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Περίληψη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συνολική μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τα

δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων.  Αρχικά  εξετάζεται  η  υλικοτεχνική  υποδομή  των

δικτύων,  δηλαδή  οι  ίδιοι  οι  αισθητήρες  και  τα  χαρακτηριστικά  τους.  Στην  συνέχεια

εξετάζονται  τα  χαρακτηριστικά,  οι  απαιτήσεις,  οι  εφαρμογές,  η  αρχιτεκτονική,  η

τοπολογία,  τα  λειτουργικά  συστήματα  και  τα  πρότυπα  των  δικτύων  ασύρματων

αισθητήρων. Εκτενώς παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και δρομολόγησης,

με  αναφορά  στα  χαρακτηριστικά  και  τις  απαιτήσεις  κατά  τον  σχεδιασμό  τους,  την

κατηγοριοποίηση τους και σύγκριση μεταξύ τους. Τέλος γίνεται αναφορά σε ζητήματα

ασφάλειας  των δικτύων ασύρματων αισθητήρων. Ολόκληρη η εργασία βασίστηκε σε

όσο το δυνατόν νεότερες μελέτες και δημοσιεύσεις της παγκόσμιας βιβλιογραφίας ώστε

να περιέχει τις νεότερες εξελίξεις σε ένα θέμα με τεράστιο ενδιαφέρον την τελευταία

δεκαετία από την επιστημονική κοινότητα όπως είναι τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων.

Λέξεις  Κλειδιά: Αισθητήρες,  Ασύρματο  μέσο  μετάδοσης,  Δίκτυο,  Πρωτόκολλα,

Δρομολόγηση, Επικοινωνία, Ασφάλεια
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Abstract

The  purpose  of  this  paper  is  the  general  study  of  issues  related  to  wireless  sensor

networks.  Initially  the  network  hardware  is  considered,  thus the  sensors  and  their

characteristics.  Then  the  characteristics,  requirements  ,  applications,  architecture,

topology, operating systems and standards of wireless sensor networks  are examined.

There is  an extensive presentation of  the  communication  and routing  protocols,  with

reference  to  the  characteristics  and  requirements  in  the  design,  categorization  and

comparison. Finally, there is a  reference to security issues of wireless sensor networks.

The  entire  project  was  based  on  the  most  recent  studies  and  publications  of  world

literature in order to contain the latest developments in a topic with great interest the last

decade for the scientific community such as the wireless sensor networks.

Keywords:  Sensors,  Wireless  transmission  media,  Network,  Protocols,  Routing,

Communication, Security 
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 1 Εισαγωγή

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος

Η συνεχής ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής έχει επιτρέψει την δημιουργία ασύρματων

αισθητήρων,  δηλαδή  συσκευών  μέτρησης  φυσικών  μεγεθών  οι  οποίες  έχουν  την

δυνατότητα  ασύρματης  επικοινωνίας  και  χρησιμοποιούνται  για  την  παρακολούθηση

διαφόρων φαινομένων. Οι μέθοδοι κατασκευής των ασύρματων αισθητήρων αφορούν

τον τομέα της ηλεκτρονικής. Οι μέθοδοι εγκατάστασης, δικτύωσης, επικοινωνίας  και

μετάδοσης δεδομένων αποτελούν ισχυρά πεδία έρευνας των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Το ευρύτατο  φάσμα  εφαρμογών  των  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων  καθώς  και  η

διαρκής εξέλιξη τους καθιστά απαραίτητη την συνεχή ενημέρωση πάνω στα θέματα και

στις εξελίξεις που αφορούν αυτά τα δίκτυα. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός  της  παρούσας διπλωματικής  εργασίας  είναι  μια  εκτενής  μελέτη  των δικτύων

ασύρματων  αισθητήρων  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  και

δρομολόγησης  δεδομένων  μεταξύ  τους.  Στόχος  η  ολοκληρωμένη  παρουσίαση  των

δικτύων  ασύρματων αισθητήρων σε αμύητους  μελετητές  αλλά και  ένα  εργαλείο  στα

χέρια των παλαιότερων. Το σύνολο της εργασίας βασίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα

και κατά το δυνατόν σε νεότερες δημοσιεύσεις σχετικών εργασιών. Πέρα από μια γενική

περιγραφή των ασύρματων αισθητήρων, των δικτύων (αρχιτεκτονική, τοπολογία κτλ), το

μεγαλύτερο  βάρος  θα  δοθεί  στα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  και  δρομολόγησης

δεδομένων. 

