεια µπορούµε να εφαρµόσουµε τις αρχές της ∆υναµικής ∆ιαχείρισης Ισχύος. 

 

2.6 ∆υναµική ∆ιαχείριση Ισχύος  
 Η ∆υναµική ∆ιαχείριση Ισχύος [14] (Dynamic Power Management – DPM) είναι η 

µεθοδολογία που επιτρέπει σε δυναµικά διαρρυθµιζόµενα συστήµατα (όπως οι κινητές συσκευές 

και οι φορητοί υπολογιστές) να παρέχουν υπηρεσίες και αποδοτικά επίπεδα µε το ελάχιστο 

αριθµό ενεργών εξαρτηµάτων ή µε τη µείωση του φόρτου στα εξαρτήµατά. Το DPM 

περιλαµβάνει ένα σύνολο από τεχνικές που επιτρέπουν έναν αποτελεσµατικό από άποψη 

ενέργειας υπολογισµό απενεργοποιώντας επιλεκτικά τα εξαρτήµατα του συστήµατος όταν είναι 

αδρανή. 

Τα εξαρτήµατα φυσικά είναι ο επεξεργαστής, η µνήµη, ο σκληρός δίσκος, η οθόνη, η 

κάρτα δικτύου και όποια άλλη συσκευή µπορεί να απενεργοποιηθεί όταν αδρανεί. Η πολιτικές 

που ακολουθούνται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κάθε συσκευής είναι αυτές που 

αναφέραµε. Γενικά µπορούν να αναπτυχθούν πολιτικές οι οποίες ακολουθούν το παρακάτω 

γενικό µοντέλο: Κάθε κατάσταση ενός εξαρτήµατος καταναλώνει µια συγκεκριµένη ισχύ, κάθε 

πέρασµα από κατάσταση σε κατάσταση έχει ένα ενεργειακό κόστος και ένα χρονικό κόστος και 
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το για πέρασµα από κατάσταση σε κατάσταση πρέπει να ικανοποιείται µία συνθήκη π.χ. ένα 

χρονικό όριο αδράνειας της συσκευής για να απενεργοποιηθεί  ή µια αίτηση για χρήση της 

συσκευής για να ενεργοποιηθεί. Έτσι κάθε συσκευή έχει κόστος τόσο σε απόδοση όσο και σε 

ενέργεια για να περάσει από µια κατάσταση στην άλλη. Οι πολιτικές µπορεί να είναι α) στατικές, 

δηλ, τίθεται µια σταθερή συνθήκη η οποία µόλις εκπληρώνεται αλλάζει κατάσταση η συσκευή, 

όπως το χρονικό όριο αδράνειας β) προγνωστικές,  κατά τις οποίες η προβλέπεται η συµπεριφορά 

της συσκευής µε βάση το ιστορικό της χρήσης της συσκευής, γ) προσαρµοστικές οι οποίες 

αλλάζουν την συνθήκη µε βάση τη χρήση της (π.χ. συχνές αιτήσεις σε ένα σκληρό δίσκο να 

αυξάνουν το χρονικό όριο αδράνειας).  

Βιοµηχανικά πρότυπα έχουν προταθεί για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της διαχείρισης 

ενέργειας που βασίζεται σε λειτουργικά συστήµατα. Η Intel, η Microsoft και η Toshiba έχουν 

δηµιουργήσει το ανοιχτό πρότυπο ACPI (Advanced Configuration and Power Interface ή  

Προχωρηµένη ∆ιασύνδεση Ρυθµίσεως και Ισχύος). Το ACPI παρέχει ένα πρότυπο διαχείρισης 

ισχύος ανεξαρτήτως λειτουργικού, και βοηθά στην µετάβαση από το παραδοσιακό hardware στο 

συµβατό µε το ACPI. Παρόλο που απευθύνεται κυρίως σε υπολογιστές, παρέχει τις κατευθύνσεις 

για ένα γενικότερο σύνολο συστηµάτων. Στόχοι του ACPI είναι  να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε 

PC να υλοποιεί δυναµικές ρυθµίσεις και διαχείριση ισχύος στη µητρική του, να ενισχύσει τα 

χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος των συστηµάτων και να επιταχύνει την υλοποίηση τους και 

διάθεσή τους στην αγορά, µειώνοντας το κόστος.  

Το ACPI καθορίζει τα περισσότερα διασυνδετικά στοιχεία του µεταξύ του Λειτουργικού 

Συστήµατος και του υλικού, όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα. Οι εφαρµογές συνδιαλέγονται µε 

τον πυρήνα του ΛΣ µε προγραµµατιστικές διεπιφάνειες εφαρµογών (Application Programming 

Interfaces ή API’s). Ένα τµήµα του ΛΣ πραγµατοποιεί τις πολιτικές διαχείρισης ισχύος. Το τµήµα 

αυτό συνδιαλέγεται µε το hardware µέσω υπηρεσιών του πυρήνα (κλήσης συστήµατος). Ο 

πυρήνας επικοινωνεί µε τις συσκευές µέσω οδηγών. Ένας οδηγός ACPI υπάρχει στο λειτουργικό, 

ο οποίος είναι και διαφορετικός για το κάθε λειτουργικό και µεταφράζει τις αιτήσεις του πυρήνα 

σε εντολές του ACPI και τα µηνύµατα του ACPI σε interrupts και σήµατα για τον πυρήνα. Σε 

περίπτωση συσκευών που δεν είναι συµβατά µε το ACPI ο πυρήνας έχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνεί µε δικούς του οδηγούς. 

   

Εικόνα 9 Το πρότυπο ACPI και η πλατφόρµα του υπολογιστή 
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Το ACPI δεν καθορίζει πώς θα υλοποιηθούν οι πολιτικές στο ΛΣ ούτε πώς θα λειτουργούν οι 

συσκευές για να εξοικονοµούν ενέργεια, τα πάντα υποστηρίζονται αρκεί να είναι ελέγξιµα από τα 

καθορισµένα διασυνδετικά στοιχεία του ACPI. 

 Στο ACPI  καθορίζονται πέντε καταστάσεις ισχύος όλου του συστήµατος 

• Μηχανική απενεργοποίηση, χωρίς καθόλου κατανάλωση ισχύος. 

• Οµαλή απενεργοποίηση, όπου το ΛΣ µόνο χρειάζεται επανεκκίνηση για να έρθει ο 

υπολογιστής σε λειτουργική κατάσταση. 

• Κοιµώµενη κατάσταση, όπου το σύστηµα φαίνεται απενεργοποιηµένο και η κατανάλωση 

ενέργειας είναι µειωµένη, αλλά επανέρχεται σε λειτουργική κατάσταση χωρίς 

επανεκκίνηση και χωρίς απώλεια των δεδοµένων. 

• Λειτουργική κατάσταση, στην οποία το σύστηµα είναι ενεργό και εκτελεί κανονικά τις 

λειτουργίες του. 

• Παραδοσιακή (Legacy) κατάσταση, στην οποία το σύστηµα δεν είναι συµβατό µε ACPI. 

Επιπλέον καθορίζονται και διάφορες καταστάσεις για τα στοιχεία το συστήµατος. Ορίζονται δύο 

είδη στοιχείων, οι συσκευές και ο επεξεργαστής. Οι συσκευές είναι αφηρηµένες αναπαραστάσεις 

των πραγµατικών συσκευών και έχουν τέσσερις καταστάσεις ισχύος, που όµως είναι αόρατες στο 

χρήστη, δηλ. ο χρήστης δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση είναι η συσκευή του αλλά θεωρεί πως 

λειτουργεί κανονικά. Επίσης οι µεταβάσεις από κατάσταση σε κατάσταση µπορούν να ελεγχθούν 

από διάφορες πολιτικές όπως αυτές που εξετάσαµε προηγουµένως για την κάθε συσκευή. Ο 

επεξεργαστής έχει τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις ισχύος, στην πρώτη από τις οποίες µπορεί 

να ελέγχει την συχνότητα του και την απόδοση του επεξεργαστή δίνοντας έτσι την δυνατότητα 

για εφαρµογή DVS. Οι υπόλοιπες τρεις τον απενεργοποιούν και προσφέρουν µια αύξουσα 

εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και µια αύξουσα καθυστέρηση για την απενεργοποίηση / 

επαναφορά του ανάλογα µε την κατάσταση. 

 Τα Windows και το Linux υποστηρίζουν το ACPI (Τα Windows 2000 είναι συµβατά µε 

ACPI και υπάρχει το σύστηµα ACPI4Linux), αλλά µέχρι στιγµής οι πολιτικές που υποστηρίζούν 

δεν είναι οι βέλτιστες. [15] 



 19 

3. Το φυσικό επίπεδο. 

 
Το φυσικό επίπεδο περιλαµβάνει τα κυκλώµατα  και τα µηχανικά µέρη που είναι 

υπεύθυνα για την επικοινωνία, το είδος διαµόρφωσης του σήµατος και την κωδικοποίηση του 

καναλιού. Με λίγα λόγια περιλαµβάνει ό,τι µετατρέπει τα bits σε εκπεµπόµενο σήµα και το 

αντίστροφο. Η ισχύς του σήµατος που µεταδίδεται µειώνεται σηµαντικά όσο αποµακρύνεται από 

τον ποµπό, και το πλάτος του στον δέκτη καθορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο S(r)=S*r
-α
, όπου S 

είναι το πλάτος του σήµατος στον ποµπό, r η απόσταση από το ποµπό και α είναι µία παράµετρος, 

συνήθως από 2 έως 4, ανάλογα µε την ποιότητα του καναλιού.  Για να έχουµε µια επιτυχηµένη 

λήψη στο δέκτη πρέπει να καθοριστεί µία ανώτατη τιµή για το ποσοστό λάθους των bit (Bit Error 

Rate ή BER) ανάλογα και µε την εφαρµογή, συνήθως από 10
-11

 µέχρι 10
-4
. Τυπικά µεγέθη είναι  

10
-9 
(δηλ 1 λάθος στα 1.000.000.000 bit) για δεδοµένα και 10

-6
 για οµιλία. 

 Πέραν τούτου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το τρόπο µε τον οποίο µετασχηµατίζονται τα bits 

σε κυµατοµορφές σήµατος και την διαµόρφωση / αποδιαµόρφωση, την κεραία, το σχήµα 

κωδικοποίησης κ.λ.π., το κριτήριο για µια επιτυχηµένη µετάδοση αντιπροσωπεύεται ως SINR > θ 

Το SINR συµβολίζει το ποσοστό σήµατος / θορύβου & παρεµβολής και εξαρτάται από το κανάλι 

και το θόρυβό του, τα σήµατα άλλων σταθµών και κυρίως από την ισχύ και τον ρυθµό της 

εκποµπής. Το θ είναι µια σταθερή ισχύς που ορίζεται από τα στοιχεία του δέκτη πάνω από την 

οποία γίνεται επιτυχής η λήψη.  

 Η ενέργεια καταναλώνεται κατά την εκποµπή µε δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι στον 

ενισχυτή του σήµατος, τόσο σε ενέργεια εκπεµπόµενου σήµατος όσο και θερµικές απώλειες. Ο 

δεύτερος είναι στην επεξεργασία των δεδοµένων που θα διαµορφώσουν  το φέρον, την 

κωδικοποίηση, την διαµόρφωση και άλλες λειτουργίες επεξεργασίας σήµατος. Κατά την λήψη 

του σήµατος η ενέργεια πάλι καταναλώνεται σε επεξεργασία σήµατος, περιλαµβανοµένης της 

ενίσχυσης του ληφθέντος σήµατος για να έρθει σε επίπεδο που να µπορεί να αποδιαµορφωθεί και 

να επεξεργαστεί, δηλ. καταναλώνεται σύµφωνα µε το δεύτερο τρόπο της εκποµπής. Τέλος σε 

κατάσταση αναµονής πάλι έχουµε κατανάλωση στα κυκλώµατα  τα οποία είναι έτοιµα να 

αρχίσουν αποδιαµόρφωση και επεξεργασία, όπως ο ταλαντωτής, και σ’ αυτά που ανά πάσα 

στιγµή θα διαµορφώσουν δεδοµένα και θα εκπέµψουν.[16] 

  

Έτσι λοιπόν η κατανάλωση ενέργειας που γίνεται στο φυσικό επίπεδο µπορεί να µειωθεί µε τους 

εξής τρόπους:  

1. Μείωση της κατανάλωσης στον επεξεργαστή της κάρτας ή συσκευής δικτύου µε επιλογή 

κατάλληλων ολοκληρωµένων  κυκλωµάτων χαµηλής κατανάλωσης. 

2. Επιλογή κατάλληλων µεθόδων διαµόρφωσης – αποδιαµόρφωσης και κωδικοποίησης που 

να µην καταναλώνουν πολύ ενέργεια (γενικά και ανάλογα µε το είδος του δικτύου) 

καθώς και ρυθµού δεδοµένων. 

3. Με συνδυασµό κατάλληλων πρωτοκόλλων του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων (MAC) 

και του ΛΣ, να υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της κάρτας ή συσκευής δικτύου 

όταν δεν χρειάζεται. 

4. Έλεγχο της εκποµπής ώστε να µην είναι υπερβολική η ισχύς της και καταναλώνει 

ενέργεια άσκοπα ή προκαλεί παρεµβολές στους άλλους σταθµούς, αλλά ούτε ασθενής 

ώστε να χρειάζονται συχνές επαναµεταδόσεις. 

5. Επιλογή κατάλληλης ζώνης συχνότητας.  

6. Χρήση κατευθυνόµενης κεραίας (πάλι µε απαραίτητη υποστήριξη από το MAC στρώµα ) 

Και βέβαια η κάθε αλλαγή στον ένα τρόπο έχει επιρροή στους άλλους, π.χ. το σχήµα 

διαµόρφωσης αλλάζει την κατασκευή των κυκλωµάτων και την ενέργεια που καταναλώνουν. 

Επίσης επηρεάζεται πολύ η σχεδίαση που γίνεται από το ανώτερο στρώµα. Μια µέθοδος 

διαµόρφωσης καταναλώνει πολύ ενέργεια σε κάποιο πρωτόκολλο MAC ενώ εξοικονοµεί ενέργεια 

σε άλλο. 

 

3.1 ∆ιαµόρφωση – Αποδιαµόρφωση και ρυθµός δεδοµένων. 
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Το ερώτηµα για το πόσο γρήγορα θα πρέπει να στέλνονται τα δεδοµένα είναι δύσκολο να 

απαντηθεί. Από τη µια η γρήγορη αποστολή απαιτεί  πολύπλοκα και ενεργοβόρα κυκλώµατα. 

Στέλνοντας τα πιο αργά αυξάνεται ο χρόνος αποστολής και καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια 

για την µετάδοση, ενώ από την άποψη του MAC επιπέδου η αποστολή απασχολεί περισσότερο 

χρόνο το κανάλι κι έχουµε πιο πολλά collisions.  

Στη δυαδική διαµόρφωση, µεταδίδουµε διαφορετική συχνότητα για το 0 και διαφορετική 

για το 1 (Frequency Shift Keying – FSK) ή αλλάζουµε τη φάση του φέροντος κατά 180
ο
 για να 

δηλώσουµε αλλαγή από το 0 στο 1 ή αντίστροφα (Phase Shift Keying – PSK) ή τέλος 

µεταδίδουµε µε διαφορετικό πλάτος κύµατος (Amplitude Modulation). 

Στην διαµόρφωση µε Μ σύµβολα, κάθε σύµβολο µεταδίδει log2M bits π.χ. στην QPSK (ή 

4PSK) κάθε από τα 4 σύµβολα µεταδίδει 2 bits που απεικονίζονται ως µετακίνηση της φάσης του 

φέροντος κατά 45
ο
 για το 00, 135

ο
 για το 01, 225

ο
 για το 11 και 315

ο
 για το 10. Έχουµε λοιπόν 

MPSK, ΜQAM και MFSΚ διαµορφώσεις οι οποίες µειώνουν το χρόνο µετάδοσης των δεδοµένων 

κατά log2M αλλά κοστίζουν τόσο σε αύξηση της ισχύος εκποµπής όσο και σε αύξηση της ισχύος 

λήψης (το απαιτούµενο ποσοστό σήµατος – θορύβου SNR µεγαλώνει όσο µεγαλώνει και το Μ) 

[18], που σηµαίνει ότι η δυαδική διαµόρφωση εξοικονοµεί περισσότερη ενέργεια. Ωστόσο αυτό 
ισχύει µόνο αν η απόσταση µεταξύ των κόµβων είναι µεγάλη και η ενέργεια που καταναλώνεται 
στα κυκλώµατα είναι µικρή (αυτό είναι επίσης ανάλογο της συχνότητας στην οποία γίνεται η 
εκποµπή, π.χ. για επικοινωνία στην ζώνη των 2,5 GHz η εξοικονόµηση γίνεται µόνο για 
αποστάσεις µεγαλύτερες των 30µ).  

Μπορούµε λοιπόν να κλιµακώνουµε την διαµόρφωση προσαρµόζοντας την στις 
απαιτήσεις του δικτύου, µειώνοντας το µέγεθος του αστερισµού όποτε µπορούµε να διαθέσουµε 
έξτρα χρόνο µετάδοσης. Φυσικά αυτό πρέπει να παρέχεται και µε κατάλληλη υποστήριξη από ένα 
MAC πρωτόκολλο που να εκµεταλλεύεται αυτό το γεγονός.[18] 
 Παίρνοντας υπ’ όψιν την ενέργεια που καταναλώνεται στα κυκλώµατα, κυρίως σε 
κοντινές αποστάσεις (και άρα κυρίως σε δίκτυα αισθητήρων) που η ισχύς της µετάδοσης δεν είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη, ο χρόνος µετάδοσης (ο βαθµός της διαµόρφωσης) πρέπει να βελτιστοποιηθεί. 
Στις επόµενες γραφικές παραστάσεις βλέπουµε την ενέργεια που καταναλώνεται ανάλογα µε τον 
αστερισµό (αριθµό συµβόλων) µιας διαµόρφωσης QAM σε απόσταση 5 µέτρων και µιας 
διαµόρφωσης FSK σε αποστάσεις 1 και 30 µέτρων. 

 

Εικόνα 10 Κατανάλωση ενέργειας σε MQAM ανάλογα µε το µέγεθος του αστερισµού για µια 

απόσταση 5m 
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Εικόνα 11 

 
Το συµπέρασµα είναι πως για MQAM µόνο στις πολύ κοντινές αποστάσεις το M είναι 

καλό να αυξάνεται, ενώ στην περίπτωση της MFSK το Μ δεν εξοικονοµεί ενέργεια. Η MFSK 
απαιτεί πιο απλά κυκλώµατα και γι’ αυτό η διαµόρφωση είναι ενεργειακά πιο οικονοµική από την 
ΜQAM και την MPSK όσο οι αποστάσεις µεγαλώνουν καθώς και όταν το µέγεθος του 
αστερισµού (Μ) αυξάνεται.  
 Τέλος µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και κωδικοποιηµένη διαµόρφωση (κωδικοποίηση 
trellis για MQAM η συνελιγµένη διαµόρφωση για MFSK) η οποία µπορεί να µειώσει την 
απαιτούµενη ισχύ του σήµατος χωρίς σηµαντικό κόστος σε κυκλώµατα και µας εξοικονοµεί 
ενέργεια.[20] 
 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την κατανάλωση είναι ο χρόνος για την 
αρχικοποίηση των κυκλωµάτων ώστε να είναι έτοιµα να εκπέµψουν και να λάβουν τα σήµατα. Ο 
ταλαντωτής που δηµιουργεί το φέρον (VCO), χρειάζεται κάποιο χρόνο για να αποκτήσει την 
συχνότητα της επικοινωνίας. Η διαµόρφωση µε Μ σύµβολα είναι πιο αποδοτική µόνο όταν το 
χρονικό διάστηµα για την αρχικοποίηση του VCO είναι µικρή σε σχέση µε το χρόνο εκποµπής 
όπως µας δείχνουν τα παρακάτω σχήµατα. [22] 
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Εικόνα 12 Κατανάλωση ενέργειας κατά την έναρξη της µετάδοσης 

 

 

Εικόνα 13 Αναλογία ενέργειας διαφορετικών διαµορφώσεων µε διαφορετικούς χρόνους  

έναρξης µετάδοσης 

  
 Για την κατάλληλη σχεδίαση και επιλογή της διαµόρφωσης µε λίγα λόγια έχουµε να 
λάβουµε υπόψιν την τάξη µεγέθους των αποστάσεων του δικτύου που θα γίνει, την κατανάλωση 
των κυκλωµάτων και το χρόνο αρχικοποίησης των κυκλωµάτων.    
 Τα υπάρχοντα πρωτόκολλα 802.11 και Bluetooth χρησιµοποιούν τις εξής διαµορφώσεις: 

1. Το 802.11a χρησιµοποιεί OFDM διαµόρφωση κατά την οποία τα δεδοµένα 
διαµορφώνουν διαφορετικά φέροντα, τα οποία είναι ορθογώνια µεταξύ τους (δηλ. στη 
συχνότητα στην οποία εκπέµπει το ένα φέρον, τα άλλα µηδενίζουν την ισχύ της 
εκποµπής τους). Προβλέπονται κανάλια των 20 ΜΗz που το καθένα περιέχει 52 
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φέροντα µε απόσταση 300kHz του καθενός από τα άλλα. 

 

Εικόνα 14 α) Φάσµα φέροντος  β) Φάσµα OFDM 

Το κάθε φέρον διαµορφώνεται µε BPSK, QPSK 16-QAM ή 64-QAM. Στο [21] 
προτείνεται µια τεχνική κατανοµής των δεδοµένων πάνω στα φέροντα για την καλύτερη 
εξοικονόµηση ενέργειας.  
 

2. Το 802.11b χρησιµοποιεί Direct Sequence Spread Spectrum DSSS το οποίο απλώνει το 
σήµα βασικής ζώνης σε ένα ευρύ φάσµα συχνότητας, και το κάνει πιο ισχυρό απέναντι 
στην εξασθένιση. Η εξάπλωση γίνεται µέσω µιας ψευδοτυχαίας ακολουθίας όπως 
βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα, που δηµιουργεί µια ροή bits (που στην ορολογία του 
DSSS λέγονται chips) και διαµορφώνουν µε DBPSK ή DQPSK το φέρον. Το τελικό 
σήµα µοιάζει περισσότερο µε θόρυβο.  