 1.3  Βασική Ορολογία 

Αισθητήρες (Sensors) ονομάζονται οι διατάξεις που μετατρέπουν κάποια φαινόμενα ή

φυσικά μεγέθη (θερμοκρασία,  πίεση,  μετατόπιση κλπ)  σε κάποιας  μορφής ηλεκτρικό

σήμα (τάση, ένταση, αντίσταση, χωρητικότητα κλπ) προκειμένου να γίνει μέτρηση από

κάποιο ηλεκτρονικό όργανο ή από κάποιο σύστημα συλλογής πληροφοριών. 

Οι  ασύρματοι  αισθητήρες ή  κόμβοι  (Wireless sensors)  είναι τυποποιημένες  διατάξεις

μέτρησης εξοπλισμένες με πομποδέκτες για την μετατροπή των σημάτων μέτρησης σε

σήματα κατάλληλα για ασύρματη μετάδοση.
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Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (Wireless Sensor Network – WSN) [1]   αποτελείται

από πολλούς αυτόνομους αισθητήρες διασκορπισμένους στον υπό επιτήρηση χώρο με

σκοπό την παρακολούθηση φυσικών ή και περιβαλλοντικών φαινομένων και μεγεθών,

όπως  θερμοκρασία,  υγρασία,  παραβίαση  κτλ.  Τα  δεδομένα  από  τους  αισθητήρες

μεταφέρονται μέσω του δικτύου σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης

Στο κεφάλαιο  2 της  παρούσας εργασίας  περιγράφονται  οι  ασύρματοι  αισθητήρες,  τα

χαρακτηριστικά τους και  οι διάφορες εμπορικές πλατφόρμες ασύρματων αισθητήρων.

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται τα δίκτυα αισθητήρων, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά τον

σχεδιασμό  τους,  εφαρμογές,  λειτουργικά  συστήματα,  τοπολογίες,  αρχιτεκτονική  και

πρότυπα.  Στο  4ο κεφάλαιο  γίνεται  μια  εκτενής  περιγραφή  των  πρωτοκόλλων

επικοινωνίας  και  στο  5ο κεφάλαιο  μια  εκτενής  περιγραφή  των  πρωτοκόλλων

δρομολόγησης  των  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων.  Τέλος  γίνεται  μια  σύντομη

περιγραφή των ζητημάτων ασφαλείας των δικτύων ασύρματων αισθητήρων.
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 2 Ασύρματοι αισθητήρες

Ένας ασύρματος αισθητήρας είναι ένας κόμβος σε ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων

ικανός  για  μερική  επεξεργασία,  συλλογή  πληροφοριών  και  επικοινωνία  με  άλλους

συνδεδεμένους στο δίκτυο κόμβους. 

Ασύρματοι  αισθητήρες  υπάρχουν  εδώ και  αρκετές  δεκαετίες  για  ποικίλες  εφαρμογές

όπως  μετρήσεις  σεισμών  κτλ.  Οι  αισθητήρες  αυτοί  όμως  ήταν  μεγάλοι  σε  μέγεθος,

ενεργοβόροι  και  με  μεγάλο  κόστος.  Η σύγχρονη  ανάπτυξη  μικρών  και  οικονομικών

ασύρματων  αισθητήρων  χρονολογείται  από  το  1998  με  το  Smartdust project του

πανεπιστημίου του Berkeley και το NASA Sensor Webs Project. Ένας από τους στόχους

του Smartdust project  ήταν η δημιουργία ενός αυτόνομου κόμβου σε όγκο ενός κυβικού

εκατοστού. Το πρόγραμμα αυτό οδήγησε σε πολλά άλλα ερευνητικά προγράμματα όπως

το  NEST του  Berkeley  και  το  CENS του  UCLA.  Οι  ερευνητές  των  προγραμμάτων