 

Εικόνα 15 Κωδικοποίηση bits σε chips 

 
Για την ταχύτητα των 5.5 ή 11 Mbits/s τα bits χωρίζονται σε οµάδες, τα δύο πρώτα της 
κάθε οµάδας διαµορφώνει µε QPSK το φέρον και τα υπόλοιπα επιλέγουν µια 
συγκεκριµένη ψευδοτυχαία ακολουθία για την εξάπλωση του σήµατος. Η διαµόρφωση 
αυτή λέγεται Complementary Code Keying (CCK) 

  
3. Το 802.11g προσφέρει ταχύτητες µέχρι 54Mb/s και χρησιµοποιεί OFDM αλλά 

υποστηρίζει και CCK για συµβατότητα. 
 
4. Το Bluetooth χρησιµοποιεί DS-CDMA διαµόρφωση η οποία είναι παρόµοια µε την 

DSSS µόνο που τα chips διαµορφώνονται µε BPSK διαµόρφωση και το σήµα 
καταλαµβάνει όλο το διαθέσιµο εύρος ζώνης της συχνότητας. Η µετάδοση µπορεί να 
γίνεται ταυτόχρονα από πολλούς ποµπούς. Η διαµόρφωση CDMA αποτελεί εν µέρη και 
MAC πρωτόκολλο. 

 
 
3.2 Έλεγχος της ισχύος εκποµπής. 
Η χαµηλή ισχύς εκποµπής αυξάνει τη χωρητικότητα του δικτύου, µειώνοντας τις παρεµβολές 
ανάµεσα στους κόµβους. Επίσης µειώνει γενικά την κατανάλωση ανά bit πληροφορίας. Από την 
άλλη αυξάνοντας την ισχύ εκποµπής µειώνουµε την απόσταση (τον αριθµό των ενδιάµεσων 
κόµβων) από τον αποστολέα στον παραλήπτη και αυξάνουµε την συνδεσιµότητα του δικτύου. 
Παίρνοντας υπόψη ότι το σήµα εξασθενεί σε απόσταση r από το ποµπό σύµφωνα µε τον τύπο:  
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P(r)=S*r-a όπου S το πλάτος του σήµατος και a µια σταθερά 2 έως 4 ανάλογα µε τις 
συνθήκες του καναλιού, µια διαδροµή µε περισσότερους κόµβους µπορεί να καταναλώνει 
µικρότερη ενέργεια απ’ ότι µια διαδροµή µε λιγότερους κόµβους και µεγαλύτερη ισχύ µετάδοσης 
ανά κόµβο. Η απαιτούµενη ισχύς που χρειάζεται για να επικοινωνούν δύο κόµβοι επηρεάζεται 
όπως είδαµε και από το σχήµα διαµόρφωσης. 

Ο έλεγχος της ισχύος µεταδόσεως επίσης επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας, 
παρακάτω βλέπουµε την επιρροή της ισχύος µεταδόσεως στην καταναλισκόµενη ενέργεια.  

 

Εικόνα 16 Ισχύς εκποµπής και κατανάλωση ενέργειας σε διαφορετικούς ρυθµούς µετάδοσης 

 
Επειδή το ασύρµατο µέσο δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο λόγω θορύβου, παρεµβολών, 

εξασθένησης κ.λ.π. δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι ένας δέκτης έλαβε κάποιο εκπεµπόµενο 
σήµα αν δεν επιβεβαιώσει τη λήψη του. Επίσης αν στείλει την επιβεβαίωση αλλά µε µικρότερη 
ισχύ από τον αποστολέα, η επιβεβαίωση µπορεί να µην φτάσει στον αποστολέα. Η σύνδεση δύο 
κόµβων λοιπόν στα ασύρµατα δίκτυα πρέπει να είναι αµφίδροµη. Ορισµένα πρωτόκολλα, όπως το 
802.11, προϋποθέτει ότι οι συνδέσεις είναι αµφίδροµες (πρέπει να επιβεβαιώνει ο παραλήπτης ότι 
έχει λάβει δεδοµένα από τον αποστολέα). Ο απλούστερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι 
όταν δύο κόµβοι επικοινωνούν να µεταδίδουν µε την ίδια ισχύ (αν υποθέσουµε ότι οι κόµβοι του 
δικτύου έχουν οµοιογενή χαρακτηριστικά). Έτσι λοιπόν χρειάζεται να εφαρµοστεί µια µέθοδος 
ελέγχου της ισχύος µετάδοσης. Έτσι το ερώτηµα είναι ποία είναι η κατάλληλη κοινή τιµή ώστε να 
επιτύχουµε την µικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Στο [24] αποδεικνύεται ότι η βέλτιστη ισχύς 
εκποµπής, είναι η µικρότερη δυνατή ισχύς που επιτρέπεται για να µην χάνει την συνδεσιµότητα 
του το δίκτυο. 
 Παρόλο που το θέµα του ελέγχου της ισχύος εκποµπής κανονικά ανήκει στο φυσικό 
επίπεδο, επηρεάζει όλα τα στρώµατα µέχρι και το επίπεδο µεταφοράς. Και αφού η συνδεσιµότητα 
του δικτύου, που είναι θέµα της τοπολογίας και του επιπέδου δικτύου, επηρεάζει την ισχύ, το 
πρωτόκολλο που θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου ισχύος θα πρέπει είναι ένα πρωτόκολλο 
δικτύου, για το παρόν επίπεδο φτάνει να πούµε πως η καλύτερη τεχνική είναι να εκπέµπουν όλοι 
οι σταθµοί µε κοινή ισχύ. Παρακάτω θα εξετάσουµε τόσο MAC πρωτόκολλα που ασχολούνται µε 
το θέµα όσο και πρωτόκολλα δικτύου. 
 
3.3 Απενεργοποίηση της κάρτας δικτύου - ποµποδέκτη. 
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Στο επίπεδο συσκευής εξετάσαµε το πως µπορεί µια συσκευή να απενεργοποιεί τα 
στοιχεία της όταν δεν χρειάζονται, µέσω DPM τεχνικών. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε τον 
ποµποδέκτη. Όµως όταν απενεργοποιεί τα επικοινωνιακά του στοιχεία ένας σταθµός, θα πρέπει να 
το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι, ώστε να µην προσπαθούν να επικοινωνήσουν µαζί του, ή 
τουλάχιστον οι γειτονικοί σταθµοί, οι οποίοι να αποθηκεύουν τα δεδοµένα για τον συγκεκριµένο 
σταθµό ώστε να του τα στείλουν µόλις ενεργοποιηθεί. Όµως αυτό επηρεάζει το πως 
συντονίζονται µεταξύ τους οι σταθµοί και άρα χρειάζεται να σχεδιαστεί και ένα πρωτόκολλο στο 
επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων που να το υποστηρίζει. Σ’ αυτό βασίζονται τα πρωτόκολλα στο 
MAC επίπεδο για την εξοικονόµηση ενέργειας. Στο φυσικό επίπεδο το µόνο που µπορούµε να 
κάνουµε είναι να σχεδιάσουµε αποδοτικά στοιχεία δικτύου τα οποία θα έχουν µικρό χρόνο και 
κόστος µετάβασης από την ανενεργή σε ενεργή κατάσταση και το αντίστροφο, π.χ. 
χρησιµοποιώντας FSK διαµόρφωση µε πιο απλά κυκλώµατα αντί για PSK. 
 

 

Εικόνα 17 Μερικές µετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας καρτών δικτύου. 

 
 
 
 
3.4 Κατευθυντικές κεραίες  

Οι κατευθυντικές κεραίες παραδοσιακά χρησιµοποιούνται στα κυψελοειδή ασύρµατα 
δίκτυα για να αυξήσουν την χωρητικότητα του δικτύου. Τα base stations µε κατευθυντικές 
κεραίες έχουν µικρότερη απόσταση µε κυψέλες του ίδιου καναλιού, αυξάνοντας έτσι το βαθµό 
της τοπικής επαναχρησιµοποίησης του φάσµατος. Τα ad-hoc δίκτυα µπορούν ν’ αποκτήσουν 
παρόµοια πλεονεκτήµατα µε τη χρήση των κατευθυντικών κεραιών αλλά µε ένα πιο πολύπλοκο 
µηχανισµό. Ο κάθε σταθµός χρειάζεται να υπολογίζει δυναµικά την κατεύθυνση των γειτόνων του  
και να χρησιµοποιήσει ένα αποδοτικό πρωτόκολλο για το προσανατολισµό της κεραίας. Επειδή 
όµως το µεγαλύτερο µέρος των επικοινωνιών του είναι από κόµβο σε κόµβο (unicast) υπήρξε 
προσπάθεια στα τελευταία έτη να χρησιµοποιηθούν οι κατευθυντικές κεραίες για την αποµόνωση 
των ανεξαρτήτων εκποµπών στο δίκτυο και να αυξηθεί ο αριθµός δεδοµένων που µπορούν να 
µεταφερθούν. Αυτό όµως που µας ενδιαφέρει είναι ότι η εξασθένηση του σήµατος είναι 
µικρότερη στην κατευθυντική κεραία και έτσι κερδίζουµε ενέργεια λόγω της χαµηλής ισχύος 
εκποµπής. Έτσι στα [25] και [26] συνιστάται η χρήση πολλαπλών κατευθυντικών κεραιών ανά 
κόµβο ( ή κεραιών πολλών ακτινών) για να ενισχυθεί το σύνολο µεταφερόµενων δεδοµένων στο 
802.11 πρωτόκολλο καθώς και από άποψη ενέργειας στο [29]. Στο [27] εξετάζεται η χρήση 
κατευθυντικών κεραιών που µεταβάλλουν την ακτίνα τους για να βελτιώσουν τη ροή των 
δεδοµένων και την καθυστέρηση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόµη τεχνολογικά προβλήµατα που 
δεν έχουν λυθεί και καθιστούν τη χρήση κεραιών πολλαπλών ακτινών ανέφικτη[28]. Επίσης 
υπάρχουν όρια στη χρήση κατευθυντικών κ. που καθορίζονται κυρίως από το µέγεθος του 
τερµατικού και το µήκος κύµατος του σήµατος, για την συχνότητα των 2.4 GHz το µέγεθος της 
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κεραίας πρέπει να είναι 12 εκατοστά (ίσο µε το µήκος κύµατος), ενώ κάθε στοιχείο της πρέπει να 
είναι της ίδιας τάξης µεγέθους. Έτσι δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολλά στοιχεία για τους 
σταθµούς µας. 

Στο [30] οι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση κατευθυνόµενων κεραιών µαζί µε ένα 
αλγόριθµο δροµολόγησης τεσσάρων βηµάτων ο οποίος καθοδηγεί τις επικοινωνίες των κόµβων 
αποτελεσµατικά και βελτιώνει την συνολική κατανάλωση ενέργειας και την διάρκεια ζωής του 
δικτύου. Ο αλγόριθµος δροµολόγησης µπορεί να λάβει υπόψη είτε τις συντοµότερες διαδροµές, 
είτε τις διαδροµές µε το µικρότερο ενεργειακό κόστος. Αποτελέσµατα µε 4 διαφορετικές 
ρυθµίσεις δίνονται στην επόµενη γραφική παράσταση. 
 
 

 

Εικόνα 18 ∆ιάρκεια ζωής δικτύου µε διαφορετικά σχήµατα κεραίας και διαφορετική 

συνδεσιµότητα. 
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4. Επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων. 

 
Το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων είναι υπεύθυνο για την θεµελίωση µιας αξιόπιστης και 

λογικής σύνδεσης πάνω από την αναξιόπιστη ασύρµατη σύνδεση. Έτσι πρέπει να παρέχει 
µηχανισµούς για την ενσωµάτωση των πακέτων σε πλαίσια, την διόρθωση λαθών, την ασφάλεια 
(κρυπτογράφηση), τις αναµεταδώσεις και φυσικά το µηχανισµό του υποστρώµατος του ελέγχου 
πρόσβασης στο µέσον (Media Access Control ή MAC). Το MAC υπόστρωµα είναι υπεύθυνο για 
την διαίρεση του χρόνου ή της συχνότητας (ή ακόµα και την κωδικοποίηση του καναλιού στο 
CDMA) σε σχισµές και το µηχανισµό διαµοιρασµού των σχισµών (η των κωδικών του CDMA).  
 
4.1 Το υποεπίπεδο MAC 

 Oι ασύρµατοι σταθµοί σε ένα ad hoc δίκτυο πρέπει να λύσουν το πρόβληµα της 
ταυτόχρονης πρόσβασης στο µέσον, συνεργαζόµενοι µέσω ενός MAC πρωτοκόλλου.  
 Ο σηµαντικότερος παράγοντας σπατάλης ενέργειας προέρχεται από την «αδρανή 
ακρόαση» κατά την οποία η κάρτα δικτύου είναι σε κατάσταση αναµονής, χωρίς να 
παραλαµβάνει η να στέλνει δεδοµένα και καταναλώνει ενέργεια περιµένοντας να λάβει κάποια 
µετάδοση. Στον πίνακα του κεφ. 3.3 βλέπουµε ότι η διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας µεταξύ 
της λήψης και της κατάστασης αναµονής είναι ελάχιστη και δεν υπερβαίνει το 0.1W. Όταν λοιπόν 
ο σταθµός δεν παραλαµβάνει η αποστέλλει δεδοµένα, θα πρέπει να υπάρξει κάποιος µηχανισµός 
που να απενεργοποιεί την κάρτα του τερµατικού για να εξοικονοµηθεί ενέργεια.  
Άλλοι παράγοντες σπατάλης είναι όταν υπάρχουν ταυτόχρονες µεταδόσεις (δηλ. collisions) και τα 
δεδοµένα πρέπει να µεταδοθούν ξανά, καθώς και η συχνή µετάδοση των µηνυµάτων που 
εκπέµπονται για τον έλεγχο της επικοινωνίας (αιτήσεις αποστολής, επιβεβαιώσεις λήψης κ.τ.λ.) 
που είναι πλεονάζουσα κατανάλωση ενέργειας, και θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. 
Επίσης υπάρχει το πρόβληµα του «κρυµµένου τερµατικού»: Αν ένας γείτονας ενός παραλήπτη 
κόµβου είναι εκτός του πεδίου εκποµπής του αποστολέα, µπορεί να αρχίσει κι αυτός µια 
επικοινωνία και να παρεµβληθεί στο παραλήπτη. Έστω ότι το d θέλει να στείλει δεδοµένα στο s. 
Το a δεν ακούει και µπορεί να παρεµβληθεί στην αποστολή του d.  
 
 

 

Εικόνα 19 Μετάδοση µε κρυµµένο και φανερό τερµατικό 

Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί αν ο αποστολέας εκπέµψει ένα Ready-to-send (rts) και ο 
παραλήπτης ένα Clear-to-send (cts) µήνυµα αν είναι έτοιµος. Τότε όµως µπορεί να προκύψει το 
πρόβληµα του «φανερού τερµατικού». Αν το s στείλει  ένα rts στο d και το d απαντήσει µε ένα 
cts, το a δεν θα ακούσει την απάντηση στο s και θα νοµίζει πως δεν θα γίνει η επικοινωνία. Το 
αποτέλεσµα είναι αναµεταδόσεις και σπατάλη ενέργειας.  

Στα ad hoc δίκτυα η ανυπαρξία µιας κεντρικής διευθύνουσας αρχής περιπλέκει το 
πρόβληµα του MAC. Οι κεντρικές διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης στο ασύρµατο µέσο, που 
στα κυψελοειδή ανατίθεται στα base stations, πρέπει να επιβληθούν µε ένα κατανεµηµένο, και 
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άρα συνεργατικό τρόπο, από τους κόµβους του ad hoc δικτύου. Οι σταθµοί µπορεί να αιτηθούν 
ταυτόχρονα να εκπέµψουν και συνεπώς οι µεταδόσεις τους είναι πιο επιρρεπείς σε συγκρούσεις, 
απώλειες  πακέτων και ενέργειας. Επιπλέον η απόδοση του MAC σχήµατος επηρεάζει σηµαντικά 
και την απόδοση της µεθόδου δροµολόγησης και στην κατανάλωση ενέργειας που γίνεται στην 
ασύρµατη κάρτα δικτύου. 
 
4.1.1 Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας του ΙΕΕΕ 802.11 

Στην λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας (Power Saving Mode ή PSM) του 802.11 ένας 
κόµβος µπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικές καταστάσεις, είτε σε ενεργή κατάσταση όταν 
µπορεί να λάβει ή να στείλει δεδοµένα, είτε σε κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας δηλ. µε 
απενεργοποιηµένο το ποµποδέκτη σε κατάσταση χαµηλής ισχύος και έτοιµο να ενεργοποιηθεί 
σύµφωνα µε τον παρακάτω µηχανισµό. Η κατάσταση χαµηλής ισχύος συνήθως καταναλώνει 
τουλάχιστον µία τάξη µεγέθους λιγότερη ισχύ απ’ ότι η ενεργή κατάσταση.  
Στη λειτουργία PSM, όλοι οι κόµβοι στο δίκτυο συγχρονίζονται και ενεργοποιούνται περιοδικά 
για να ακούσουν µηνύµατα σηµατοδοσίας. Τα µηνύµατα για broadcast (δεδοµένα προς όλους τους 
κόµβους) /multicast (για µια οµάδα κόµβων) ή unicast (για συγκεκριµένο κόµβο) κατ’ αρχήν 
αποθηκεύονται στην µνήµη του αποστολέα και ανακοινώνονται κατά την περίοδο που όλοι οι 
κόµβοι ξυπνούν. Η ανακοίνωση γίνεται µέσω ενός µηνύµατος ένδειξης κυκλοφορίας ad-hoc (Ad-
hoc Traffic Indication Message ή ATIM) µέσα σε ένα µικρό διάστηµα που λέγεται παράθυρο 
ATIM στην αρχή ενός χρονικού περιθωρίου σηµατοδοσίας. Κατά την έναρξη του παραθύρου 
ATIM, ο κάθε κόµβος που θέλει να αποστείλει δεδοµένα ανταγωνίζεται να στείλει ένα µήνυµα 
σηµατοδοσίας, το οποίο έχει σαν στόχο να αποτρέψει τους άλλους αποστολείς και να συγχρονίσει 
τα ρολόγια των υπολοίπων κόµβων. Για να µην υπάρχουν συγκρούσεις οι υπόλοιποι αποστολείς 
περιµένουν να περάσει ένας τυχαίος αριθµός περιθωρίων πριν προσπαθήσουν να 
ξαναµεταδόσουν. Στη συνέχεια αποστέλλει ένα µήνυµα ΑΤΙΜ. Όταν ένας κόµβος λάβει ένα 
ATIM πλαίσιο, στέλνει µια απάντηση επιβεβαίωσης λήψης (ACK) και αναµένει ενεργός για όλο 
το διάστηµα του περιθωρίου σηµατοδοσίας για να λάβει τα δεδοµένα του. Αµέσως µετά το 
παράθυρο ATIM, ο αποστολέας, έχοντας λάβει την επιβεβαίωση, στέλνει τα πλαίσια δεδοµένων 
που είχε αποθηκεύσει στη µνήµη του. Οι κόµβοι που δεν έχουν να παραλάβουν ή να αποστείλουν 
δεδοµένα, απενεργοποιούνται. Η διαδικασία αναπαρίσταται στην επόµενη εικόνα.. 
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Εικόνα 20 Λειτουργία ΙΕΕΕ 802.11 PSM 

Στο 802.11 PSM, το µήκος του περιθωρίου σηµατοδοσίας καθορίζεται από το πρώτο κόµβο που 
εγκαθιδρύει το δίκτυο αλλά δεν ξεπερνά τα 100ms. Ένας κόµβος µπορεί είτε να ξυπνά σε κάθε 
παράθυρο ATIM ή ανά πολλαπλά διαστήµατα σηµατοδοσίας για περαιτέρω εξοικονόµηση 
ενέργειας. [32] 
Η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας όµως είναι σχεδιασµένη για ένα ad hoc δίκτυο το οποίο 
είναι πλήρως συνδεδεµένο (single hop όπου όλοι οι κόµβοι µπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας 
µεταξύ τους). Όταν όµως εφαρµόζεται σε ένα ad-hoc δίκτυο πολλαπλών προωθήσεων (multi-hop) 
µπορούν να προκύψουν τα παρακάτω προβλήµατα, τα οποία µας δείχνουν την ανεπάρκεια του 
802.11 στα ad-hoc και την ανάγκη επανασχεδιασµού του. [31] 

A.  Συγχρονισµός Ρολογιού: Το 802.11 PSM υποθέτει πως όλοι οι κόµβοι είναι 
συγχρονισµένοι και τα παράθυρα ATIM εµφανίζονται ταυτόχρονα σε όλους τους 
κόµβους. Όµως λόγω κινητικότητας και καθυστερήσεων επικοινωνίας, ο συγχρονισµός 
κόµβων των ad-hoc δικτύων δύσκολα εφαρµόζεται ειδικά σε δίκτυα µεγάλης κλίµακας. 
Ακόµη και µε συγχρονισµένα ρολόγια, ένα δίκτυο  κατατµηµένο σε δύο υποδίκτυα  
µπορούν να µπουν ανεξάρτητα σε λειτουργία PS και να  αποκτήσουν διαφορετικό 
χρονισµό των ATIM. Έτσι µπορεί να οδηγηθεί το δίκτυο σε collisions, καθυστερήσεις 
και µεγάλη σπατάλη ενέργειας.  

B. Ανακάλυψη γειτόνων. Ένας ασύρµατος κόµβος µπορεί να γίνει αντιληπτός από τους 
άλλους µόνο αν εκπέµψει ένα σήµα που θα παραλάβουν οι γειτονικοί του κόµβοι. Με 
την λειτουργία PS όχι µόνο µειώνεται η ευκαιρία να γίνει αντιληπτός αλλά και και να 
λάβει τα σήµατα άλλων κόµβων. Αφού θα πρέπει να αναβάλλει την µετάδοση του αν 
ήδη κάποιος έχει στείλει ένα ATIM µήνυµα, το γείτονες για αρκετό χρονικό διάστηµα 
θα γνωρίζουν µια λανθασµένη τοπολογία µε επιπτώσεις στη σωστή δροµολόγηση. 

C. Κατάτµηση δικτύου. Αν έχουµε ασύγχρονα ATIM, κόµβοι που δεν είναι 
συγχρονισµένοι κατατµούν το δίκτυο σε διάφορες οµάδες που δεν µπορούν να 
επικοινωνήσουν. Κι ενώ οι κόµβοι τους είναι συνδεδεµένοι, πολλά πρωτοκολλά 
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δροµολόγησης αποτυγχάνουν να ανακαλύψουν τις διαδροµές µεταξύ τους και το δίκτυο 
αποσυνδέεται. 

Ένα ακόµη θέµα είναι και η πραγµατική εξοικονόµηση ενέργειας που γίνεται, η οποία είναι 
δύσκολο να καθοριστεί. Αν το περιθώριο σηµατοδοσίας είναι µικρό και η κάρτα δικτύου 
ενεργοποιείται συνεχώς, η κατανάλωση της θα είναι σχεδόν ίδια µε το να είναι συνεχώς 
ενεργοποιηµένη. [33]  

Παρακάτω θα εξετάσουµε τις βελτιώσεις που προτείνονται για το ΙΕΕΕ 802.11 
 
4.1.2 Βελτιώσεις του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11  

 

α) Προσέγγιση περιθωρίου σηµατοδοσίας 
Μια πιθανή βελτίωση που µπορεί να εφαρµοστεί στο 802.11 PSM είναι να µεταβάλλεται 
δυναµικά το περιθώριο σηµατοδοσίας, το οποίο έχει µια σταθερή τιµή και δεν ξεπερνά τα 
100ms[34]. Η αύξηση του περιθωρίου εξοικονοµεί περισσότερη ενέργεια επειδή οι κόµβοι µένουν 
περισσότερη ώρα ανενεργοί. Αυτή η τακτική όµως επιβαρύνει το δίκτυο σε καθυστέρηση, παρ’ 
όλα αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές που δεν έχουν µεγάλη απαίτηση σε ταχύτητα. 
όπως εφαρµογές που δεν είναι διαδραστικές π.χ. e-mail. Έτσι το πρωτόκολλο µπορεί παρέχει τη 
δυνατότητα στους κόµβους να µεταβάλλουν το περιθώριο σηµατοδοσίας ανάλογα µε την 
εφαρµογή, ανταλλάσσοντας µηνύµατα για  τον καθορισµό του περιθωρίου.  
 
β) Dynamic Power Saving Mechanism (DPSM)   
Το πρωτόκολλο DPSM [35] βασίζεται στην ιδέα του να µεταβάλλεται το µέγεθος του παραθύρου 
ATIM, κρατώντας σταθερό το περιθώριο σηµατοδοσίας. Τα δυνατά µεγέθη του παραθύρου ΑΤΙΜ 
είναι προκαθορισµένα. Οι κόµβοι αρχικά έχουν το µικρότερο παράθυρο ATIM, εξοικονοµώντας 
ενέργεια αφού έτσι απενεργοποιούνται πιο σύντοµα. Οι κόµβοι µε άγνωστο µέγεθος θεωρούνται 
πως έχουν το µικρότερο µέγεθος ΑΤΙΜ. Το παράθυρο ΑΤΙΜ µεγεθύνεται: στον αποστολέα ή/και 
στον παραλήπτη αν δεν προλάβουν να ανακοινωθούν όλα τα πλαίσια που πρέπει να µεταδοθούν, 
στον παραλήπτη όταν µάθει πως ο αποστολέας έχει µεγαλύτερο παράθυρο ΑΤΙΜ (το µέγεθος του 
ανακοινώνεται µαζί µε κάθε µετάδοση δεδοµένων η µεγεθών) και όταν παραλάβει ένα επιπλέον 
ΑΤΙΜ ενώ είναι ενεργό αλλά έχει λήξει το δικό του ΑΤΙΜ παράθυρο. To DPSM ενώ είναι πιο 
οικονοµικό σε ενέργεια και σε επίδοση, δεν είναι σχεδιασµένο για multi-hop adhoc δίκτυα και 
προϋποθέτει πάλι ότι τα ρολόγια όλων είναι συγχρονισµένα. Τρεις όµως παραλλαγές του που 
είναι κατάλληλες έχουν προταθεί στο [35] και συνδυάζουν  το µεταβλητό περιθώριο µε το DPSM  
 
γ) Συνδυασµοί µεταβλητού παραθύρου και περιθωρίου 

1. Το πρωτόκολλο του Κυρίαρχου Ενεργού περιθωρίου (Dominating – Awake – Interval) 
επιλέγει κατάλληλα µεγέθη ΑΤΙΜ και περιθωρίου σηµατοδοσίας, και επίσης 
απενεργοποιεί το κόµβο ακόµα και µετά το πέρας του ATIM. Το χρονικό διάστηµα που 
είναι ενεργοποιηµένος ο κόµβος λέγεται Ενεργό παράθυρο και το µέγεθος του είναι 
τέτοιο ώστε να εγγυάται ότι ο χρόνος σηµατοδοσίας ενός κόµβου πάντα θα 
επικαλύπτεται από το ενεργό παράθυρο των γειτονικών του κόµβων και  θα 
παραλαµβάνεται, όσο ασύγχρονα και να είναι τα ρολόγια τους. Αυτή η προσέγγιση δεν 
εξοικονοµεί αρκετή ενέργεια γιατί προϋποθέτει πως τουλάχιστον το µισό χρόνο της 
µετάδοσης ο σταθµός είναι ενεργός.  

 

Εικόνα 21 ∆οµή περιθωρίου σηµατοδοσίας 

 
 
2. Το πρωτόκολλο του Περιοδικά Πλήρως Ενεργού Περιθωρίου (Periodically – Fully – 

Awake – Interval) προβλέπει δύο είδη περιθωρίων σηµατοδοσίας. Το περιθώριο 
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χαµηλής ισχύος και το πλήρες ενεργοποιηµένο. Στο χαµηλής ισχύος, το µέγεθος του 
ενεργού παραθύρου είναι το ελάχιστο δυνατό, ενώ στο πλήρως ενεργό µεγεθύνεται στο 
µέγιστο. Τα πλήρως ενεργά περιθώρια εµφανίζονται µόνο περιοδικά για εξοικονόµηση. 

 

Εικόνα 22 ∆οµή Περιοδικά Πλήρως Ενεργού Περιθωρίου 

3. Πρωτόκολλο βασισµένο σε Quorum. Ένα quorum είναι ένα σύνολο από ταυτότητες από 
τις οποίες κάποιος πρέπει να έχει άδεια για να εκτελέσει µια πράξη. Γενικά δύο σύνολα 
quorum πάντα έχουν κοινά στοιχεία για να εγγυηθούν την ατοµικότητα µιας 
διεκπεραίωσης. Στο πρωτόκολλο αυτό υιοθετείται η αντίληψη του quorum για να 
σχεδιαστεί το πρόγραµµα αφυπνίσεων των κόµβων ώστε η σηµατοδοσία του ενός να 
γίνεται πάντα κατά το ενεργό περιθώριο των άλλων και να γίνεται αντιληπτή. Τα 
περιθώρια των κόµβων τοποθετούνται σε ένα nxn πίνακα και κάθε κόµβος επιλέγει µία 
γραµµή και µία στήλη. Τα περιθώρια που επιλέγει ονοµάζονται περιθώρια quorum. Ο 
κάθε κόµβος πάντα έχει τουλάχιστον δύο ολόκληρα παράθυρα ΑΤΙΜ που καλύπτονται 
πλήρως από το ενεργό περιθώριο ενός άλλου κόµβου για n2 περιθώρια σηµατοδοσίας  

 
 
 

 

Εικόνα 23 ΑΑ= πάντα ενεργοποιηµένο, D=Κυρίαρχο Ενεργό περιθώριο, P=Περιοδικά ενεργό 

περιθώριο (ανά 4 περιθώρια), Q= Περιθώρια Quorum µε 4 ή 8 Quorums. 

 
δ) Προσέγγιση MMAC, µε χρήση πολλαπλών καναλιών 

Μια ακόµη βελτίωση στο 802.11 πρωτόκολλο, ανεξάρτητη από την αλλαγή του µεγέθους 
των παραθύρων και περιθωρίων, είναι το MMAC. Ένα κανάλι είναι µια κοινή ραδιοσυχνότητα 
που χρησιµοποιούν όλοι οι κόµβοι για να επικοινωνήσουν. Παρόλο που υπάρχουν τρία η τέσσερα 
ανεξάρτητα κανάλια για το 802.11a και 802.11b αντίστοιχα, χρησιµοποιείται µόνο ένα για την 
επικοινωνία του ασυρµάτου δικτύου. Όµως το κανάλι µπορεί να καταστραφεί από κάποια αιτία 
(π.χ. υπερβολικές παρεµβολές) και το δίκτυο είναι ευάλωτο. Αν όµως οι κόµβοι χρησιµοποιούν 
και τα τρία διαθέσιµα κανάλια, το δίκτυο θα είναι πιο στερεό. Επιπλέον οι κόµβοι µπορούν να 
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επικοινωνούν ταυτόχρονα και στα τρία κανάλια αυξάνοντας έτσι το εύρος ζώνης του δικτύου. Το 
πρωτόκολλο MMAC χρησιµοποιεί το ένα κανάλι για τον έλεγχο της επικοινωνίας στο οποίο οι 
κόµβοι επικοινωνούν και διαλέγουν σε ποιο από τα υπόλοιπα θα ανταλλάξουν δεδοµένα, όλα 
αυτά µέσα σε ένα περιθώριο σηµατοδοσίας βέβαια. Το κανάλι για τα µηνύµατα ελέγχου 
επιλέγεται, όποτε είναι δυνατό, να είναι αυτό µε το µικρότερο αριθµό κόµβων που επικοινωνούν 
µέσω αυτού.  Η µέθοδος αυτή παρόλο που µειώνει κατά πολύ τον αριθµό των collisions και 
αυξάνει το εύρος των δεδοµένων, δεν επιλύει τα βασικά προβλήµατα του 802.11 που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως.   
ε) Χρονική Πολυπλεξία 

Το πρωτόκολλο της χρονικής πολυπλεξίας εξοικονοµεί ενέργεια επειδή οι κόµβοι 
λαµβάνουν δεδοµένα που προορίζονται µόνο γι’ αυτούς. Το πρωτόκολλο χωρίζεται σε δύο 
στάδια, το κάθε από τα οποία διαρκεί για ένα περιθώριο σηµατοδοσίας. Στο πρώτο περιθώριο 
σηµατοδοσίας, σε κάθε κόµβο αντιστοιχεί µια  χρονική σχισµή στην οποία ακούει αν κάποιος 
άλλος θέλει να του αποστείλει δεδοµένα, ενώ κατά τη διάρκεια των υπολοίπων σχισµών µένει 
απενεργοποιηµένος, εκτός αν θέλει κι αυτός να στείλει δεδοµένα. Στο δεύτερο περιθώριο είναι 
ενεργοί µόνο οι hosts που θέλουν να επικοινωνήσουν. Οι αποστολείς διαγωνίζονται για το µέσο 
και µεταδίδουν τα δεδοµένα τους. Όσοι δεν µεταδίδουν παραµένουν απενεργοποιηµένοι. 

 

Εικόνα 24 Χρονική πολυπλεξία του ATIM 

 
Οι κόµβοι διαµοιράζονται µεταξύ τους τις χρονοσχισµές µε ένα κατανεµηµένο τρόπο, 
χρησιµοποιούν όλοι µια συνάρτηση που αναθέτει τις σχισµές µε βάση τις MAC διευθύνσεις της 
κάθε κάρτας. Αν και η εξοικονόµηση της ενέργειας είναι καλύτερη από το 802.11, και σ’ αυτή τη 
προσέγγιση το πρόβληµα του συγχρονισµού, της ανακάλυψης των γειτόνων και της κατάτµησης 
παραµένει άλυτο. 
 
 
4.1.3 Πρωτόκολλο PAMAS 

Είδαµε πως γενικά ο τρόπος σχεδίασης του ΙΕΕΕ 802.11 MAC πρωτοκόλλου δεν ευνοεί 
τα ad-hoc δίκτυα που είναι µεγαλύτερα από µικρά LANs σε µέγεθος αίθουσας, και εκτός από 
λίγες εξαιρέσεις δεν µπορούµε να το παραλλάξουµε έτσι ώστε να είναι αποδοτικό τόσο από 
άποψη ενέργειας όσο και από άποψη συγχρονισµού µεταξύ των κόµβων. Έτσι θα εξετάσουµε 
κάποια άλλα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί για το MAC επίπεδο. 
 Η βασική ιδέα του πρωτοκόλλου PAMAS (Power Aware Medium Access control with 
Signaling) είναι να ανταλλάσσονται RTS – CTS µηνύµατα σε ένα κανάλι σηµάτων και οι 
ανταλλαγές δεδοµένων να γίνονται σε ένα κανάλι δεδοµένων. Όταν ο παραλήπτης λαµβάνει 
δεδοµένα, εκπέµπει ένα σήµα ως «τόνο κατειληµµένου» που περιέχει το χρόνο της µετάδοσης, 
έτσι ώστε να µην εκπέµψουν γείτονες που δεν ακούν την µετάδοση. Όσοι κόµβοι λάβουν το 
πακέτο του «κατειληµµένου τόνου» ή αντιληφθούν την µετάδοση στο κανάλι δεδοµένων 
απενεργοποιούνται όσο χρόνο διαρκεί η µετάδοση. Αν κάποιος κόµβος ξυπνήσει και αντιληφθεί 
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πως γίνεται πάλι µετάδοση, ρωτάει τον αποστολέα στο κανάλι ελέγχου πόσο θα κρατήσει και µε 
την απάντηση ξανακοιµάται. 

Οι συγγραφείς του [36] έχουν αναπτύξει διάφορους κανόνες για τον υπολογισµό του 
χρόνου απενεργοποίησης. Το πρωτόκολλο PAMAS εξοικονοµεί από 10%-50% ενέργεια, ανάλογα 
µε το φόρτο του δικτύου και την πυκνότητα των κόµβων. Όσο πιο µεγάλος ο φόρτος, τόσο 
µεγαλύτερη είναι και η εξοικονόµηση της ενέργειας, ενώ τα βέλτιστα αποτελέσµατα 
παρατηρούνται σε µια πλήρως συνδεδεµένη τοπολογία (sinle hop). Ένα πρόβληµα που 
παρατηρείται είναι ότι το PAMAS δεν παρέχει κάποιο µηχανισµό επιβεβαίωσης της λήψης, 
επιβαρύνοντας έτσι τις διαδικασίες στο υπόστρωµα ελέγχου των λογικών συνδέσεων (LLC). Η 
απόδοσή του θα ήταν πολύ καλύτερη µε µια µετατροπή ώστε να παρέχει ACK µηνύµατα και να 
µην χρειάζονται επαναλήψεις των µεταδόσεων  των ανωτέρων στρωµάτων. Η διαχείριση ισχύος 
επίσης ενώ παρέχει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, µειώνει την χωρητικότητα του δικτύου 
όταν µόνο ένας µικρός αριθµός κόµβων είναι ενεργός, και µπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στη 
δηµιουργία διαδροµών των αλγορίθµων δροµολόγησης.  
 
 
 
4.1.5 Πρωτόκολλα ελέγχου ισχύος PCΜ, ELPCM και PCMA 

Στο πρωτόκολλο PCM (Power Control MAC protocol) [37] τα µηνύµατα RTS & CTS 
µεταδίδονται µε τη µέγιστη δυνατή ισχύ ενώ τα δεδοµένα και τα µηνύµατα επιβεβαίωσης (ACK) 
αποστέλλονται µε την ελάχιστη ισχύ που χρειάζεται για να επικοινωνήσουν ο αποστολέας µε τον 
παραλήπτη. Ένα παράδειγµα της µεθόδου αυτής παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 25 CS Zone=Περιοχή ακοής φέροντος, TR = Περιοχή µέγιστης µετάδοσης 

  
Ο κόµβος D στέλνει ένα RTS στον  Ε µε το µέγιστο επίπεδο ισχύος Pmax και 

συµπεριλαµβάνει την τιµή της ισχύος στο πακέτο. Ο Ε µετρά την ισχύ του ληφθέντος RTS 
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σήµατος,  Pr , και µε βάση την τιµή του θορύβου στο κανάλι, και τις τιµές Pmax , Pr  υπολογίζει 
την ελάχιστη απαραίτητη τιµή της ισχύος για την επικοινωνία τους Psuff . Στη συνέχεια o E 
στέλνοντας το CTS µε την µέγιστη τιµή ισχύος, περιλαµβάνει στο µήνυµά του την τιµή Psuff, 
καθώς και τη δική του Pmax. Ο κόµβος G που ακούει το CTS αναβάλλει τυχόν µεταδόσεις που θα 
ήθελε να κάνει. Ο κόµβος D στέλνει τα δεδοµένα του και περιλαµβάνει το δικό του Psuff που έχει 
υπολογίσει, ώστε ο Ε να του στείλει την επιβεβαίωση. Κατά την αποστολή των δεδοµένων , 
περιοδικά µεταδίδει πακέτα και στη µέγιστη ισχύ για αρκετό χρόνο ώστε οι κόµβοι που 
βρίσκονται στην εµβέλειά του (όπως ο Α) να καταλάβουν πως γίνεται µετάδοση και να µην 
συγκρουστούν.  
Η λειτουργία του PCM απαιτεί έναν ακριβή υπολογισµό της ισχύος του ληφθέντος σήµατος. Η 
διάδοση του σήµατος που επηρεάζεται από φαινόµενα σκίασης και εξασθένησης µπορεί να 
υποβαθµίσει την απόδοση του πρωτοκόλλου. Επίσης η περιοδική αλλαγή της ισχύος κατά την 
διάρκεια της µετάδοσης δεδοµένων είναι δύσκολο και περίπλοκο να υλοποιηθεί, άρα χρειάζεται 
κυκλώµατα που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και δεν είναι αποδοτική για µικρές 
αποστάσεις.   

Στο [38] προτείνεται µια παραλλαγή του PCM, το ELPCM (Efficient Low Power control 
Mac protocol) στο οποίο τα RTS – CTS µηνύµατα αποστέλλονται µε την µικρότερη δυνατή ισχύ, 
αν δεν µπορέσουν να παραληφθούν αποστέλλονται µε µια λίγο µεγαλύτερη ισχύ. Έτσι 
εφαρµόζεται µια πιό αξιόπιστη και απλούστερη µέθοδος η οποία δίνει µια καλύτερη 
εξοικονόµηση ενέργειας και µια καλύτερη απόδοση, όπως φαίνεται από την ακόλουθη παράσταση 
για 50 διαφορετικές τυχαίες τοπολογίες.. 

 

Εικόνα 26 Απόδοση και δεδοµένα ανά Joule στα MAC πρωτόκολλα 802.11, BASIC, PCM & 

ELPCM 

 
Τέλος υπάρχει και το πρωτόκολλο PCMA [39]το οποίο συνδυάζει τον έλεγχο της ισχύος 

εκποµπής και δύο κανάλια, ένα για έλεγχο κι ένα για δεδοµένα. Ο έλεγχος της ισχύος 
χρησιµοποιείται περισσότερο για να αυξηθεί η χωρητικότητα του καναλιού παρά για 
εξοικονόµηση ενέργειας. Με την ανταλλαγή κατάλληλων RTS και CTS (που στην προκειµένη 
περίπτωση είναι τα RTPS: request power to send  και  APTS: accept power to send) στο κανάλι 
δεδοµένων καθορίζεται η ισχύς εκποµπής του αποστολέα. Μόλις αρχίσει η ανταλλαγή των 
δεδοµένων ο παραλήπτης εκπέµπει ένα περιοδικό παλµό στο κανάλι ελέγχου για να δείξει ότι 
είναι κατειληµµένο. Ένας υποψήφιος αποστολέας ακούει πρώτα το κανάλι ελέγχου για να δει αν 
υπάρχει κάποια επικοινωνία πριν να προσπαθήσει να αποστείλει αυτός δεδοµένα. 

Μερικά µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν αυτοί οι αλγόριθµοι ελέγχου ισχύος εκποµπής 
είναι ότι δεν απενεργοποιούνται οι κόµβοι και η κατανάλωση της ενέργειας είναι σχετικά µεγάλη. 
Θα πρέπει να ερευνηθεί µια τεχνική που να συνδυάζει έλεγχο ισχύος εκποµπής και 
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απενεργοποίηση των κόµβων. Επίσης η χρήση χαµηλής ισχύος εκποµπής µπορεί να οδηγήσει σε 
πολλές περιπτώσεις σε υψηλότερα ποσοστά λαθών και σε ακριβές επαναλήψεις στη µετάδοση. Ό 
έλεγχος της ισχύος µετάδοσης όπως είπαµε και στο φυσικό επίπεδο, επηρεάζει την τοπολογία του 
δικτύου οπότε θα εξετάσουµε πρωτόκολλα και του δικτύου δεδοµένων που τον χρησιµοποιούν για 
την δηµιουργία διαδροµών ελάχιστης ενέργειας και δέντρων για multicasting και broadcasting. 
 
4.2 Υπόστρωµα ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC) 

Το υπόστρωµα LLC (Logical Link Control) παρέχει µια αναµετάδοση των πλαισίων 
δεδοµένων χωρίς λάθη. Είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία και τερµατισµό των λογικών 
συνδέσεων, ελέγχει τη σειρά και τη ροή των πλαισίων, φροντίζει για διόρθωση λαθών, παρέχει τα 
σήµατα επιβεβαίωσης αν έχουν ληφθεί σωστά τα δεδοµένα και επαναµεταδίδει τα δεδοµένα αν 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον παραλήπτη. Οι δύο πιο κοινές τεχνικές για την ορθότητα των 
πλαισίων είναι οι Αιτήσεις Αυτόµατης Επανάληψης (Automatic Repeat Request – ARQ) και η 
Προπορευόµενη ∆ιόρθωση Λαθών (Forward Error Correction – FEC). Η µέθοδος ARQ αιτείται 
επανάληψη της µετάδοσης ενός µέρους ή του συνόλου των δεδοµένων αν περιέχουν σφάλµατα η 
αν δεν επιβεβαιωθούν, ενώ η µέθοδος FEC κωδικοποιεί τα δεδοµένα ώστε να διορθώνονται τυχόν 
λάθη στον παραλήπτη, χωρίς την ανάγκη επανάληψης.. Και οι δυο τεχνικές καταναλώνουν 
πόρους του συστήµατος λόγω της επανάληψης και του µεγάλου µεγέθους των πλαισίων 
δεδοµένων αντίστοιχα, αλλά από την άλλη χωρίς τις τεχνικές αυτές η σπατάλη ενέργειας θα ήταν 
µεγαλύτερη τόσο λόγω των µεγαλύτερων καθυστερήσεων όσο και από τις επαναµεταδόσεις που 
θα προκαλούνταν από αιτήσεις των ανωτέρων στρωµάτων, σε περίπτωση λαθών στη µετάδοση. 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αποδοτικότητα σε ενέργεια δύο κωδικοποιήσεων FEC,  σε έναν 
επεξεργαστή Strongarm S1100 και σε έναν Pentium 133 µε κάρτα WaveLan [44] 

 

Εικόνα 27 Ee = Ενέργεια κωδικοποίησης: 770 και 210 για το SA110, 11 και 3 για τον 

Pentium.  