αυτών  επινόησαν  τον  όρο  mote αναφερόμενοι  στους  ασύρματους  αισθητήρες  ενώ η

NASA χρησιμοποιεί  τον  όρο  pod.  Οι  δυνατότητες  των ασύρματων αισθητήρων,  σαν

φυσικές οντότητες, έχουν αυξηθεί σύμφωνα με τον νόμο του Moore. Στα ολοκληρωμένα

κυκλώματα περιέχονται  πλέον συνθετότεροι  και  λιγότερο ενεργοβόροι  μικροελεγκτές.

Σήμερα πλέον η προσοχή στην ανάπτυξη των ασύρματων αισθητήρων εστιάζεται στην

παροχή  μεγάλης  εμβέλειας  ασύρματης  ζεύξης  (έως  και  δεκάδες  χιλιόμετρα),  την

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας (μερικά μA) και την απλούστερη διαδικασία ανάπτυξης

του δικτύου από τους χρήστες. 

 2.1  Σύνθεση των ασύρματων αισθητήρων

Τα κυριότερα μέρη των ασύρματων αισθητήρων είναι: Ο ελεγκτής, ο πομποδέκτης, η

εξωτερική μνήμη, η πηγή τροφοδοσίας και ο αισθητήρας (Εικόνα 1).

 2.1.1 Ελεγκτής  

Ο ελεγκτής επεξεργάζεται δεδομένα και ελέγχει την λειτουργία των άλλων μονάδων του

ασύρματου αισθητήρα. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται μικροελεγκτές  αλλά υπάρχουν

και  άλλοι  εναλλακτικοί  ελεγκτές  όπως  οι  γενικής  χρήσης  μικροεπεξεργαστές,  DSPs

(επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων),  FPGAs (Field Programmable Gate Arrays - είναι

τύπος  προγραμματιζόμενου  ολοκληρωμένου  κυκλώματος  γενικής  χρήσης  το  οποίο

διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό τυποποιημένων πυλών και άλλων ψηφιακών λειτουργιών

όπως απαριθμητές, καταχωρητές μνήμης κτλ) και ASICs (Application-specific integrated
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Εικόνα 1: Δομή ασύρματου αισθητήρα [2]

circuits,  ολοκληρωμένα  κυκλώματα  κατασκευασμένα  για  ειδική  χρήση).  Οι

μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται συχνότερα λόγω του χαμηλού κόστους, της ευελιξίας

στην  σύνδεση  με  άλλες  συσκευές,  της  ευκολίας  προγραμματισμού  και  της  χαμηλής

κατανάλωσης. Οι γενικής χρήσης επεξεργαστές, έχουν μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ

αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση, οπότε τις περισσότερες φορές δεν είναι κατάλληλοι

για χρήση σε ασύρματους αισθητήρες. Οι  DSPs υπερκαλύπτουν τις μέτριες απαιτήσεις

επικοινωνίας  των  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων  (απλούστερη  και  ευκολότερη

επεξεργαστικά διαμόρφωση, λιγότερο περίπλοκη επεξεργασία δεδομένων) και δεν είναι

απαραίτητοι  στους  ασύρματους  αισθητήρες.  Χρησιμοποιούνται  όμως  όπου  είναι

απαραίτητες  εφαρμογές  ευρυζωνικής  ασύρματης  επικοινωνίας.  Τα  FPGAs

επαναπρογραμματίζονται και ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, το

οποίο  απαιτεί  χρόνο  και  ενέργεια  μεγαλύτερη  από  την  επιθυμητή  για  ασύρματους

αισθητήρες.