 Για την εξοικονόµηση ενέργειας στο [41] προτείνεται µια µέθοδος ARQ, η οποία 
συµπεριλαµβάνει ένα πρωτόκολλο διερεύνησης που επιβραδύνει την µετάδοση των δεδοµένων 
όταν συναντώνται συνθήκες υποβάθµισης του καναλιού. Αν δηλαδή εντοπιστεί κάποιο λάθος στη 
λήψη των δεδοµένων από την απουσία της επιβεβαίωσης, αρχίζει να µεταδίδεται ένα πακέτο 
διερεύνησης κάθε t χρονικά διαστήµατα. Το πακέτο διερεύνησης περιέχει µόνο µια επικεφαλίδα 
και είναι πολύ µικρό έτσι ώστε να καταναλώνει ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Μόλις η λήψη του 
επιβεβαιωθεί µε ένα ack, το οποίο σηµαίνει ότι η κατάσταση του καναλιού έχει αποκατασταθεί, η 
µετάδοση συνεχίζεται κανονικά.  
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 Στο [42] προτείνεται ένα άλλο σχήµα ελέγχου που συνδυάζει και ARQ και FEC 
στρατηγικές. Παράµετροι ποιότητας της υπηρεσίας όπως το µέγεθος των πακέτων, το είδος 
(unicast ή broadcast) και τυχόν QoS απαιτήσεις συσχετίζονται µε τη ροή των δεδοµένων. Οι 
παράµετροι χρησιµοποιούνται για να επιλεχθεί ένας κατάλληλος συνδυασµός ARQ (π.χ. συνολική 
επιβεβαίωση, επιλεκτική επιβεβαίωση κ.λ.π.) και FEC  (π.χ. Solomon-Reed). Για να µείνει 
η κατανάλωση ενέργειας σε ελάχιστα επίπεδα, ο συνδυασµός των µεθόδων µπορεί να αλλάζει, 
καθώς αλλάζουν οι συνθήκες του καναλιού. Στο [43] οι συγγραφείς επεκτείνουν τη µέθοδό τους 
ώστε να αλλάζει και το µέγεθος των πλαισίων δυναµικά, ανάλογα µε τη κατάσταση του καναλιού. 
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5 Το επίπεδο δικτύου. 

 
 Όπως γνωρίζουµε οι κινητοί κόµβοι των ad-hoc δικτύων ανταλλάσσουν πληροφορίες 
συνεργαζόµενοι για να γνωρίζουν την τοπολογία του δικτύου και να µπορούν να δροµολογούν 
µεταξύ τους τα πακέτα που θέλουν να µεταδώσουν. Το πρόβληµα της σωστής δροµολόγησης 
περιπλέκεται όταν οι κόµβοι κινούνται και η τοπολογία του δικτύου δεν είναι σταθερή. Ο ρυθµός 
της αλλαγής εξαρτάται από τη ταχύτητα και το είδος κίνησης των κόµβων και από τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους. Στα δίκτυα των αισθητήρων δεν αλλάζει η τοπολογία, επίσης αν τα 
µέλη ενός συνεδρίου πραγµατοποιούν µια βιντεοδιάσκεψη σε µια αίθουσα πάλι δεν θα 
περιµένουµε αλλαγές στο δίκτυό τους. 

Η αποτελεσµατικότητα των αλγορίθµων συνήθως µετράται µε βάση τα συντοµότερα 
βήµατα, τις µικρότερες καθυστερήσεις και την αξιοπιστία της διαδροµής, καθώς και (ιδιαίτερα για 
τα ασύρµατα δίκτυα) πόσο οι διαδροµές επηρεάζουν τη χωρητικότητα του δικτύου. Οι αλγόριθµοι 
έχουν σχεδιαστεί µε βάση την παραπάνω αποτελεσµατικότητα όµως δεν παίρνουν υπόψη τους 
ενεργειακούς πόρους και τη διάρκεια ζωής των κόµβων και του δικτύου. [46] Έτσι προτείνονται 5 
µετρικές οι οποίες µας βοηθούν. Όταν λοιπόν εξετάζουµε ένα πρωτόκολλο δικτύου, για να 
αξιολογήσουµε πόσο αποδοτικό είναι από άποψη εξοικονόµησης ενέργειας, εξετάζουµε τα 
παρακάτω. 
Α) Ενέργεια που καταναλώνεται ανά πακέτο. Αν η ενέργεια για την µεταφορά ενός πακέτου είναι 
η ελάχιστη, τότε η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται θα είναι η ελάχιστη. Όσο το δίκτυο δεν 
είναι φορτωµένο, η ελάχιστη ενέργεια µεταφοράς ενός πακέτου θα καταναλώνεται στη 
συντοµότερη διαδροµή. Όµως όταν έχουµε ένα φορτωµένο δίκτυο η ελάχιστη ενέργεια 
καταναλώνεται σε διαδροµή που θα παρακάµπτει τις περιοχές µε συµφόρηση.  
Β) Κατανάλωση ενέργειας ανά κόµβο. Η ενέργεια που θα πρέπει να καταναλώνει ένας κόµβος 
όταν δροµολογείται ένα πακέτο µέσω αυτό πρέπει να είναι η ελάχιστη, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος 
ζωής και του κόµβου και του δικτύου. 
Γ) Χρόνος για την κατάτµηση του δικτύου. Σε µερικές τοπολογίες, οι διαδροµές µπορεί να 
πηγαίνουν αναγκαστικά µόνο µέσα από συγκεκριµένους κόµβους (π.χ. αν δύο τµήµατα του 
δικτύου µπορούν να επικοινωνήσουν µόνο µέσα από ένα κόµβο), οι οποίοι αν εξαντλήσουν την 
ενέργειά τους θα οδηγήσουν στο «σπάσιµο» του δικτύου. Αν υπάρχει µια οµάδα τέτοιων 
«κρίσιµων» κόµβων, η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να διαµοιράζεται µεταξύ τους, ώστε να 
επιτευχθεί ο µέγιστος χρόνος πριν να κατατµηθεί το δίκτυο. 
∆) Ίση κατανοµή κατανάλωσης ενέργειας. Εκτός του ότι έτσι µεγιστοποιείται ο χρόνος 
κατάτµησης, κάθε κόµβος είναι ισότιµος µε τους άλλους και άρα πρέπει να µην καταναλώνει 
κανείς περισσότερη ενέργεια για χάρη των υπολοίπων. 
Ε) Κόστος πακέτου. Οι κόµβοι που η µπαταρία τους είναι εξαντληµένη, κινδυνεύουν περισσότερο 
να απενεργοποιηθούν και άρα δεν πρέπει να δροµολογούνται πολλά πακέτα µέσω αυτών. Έτσι 
πέραν από την ενέργεια που καταναλώνει το κάθε πακέτο, υπάρχει και κόστος  που είναι 
διαφορετικό για τον κάθε κόµβο. [45] 

Γενικά όταν εξετάζουµε την κατανάλωση ενέργειας µε στόχο την ενέργεια του κόµβου, 
αδιαφορώντας για το σύνολο του δικτύου, έχουµε να κάνουµε µε δίκτυα από κινητές συσκευές ή 
φορητούς υπολογιστές µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, ενώ όταν κοιτάµε να µεγιστοποιήσουµε 
το χρόνο ζωής του δικτύου έχουµε κυρίως δίκτυα από αισθητήρες και συσκευές που είτε είναι 
µιας χρήσης, είτε είναι δύσκολο να επαναφορτιστούν (π.χ. σε περιπτώσεις ροµπότ για εξερεύνηση 
δύσβατων περιοχών).   
 

5.1 Αλγόριθµοι εξοικονόµησης ισχύος µε έλεγχο τοπολογίας. 
Πριν να εξετάσουµε αλγόριθµους δροµολόγησης, υπάρχουν κάποιες τεχνικές που 

µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο τοπολογίας (και άρα στο επίπεδο δικτύου) αλλά σαν ένα 
υπόστρωµα κάτω από τους αλγόριθµους δροµολόγησης, οι οποίες εξοικονοµούν αρκετή ενέργεια, 
σύµφωνα µε τις προαναφερθέντες µετρικές για αξιολόγηση, αλλά δεν είναι αλγόριθµοι 
δροµολόγησης δεδοµένων. Η ιδέα είναι ότι, όπως στο MAC επίπεδο, πολλοί κόµβοι µπορούν να 
απενεργοποιηθούν για να εξοικονοµηθεί ενέργεια, εκτός από κάποιους βασικούς που θα 
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αντιπροσωπεύουν τοπολογικά όλο το δίκτυο και θα αποτελούν ένα είδος «ραχοκοκαλιάς».Τα 
πακέτα θα διανέµονται µέσω αυτών των κόµβων και ίσως να αποθηκεύονται προσωρινά στον 
προτελευταίο αν ο προορισµός είναι ένας απενεργοποιηµένος κόµβος. Οι αλγόριθµοι 
δροµολόγησης θα εφαρµόζονται κανονικά αλλά µε την διαφορά ότι οι διαδροµές θα αποτελούνται 
κυρίως από τους κόµβους της «ραχοκοκαλιάς». Η δυσκολία για να το επιτύχουµε έγκειται στο ότι 
δεν πρέπει να ανταλλάσσονται πολλά µηνύµατα και να δηµιουργείται πλεόνασµα (overhead) ενώ 
η τοπολογία είναι δυναµική και αλλάζει. Οι ενεργοί κόµβοι επίσης θα πρέπει να αντικαθίστανται 
περιοδικά ώστε να µην εξαντληθούν και να επιτευχθεί ο µέγιστος χρόνος ζωής του δικτύου. 
 
SPAN: Ο αλγόριθµος SPAN [47] αποτελεί ένα πλήρες πρωτόκολλο, και βασίζεται σε ένα σύνολο 
κόµβων που αποτελούν ένα κυρίαρχο σύνολο του δικτύου και ονοµάζονται συντονιστές 
(coordinators). Οι συντονιστές παραµένουν συνεχώς ενεργοί, ενώ οι υπόλοιποι κόµβοι 
ενεργοποιούνται περιοδικά για να ανταλλάξουν πληροφορίες µε τους συντονιστές και να 
συµµετέχουν στην εκλογή συντονιστή. Η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση γίνεται 
χρησιµοποιώντας την λειτουργία PSM του IEEE 802.11. Οι συντονιστές δρουν σαν ένα backbone 
χαµηλής καθυστέρησης για το δίκτυο και αποθηκεύουν τις πληροφορίες που προορίζονται για 
τους απενεργοποιηµένους κόµβους.  

Για να δηµιουργηθούν οι συντονιστές ακολουθείται η εξής διαδικασία. Οι κόµβοι 
περιοδικά εκπέµπουν πακέτα HELLO για απόσταση δύο βηµάτων (δηλ. όσοι το ακούσουν 
απευθείας από τον αποστολέα τα προωθούν ακόµη µια φορά), για να ανακαλύψουν όλους τους 
γειτονικούς τους κόµβους καθώς και τους γειτονικούς αυτών. Ένας κόµβος σηµαδεύεται ως 
υποψήφιος συντονιστής αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο γειτονικοί του κόµβοι που δεν µπορούν να 
επικοινωνήσουν άµεσα µεταξύ τους η µέσω άλλου συντονιστή.  
 

 

Εικόνα 28 Οι Α και Β είναι υποψήφιοι συντονιστές για την επικοινωνία του Γ µε τον ∆ 

 
Κάθε υποψήφιος Α ακούει για ένα υπολογισµένο χρονικό περιθώριο ανακοινώσεις των 
γειτονικών του κόµβων, µήπως κάποιος άλλος υποψήφιος Β ανακηρυχθεί συντονιστής για τους 
γειτονικούς του υποψηφίου Α. Αν δεν έχει υπάρξει κανείς, ο υποψήφιος ανακοινώνει ότι θα γίνει 
συντονιστής. Το χρονικό περιθώριο που αναµένει ο υποψήφιος υπολογίζεται από την 
καταλληλότητα του και τα ενεργειακά του αποθέµατα (όσο πιο πολλούς κόµβους διασυνδέει και 
όσο πιο πολλή ενέργεια του αποµένει τόσο πιο σύντοµο είναι το περιθώριο αναµονής) καθώς και 
από µια τυχαία µεταβλητή ώστε να µην συγκρουστούν δύο ανακοινώσεις υποψηφίων µε παρόµοια 
καταλληλότητα. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα που ο κόµβος διετέλεσε συντονιστής, 
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αποσύρεται και ξεκινά πάλι µια διαδικασία εκλογής συντονιστή, έτσι ώστε να παραµένει έγκυρο 
το σχήµα των συντονιστών σε περίπτωση αλλαγής της τοπολογίας και για να ισορροπείται η 
κατανάλωση ενέργειας. 
 Οι συντονιστές επικοινωνούν µε τους υπόλοιπους κόµβους µε το µηχανισµό PSM του 
802.11, αποθηκεύοντας τα δεδοµένα που προορίζονται για τους απενεργοποιηµένους κόµβους και 
µεταδίδοντας πλαίσια ATIM. Μεταξύ τους όµως οι συντονιστές, αφού δεν απενεργοποιούνται, 
επικοινωνούν για ένα διάστηµα µετά το ΑΤΙΜ, κατά το υπόλοιπο περιθώριο σηµατοδοσίας. 
Χρησιµοποιούν επίσης και κάποιο πρωτόκολλο δροµολόγησης για να προωθούνται τα δεδοµένα 
κατά µήκος της ραχοκοκαλιάς. Προσοµοιώσεις που έχουν γίνει από τους συγγραφείς του 
αλγορίθµου, δίνουν 50% 
εξοικονόµηση ενέργειας µε µια πολύ µικρή επίδραση στην απόδοση (throughput) και στην 
απώλεια πακέτων. Όταν πυκνώνει το δίκτυο η εξοικονόµηση ενέργειας είναι µικρή λόγω του 
πλεονάσµατος που δίνει ο µηχανισµός των ανακοινώσεων. Η καθυστέρηση όµως µπορεί να 
κυµαίνεται από διπλάσια ως τετραπλάσια, η οποία αυξάνεται όσο πυκνώνει το δίκτυο. Η 
εναλλαγή των συντονιστών αυξάνει την διάρκεια ζωής του δικτύου κατά 50-100%.  Κάτι ακόµα 
είναι ότι ο Span αφού χρησιµοποιεί το 802.11, απαιτεί συγχρονισµό των κόµβων, καθώς και 
πρέπει να συγχρονίζονται οι κόµβοι για την διένεξη εκλογών και για το καθορισµό της 
συνδεσιµότητάς του.  
 
GAF: Ο αλγόριθµος GAF ( Geographic Adaptive Fidelity) [48] είναι ένα πρωτόκολλο 
εξοικονόµησης ισχύος το οποίο διαλέγει τους κόµβους που παραµένουν ενεργοί µε βάση τη 
γεωγραφική τους θέση χρησιµοποιώντας GPS, παρά µε βάση τη σχετική θέση που έχουν. Οι 
κόµβοι που αποστέλλουν ή λαµβάνουν δεδοµένα δεν απενεργοποιούνται, και δεν υπάρχει 
αποθήκευση δεδοµένων για αποστολή σε απενεργοποιηµένο κόµβο. Ο GAF χωρίζει το δίκτυο σε 
τµήµατα µε τη βοήθεια ενός γεωγραφικού πλέγµατος. Το µέγεθος των τετράγωνων κελιών του 
πλέγµατος είναι τέτοιο ώστε κάθε κόµβος σε ένα κελί να είναι στην εµβέλεια κάθε άλλου κόµβου 
που ανήκει σε γειτονικό κελί, και οι συγγραφείς επιλέγουν ένα εµβαδόν R/√5, όπου R είναι η 
εµβέλεια µετάδοσης ενός κόµβου. Έτσι εξασφαλίζεται ότι όλοι οι κόµβοι ενός κελιού είναι ίσοι 
από άποψη µε οποιονδήποτε κόµβο διπλανού τετραγώνου.  
 Κάθε κόµβος µπορεί να βρίσκεται σε µία από τις τρεις καταστάσεις: ενεργός, σε ύπνωση 
και σε διερεύνηση. Οι κόµβοι περιοδικά περνούν από την κατάσταση ύπνωσης στη κατάσταση 
διερεύνησης, όπου ακούν ανακοινώσεις από άλλους κόµβους και ανακοινώνουν την θέση τους 
και την ενέργεια που τους αποµένει.  Αν ένας κόµβος δεν ακούσει κάποιον µε περισσότερη 
ενέργεια στο κελί, περνά στην ενεργή κατάσταση και διατηρεί την συνδεσιµότητα του κελιού του 
µε τα διπλανά. Όταν περάσει ένα χρονικό διάστηµα γυρίζει σε κατάσταση διερεύνησης, 
επιτρέποντας στους άλλους κόµβους να γίνουν ενεργοί. Η εναλλαγή των ρόλων επιτρέπει να 
καταναλώνεται οµοιόµορφα η ενέργεια στους κόµβους και να µεγιστοποιείται ο χρόνος ζωής των 
κόµβων και του δικτύου. Τα χρονικά διαστήµατα της εναλλαγής από ύπνωση σε διερεύνηση 
υπολογίζονται ώστε να αντικαθίσταται έγκαιρα ο ενεργός κόµβος από κάποιον άλλο, δηλαδή και 
το πρωτόκολλο GAF απαιτεί συγχρονισµό.  
 Το πρωτόκολλο δροµολόγησης είναι ανεξάρτητο από το GAF, οπότε µπορούµε να 
αποµονώσουµε την επίδραση του στην εξοικονόµηση ενέργειας από το πρωτόκολλο 
δροµολόγησης. Όµως επιφέρει κάποια προβλήµατα αφού αν αλλάξει ένας κόµβος από ενεργή 
κατάσταση σε διερεύνηση, το πρωτόκολλο δροµολόγησης θα το ερµηνεύσει σαν αποτυχία 
διαδροµής την οποία πρέπει να ξαναδηµιουργήσει. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
κάποιο πρωτόκολλο προληπτικής διόρθωσης διαδροµής ή προώθηση βασισµένη σε πλέγµα. Τα 
αποτελέσµατα από προσοµοιώσεις δείχνουν µια εξοικονόµηση ενέργειας κατά 40-50%. ενώ οι 
καθυστερήσεις είναι αµελητέες. Η πυκνότητα των κόµβων εδώ αυξάνει κατά πολύ και τη διάρκεια 
ζωής του δικτύου. 
 Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι το πρωτόκολλο GAF είναι γεωγραφικό, δηλ. 
βασίζεται στη τοποθεσία των κόµβων και όχι στην συνδεσιµότητα τους. Αν υπάρχουν κτίρια ή 
υψώµατα, το σήµα εξασθενεί δραµατικά , οπότε στον πραγµατικό κόσµο µπορεί να υπάρχουν 
καταστάσεις όπου διπλανά κελιά δεν µπορούν να επικοινωνήσουν. Παραλλαγές που θα 
µπορούσαν να γίνουν στον αλγόριθµο είναι να γίνεται η επιλογή του ενεργού και µε βάση τη 
συνδεσιµότητα που έχει, να υπάρχουν πολλοί ενεργοί κόµβοι ανά κελί και να δροµολογούνται τα 
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δεδοµένα αποφεύγοντας τις ασύνδετες διαδροµές και τα εµπόδια µεταξύ αποστολέα και 
παραλήπτη. [49] 
 
 
 
 

 
 
 

 

5.2 Αλγόριθµοι µονού προορισµού (Unicast) 

 Οι τυπικοί αλγόριθµοι δροµολόγησης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την 
τεχνική που χρησιµοποιούν. [45,46] 

1. Οι προ-δραστικοί αλγόριθµοι ή «µε πίνακα» (proactive ή table-driven) χρησιµοποιούν 
πίνακες που καταγράφονται όλες οι διαθέσιµες διαδροµές για κάθε άλλο κόµβο του 
δικτύου. Αυτοί οι αλγόριθµοι για να διατηρούν ενηµερωµένους τους πίνακες τους πρέπει 
συνεχώς να στέλνουν πληροφορίες µε τις εκάστοτε διαδροµές. Η δηµιουργία και 
διατήρηση των διαδροµών γίνεται και περιοδικά και µε κάποιο συµβάν (π.χ. όταν µια 
σύνδεση παύει να ισχύει.  Η οικογένεια των αλγορίθµων διανυσµάτων απόστασης 
(distance-vector) ή κατάστασης συνδέσεων (link-state) ανήκουν στην κατηγορία των 
αλγορίθµων µε χρήση πινάκων. Αντιπροσωπευτικοί αλγόριθµοι είναι ο DSDV 
(Destination Sequenced Distance Vector) και ο OLSR.  Τα πλεονεκτήµατα αυτής της 
κατηγορίας είναι ότι µια διαδροµή είναι άµεσα διαθέσιµη και δεν υπάρχουν 
καθυστερήσεις στη µεταφορά των δεδοµένων. Μεγάλο µειονέκτηµα όµως είναι πως 
υπάρχει πλεονασµός µηνυµάτων ελέγχου ενώ δεν χρειάζονται όλες οι διαδροµές. Ο 
πλεονασµός αυτός µπορεί να προκαλέσει µποτιλιάρισµα όταν έχουµε έντονη 
κινητικότητα και συχνές αλλαγές τοπολογίας, και ειδικά όταν µεγαλώνει ο αριθµός των 
κόµβων του δικτύου. Επίσης σπαταλούν µεγάλες ποσότητες ενέργειας.  

2. Οι αναδραστικοί ή «επί ζήτησης» (reactive ή on-demand) αλγόριθµοι ξεκινούν µια 
διαδικασία ανακάλυψης διαδροµών µόνο όταν χρειάζεται. Έτσι ανταλλάσσουν λίγα µόνο 
µηνύµατα πριν την κάθε έναρξη µεταφοράς δεδοµένων. Μερικοί αναδραστικοί 
αλγόριθµοι είναι ο DSR (Dynamic Source Routing), ο AODV (Ad-hoc On demand 
Distance Vector) που είναι µια αναδραστική παραλλαγή του DSDV και ο TORA ( 
Temporally Ordered Routing Algorithm). Οι αλγόριθµοι αυτοί αντέχουν την κλιµάκωση 
του δικτύου και δεν το υπερφορτώνουν µε πακέτα ελέγχου. Όµως ενδέχεται να 
καθυστερούν τη µετάδοση λόγω της αργής ανακάλυψης διαδροµών, ακόµη και να 
χάνονται πακέτα. 

3. Τέλος συνδυάζοντας τις τεχνικές αναδραστικών και προδραστικών αλγορίθµων έχουµε 
υβριδικούς αλγορίθµους όπως ο ZRP (Zone Routing Protocol) µε τον οποίο ένας κόµβος 
κρατά σε πίνακα τις διαδροµές για τους γειτονικούς κόµβους ν – βηµάτων από ένα κόµβο 
(που ανήκουν σε µια «ζώνη») και είναι αναδραστικός για πιό µακρινούς 

 

∆ροµολόγηση ελάχιστης ισχύος. 

Στο [50] εξετάζεται ένα σύνολο από αλγορίθµους δροµολογήσεων µε αντίληψη της ισχύος. Εφ’ 
όσον είναι απλοί και παρόµοιοι µεταξύ τους, θα τους εξετάσουµε σαν µια κοινή σειρά 
πρωτοκόλλων και θα τους εξετάσουµε µαζί.  
 Ο αλγόριθµος δροµολόγησης ελάχιστης συνολικής ισχύος MTBR (Minimum Total 
Power Routing) είναι η αρχική ιδέα, και βασίζεται στο ότι από το σύνολο όλων των διαδροµών η 
καλύτερη διαδροµή για την εξοικονόµηση ενέργειας είναι αυτή µε την µικρότερη συνολική ισχύ 
µετάδοσης. Λόγω του ότι η ισχύς µετάδοσης για µια απόσταση d δίνεται περίπου από µια 
συνάρτηση όπως P(r)= da όπου a ανήκει [2,4], αυτή η προσέγγιση θα διαλέξει µια διαδροµή µέσω 
πολλών κόµβων που απέχουν µικρές αποστάσεις µεταξύ τους. Έτσι στο δίκτυο θα εισαχθεί 
αρκετό πλεόνασµα κίνησης εφόσον πιο πολλοί κόµβοι θα συµµετέχουν σε µια διαδροµή, και 
επίσης πολλοί γειτονικοί κόµβοι θα παρακούσουν το σήµα (εκτός αν απενεργοποιούνται).  
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 Ο αλγόριθµος ελαχίστου κόστους µπαταρίας MBCR (Minimum Battery Cost Routing) 
θεωρεί πως το κόστος είναι το αντίστροφο της εναποµένουσας ενέργειας στη µπαταρία και 
δροµολογεί τα δεδοµένα από µια διαδροµή η οποία περνά από τους κόµβους µε την περισσότερη 
ενέργεια στις µπαταρίες τους. Σε µερικές περιπτώσεις όµως µπορεί να δροµολογεί µέσω κόµβων 
που έχουν πολύ λίγη µπαταρία, αφού παίρνει υπόψη το σύνολο του κόστους της διαδροµής και 
όχι το κάθε κόµβο ξεχωριστά.  
 Ο αλγόριθµος ελάχιστου µεγίστου κόστους µπαταρίας MMBCR (Min – max Battery 
Routing) χρησιµοποιεί το ίδιο κόστος καθώς και την ίδια εναποµένουσα ενέργεια. ∆ιαλέγει από το 
σύνολο των διαδροµών αυτή που έχει ταυτόχρονα το µικρότερο κόστος και το µεγαλύτερο αριθµό 
µε τους κόµβους µε τη µεγαλύτερη ενέργεια. Έτσι αποφεύγει να δροµολογεί µέσω των κόµβων µε 
πολύ λίγη ενέργεια στη µπαταρία. 

Μπορεί να γίνει ένα παζάρεµα (trade-off) µεταξύ των τριών αυτών τεχνικών, να 
χρησιµοποιείται δηλ. ο MTPR όσο όλοι οι κόµβοι σε µια διαδροµή έχουν ενέργεια στη µπαταρία 
τους πάνω από µια οριακή τιµή. Αν δεν υπάρχει τέτοια διαδροµή, µπορεί να χρησιµοποιείται ο 
MMBCR. Το πρωτόκολλο που συνδυάζει τις τεχνικές αυτές λέγεται αλγόριθµος ελάχιστου 
µεγίστου κόστους µπαταρίας µε συνθήκη ή CMMBCR (c=conditional).  Στο [51] εξετάζεται η 
αποδοτικότητα των αλγόριθµων µε χρήση δύο σεναρίων προσοµοίωσης, ένα χαµηλής 
κινητικότητας µε µεγάλες περιόδους παύσης της κίνησης και ένα υψηλής κινητικότητας όπου οι 
κόµβοι βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση.  
 

 

Εικόνα 29 Μέση κατανάλωση ενέργειας µε αλγόριθµους δροµολόγησης. 

 
 
 
 
 
Ο αλγόριθµος µε την µεγαλύτερη κατανάλωση είναι ο MBCR, λόγω του ότι χρησιµοποιούνται  
υπερβολικά κάποιοι κόµβοι στις διαδροµές και χάνονται πακέτα από το µποτιλιάρισµα. 
 
Τοπικευµένη ∆ροµολόγηση µε Αντίληψη Ενέργειας LEAR. 
Ο αλγόριθµος LEAR (Localised Energy Aware Routing) [52] προσπαθεί να διαµοιράσει την 
κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους κόµβους χρησιµοποιώντας µόνο τοπική πληροφορία. 
Βασίζεται στον γνωστό αλγόριθµο DSR, ένα τυπικό αναδραστικό (on demand) αλγόριθµο κατά 
τον οποίο η ανακάλυψη των διαδροµών απαιτεί πληµµυριση (flooding)  µηνυµάτων – αιτήσεων 
διαδροµής. Όλοι οι κόµβοι είναι υποχρεωµένοι να συµµετάσχουν στην διαδικασία ανακάλυψης 
διαδροµής, αλλά στον LEAR οι κόµβοι που δεν έχουν αρκετή ενέργεια στη µπαταρία τους 
απαλλάσσονται από την διαδικασία ανακάλυψης διαδροµών. Όταν διερευνάται µια διαδροµή, 
κάθε κόµβος βασίζεται στο αν η εναποµένουσα ενέργεια είναι κάτω ή όχι από ένα όριο. Αν είναι 
κάτω από το όριο σταµατά να προωθεί το µήνυµα αίτησης διαδροµής και η διαδροµή 
απορρίπτεται. Η διαδικασία της απόφασης είναι κατανεµηµένη σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
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κόµβους, και η διαδροµή πάντα διατρέχει τους κόµβους µε την περισσότερη ενέργεια. Μόλις 
φτάσει η αίτηση διαδροµής στον κόµβο του προορισµού, ο παραλήπτης στέλνει µια απάντηση  για 
να επιβεβαιωθεί η διαδροµή και να ξεκινήσει η µεταφορά δεδοµένων. Αν δεν µπορέσει να βρεθεί 
µια διαδροµή που όλοι οι κόµβοι να έχουν ενέργεια πάνω από το όριο, και ο αποστολέας δεν 
λάβει επιβεβαίωση, ξαναστέλνει µια νέα αίτηση διαδροµής µε µεγαλύτερο αύξοντα αριθµό. Οι 
ενδιάµεσοι κόµβοι που βλέπουν την ίδια αίτηση διαδροµής µε µεγαλύτερο αύξοντα αριθµό, και η 
ενέργειά τους είναι µικρότερη από το όριο, κατεβάζουν την τιµή του ορίου ώστε να µπορέσει να 
προωθηθεί η αίτηση και να εγκατασταθεί η διαδροµή. 
 
 
 
 
∆ροµολόγηση µε έλεγχο ισχύος εκποµπής PARO 

Ο PARO [53] είναι ένα πρωτόκολλο µε αντίληψη ισχύος για ασύρµατα ad hoc δίκτυα 
όπου όλοι οι κόµβοι είναι τοποθετηµένοι µέσα στο µέγιστο πεδίο µετάδοσης του κάθε κόµβου (µε 
άλλα λόγια κάθε κόµβος πρέπει να ακούει όλους τους άλλους που µεταδίδουν). Χρησιµοποιεί 
ενδιάµεσους κόµβους ως αναµεταδότες για να προωθεί τα πακέτα στο δίκτυο. Υποθέτει ότι οι 
κόµβοι µπορούν να µεταβάλλουν δυναµικά την ισχύ εκποµπής τους σε κάθε πακέτο και πως κατά 
τη µετάδοσή του σήµατος η ισχύς µεταβάλλεται κατά d-4. Συµπεριλαµβάνει δυο κεντρικούς 
αλγορίθµους που υποστηρίζουν την ακρόαση δεδοµένων που προορίζονται για άλλους και την 
προώθηση των δεδοµένων. Οι κόµβοι χρειάζεται να ακούν τις µεταδόσεις ανάµεσα σε άλλους 
κόµβους του δικτύου. Πριν να µεταδώσει ένα πακέτο, ο κόµβος συµπληρώνει την τιµή της ισχύος 
µετάδοσης στην κεφαλίδα του πακέτου. Ένας άλλος κόµβος που θα τύχει να ακούσει την 
µετάδοση, χρησιµοποιώντας την τιµή στην κεφαλίδα καθώς και την τιµή της ισχύος του σήµατος 
κατά τη λήψη, µπορεί να υπολογίσει την ισχύ που χρειάζεται για να στείλει αυτός το πακέτο.  

Ο αλγόριθµος έτσι µπορεί να µαζέψει πληροφορίες για τις εµβέλειες και τις σχετικές 
τοποθετήσεις µεταξύ των κόµβων και υπολογίσει την µικρότερη ισχύ για µια διαδροµή. Αν η 
χρήση κάποιου ενδιάµεσου κόµβου εξοικονοµεί ισχύ, γίνεται αναµεταδότης και περιλαµβάνεται 
στην διαδροµή. Επειδή η διαδικασία επαναλαµβάνεται σε κάθε ζεύγος κόµβων, µπορεί να 
συνεχίζουν να προστίθενται αναµεταδότες σε µια διαδροµή µέχρι να ελαχιστοποιηθεί η συνολική 
ισχύς εκποµπής της διαδροµής.  

Για να υποστηρίζεται η κινητικότητα υπάρχει διαδικασία συντήρησης της διαδροµής. Ο 
PARO παίρνει την πληροφορία για την δροµολόγηση µόνο από τα πακέτα δεδοµένων, τα οποία 
µπορεί να µην επαρκούν για να διατηρούν τις διαδροµές κατά την κίνηση των κόµβων. Μια 
φυσική λύση για το πρόβληµα είναι να ανταλλάσσονται ειδικά σήµατα ελέγχου µεταξύ κάθε 
αποστολέα και δέκτη για να δηµιουργούνται και να συντηρούνται διαδροµές την ώρα που οι 
αναµεταδότες κινούνται εκτός διαδροµής ή κάποιοι κόµβοι εισέρχονται στη διεύθυνση της 
διαδροµής.  

Η πειραµατική επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητα; του PARO από ένα δοκιµαστικό 
δίκτυο φορητών υπολογιστών βασίζεται µόνο στις µετρήσεις της ισχύος µετάδοσης της κάρτας 
δικτύου. Υπάρχει πιθανότητα στον αλγόριθµο να εξοικονοµεί λιγότερη ενέργεια αν ο 
υπολογισµός της ισχύος εκποµπής δεν είναι ακριβής, λόγω της αστάθειας της κατάστασης του 
ασύρµατου µέσου. 
 
 
∆ροµολόγηση µε έλεγχο ισχύος εκποµπής Compow και Clusterpow: 

 Είδαµε στο φυσικό επίπεδο πως η ισχύς µετάδοσης πρέπει να είναι κοινή για τους κόµβους που 
επικοινωνούν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δύο κόµβοι που επικοινωνούν  να έχουν αµφίδροµη 
επικοινωνία, και η βέλτιστη κοινή τιµή της ισχύος µετάδοσης είναι η χαµηλότερη από αυτές που 
δίνει την πιο συνδεδεµένη τοπολογία. Αυτό επιτυγχάνει ο αλγόριθµος compow (COMmon POWer 
protocol), χρησιµοποιείται για να µειώσει στο ελάχιστο την ισχύ εκποµπής και να επιτύχει µια 
κοινή ισχύ στους κόµβους του δικτύου. [24]. Μειώνει την ισχύ εκποµπής χωρίς να χάνει την 
συνδεσιµότητά του το δίκτυο.  

Ο µηχανισµός δροµολόγησης δεν καθορίζεται από τους συγγραφείς, υποστηρίζουν πως 
κάθε αλγόριθµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ο  προτεινόµενος όµως αλγόριθµος δροµολόγησης 
είναι ο DSDV. Η λειτουργία του Compow είναι η εξής: οι κόµβοι υποστηρίζουν ένα σύνολο από 
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τιµές ισχύος στις οποίες µπορούν να εκπέµψουν. Ο κάθε κόµβος κατασκευάζει πολλούς  πίνακες 
δροµολόγησης DSDV, έναν για κάθε επίπεδο ισχύος εκποµπής. Ο κάθε πίνακας RTpi 
κατασκευάζεται µε broadcast µηνυµάτων HELLO στην ισχύ pi που του αντιστοιχεί. Έτσι π.χ. ο 
αριθµός των εγγραφών  στον πίνακα RTp1 θα περιέχει τους κόµβους που µπορούν να  
επικοινωνήσουν πάνω κάποια διαδροµή µεταδίδοντας στην ισχύ p1. Η βέλτιστη τιµή ισχύος για 
τον κόµβο είναι ή µικρότερη ισχύς που ο πίνακας της έχει τον ίδιο αριθµό εγγραφών µε τον 
πίνακα της µέγιστης τιµής εκποµπής, κι έτσι ο κόµβος διατηρεί αυτόν το πίνακα για τις 
δροµολογήσεις του, και η µετάδοση δεδοµένων γίνεται µε την αυτή την κοινή ισχύ σε όλες τις 
διαδροµές.  
 Ο έλεγχος ισχύος εγγυάται την συνδεσιµότητα του δικτύου, µεγιστοποιεί την 
χωρητικότητα µεταφοράς δεδοµένων, παρέχει αντίληψη της ισχύος των διαδροµών και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε κάθε προδραστικό πρωτόκολλο δροµολόγησης. 

 Όσο η διάταξη των κόµβων είναι σε µια σχετικά οµοιόµορφη κατανοµή ο αλγόριθµος 
επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Το µόνο πρόβληµα που µπορεί να εµφανιστεί είναι αν 
κάποιος κόµβος βρίσκεται σε µακρινή απόσταση, αναγκάζει τους όλους τους υπολοίπους να 
εκπέµπουν πάντα µε µεγάλη ισχύ. Κάποιος αλγόριθµος οµαδοποίησης (clustering) της ισχύος 
εκποµπής  θα ήταν πιο αποδοτικός σε περιπτώσεις µη οµοιόµορφης κατανοµής των κόµβων. 

Αυτό επιλύει ο αλγόριθµος Clusterpow [54] ο οποίος έχει παρόµοιο µηχανισµό µε τον 
Compow και στην ουσία ο Compow αποτελεί µια περίπτωση του. Οι πίνακες δροµολόγησης 
κατασκευάζονται µε τον ίδιο τρόπο για όλες τις τιµές ισχύος. Όταν κάποιος κόµβος θέλει να 
αποστείλει δεδοµένα σε ένα κόµβο προορισµού, επιλέγει τον πίνακα µε την χαµηλότερη ισχύ, 
στον οποίο υπάρχει διαδροµή για τον παραλήπτη αντί για την µικρότερη ισχύ που διατηρεί την 
επαφή µε όλους τους κόµβους. Οι επόµενοι κόµβοι που προωθούν το πακέτο ακολουθούν την ίδια 
διαδικασία µέχρι το πακέτο να φτάσει στο προορισµό του.  Έστω ότι ο S θέλει να στείλει 
δεδοµένα στον D (Εικ. 30). 

 

Εικόνα 30 Αποστολή δεδοµένων στον clusterpow 

Στους πίνακες του S ο D έχει εφικτή διαδροµή µόνο στα 100mW µε επόµενο κόµβο τον Ν1 (Εικ 
31. στην οποία οι πίνακες δεν είναι ολόκληροι αλλά µόνο οι γραµµές τους που έχουν τον κόµβο 
D). 
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Εικόνα 31 Πίνακες δροµολόγησης στον clusterpow 

  
 
Έτσι επιλέγεται ο πίνακας των 100mW για τη δροµολόγηση. Το ίδιο συµβαίνει και στον Ν1. Στον 
Ν2 όµως υπάρχει διαδροµή για τον D και µε τα 10mW ισχύος εκποµπής µέσω του N3, οπότε ο Ν2 
χρησιµοποιεί αυτόν το πίνακα και µεταδίδει µε ισχύ 10 mW. Τέλος ο D παραλαµβάνει τα 
δεδοµένα από το N3 µε 1mW.   
 Μια παραλλαγή του CLUSTERPOW για ακόµη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας 
είναι ο MINPOW, στους πίνακες του οποίου δεν καταγράφεται η απόσταση ως µετρική αλλά η 
συνολική ισχύς που καταναλώνεται στη διαδροµή, ενώ µια δεύτερη είναι ο LOADPOW ο οποίος 
εφαρµόζει µεγαλύτερη ισχύ όταν στο δίκτυο δεν παρατηρείται µεγάλος φόρτος. 
 
 
 
5.3 Αλγόριθµοι πολλαπλών προορισµών ( Multicast) 

Ο σκοπός µιας επικοινωνίας πολλαπλών προορισµών, είναι να µεταφέρει 
αποτελεσµατικά τα µηνύµατα που προέρχονται από έναν η πολλούς αποστολείς σε πολλούς 
παραλήπτες ταυτόχρονα. Οι αλγόριθµοι πολλαπλών προορισµών είναι χρήσιµοι για πολλές 
εφαρµογές και κατανεµηµένα συστήµατα, όπου οι χρήστες διαµοιράζονται πόρους ή 
πληροφορίες. 
 Ένα multicast µπορεί να οριστεί σαν ένα επιλεκτικό broadcast µε την έννοια ότι µόνο ένα 
υποσύνολο των κόµβων µπορεί να ενδιαφέρεται για τη λήψη των µηνυµάτων προς όλους. Μια 
απλή µέθοδος είναι να κάνουµε ένα broadcast προς όλους τους κόµβους του δικτύου και στη 
συνέχεια οι κόµβοι από µόνοι τους να παραλάβουν αν θέλουν το µήνυµα ή να το απορρίψουν. 
Αυτό όµως κατασπαταλεί τους πόρους του συστήµατος καταναλώνοντας εύρος ζώνης και 



 45 

µποτιλιάροντας το δίκτυο. Από την άλλη µπορούµε να κάνουµε επανειληµµένα unicast 
δροµολόγηση για κάθε ενδιαφερόµενο κόµβο, αλλά κι αυτή η µέθοδος είναι το ίδιο 
αναποτελεσµατική, αφού το µήνυµα πρέπει να ταξιδέψει πολλές φορές από την ίδια διαδροµή 
καταναλώνοντας πάλι εύρος ζώνης.  
 Για να µεταδώσουµε λοιπόν κοινά πακέτα σε πολλούς παραλήπτες, θα πρέπει να βρούµε 
ένα γράφο µε µια κοινή διαδροµή η οποία χωρίζεται σε διάφορα σηµεία για να µεταφέρει το 
πακέτο στους παραλήπτες. Ο γράφος ονοµάζεται δέντρο multicast. Αν το δέντρο έχει µια µόνο 
ρίζα λέγεται source based multicast tree ενώ αν ξεκινά από πολλές πηγές λέγεται group shared tree 
και έχει συνήθως ένα κόµβο-πυρήνα ( γνωστό και ως σηµείο συνάντησης) . Οι κόµβοι που 
αποτελούν τα φύλλα του δέντρου ανήκουν  πάντα στην οµάδα των  παραληπτών ενώ οι 
ενδιάµεσοι µπορεί να είναι παραλήπτες αλλά πάντα προωθούν τα πακέτα του multicast προς τα 
φύλλα. Με τη χρήση του δέντρου το µήνυµα ξεκινώντας από την πηγή προωθείται προς τα φύλλα 
και διανέµεται.[55] 
 Οι αλγόριθµοι multicast δροµολόγησης ξεχωρίζουν από τον τρόπο που κατασκευάζουν 
το δέντρο. Όταν έχουµε ενσύρµατη επικοινωνία είναι εύκολο να κατασκευαστεί δέντρο γιατί 
έχουµε καλά ορισµένο το κόστος της κάθε σύνδεσης, αφού δεν χρειάζεται να πάρουµε υπ’ όψιν 
την ενέργεια, την τοπολογία που αλλάζει τόσο από κίνηση όσο και από ισχύ εκποµπής, την δοµή 
(οι routers µόνο δροµολογούν και πάντα οι παραλήπτες είναι φύλλα) κ.λ.π.[16] Αν δεχθούµε πως 
ο σκοπός µας είναι να µειώσουµε µόνο την ενέργεια που καταναλώνει το δέντρο, µπορούµε να 
ορίσουµε ως κόστος το σύνολο της ισχύος που καταναλώνει το δέντρο. Αν θέλουµε να αυξήσουµε 
το συνολικό χρόνο ζωής του δέντρου τότε αυτό θα έχει µια άλλη δοµή (εικ 32).  

 
 

Εικόνα 32 ∆ιαφορετικά δέντρα ανάλογα µε το είδος κόστους. Στην εικόνα αριστερά η 

συνολική ενέργεια που καταναλώνεται είναι µικρότερη, αλλά την καταναλώνει όλη ο κόµβος 

1 που θα εξαντληθεί πιο γρήγορα. 