 2.1.2 Πομποδέκτες 

Οι πομποδέκτες των ασύρματων αισθητήρων χρησιμοποιούν τις ISM ζώνες συχνοτήτων,

(Industrial,  scientific and medical radio bands – ζώνες συχνοτήτων του ραδιοφάσματος

οι  οποίες  είναι  ελεύθερες  παγκοσμίως  για  χρήση  βιομηχανικών,  επιστημονικών  και

ιατρικών  σκοπών),  οι  οποίες  προσφέρουν  ελεύθερη  επικοινωνία,  κατανομή  του
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ραδιοφάσματος  και  παγκόσμια  διαθεσιμότητα.  Η  ασύρματη  μετάδοση  επιτυγχάνεται

μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF), οπτικών επικοινωνιών (laser) και με υπέρυθρες ακτίνες. Τα

Laser καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια αλλά απαιτούν οπτική επαφή μεταξύ πομπού και

δέκτη  κατά  την  επικοινωνία  και  είναι  ευαίσθητα  στις  ατμοσφαιρικές  συνθήκες.  Οι

υπέρυθρες όπως και τα  laser δεν χρειάζονται κάποια κεραία άλλα απαιτούν και αυτές

οπτική  επαφή και  έχουν  περιορισμένες  δυνατότητες  επικοινωνίας.  Οι  επικοινωνία  με

χρήση  ραδιοσυχνοτήτων  είναι  η  καταλληλότερη  για  τα  δίκτυα  αισθητήρων.

Χρησιμοποιούνται οι ζώνες συχνοτήτων επικοινωνίας που δεν απαιτούν κάποια σχετική

άδεια:  173,  433,  868,  και  915  MHz και  2,4  GHz.  Οι  λειτουργίες  πομπού και  δέκτη

συνδυάζονται  σε  μια  κοινή  συσκευή  που  ονομάζεται  πομποδέκτης.  Οι  καταστάσεις

λειτουργίας των πομποδεκτών  είναι η εκπομπή, η λήψη, η αδράνεια ή αναμονή και η

απενεργοποίηση.  Στους  σύγχρονους  πομποδέκτες  ενσωματώνονται  μηχανισμοί  που

εκτελούν αυτόματα κάποιες λειτουργίες. Οι περισσότεροι πομποδέκτες στην κατάσταση

αδράνειας  καταναλώνουν  στην  κατάσταση  αναμονής  την  ίδια  ενέργεια  με  την

κατάσταση λήψης και  είναι  προτιμότερο όταν δεν γίνεται  επικοινωνία  δεδομένων να

απενεργοποιούνται. Ένα σημαντικό ποσό ενέργειας χρειάζεται και κατά την μετάβαση

από  την  ανενεργό  κατάσταση  σε  κατάσταση  εκπομπής  ή  λήψης  και  πρέπει  να

λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εφαρμογών των ασύρματων αισθητήρων.

 2.1.3  Μνήμη  

Από  ενεργειακή  άποψη  είναι  προτιμότερη  η  χρήση  της  εσωτερικής  μνήμης  του

μικροελεγκτή  και  η μνήμη τύπου  Flash.  Σπανιότατη είναι  η χρήση μνήμης  RAM σε

ξεχωριστό chip. Οι μνήμες Flash χρησιμοποιούνται λόγω του χαμηλού τους κόστους και

της  χωρητικότητας  τους.  Οι  απαιτήσεις  σε  μνήμη  εξαρτώνται  από  την  εκάστοτε

εφαρμογή. Η μνήμη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες με βάση τον σκοπό της αποθήκευσης:

την  μνήμη  χρήστη  για  την  αποθήκευση  δεδομένων  σχετικά  με  την  εφαρμογή  και

προσωπικών  δεδομένων  και  την  μνήμη  προγράμματος  για  τον  προγραμματισμό  της

συσκευής και αποθήκευση δεδομένων ταυτότητας της συσκευής αν υπάρχουν.

 2.1.4  Τροφοδοσία 

Οι  ασύρματοι  αισθητήρες  χρησιμοποιούνται  όταν  είναι  δύσκολη  ή  και  αδύνατη  η

τροφοδοσία από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η τοποθέτηση τους όμως σε σημεία

όπου είναι  δύσκολη η προσέγγιση κάνει  πρακτικά αδύνατη την αντικατάσταση ή τη

φόρτιση  των  μπαταριών  τους.  Ένα  σημαντικό  θέμα  κατά  την  δημιουργία  ενός
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ασύρματου αισθητήρα είναι η διασφάλιση επαρκούς ενέργειας για την τροφοδοσία του

συστήματος. Ο αισθητήρας καταναλώνει ενέργεια για την  μέτρηση, την επικοινωνία και

την επεξεργασία δεδομένων.  Το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας  καταναλώνεται  κατά την

επικοινωνία. Το ενεργειακό κόστος μετάδοσης δεδομένων 1Kb σε απόσταση 100 μέτρων

είναι  περίπου  ισοδύναμο  με  την  εκτέλεση  3  εκατομμυρίων  εντολών  από  ένα

επεξεργαστή με δυνατότητα 100 εκατομμυρίων εντολών ανά δευτερόλεπτο και ανά Watt.