Οι αλγόριθµοι που υπάρχουν κατασκευάζουν δέντρα µε τρεις τρόπους. Α) βρίσκουν όλες τις 
unicast διαδροµές (µε βάση το κόστος που έχει οριστεί) προς την οµάδα των παραληπτών και τις 
υπερθέτουν Β) κατασκευάζουν µε βάση το κόστος ένα broadcast δέντρο (ή το MST) και από αυτό 
αποκόπτουν τους κόµβους που δεν συµµετέχουν καθώς και τις διαδροµές προς αυτούς, Γ) 
κατασκευάζουν όλα τα πιθανά δέντρα και επιλέγουν αυτό που έχει το µικρότερο κόστος. Ο 
τρόπος που κατασκευάζουν επίσης τα δέντρα τους κατηγοριοποιεί σε δύό είδη αλγορίθµων.[56] 
Τα κεντρικά πρωτόκολλα και τα κατανεµηµένα. Στα κεντρικά η διαδροµή υπολογίζεται από ένα 
κόµβο (την πηγή) ο οποίος παίρνει πληροφορίες από όλους τους κόµβους και φτιάχνει το δέντρο. 
Στα κατανεµηµένα, ο κάθε κόµβος αποφασίζει µόνος του σε ποιους γειτονικούς του κόµβους θα  
προωθήσει το µήνυµα και το δέντρο κατασκευάζεται δυναµικά.[55] 
 
Κεντρικοποιηµένα πρωτόκολλα 

Το πρωτόκολλο BIP (Broadcast Incremental Power) [57]είναι ένας κεντρικός αλγόριθµος 
που κατασκευάζει ένα broadcast δέντρο ελάχιστης ενέργειας. Το κόστος ενέργειας είναι η 
κατανάλωση ισχύος κατά την προώθηση ενός πακέτου. Ξεκινά από την πηγή και στη  διαλέγει 
από τους γειτονικούς του το κόµβο που θα επικοινωνεί µε τη µικρότερη ισχύ. Στη συνέχεια 
προστίθεται στους δύο ο κόµβος που χρειάζεται τη µικρότερη ισχύ για να επικοινωνήσει µε έναν 
από τους δύο. Αυτό συνεχίζεται µέχρι όλοι οι κόµβοι του δικτύου να γίνουν µέλη του δέντρου. 
  Η επέκταση του BIP για το multicast λέγεται MIP και δηµιουργεί το δέντρο multicast 
κλαδεύοντας το δέντρο broadcast από τους κόµβους που δεν είναι προορισµοί και  τις διαδροµές 
που οδηγούν σε αυτούς. Μια εκδοχή του BIP/MIP χρησιµοποιεί και την εναποµένουσα ενέργεια 
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στη µπαταρία σαν κόστος σε κάθε κόµβο. Μια δεύτερη εκδοχή, ο Reliable BIP, ενσωµατώνει το 
ποσοστό λαθών της σύνδεσης στο κόστος. 
 Το EWMA (Embedded Wireless Multicast Advantage) [58] επίσης φτιάχνει ένα δέντρο 
broadcast αλλά είναι το Minimum Spanning Tree του δικτύου. Στη συνέχεια ξεκινά να µεγαλώνει 
την ισχύ των κόµβων ώστε να καλύπτει µε µεγάλες εµβέλειες περισσότερους κόµβους, 
ξεκινώντας από την πηγή.  
 
Κατανεµηµένα Πρωτόκολλα  

Ο BIP έχει δύο κατανεµηµένες εκδοχές, την Distributed-BIP-All και την Distributed-
BIP-Gateways [59]. O Dist-BIP-A κάθε κόµβος κατασκευάζει ένα τοπικό BIP δέντρο. Στη 
συνέχεια ο κόµβος της πηγής µεταδίδει το δέντρο του στους γειτονικούς του κόµβους. Αν ένας 
κόµβος που είναι ήδη στο δέντρο που παρέλαβε, ενώνει το δικό του τοπικό δέντρο και το προωθεί 
ολόκληρο στους επόµενους κόµβους, µέχρι να κατασκευαστεί δέντρο για όλο το δίκτυο. Στον 
Dist-BIP-G, ο κάθε κόµβος γνωρίζει την τοπολογία των γειτονικών του κόµβων που απέχουν 
απόσταση δύο βηµάτων και κατασκευάζει πάλι τοπικά για τους γείτονές του ένα δέντρο. Οι  
κόµβοι που συνδέουν δύο γειτονικούς σε απόσταση δύο βηµάτων από το κεντρικό κόµβο του 
κάθε κόµβου είναι τα Gateways. Ξεκινώντας από την πηγή το τοπικό δέντρο αναµεταδίδεται  
αλλά µόνο από τα Gateways. 
 Και ο EWMA έχει µια κατανεµηµένη εκδοχή, την EWMA-Dist, [58] κατά την οποία 
κάθε κόµβος έχει πληροφορία της τοπολογίας των κόµβων σε απόσταση δύο βηµάτων. Σε κάθε 
βήµα, ξεκινώντας από την πηγή, ο κάθε κόµβος κατασκευάζει το τοπικό MST και στη συνέχεια 
αυξάνει την ισχύ εκποµπής του για να αποτρέψει όσο περισσότερες εκποµπές µπορεί από τους 
κόµβους – παιδιά του. 

O REMiT (Refining Energy efficiency of Multicast Trees) [60] είναι ένα σύνολο 
κατανεµηµένων αλγόριθµων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας της εξοικονόµησης ενέργειας 
των δέντρων multicast. Οι REMiT προσπαθούν, χρησιµοποιώντας ένα έτοιµο δέντρο, να φτιάξουν 
το πιο αποδοτικό αντιµεταθέτοντας τα κλαδιά του δέντρου µέχρι να βρουν το δέντρο µε το 
µικρότερο κόστος. Ανάλογα µε τη µετρική τους κατηγοριοποιούνται σ’ αυτούς που µειώνουν τη 
κατανάλωση ενέργειας και σ’ αυτούς που αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του δικτύου. Ο S-REMiT 
[60] χρησιµοποιείται για δέντρο µε ένα πηγαίο κόµβο, o  G-REMiT [61] για ένα δέντρο group-
shared και ο L-REMiT [62] για την µεγιστοποίηση της ζωής ενός source based δέντρου. Στην 
εικόνα 34 βλέπουµε πως από όλους τους αλγόριθµους, ο L-REMiT  καταφέρνει όντως να 
εξοικονοµήσει ενέργεια ώστε να µεγιστοποιήσει το χρόνο ζωής ενός δικτύου [55]. 
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Εικόνα 33 Τα χαρακτηριστικά των κυριότερων πρωτοκόλλων multicast [55] 

 
 

 

Εικόνα 34 Χρόνοι ζωής των multicast δέντρων διαφορετικών αλγορίθµων 
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6 Το επίπεδο µεταφοράς δεδοµένων. 

 
Το επίπεδο µεταφοράς δεδοµένων είναι υπεύθυνο για την σωστή επικοινωνία µεταξύ 

αποστολέα και παραλήπτη. Πρέπει να δηµιουργήσει µια σύνδεση από τον αποστολέα µέχρι τον 
παραλήπτη, να αιτηθεί στο πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου να του παρέχει µια διαδροµή και να 
τη χρησιµοποιήσει  όσο τη χρειάζεται. Στην συνέχεια πρέπει να εξετάσει ότι τα δεδοµένα µεταξύ 
αποστολέα και παραλήπτη µεταφέρονται χωρίς λάθη, στη σωστή σειρά, µέσα στα χρονικά όρια 
που απαιτεί η εφαρµογή και φροντίζει να µην υπάρχει συµφόρηση κατά τη µεταφορά. Τέλος µετά 
το πέρας της επικοινωνίας τερµατίζει τη σύνδεση. 
  Το πιο κοινό πρωτόκολλο επιπέδου µεταφοράς είναι το TCP που χρησιµοποιείται κατά 
80%-90% στο σύνολο δεδοµένων που διακινείται στο internet. Το TCP είναι όµως σχεδιασµένο 
για σταθερά ενσύρµατα δίκτυα τα οποία έχουν πιο αξιόπιστες συνδέσεις µεταξύ των συσκευών 
και δεν υπάρχει κινητικότητα. Στα σταθερά δίκτυα ο κύριος λόγος που χάνονται πακέτα είναι η 
συµφόρηση, γι’ αυτό από το ποσοστό των χαµένων πακέτων και τη λήξη του χρόνου αναµονής 
καταλαβαίνει τη συµφόρηση το TCP και προσαρµόζει το παράθυρο συµφόρησης και το ρυθµό 
των πακέτων . Στα ασύρµατα δίκτυα όµως τα πράγµατα είναι διαφορετικά, τα χαµένα πακέτα και 
οι καθυστερήσεις συµβαίνουν λόγο της κατάστασης του καναλιού, της κινητικότητας των κόµβων 
που καταστρέφει τις διαδροµές δροµολόγησης, των collisions στο MAC υποεπίπεδο ακόµα και 
καθυστερήσεις λόγω απενεργοποιηµένων κόµβων που εξοικονοµούν ενέργεια. Το TCP λαµβάνει 
αυτές τις καταστάσεις ως συµφόρηση,  και ενεργοποιεί τους µηχανισµούς ελέγχου της, πράγµα 
που οδηγεί σε άχρηστες αναµεταδόσεις, µείωση της απόδοσης και απώλεια ενέργειας. Παρόµοια 
φαινόµενα εµφανίζονται και µε το πρωτόκολλο UDP.[63] 
 Έτσι πρέπει να φτιάξουµε άλλα πρωτόκολλα ή να µεταβάλλουµε κατάλληλα το TCP 
ώστε να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά στα ad-hoc δίκτυα. Π.χ. θα µπορούσαµε να 
αποφεύγουµε τη συχνή χρήση του µηχανισµού ελέγχου συµφόρησης, καθώς επίσης και να 
µεταβάλλουµε το µέγεθος του παράθυρου συµφόρησης του TCP σε µικρότερα και 
καταλληλότερα επίπεδα για τα ad-hoc δίκτυα. Το καλύτερο θα ήταν να µεταβάλλουµε το TCP ή 
ακόµη καλύτερα να το ανακατασκευάσουµε ώστε να περιλαµβάνει λειτουργία σε ενσύρµατο και 
σε ασύρµατο δίκτυο, αφού ήδη το TCP είναι το κυρίαρχο πρωτόκολλο και πολλές εφαρµογές 
εξαρτώνται από αυτό. 
 Τα πρωτόκολλα που θα εξετάσουµε δεν έχουν κύριο σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας 
αλλά την καλύτερη απόδοση του δικτύου. Όµως µε το να αποφεύγονται άχρηστες αναµεταδόσεις 
γίνεται έµµεσα µια καλή εξοικονόµηση στην ενέργεια. 
 
6.1 Βελτιώσεις του TCP 

Το TCP-F (Feedback based TCP) [65] έχει σαν σκοπό να µειώσει την υποβάθµιση της 
απόδοσης που προκύπτει από τις καταστροφές των διαδροµών. Προϋποθέτει ότι τα πρωτόκολλα 
επιπέδου σύνδεσης είναι αξιόπιστα, ότι το πρωτόκολλο δροµολόγησης µπορεί να ειδοποιεί το 
TCP-F όταν καταστρέφεται µια διαδροµή και πως µπορεί να επανορθώσει την διαδροµή ή να 
δηµιουργήσει καινούργια σε ένα λογικό χρονικό διάστηµα. Κατά την µετάδοση δεδοµένων αν 
κάποιος κόµβος αντιληφθεί ότι έχει χαθεί η σύνδεση µε τους επόµενους κόµβους της διαδροµής 
και η διαδροµή έχει διακοπεί, στέλνει ένα πακέτο RFN (Route Failure Notification ή Ειδοποίηση 
Αποτυχίας ∆ιαδροµής) προς τον αποστολέα των δεδοµένων. Αν την ώρα που το RFN 
επιστρέφεται, περάσει µέσω ενός κόµβου που έχει µια έτοιµη εναλλακτική διαδροµή προς το 
προορισµό, απορρίπτει το πακέτο RFN και χρησιµοποιείται πλέον η εναλλακτική διαδροµή. Αν 
δεν βρεθεί εναλλακτική διαδροµή το RFN επιστρέφει στον πηγαίο κόµβο ο οποίος µπαίνει σε µια 
κατάσταση «αδράνειας» (δηλ. σταµατά να στέλνει πακέτα και µηδενίζει τους χρονοµετρητές του.) 
για ένα καθορισµένο διάστηµα. Όταν επιδιορθωθεί η διαδροµή, αποστέλλεται µια ειδοποίηση στο 
πηγαίο κόµβο ο οποίος ξεκινά να στέλνει τα υπόλοιπα πακέτα του. Αν περάσει το χρονικό 
διάστηµα χωρίς να έχει επιδιορθωθεί η διαδροµή, ο πηγαίος κόµβος ξεκινά να στέλνει µε 
µειωµένο ρυθµό τα πακέτα και µειώνει το παράθυρο συµφόρησης, όπως θα έκανε στο σταθερό 
δίκτυο. Αυτό το πρωτόκολλο έχει το µειονέκτηµα πως απαιτεί ειδικά σχεδιασµένο αλγόριθµο 
δροµολόγησης.  
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Το πρωτόκολλο TCP-ELFN [63], λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο. Όταν η διαδροµή 
καταστραφεί, ο κόµβος που δεν µπόρεσε να προωθήσει τα πακέτα στέλνει µια ειδοποίηση που 
ονοµάζεται ELFN (Explicit Link Failure Notification) στην πηγή, η οποία µόλις παραλάβει το 
ELFN µπαίνει πάλι σε κατάσταση αδράνειας. Όσο όµως βρίσκεται σε αδράνεια µεταδίδει πακέτα 
προς τον προορισµό για να δει αν αποκαταστάθηκε η διαδροµή, αντί να περιµένει κάτι τέτοιο από 
το πρωτόκολλο δροµολόγησης. Έτσι λύνει  το πρόβληµα του προηγούµενου πρωτοκόλλου. Και 
στους δύο αλγόριθµους όµως παραµένει το κύριο πρόβληµα του TCP, όταν επανέλθουν από την 
κατάσταση αδράνειας το µέγεθος του παράθυρου αδράνειας που ορίζουν µπορεί να µην είναι 
κατάλληλο για το δίκτυο. Ένα ακόµη πρωτόκολλο που λειτουργεί µε παρόµοιο µηχανισµό είναι 
το TCP-Bus 

Το πρωτόκολλο Ad-hoc TCP [64] λειτουργεί ως ενδιάµεσο υποεπίπεδο µεταξύ του TCP 
και του πρωτοκόλλου δροµολόγησης προσθέτοντας κάποιες λειτουργίες. Όταν κάποια διαδροµή 
διακοπεί, ενηµερώνεται ο αρχικός κόµβος και περνάει στην κατάσταση persist όπου το παράθυρο 
συµφόρησης µειώνεται στο 1. Ο κόµβος περιµένει να διορθωθεί η διαδροµή και στη συνέχεια 
εξετάζει τη διαδροµή για να θέσει το κατάλληλο µέγεθος στο παράθυρο συµφόρησης. Αν υπάρχει 
απώλεια πακέτων λόγω υψηλού BER, τότε απλά τα µεταδίδει ξανά.  Τέλος αν υπάρχει 
συµφόρηση, τότε ο κόµβος που την εντοπίζει αποστέλλει ένα µήνυµα ECN στην πηγή η οποία 
κάνει έλεγχο συµφόρησης. 

 
 

6.2 Το πρωτόκολλο ATP 
 
Το πρωτόκολλο ATP (Ad-hoc Transport Protocol) [66] είναι ένα καινούργιο πρωτόκολλο που 
λειτουργεί µε ένα διαφορετικό τρόπο από το TCP. Βασίζεται στο ρυθµό µεταφοράς των 
δεδοµένων. Άλλα χαρακτηριστικά του είναι η επικοινωνία ξεκινά σχεδόν αµέσως µε τον 
κατάλληλο ρυθµό µετάδοσης, επίσης ο έλεγχος συµφόρησης είναι διαχωρισµένος από την 
διατήρηση της αξιοπιστίας, καθώς και ότι δεν χρησιµοποιεί τη λήξη ενός χρονικού διαστήµατος 
για να επαναλάβει µια µετάδοση. Πριν να ξεκινήσει η κάθε επικοινωνία, ο αποστολέας στέλνει  
ένα διερευνητικό µήνυµα για να υπολογίσει τη µέση καθυστέρηση λόγω της αναµονής στην ουρά 
και του συναγωνισµού στους ενδιάµεσους κόµβους. Ο αποδέκτης παίρνει το µήνυµα το οποίο 
περιλαµβάνει πλέον τις καθυστερήσεις από τους ενδιάµεσους κόµβους και αποστέλλει µια 
επιβεβαίωση στον αποστολέα µε τις τιµές των καθυστερήσεων. Έτσι ο αποστολέας καθορίζει 
αµέσως το κατάλληλο ρυθµό µετάδοσης και ξεκινά να µεταδίδει δεδοµένα.  Αν έχουµε bit errors ο 
παραλήπτης στέλνει επιλεκτικές επιβεβαιώσεις για τα δεδοµένα που έχει λάβει και ο αποστολέας 
στέλνει µόνο τα χαµένα πακέτα. Τέλος όταν µια διαδροµή καταστρέφεται και δηµιουργείται 
καινούργια, ο αποστολέας επαναλαµβάνει τη διαδικασία για να υπολογίσει το κατάλληλο ρυθµό 
µετάδοσης.  
 Γενικά στο TCP δεν έχει γίνει ιδιαίτερη έρευνα όσον αφορά καθαρά την εξοικονόµηση 
ενέργειας. Ο µόνος τρόπος µέχρι για την εξοικονόµηση είναι µόνο εις βάρος κάποιου άλλου 
χαρακτηριστικού, όπως ο αλγόριθµος Wave & Wait [67] εξοικονοµεί ενέργεια εις βάρος του 
χρόνου µετάδοσης. Το σηµαντικότερο είναι όµως να καθοριστεί ακριβώς ο τρόπος που επηρεάζει 
κάποιο πρωτόκολλο µεταφοράς την κατανάλωση ενέργειας, που είναι µια συνεχιζόµενη έρευνα 
[68]. 
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7  Επίπεδο εφαρµογών 

 

Το επίπεδο εφαρµογών σε ένα δίκτυο είναι οι ίδιες εφαρµογές που εξυπηρετούν το 
χρήστη. Υπάρχουν εφαρµογές µετάδοσης ήχου, φωνής, εικόνας, κειµένου, δεδοµένων καθώς και 
συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων σε µορφή αρχείων, βάσεων δεδοµένων, κ.λ.π. Με την 
εµφάνιση των φορητών υπολογιστών και των κινητών συσκευών, τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η 
έρευνα για την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των εφαρµογών. Μια µέθοδος για να γίνει 
αυτό είναι να χρησιµοποιείται κώδικας που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Μια άλλη είναι να 
παρέχεται η δυνατότητα στην εφαρµογή να ενεργοποιεί-απενεργοποιεί τα µέρη του συστήµατος 
όταν δεν χρειάζονται. Επίσης µπορεί να κατανέµεται η εκτέλεση της εφαρµογής σε πολλές 
συσκευές. Τέλος υπάρχουν τεχνικές οι οποίες παζαρεύουν την ποιότητα των αποτελεσµάτων για 
µεγαλύτερη εξοικονόµηση.  
 
  

Βελτιστοποίηση κώδικα. 
 Η εκτέλεση κάθε προγράµµατος περιλαµβάνει την εκτέλεση εντολών από τον 
επεξεργαστή, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν πρόσβαση στη µνήµη ή µαθηµατική 
επεξεργασία. Στο [70] παρουσιάζεται µια µέθοδος για να υπολογίζεται η ενέργεια που 
καταναλώνει η εκτέλεση κώδικα στον υπολογιστή. Βασιζόµενος στις µετρήσεις κάποιος µπορεί 
να συγκρίνει διαφορετικούς κώδικες οι οποίοι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα και να διαλέξει τον 
καλύτερο για να εφαρµόσει. Σε γενικές γραµµές η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται από 
τις προσβάσεις της µνήµης, όταν το µέγεθος του κώδικα είναι µεγάλο και όταν υπάρχει µεγάλος 
φόρτος στην CPU όπου έχουµε θερµικές απώλειες και κατανάλωση τάσης. Εξοικονοµείται 
ενέργεια όταν : Το µέγεθος του κώδικα που εκτελείται είναι αρκετά µικρό και χωράει στην cache 
του επεξεργαστή, όταν η πρόσβαση στη µνήµη ελαχιστοποιείται και όταν µπορεί ο κώδικας να 
εκµεταλλευτεί κάποιες ιδιότητες όπως το DVS. Στο [69] περιγράφεται πως µπορεί ένας compiler 
να παράγει κώδικα χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, που ελαχιστοποιεί τις προσβάσεις στη 
µνήµη και είναι κατάλληλος για συστήµατα που χρησιµοποιούν DVS.  Εκτελέσεις τεσσάρων 
benchmark έδειξαν 25%-70% εξοικονόµηση ενέργειας. 
 
 
 
Βίντεο, ήχος,εικόνα. 
Η επεξεργασία των πολυµέσων και η µετάδοσή τους χρειάζεται αρκετή ενέργεια όπως και µεγάλο 
εύρος ζώνης, ειδικά στη περίπτωση του βίντεο. Μια λύση[72] είναι να µειώσουµε το µέγεθος των 
δεδοµένων του βίντεο που µεταδίδεται όταν δεν έχουµε ενέργεια, κάνοντας µεγαλύτερη συµπίεση 
ή απορρίπτοντας frames του βίντεο.  Για να µειώσουµε την µετάδοση, η συσκευή που µεταδίδει 
πρέπει να κωδικοποιεί το βίντεο ή τον ήχο εκείνη τη στιγµή που µεταδίδει ή να κρατά πολλαπλά 
αρχεία του βίντεο µε διαφορετικές  συµπιέσεις και να µεταδίδει όποιο είναι κατάλληλο ανάλογα 
µε την ενέργεια που θέλει να διατηρήσει. Στο [73] εξετάζεται ένα πρότυπο, το MPEG-21 DIA, 
που αν υποστηρίζει η εφαρµογή που αναπαράγει το video µπορεί να αλλάζει το contrast της 
οθόνης LCD, την ανάλυση του Video και το ρυθµό των frames και το ρυθµό ανανέωσης της 
οθόνης ώστε να πετύχει την µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Στο [75] εξετάζεται µια τεχνική 
που εξοικονοµεί ενέργεια για το VoIP απενεργοποιώντας την κάρτα δικτύου ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα και αποθηκεύοντας τα δεδοµένα του ήχου προς αποστολή, ενώ παράλληλα επιτρέπει 
την ανοχή σε απώλειες των πακέτων ήχου και εξοικονοµεί 15% ενέργεια κατά τη διάρκεια της 
κλήσης. 
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Εικόνα 35 Εξοικονόµηση ενέργειας από το mpeg-21 DIA [73] 

 

 

Αποµακρυσµένη εκτέλεση 

Ένας ακόµα τρόπος, όχι τόσο για την εξοικονόµηση της ενέργειας αλλά για 
µεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του δικτύου, είναι όταν µια συσκευή µπορεί να µεταφέρει την 
εκτέλεση µιας εφαρµογής σε κάποια άλλη, η οποία έχει περισσότερη ενέργεια. Επίσης πολλές 
συσκευές µπορούν να τρέχουν την ίδια εφαρµογή και να κατανέµουν τα δεδοµένα τους 
χρησιµοποιώντας, έτσι ώστε να µην εκτελείται από ένα µόνο τερµατικό το οποίο θα εξαντληθεί. 
Αυτή η µέθοδος εξασφαλίζει επίσης χαµηλό φόρτο εργασίας στη CPU και µπορεί να εφαρµοστεί 
DVS. Ένα σηµαντικό θέµα είναι ο υπολογισµός της εξοικονόµησης από την κατανοµή που γίνεται 
στην µεταφορά του εκτελέσιµου κώδικα από την µια συσκευή στην άλλη. Υπάρχουν πολλές 
µεταβλητές που την επηρεάζουν όπως το διαθέσιµο εύρος ζώνης, το ήδη υπάρχον φορτίο στον 
αποµακρυσµένο επεξεργαστή, η πιθανότητα αποσύνδεσης κλπ.  Οµαδοποιώντας τα σε δυό 
κατηγορίες που είναι κόστος τοπικής και κόστος αποµακρυσµένης εκτέλεσης. Το τοπικό κόστος 
είναι η κατανάλωση από την κανονική εκτέλεση του κώδικα τοπικά ενώ το αποµακρυσµένο είναι 
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το κόστος της µεταφοράς του εκτελέσιµου σε άλλη συσκευή και η εξοικονόµηση από την 
αποφόρτωση του τοπικού επεξεργαστή. Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε το µέγεθος του κώδικα 
που θα αποµακρυνθεί, µπορούµε να δώσουµε όλη την εφαρµογή για εκτέλεση ή µικρά τµήµατα. 
[74] 
 

 

 

 
∆ιαµεσολαβητές (Proxies ή middleware) 

Μια ακόµη µέθοδος για τη διαχείριση ενέργειας είναι η χρήση των proxies. Τα proxies 
είναι πρωτόκολλα και APIs τα οποία προσαρµόζουν τις εφαρµογές στις καταστάσεις ενέργειας 
της συσκευής. Π.χ. ένα proxy πολυµέσων µπορεί να σταµατά την αναπαραγωγή βίντεο και να 
αναπαράγει µόνο τον ήχο η συσκευή εµφανίζει έλλειψη ενέργειας, ή ένα άλλο µπορεί να επιτρέπει 
σε µια εφαρµογή e-mail να απενεργοποιεί την κάρτα δικτύου όσο ο χρήστης διαβάζει κάποιο 
µήνυµα για εξοικονόµηση της ενέργειας.   

Ένα τέτοιο σύστηµα είναι το Odyssey το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις εφαρµογές να 
ορίσουν την «αξιοπιστία» τους δηλ. τις τεχνικές που έχουν για εξοικονόµηση ενέργειας και στη 
συνέχεια να τις αξιοποιεί ώστε να εξοικονοµεί την µέγιστη δυνατή ενέργεια.[76] 

 
Εικόνα 36. Κατανοµή της κατανάλωσης ενέργειας µε το proxy Odyssey. 

To ECOSystem είναι µια προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα του “currentcy” το οποίο είναι µια 
µονάδα για την καταµέτρηση και τον διαµοιρασµό της ενέργειας σε µια ποικιλία εφαρµογών και 
µερών του υπολογιστή. Με το currentcy οι εφαρµογές ορίζουν τις απαιτήσεις τους και αποκτούν 
πρόσβαση στις συσκευές του συστήµατος. Έτσι εξασφαλίζεται η εξοικονόµηση ενός επιθυµητού 
επιπέδου ισχύος ανα περίσταση.  

Η ∆ιαχείριση Ισχύος Εφαρµογής για Κινητικότητα της Intel (Application Power 
Management for Mobility) περιγράφει πως µια εφαρµογή µπορεί να βελτιώσει την διάρκεια ζωής 
της µπαταρίας. Ορίζει τρεις δυνατότητες για διαχείριση ενέργειας: επιµήκυνση της ζωής της 
µπαταρίας, διαχείριση µεταβάσεων ενεργού / αδρανούς κατάστασης του συστήµατος και 
αποτροπή της αδρανούς κατάστασης την ώρα εκτέλεσης της εφαρµογής.. ∆εν ορίζει 
συγκεκριµένες διαδικασίες για το πώς κάποια εφαρµογή µπορεί να εξοικονοµήσει ενέργεια αλλά 
παρέχει ένα γενικό API για τα λειτουργικά σύστηµα των windows το οποίο υποστηρίζει ανάπτυξη 
εφαρµογών µε τέτοιες δυνατότητες [78]. 
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Στα ad-hoc δίκτυα όµως πρέπει να δοθεί προσοχή όταν πρόκειται για απενεργοποίηση 
των επικοινωνιακών στοιχείων, χρειάζεται συγχρονισµός για να µην προσπαθεί κάποιο σύστηµα 
να επικοινωνήσει µε απενεργοποιηµένα µέρη κάποιου άλλου. 
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ΜΕΡΟΣ ΄Β: Έρευνα µε προσοµοιώσεις. 

 

1. Εισαγωγή  

 
Τα δίκτυα αισθητήρων όπως γνωρίζουµε αποτελούνται από µικρές ακίνητες (συνήθως) 

συσκευές οι οποίες επικοινωνούν µε ειδικά σχεδιασµένους αλγόριθµους δροµολόγησης για τα 
δίκτυα αισθητήρων, µέσω εκποµπής ενός σήµατος χαµηλής ισχύος. Οι εφαρµογές τους συνήθως 
είναι η απλή παρακολούθηση κάποιων τιµών, π.χ. περιβαλλοντικής θερµοκρασίας, ταχύτητας 
οχηµατων κ.λ.π. και η αναµετάδοσή τους σε ένα συγκεντρωτικό σηµείο (µε χαµηλή συνήθως 
ταχύτητα). Υπάρχουν όµως εφαρµογές για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, στις οποίες χρειάζονται 
µεγαλύτερες ταχύτητες για την µετάδοση εικόνας, φωνής, ακόµη και βίντεο, οι οποίες δανείζονται 
αλγόριθµους δροµολόγησης κινητών adhoc δικτύων για την µεταφορά των δεδοµένων τους. 
Εφαρµογές όπως η “Follow me” [82] που ξεναγεί τους επισκέπτες σε ένα κτίριο ή µια τοποθεσία, 
χρησιµοποιούν τον DSDV[84] σαν κύριο αλγόριθµο. Παροµοίως µια εφαρµογή ξενάγησης, η 
“Multimedia Guidebook”[83] θα µπορούσε να χρησιµοποιεί ένα ασύρµατο δίκτυο για να 
αναπτυχθεί σε ένα τουριστικό χώρο χωρίς υποδοµή, και ο DSDV αλγόριθµος θα ήταν µια καλή 
λύση για την δροµολόγηση των δεδοµένων. Προσοµοιώσεις µας έχουν δείξει ότι για έναν αριθµό 
κόµβων µικρότερο 50 ο DSDV έχει πολύ λιγότερες καθυστρήσεις και µεγαλύτερη απόδοση τους 
διαδραστικούς (On – Demand) αλγορίθµους. Επειδή όµως σε πολλά αξιοθέατα δεν έχουµε την 
δυνατότητα δικτυακής και ηλεκτρικής υποδοµής, µας ενδιαφέρει άµεσα η κατανάλωση ενέργειας 
και η απόδοση των αλγορίθµων δροµολόγησης. Έτσι λοιπόν θα εξετάσουµε τον DSDV καθώς και 
έναν αλγόριθµο ελέγχου ισχύος ο οποίος βοηθά στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην 
µεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου (αφού θέλουµε να µεταδίδουµε ευρυζωνικά δεδοµένα), 
όπως ο Clusterpow. 
 Για να ερευνήσουµε την κατανάλωση ενέργειας αλγορίθµων δροµολόγησης AdHoc 
δικτύων στην αρχή εξετάσαµε πολλούς προσοµοιωτές δικτύων όπως ο OpNet Modeler, o 
OmNet++, o AnSim κ.λ.π.. Ο καταλληλότερος ήταν ο Network Simulator 2 του Berkeley, µε τις 
Wireless επεκτάσεις των Carnegie Mellon & Rice Universities για το Monarch Project. Ο NS2 
παρέχει ικανοποιητικό αριθµό  βιβλιοθηκών για την προσοµοίωση Wireless δικτύων και 
αλγορίθµων.  Οι αλγόριθµοι για εξοικονόµηση ενέργειας και έλεγχο ισχύος εκποµπής που έχουν 
υλοποιηθεί στον NS2 και διατίθενται από τους συγγραφείς τους είναι ο SPAN [47] και η 
οικογένεια των Compow-Clusterpow [54].  

2 Ο Αλγόριθµος DSDV κ ο Clusterpow 

 Ο Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) αλγόριθµος δροµολογεί τα δεδοµένα 
από κόµβο σε κόµβο µε βάση έναν πίνακα δροµολόγησης, που υπάρχει σε κάθε κόµβο και 
περιέχει όλους τους προορισµούς που µπορεί να υπάρχουν στο δίκτυο. Έτσι ο DSDV είναι ένας 
προδραστικός (proactive) αλγόριθµος. Αναλυτικότερα ο πίνακας έχει µια εγγραφή για κάθε κόµβο 
του δικτύου, και η κάθε εγγραφή αποτελείται από α) την διεύθυνση του κόµβου που είναι ο 
προορισµός, β)  την διεύθυνση του επόµενου κόµβου στον οποίο που πρέπει να αποσταλεί το 
πακέτο δεδοµένων για να φτάσει στον προορισµό, γ) το κόστος της διαδροµής (συνήθως είναι ο 
αριθµός των ενδιάµεσων κόµβων) δ) ο αύξων αριθµός της διαδροµής, που όπως θα δούµε 
χρησιµοποιείται για να ξεχωρίζει η ηλικία των διαδροµών. 
 

Προορισµός Επόµενος 
Κόµβος 

Κόστος Άυξων 
Αριθµός 

Κ8 Κ3 2 2_Κ8 
Κ13 Κ2 3 5_Κ13 
Κ4 Κ4 1 1_Κ4 
Κ7 Κ3 2 2_Κ7 

Εικόνα 37.  Τυπικός πίνακας DSDV 
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 Κατ’ αρχήν κάθε κόµβος βλέπει ποιοι είναι οι γειτονικοί του κόµβοι και  τους  καταχωρεί 
σαν προορισµούς και σαν επόµενους κόµβους µε µηδενικό κόστος διαδροµής και στη συνέχεια 
µεταδίδει τον πίνακα του σε όλους τους γειτονικούς του. Όταν κάποιος κόµβος λάβει µια 
καινούργια διαδροµή, αυξάνει κατά ένα τον αύξοντα αριθµό και το κόστος της διαδροµής και 
καταχωρεί τον εαυτό του ως τον επόµενο ενδιάµεσο για τον προορισµό. Αφού περιµένει ένα 
προκαθορισµένο διάστηµα wst (weighted settling time), µήπως και παραλάβει ξανά µια καλύτερη 
διαδροµή για τον προορισµό, και την αναµεταδίδει στους γειτονικούς. Όταν λάβει µια διαδροµή 
που ήδη έχει τότε συγκρίνει το κόστος της γνωστής µε την παραληφθείσα. Αν είναι µεγαλύτερο, 
την απορρίπτει, αν είναι µικρότερο απορρίπτει την παλιά και ακολουθεί την ίδια διαδικασία  µε 
τις καινούργιες διαδροµές. Αν το κόστος είναι το ίδιο τότε συγκρίνει τους αύξοντες αριθµούς και 
κρατά την πιο καινούρια.  
 Για να αντιµετωπίσει την κινητικότητα των κόµβων, ο DSDV µεταδίδει νέες 
πληροφορίες δροµολόγησης. Οι ανανεώσεις είναι δύο ειδών: 
 
1) Προκαλούµενες ανανεώσεις:  Αν διαπιστωθεί από ένα κόµβο µια αλλαγή στην 
τοπολογία, όπως το να χαθεί η επαφή µε ένα γειτονικό κόµβο ή να εµφανιστεί στην ακτίνα του 
ένας καινούργιος γειτονικός, τότε αλλάζει η δροµολόγηση για αυτόν τον κόµβο και µεταδίδεται η 
καινούργια διαδροµή. Άν πρόκειται για χάσιµο επαφής µε κόµβο τότε στον πίνακα µπαίνει κόστος 
διαδροµής ∞ (ή 0). Άν πρόκειται για νέα διαδροµή αναµεταδίδεται µετά από το διάστηµα wst.  
 
2) Περιοδικές ανανεώσεις. Για να µπορεί ένας κόµβος που έχει αλλάξει θέση να πάρει 
γρήγορα τις διαδροµές που χρειάζεται, επιβάλλεται η πλήρης αναµετάδοση ολόκληρων των 
πινάκων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από όλους τους κόµβους.. Η περίοδος ανανέωσης 
συνήθως εξαρτάται από το βαθµό κινητικότητας του δικτύου, π.χ. adhoc δίκτυα µε οχήµατα θα 
πρέπει να ανανεώνουν κάθε λίγα δευτερόλεπτα τις διαδροµές τους ενώ όταν είναι συσκευές πεζών 
χρηστών οι ανανεώσεις µπορεί να γίνουν και ανά δεκάδες δευτερόλεπτων. Επίσης ανάλογα µε το 
MAC πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται µπορεί να µην ανιχνευτεί µια αλλαγή, έτσι µια διαδροµή 
θα θεωρηθεί χαµένη αν δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο αριθµό διαδοχικών ανανεώσεων. 

 Παρατηρείται όµως το πρόβληµα ότι έχουµε πολλή µεγάλη κίνηση δεδοµένων που 
µπορεί να οδηγήσει σε συµφόρηση όταν έχουµε πολλούς κόµβους και το µέγεθος του πίνακα 
δροµολογήσεων αυξάνει, και η οποία είναι άχρηστη όταν το δίκτυο µας είναι ακίνητο ή µικρής 
κινητικότητας. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα στα κινητά δίκτυα, έχουν προταθεί 
παραλλαγές του DSDV.  

Το πρωτόκολλο ARM-DSDV [87]  χρησιµοποιεί δύο είδη µετρικών, µια µετρική της 
κινητικότητας και µια µετρική για τις αιτούµενες διαδροµές. Η µετρική της κινητικότητας 
βασίζεται στον ρυθµό αλλαγών της τοπολογίας (π.χ. ο αριθµός των αλλαγών των γειτόνων σε 
κάποια δευτερόλεπτα.) και ρυθµίζει άµεσα τη συχνότητα που µεταδίδονται οι περιοδικές 
ανανεώσει. Η δεύτερη µετρική δίνει προτεραιότητα στις προκαλούµενες ανανεώσεις διαδροµών 
που χρησιµοποιούνται συχνότερα για την µετάδοση και καθυστερεί τις ανανεώσεις των 
διαδροµών που δεν χρησιµοποιούνται για να µειώσει την κίνηση.   

Ο DREAM [86]  µειώνει τα δεδοµένα δροµολόγησης ρυθµίζοντας τη συχνότητα των 
περιοδικών ανανεώσεων ανάλογα µε την ταχύτητα των κόµβων. Οι κόµβοι που κινούνται πιό 
γρήγορα θα µεταδίδουν πιο συχνά τις διαδροµές τους από τους υπόλοιπους. 

Η δροµολόγηση ανανέωσης ελάχιστης µετακίνησης - Minimum Displacement Update Routing 
(MDUR) - [88] προσπαθεί να µεταδίδει τις ανανεώσεις ανάλογα µε την κινητικότητα, όπως στον 
ARM-DSDV, αλλά η ανιχνευση της µετατόπισης του κάθε κόµβου γίνεται µε χρήση GPS. 

Μια γνωστότερη µετατροπή του DSDV είναι ο Fisheye State Routing (FSR) [89] ο οποίος 
στέλνει ανανεώσεις στους κοντινούς κόµβους συχνότερα από τους µακρινούς του. 

Τον Clusterpow έχουµε ήδη παρουσιάσει στο βιβλιογραφικό µέρος. Τον προτιµούµε από 
τον Compow µιας και η τοποθέτηση αισθητήρων σε χώρους αξιοθέατων πιθανότατα θα 
ακολουθεί µια µη οµοιόµορφη κατανοµή.  

Επειδή το µέγεθος του πίνακα εξαρτάται από τον αριθµό των κόµβων, όταν έχουµε πάνω από 
έναν αριθµό κόµβων στο δίκτυο, τα δεδοµένα δροµολόγησης που περιοδικά µεταδίδονται 
αρχίζουν να αυξάνονται. Επιπλέον για τον Clusterpow που τρέχει πολλές φορές στιγµιότυπα του 
DSDV,  το πρόβληµα αυξάνεται αναλογικά µε τον αριθµό των επιπέδων ισχύος. Ακολουθώντας 
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το παράδειγµα των συγραφέων που θεωρούν ότι σε ένα µέσο δίκτυο ο κάθε κόµβος έχει 7 
γειτονικούς στο µέγιστο επίπεδο ισχύος, το πρόβληµα είναι αµελητέο. Αν όµως υποθέσουµε ότι 
έχουµε b bytes για κάθε καταχώρηση στον πίνακα διαδροµών και οι πίνακες µεταδίδονται 
περιοδικά κάθε T  δευτερόλεπτα, ενώ έχουµε l επίπεδα ισχύος, Ν κόµβους στο δίκτυο και nl 
γειτονικούς κόµβους για κάθε επίπεδο ισχύος µας δίνει µια κίνηση δεδοµένων δροµολόγησης 

∑
=

⋅⋅
=

l

i

i

T

nNb
B

1

 bytes/sec (1) 

Σε ένα δίκτυο 10 κόµβων µε 6 γειτονικούς για κάθε κόµβο, µε 10 byte κάθε εγγραφή και 
µια περίοδο 5 sec, φτάνουµε να έχουµε 60 kbps κίνηση που είναι µόνο το 3% για ένα δίκτυο των 
2Mbps. Αν υποθέσουµε τώρα ότι για ένα οµογενές δίκτυο σε µια περιοχή εµβαδού Α, όπου ο κάθε 
κόµβος µεταδίδει µε ακτίνα Rl για κάθε επίπεδο ισχύος, τότε σε κάθε επίπεδο έχουµε µέσο όρο 
γειτονικών κόµβων :  
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Μπορούµε να δούµε ότι αν έχουµε έναν αριθµό 100 κόµβων σε µια περιοχή .25 km2 
όπου κάθε κόµβος µεταδίδει σε µια ακτίνα 250m, ο µέσος όρος γειτονικών κόµβων είναι 78.5. 

Αντικαθιστώντας το (2) στο (1) παίρνουµε  
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κίνηση από τα περιοδικά δεδοµένα δροµολόγησης. Αυτό ισχύει όµως για ένα οµογενές δίκτυο 

και είναι µόνο η κίνηση από τις περιοδικές ανανεώσεις και όχι από τις προκεκληµένες. Ένα άλλο 
πιο γενικευµένο µοντέλο για τον υπολογισµό του συνόλου της κίνησης σηµατοδοσίας δίνεται στο 
[85]. Έστω ότι h είναι µια µέση συχνότητα (που εξαρτάται από την τοπολογία κατά την φάση της 
ανακάλυψης διαδροµών και από την κινητικότητα των κόµβων του δικτύου), S το µέσο µέγεθος 
του πίνακα δροµολόγησης, και ∆ ο µέσος αριθµός των γειτόνων κάθε κόµβου. Αν το Ε δηλώνει το 
µέσο αριθµό εκποµπών για να ολοκληρωθεί µία αναµετάδοση τοπολογίας προς όλους τους 
κόµβους του δικτύου, τότε έχουµε το βελτιστοποιηµένο παράγοντα εκποµπής ο, όπου  
o = E/N,   (  1/∆ ≤ o  ≤ 1 ), και το καταναλισκόµενο εύρος ζώνης για κάθε επίπεδο εκποµπής l 

είναι: 
 
Bl= hl· b· N +ol· S· N

2/T  bytes/sec.  (5) 
 

Γνωρίζοντας ότι S=b*N, η εξίσωση γίνεται: ∑
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Αυτή η εξίσωση οριοθετεί την παραγόµενη κίνηση, αλλά δεν περιλαµβάνει τις συγκρούσεις, την 
πιθανή συµφόρηση, τις συγκρούσεις για τη µετάδοση των πακέτων και τις επαναµεταδόσεις των 
κατωτέρων στρωµάτων. Επίσης εξαρτάται από την τοπολογία του δικτύου κ έτσι δεν µπορούµε να 
είµαστε απόλυτα ακριβείς αν δεν προσοµοιωθεί η δεν δοκιµαστεί το εκάστοτε δίκτυο που µας 
ενδιαφέρει. Έτσι για να δούµε τι κίνηση παράγεται και τι επιπτώσεις έχει στην απόδοση του 
δικτύου και στην κατανάλωση ενέργειας, θα καταφύγουµε σε προσοµοίωση.  
  

 
 

3. To Πρόγραµµα Προσοµοίωσης NS2 και η υλοποίηση του Clusterpow 

 
Ο Network Simulator v2 (ns2) αποτελεί εφαρµογή ανοικτού λογισµικού για 

προσοµοιώσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων. ∆ιατίθεται µε το εγχειρίδιο χρήσης του, καθώς και 
τον πηγαίο κώδικα. Άλλα βοηθητικά προγράµµατα που µπορούν χα χρησιµοποιηθούν µε τον ns 
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είναι το Network Animator (NAM), και το Xgraph. Το πρώτο χρησιµοποιείται για την γραφική 
απεικόνιση µιας προσοµοίωσης ενώ το δεύτερο για την δηµιουργία γραφικών παραστάσεων.  

Πιο συγκεκριµένα ο ns2 είναι ένας αντικειµενοστραφής εξοµοιωτής γραµµένος σε 
γλώσσα C++, µε έναν διερµηνευτή (interpreter) γλώσσας OTcl ως πρόσοψη. Ο εξοµοιωτής, 
υποστηρίζει µία κλάση ιεραρχιών γραµµένη σε C++, και µία παρόµοια κλάση ιεραρχιών µαζί µε 
τον OTcl διερµηνευτή. Οι δύο ιεραρχίες συσχετίζονται άµεσα η µία µε την άλλη. Η ρίζα αυτής 
της ιεραρχίας είναι η κλάση TclObject. Ο χρήστης δηµιουργεί νέα αντικείµενα του εξοµοιωτή 
µέσω αρχείων απλού κώδικα σε OTcl. Αυτά τα αντικείµενα δηµιουργούν στιγµιότυπα µε τον 
διερµηνευτή, και αντιστοιχίζονται µε ένα σχετικό αντικείµενο µε την µεταγλωττισµένη ιεραρχία. 
Η διερµηνευµένη κλάση ιεραρχιών αυτόµατα εγκαθίσταται µέσω µεθόδων οι οποίες καθορίζονται 
στην κλάση TclClass. Τα αντικείµενα του χρήστη αντιστοιχίζονται µέσω µεθόδων οι οποίες 
ορίζονται στην κλάση TclObject. Υπάρχουν άλλες ιεραρχίες στον C++ κώδικα και στα OTcl 
scripts. Οι συναρτήσεις και µέθοδοι που παραµένουν σταθεροί (π.χ. αλγόριθµοι δροµολόγησης, 
συναρτήσεις εξασθένησης του σήµατος κ.λ.π.) είναι δηµιουργηµένες σε C++ κλάσεις, ενώ οι 
συναρτήσεις και οι παράµετροι που ενδέχεται να αλλάζουν σε κάθε προσοµοίωση δίνονται σαν 
OTcl συναρτήσεις (π.χ. η ισχύς εκποµπής, η θέση ενός κόµβου, η επιλογή του αλγορίθµου που θα 
υλοποιεί το δίκτυο κλπ.). 

Ο ns2 υποστηρίζει την εξοµοίωση δικτύων, ουρών, πακέτων κ.α. Πιο συγκεκριµένα 
υποστηρίζει: 

•  ∆ηµιουργία κόµβων και δροµολόγηση πακέτων 
•  Απλές συνδέσεις µεταξύ κόµβων 
•  ∆ιαχείριση ουράς και προγραµµατισµός πακέτων 
•  Τοπικά δίκτυα 
•  Ασύρµατα και mobile δίκτυα 
•  ∆ορυφορικά δίκτυα 
•  Unicast δροµολόγηση 
•  Multicast δροµολόγηση 
•  Hierarchical δροµολόγηση 
•  UDP agents 
•  TCP agents 
•  API εφαρµογών 

 
Όσον αφορά το wireless µέρος του NS2 για την προσοµοίωση ad-hoc δικτύων, 

προσφέρονται τα εξής:  
•  Προσοµοίωση ασύρµατων κόµβων µε  καθορισµένη θέση σε µια περιοχή (µε 

συντεταγµένες  Χ,Υ,Ζ) 
• Προσοµοίωση της µετάδοσης του σήµατος από πολυκατευθυντική κεραία µε 

εξασθένηση  σε συνάρτηση µε την  απόσταση από τον παραλήπτη  P(1/d2) για 
αποστάσεις < 100m και P(1/d4) για d > 100m. 

• DSSS διαµόρφωση σήµατος 
• S-MAC , ΙΕΕΕ 802.11 και TDMA πρωτοκολλά MAC. 
• DSDV, AODV, TORA, DSR Αλγόριθµοι δροµολόγησης.  
• Ενεργειακό µοντέλο για την κατανάλωση ενέργειας κάθε κόµβου. 

Στο ενεργειακό µοντέλο που χρησιµοποιεί ο NS2 µπορούµε να ορίσουµε την 
κατανάλωση ενέργειας ενός κόµβου κατά την αδρανή του κατάσταση, κατά την λήψη δεδοµένων 
και κατά την µετάδοση. Εµείς δίνουµε την ισχύ που καταναλώνεται σε κάθε κατάσταση και αυτός 
υπολογίζει την διάρκεια και στην συνέχεια την καταναλισκόµενη ενέργεια. 

Ο κώδικας που χρησιµοποιείται για να δώσει στον NS2 τη δυνατότητα προσοµοίωσης 
του Clusterpow δίνεται από τους συγγραφείς του [90]. Το µοντέλο µετάδοσης όµως που 
χρησιµοποιεί, δεν έχει τροποποιηθεί ώστε να δίνει διαφορετική κατανάλωση ενέργειας σε κάθε 
επίπεδο ισχύος. Έτσι στο αρχείο wireless-phy.cc που γίνεται ο υπολογισµός της ισχύος λήψης και 
της χρονοµέτρησης της, διαµορφώθηκε ο κώδικας ώστε η ισχύς Ptx που καταναλώνεται κατά την 
µετάδοση να υπολογίζεται από δύο τιµές. Η µία Pc παραµένει σταθερή και αντιστοιχεί στην 
κατανάλωση που γίνεται στα κυκλώµατα για την κωδικοποίηση και διαµόρφωση και η δεύτερη 
Pamp είναι µεταβαλλόµενη και αντιστοιχεί στην ισχύ που καταναλώνει ο ενισχυτής για να 



 58 

διαµορφώσει την ισχύ του σήµατος. Ptx = Pc + Pamp. (7) Η δεύτερη τιµή τέθηκε ίση µε την ίδια 
την ισχύ εκποµπής επί έναν συντελεστή που εξαρτάται από την συσκευή στην οποία γίνεται η 
µετάδοση. Στο [91] και [92] δίνονται κάποιες τυπικές τιµές κατανάλωσης µιας κάρτας δικτύου και 
διαφορετικών τύπων αισθητήρων αντίστοιχα. Τέλος διαµορφώθηκε και ο κώδικας του NS2 καθώς 
και κατασκευάστηκαν scripts σε γλώσσα perl που δίνουν τη κίνηση, τις καθυστερήσεις και την 
µέση κατανάλωση ισχύος στους κόµβους του δικτύου. 

 
 

4. Παράµετροι προσοµοίωσης. 

 
Αρχικά προσοµοιώσαµε ένα δίκτυο 120 στατικών κόµβων σε τυχαίες θέσεις σε µια περιοχή 

600*600m2, από τους οποίους οι 10 στην µία µεριά του δικτύου στέλνουν και λαµβάνουν 
δεδοµένα από άλλους 20 στην άλλη µεριά έτσι ώστε τα δεδοµένα να διατρέχουν όλο το δίκτυο. 
Τα δεδοµένα είναι πακέτα UDP που παράγονται µε σταθερό ρυθµό. Σε κάθε προσοµοίωση το 
σενάριο περιλάµβανε διαφορετικές τυχαίες θέσεις. Για να αρχικοποιηθούν οι πίνακες του DSDV 
σε κάθε περίπτωση χρειάζονταν ένα διάστηµα 80-160s, έτσι δώσαµε ένα χρόνο αρχικοποίησης 
στον αλγόριθµο δροµολόγησης ένα διάστηµα 180s για να αρχικοποιηθεί πλήρως. Για κάθε 
σενάριο µεταβάλλαµε το διάστηµα της περιόδου ανανέωσης. Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε µερικά 
σενάρια σε µια περιοχή 400*400m2 ξεκινώντας µε 20 κόµβους και αυξάνοντας τους ανά 20, χωρίς 
να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανταλλαγή δεδοµένων.  Οι λεπτοµέρειες της προσοµοίωσης 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ NS2 v2.26 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ 1000s 
ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Constant Bit Rate UDP 
ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ MAC IEEE 802.11 
ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 2 Mbps 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΤΟΝ CLUSTERPOW 

6 

ΑΚΤΙΝΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο  

250, 210, 170, 130, 90, 50 meters 

ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

281 mW, 140mW, 60mW, 20 
mW, 4.73mW, 0.45mW 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

1.119 W + Ισχύς Μετάδοσης 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 
ΛΗΨΕΩΣ 

1.1 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 
ΣΕ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 

0.83 W 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΜΒΟΥ 500 Joule 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

180 sec 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  8, 15, 30, 60, 120, 240 sec 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ (WST) 

6 sec 

Εικ.38 Πίνακας παραµέτρων προσοµοίωσης Lucent IEEE 802.11 

 

Στο [91] εξετάζεται η µέση κατανάλωση ισχύος µιας Lucent ΙΕΕΕ 802.11 κάρτας 
δικτύου, όπου σε κατάσταση εκποµπής καταναλώνει 1400 mW,στην λήψη 1100 mW και όταν 
αδρανεί 830 mW. Αυτό το µοντέλο ακολουθεί η προσοµοίωση αλλά η ισχύς εκποµπής συµφωνεί 
µε την (7). Άλλωστε διαφορετικές κάρτες δικτύου έχουν και διαφορετική κατανάλωση, και το 
ζητούµενο είναι συγκριτικά αποτελέσµατα σε διαφορετικές παραµέτρους λειτουργίας του 
αλγόριθµου δροµολόγησης. Στο [92] µπορούµε να δούµε µια ποικιλία από τιµές κατανάλωσης 



 59 

ισχύος αισθητήρων. Αφου εξαχθούν τα αποτελέσµατα θα γίνει και εξοµοίωση µε τις τιµές ισχύος 
και µεγεθών που αφορούν αισθητήρες. Οι παράµετροι εξοµοίωσης δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ NS2 v2.26 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ 100000s 
ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ MAC IEEE 802.11 
ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 20 kbps 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΤΟΝ CLUSTERPOW 

6 

ΑΚΤΙΝΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο  

150, 110, 85, 68, 52, 38 meters 

ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

36.3 mW, 10mW, 3.42mW, 1.32 
mW, 0.437mW, 0.117mW 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

0.071 W + 10*Transmission 
Power 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 
ΛΗΨΕΩΣ 

0.051 W 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ 
Α∆ΡΑΝΕΙΑ 

0.027 W 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

2000 Joule 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 800*800 m2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 40 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ (WST) 

6 sec 

Εικ. 39 Πίνακας παραµέτρων προσοµοίωσης αισθητήρα. 

5. Πειραµατικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. 

Τα αποτελέσµατα της πρώτης προσοµοίωσης παρουσιάζονται στις επόµενες γραφικές 
παραστάσεις (εικ. 40-47) Είναι φανερό ότι το διάστηµα όταν είναι µικρότερο από τα  60sec 
αρχίζει να προκαλεί σηµαντικό όγκο δεδοµένων δροµολόγησης. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 
την εξίσωση (6) 

Routing Overhead vs Update Interval
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Εικόνα 40. Κίνηση δεδοµένων ελέγχου σε σχέση µε το διάστηµα περιοδικής ανανέωσης 
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Power Drain Rate vs Update Interval

Periodic update interval (sec)
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Εικόνα 41. Καταναλούµενη ισχύς σε σχέση µε το διάστηµα περιοδικής ανανέωσης 

Network Time vs Update Interval
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Εικόνα 42. Συνολικός χρόνος ζωής δικτύου σε σχέση µε το διάστηµα περιοδικής 

ανανέωσης. 
 Αφού τα δεδοµένα δροµολόγησης καταναλώνουν ενέργεια για να µεταδοθούν, το 

διάστηµα περιοδικής ανανέωσης εξοικονοµεί ενέργεια όσο µεγαλύτερο γίνεται. Επειδή ο 
Clusterpow όµως πάντα δίνει µεγαλύτερο όγκο λειτουργικών δεδοµένων, αφού το κάθε επίπεδο 
εκποµπής συνεισφέρει στην επιβάρυνση, συµφέρει για εξοικονόµηση ενέργειας µόνο όταν το 
διάστηµα ανανέωσης είναι µεγαλύτερο από 120 sec. 

Η µέση καθυστέρηση φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το διάστηµα περιοδικής 
ανανέωσης, κι αυτό είναι κατανοητό αφού µεγαλύτερη επιβάρυνση του δικτύου από τα δεδοµένα 
δροµολόγησης σηµαίνει και περισσότερες συγκρούσεις, απώλειες πακέτων και αναµεταδόσεις.   

Average Delay vs Update Interval

Periodic Update Interval (sec)
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Εικόνα 43. Μέση Καθυστέρηση σε σχέση µε το διάστηµα περιοδικής ανανέωσης. 

 
Για να επαληθευτεί η υπόθεσή µας στην συνέχεια, συνεχίστηκαν οι εξοµοιώσεις µιας 

περιοχής 400*400m2 µε διαφορετικό αριθµό κόµβων. Οι εικόνες 44 κ 45 δείχνουν τα 
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αποτελέσµατα της προσοµοίωσης σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της εξίσωσης (6) σε 
λογαριθµική κλίµακα για καθαρότερα αποτελέσµατα. Σηµειώνουµε ότι για κάθε εγγραφή στους 
πίνακες δροµολόγησης απαιτούνται 16 byte για τον απλό DSDV και 32 byte για τον Clusterpow. 

DSDV Overhead of varying number of nodes

Routing Update Interval (seconds)
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Εικόνα. 44. Όγκος δεδοµένων ελέγχου DSDV σε πέντε δίκτυα  µε διαφορετικό αριθµό 

κόµβων. Με γκρι χρώµα η γραφική παράσταση της εξίσωσης (6). 

CLUSTEPOW Overhead of a varying number of nodes
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Εικόνα 45.  Όγκος δεδοµένων ελέγχου Clusterpow για δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό 

κόµβων. 
Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι το µοντέλο είναι αρκετά ακριβές. Οι γκρίζες γραµµές 

απεικονίζουν την λύση της εξίσωσης µε τιµή για τον παράγοντα ο=0.06 για 20 κόµβους, ο=0.025 
για 40, ο=0.01667 για 60 και ο=0.036 για 80 κόµβους. Αυτό δείχνει ότι ο παράγοντας εξαρτάται 
κυρίως από την τοπολογία του δικτύου και τον µέσο αριθµό γειτόνων παρά από τον συνολικό 
αριθµό των κόµβων. Οι τιµές που πλησιάζουν περισσότερο στα πειραµατικά δεδοµένα 
προκύπτουν όταν αντικαταστήσουµε τον όρο ο = πR2/AN√logN. Η µέση συχνότητα ανανέωσης 
των προκεκληµένων αναµεταδόσεων είναι 1/6 (αφού o χρόνος αναµονής wst είναι 6sec). Κατά τη 
φάση κατασκευής των πινάκων δροµολόγησης το µεγαλύτερο µέρος των δεδοµένων των 
ανανεώσεων ανήκει στις προκεκληµένες ανανεώσεις.  

Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε ένα ακόµα σύνολο έξι προσοµοιώσεων στο οποίο ο 
αριθµός των κόµβων παρέµενε σταθερός (120 κόµβοι) και η περιοχή µεταβάλλονταν από ένα 
πλάτος πλευράς 600m εώς 1500m. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στις παρακάτω εικόνες (46-
47). Μας δείχνει ότι υπάρχει µια µικρή επιρροή του παράγοντα ο όσο οι περιοδικές ανανεώσεις 
γίνονται µε µεγάλη συχνότητα. Όσο όµως αυτή µειώνεται τότε µειώνεται και η συµβολή των 
περιοδικών ανανεώσεων στο σύνολο της παραγόµενης κίνησης, σε σηµείο που στον DSDV να 
πλησιάζει σε σύγκλιση. Αντίθετα στον Clusterpow η επιρροή είναι µεγαλύτερη αφού συµβάλλουν 
πολλές ταυτόχρονες διεργασίες του DSDV. Επίσης η κίνηση δεν οδηγείται σε σύγκλιση αλλά 
διαφέρει ανάλογα µε την πυκνότητα αφού υπάρχουν µεγάλες διαφορές στο σύνολο των 
γειτονικών κόµβων.  
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DSDV Overhead in different surface areas.
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Εικόνα. 46. Όγκος δεδοµένων ελέγχου DSDV σε πέντε δίκτυα  µε διαφορετικό  

εµβαδόν . 
Clusterpow overhead in different area sizes
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Εικόνα. 46. Όγκος δεδοµένων ελέγχου  

CLUSTERPOW  σε πέντε δίκτυα  µε διαφορετικό εµβαδόν . 
 

Ενώ το ποσοστό της µείωσης στην κίνηση των δεδοµένων δροµολόγησης σε σχέση µε τη 
µείωση στη συχνότητα καθώς και η  είναι αρκετά ψηλό, το ποσοστό της αύξησης του χρόνου 
ζωής του δικτύου και η κατανάλωση ενέργειας δεν µας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση.  Το κέρδος 
που έχουµε είναι περίπου της τάξης  του 7% µε τον clusterpow και 0.8% µε τον DSDV για 
περίοδο ανανέωσης πάνω από 60sec σε σχέση µε µια συχνότητα των 10sec. Όµως µια κάρτα 
δικτύου καταναλώνει αρκετή ενέργεια ακόµα και σε κατάσταση αδράνειας, δηλ. 0,830 W , ενώ 
για την εκποµπή 1,400 W.Η κατάσταση αδράνειας κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου σε 
ενάν κόµβο δικτύου. Έτσι αν το δίκτυο απαρτίζεται από µεγάλες συσκευές και υπολογιστές που 
καταναλώνουν αυτές τις τάξεις µεγέθους, κερδίζουµε ελάχιστα όσον αφορά την ενέργεια και η 
µείωση στην συχνότητα ανανέωσης θα πρέπει να συνδυαστεί και µε άλλες µεθόδους 
εξοικονόµησης.  Όµως στους αισθητήρες οι τιµές αυτές είναι κατά πολύ µικρότερες. Έτσι 
προσοµοιώθηκαν αισθητήρες, σύµφωνα µε τις παραµέτρους του πίνακα στην εικόνα 39. 

Η αρχική ενέργεια είναι η ενέργεια που δίνει µια τυπική µπαταρία του ενός cm3, όπως βλέπουµε 
στο [7]. Ο χρόνος που δόθηκε στις προσοµοιώσεις ήταν αρκετός για να υπολογιστεί ο συνολικός 
χρόνος ζωής του δικτύου. Τα αποτελέσµατα δίνονται στις επόµενες εικόνες (48-49). 

Η διάρκεια ζωής του δικτύου και η µέση κατανάλωση ισχύος σ’ αυτή την περίπτωση 
έχουν αρκετά πιο διαφοροποιηµένες τιµές σε σχέση µε τη συχνότητα ανανέωσης των 
δροµολογιών τους. Η διαφορά της διάρκειας ζωής είναι 5 ώρες παραπάνω για τον Clusterpow και 
3 ώρες και 20 λεπτά για τον DSDV όταν οι ανανεώσεις τους γίνονται κάθε 240 sec από 15 και 17 
ώρες ζωής αντίστοιχα που είχαν µε περίοδο ανανέωσης 15 sec. Η µέση κατανάλωση ισχύος 
αποδίδει επίσης κατά  16% περισσότερο στον Clusterpow και κατά 10% στον DSDV.  

To πρώτο συµπέρασµα που µπορούµε να βγάλουµε από τα αποτελέσµατα είναι ότι όταν 
χρησιµοποιούµε ένα προδραστικό πρωτόκολλο σε ένα στατικό δίκτυο, δεν πρέπει να 
ανανεώνουµε περιοδικά τους πίνακες, αφού η τοπολογία παραµένει σταθερή η περιοδική 
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ανανέωση θα επιφέρει άσκοπη µετάδοση δεδοµένων  και άρα µεγαλύτερη επιβάρυνση στο δίκτυο 
και κατανάλωση ενέργειας. Αν πάλι θεωρούµε ότι ένας κόµβος µπορεί να προστεθεί ανά πάσα 
στιγµή, και θέλουµε να έχουµε περιοδική ανανέωση, τότε αυτή θα πρέπει να γίνεται όσο πιο 
αραιά µπορούµε, µε περίοδο 60 δευτερόλεπτα το λιγότερο. 
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Εικόνα 48. Συνολικός χρόνος ζωής δικτύου αισθητήρων µε περίοδο ανανέωσης 15 και 240 

δευτερόλεπτα και αρχική ενέργεια 2 kJ 
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Εικόνα 49.  Μέση κατανάλωση ισχύος για ένα δίκτυο αισθητήρων  

To πρώτο συµπέρασµα που µπορούµε να βγάλουµε από τα αποτελέσµατα είναι ότι όταν 
χρησιµοποιούµε ένα προδραστικό πρωτόκολλο σε ένα στατικό δίκτυο, δεν πρέπει να 
ανανεώνουµε περιοδικά τους πίνακες, αφού η τοπολογία παραµένει σταθερή η περιοδική 
ανανέωση θα επιφέρει άσκοπη µετάδοση δεδοµένων  και άρα µεγαλύτερη επιβάρυνση στο δίκτυο 
και κατανάλωση ενέργειας. Αν πάλι θεωρούµε ότι ένας κόµβος µπορεί να προστεθεί ανά πάσα 
στιγµή, και θέλουµε να έχουµε περιοδική ανανέωση, τότε αυτή θα πρέπει να γίνεται όσο πιο 
αραιά µπορούµε, µε περίοδο 60 δευτερόλεπτα το λιγότερο. 

Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι το πρόβληµα της κλιµάκωσης στα δίκτυα που 
χρησιµοποιούν DSDV και πολύ περισσότερο τον Clusterpow δεν µπορεί να λυθεί µε την µείωση 
της συχνότητας των ανανεώσεων. Σε περίπτωση που έχουµε έναν αριθµό κόµβων πάνω από 150 
θα πρέπει να αλλάξουµε το πρωτόκολλο και να αλλάξουµε σε  αναδραστικό σχήµα δροµολόγησης 
ή να χρησιµοποιήσουµε κάποιον άλλο όπως τον FSR, µόνο του ή σε συνδιασµό µε τον 
Clusterpow, ο οποίος δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα κλιµάκωσης. Οι εφαρµογές τις οποίες 
αναφέραµε στην αρχή πιθανότατα δεν θα έχουν αριθµό κόµβων πάνω από την τάξη των 100-150. 
Στην περίπτωση του FSR πάντως πάλι µας συµφέρει να έχουµε µεγάλες περιόδους ανανέωσης. 

 Είδαµε πως µε ένα τυπικό αισθητήρα το δίκτυο µπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες, αλλά 
υπάρχουν και ακόµα πιο αποδοτικοί αισθητήρες που µπορεί να κάνουν το δίκτυο να διαρκέσει και 
µέρες. Αν υπάρχει και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, τότε µπορεί να έχουµε και δίκτυα που 
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διατηρούνται για χρόνια. Σε τέτοια δίκτυα όµως η κύρια εξοικονόµηση ενέργειας προέρχεται από 
την απενεργοποίηση των κόµβων, µε την εφαρµογή αλγορίθµων όπως ο SPAN [47]. Αν µαζί µε 
τον SPAN τώρα χρησιµοποιεί κανείς προδραστικό πρωτόκολλο δροµολόγησης όπως τον DSDV, 
θα πρέπει αναγκαστικά να έχουµε περιοδικές ανανεώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σε µία 
συχνότητα τουλάχιστον διπλάσια από την συχνότητα εκλογής νέων συντονιστών για να 
ενηµερώνονται γρήγορα οι διαδροµές. 

Τέλος για δίκτυα που είναι ηµι-στατικά, δηλ. δίκτυα µε περιορισµένη κινητικότητα (π.χ. ένα 
δίκτυο ενός συνεδρίου όπου όλοι οι κόµβοι είναι τοποθετηµένοι στα τραπέζια των συµµετέχοντων 
και σπάνια κάποιος θα πάρει τη συσκευή του για να αλλάξει θέση). Αφού λοιπόν η κινητικότητα 
είναι µειωµένη µπορούµε και σ’ αυτές τις περιπτώσεις να µειώσουµε όσο γίνεται τη συχνότητα 
ανανέωσης των πινάκων για να έχουµε µεγαλύτερες αποδώσεις. 
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