Η  ενέργεια  αποθηκεύεται  σε  μπαταρίες  ή  σε  πυκνωτές.  Οι  μπαταρίες,  απλές  και

επαναφορτιζόμενες,  είναι  οι  κύριες  πηγές  ενέργειας  των  ασύρματων  αισθητήρων.

Κατατάσσονται ανάλογα και με το ηλεκτροχημικό υλικό των ηλεκτροδίων τους όπως

Νικελίου-Καδμίου  (NiCd -  nickel-cadmium),  Νικελίου-Ψευδαργύρου  (NiZn -

nickel-zinc),  Νικελίου-Υδριδίου  Μετάλλου  (NiMH -  nickel-metal hydride)  και

Λιθίου-Ιόντων (lithium-ion). Οι σύγχρονοι αισθητήρες ανανεώνουν την ενέργεια τους

μέσω  ηλιακών  φορτιστών,  διαφοράς  θερμοκρασίας  (θερμοηλεκτρικό  φαινόμενο)  ή

δονήσεων.  Χρησιμοποιούνται  δύο πολιτικές  για εξοικονόμηση ενέργειας:  η δυναμική

διαχείριση ενέργειας (DPM - Dynamic Power Management) και η δυναμική κλιμάκωση

τάσης  (DVS -  Dynamic Voltage Scaling).  Η  DPM εξοικονομεί  ενέργεια

απενεργοποιώντας μέρη του ασύρματου αισθητήρα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σε

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Ένα σύστημα DVS μεταβάλει τα επίπεδα ενέργειας σε

ένα  ασύρματο  αισθητήρα  ανάλογα  με  το  μη  καθορισμένο  φόρτο  εργασίας  του

αισθητήρα. Μεταβάλλοντας την τάση και την συχνότητα του αισθητήρα είναι δυνατή η

ελάττωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 

 2.1.5 Αισθητήρες

Οι αισθητήρες είναι συσκευές οι οποίες παράγουν μια μετρήσιμη απόκριση σε αλλαγές

φυσικής κατάστασης όπως η θερμοκρασία, η πίεση κτλ. Το συνεχές αναλογικό σήμα που

παράγεται στην έξοδο των αισθητήρων ψηφιοποιείται από μετατροπείς αναλογικού σε

ψηφιακό  (ADC converters)  και  αποστέλλεται  σε  επεξεργαστές  για  περαιτέρω

επεξεργασία.  Οι  ασύρματοι  αισθητήρες  πρέπει  να  είναι  μικροί  σε  μέγεθος,  να

καταναλώνουν  εξαιρετικά  μικρά  ποσά  ενέργειας,  να  λειτουργούν  σε  πυκνή  διάταξη

μεταξύ  τους,   να  είναι  αυτόνομοι  και  να  λειτουργούν  χωρίς  επίβλεψη,  και  να

προσαρμόζονται  στο  περιβάλλον  λειτουργίας  τους.  Είναι  εφοδιασμένοι  με  πηγές

περιορισμένης ισχύος, της τάξης των 0,5-2  Ah και 1,2-3,7  V εξαιτίας του μικρού τους

μεγέθους.
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Οι  αισθητήρες  ταξινομούνται  σε  τρεις  κατηγορίες:  παθητικοί  πανκατευθυντικοί,

παθητικοί στενής ζώνης και ενεργοί αισθητήρες. Οι παθητικοί αισθητήρες μετρούν τα

φυσικά  μεγέθη  χωρίς  την  χρήση  κάποιου  ενεργού  τρόπου  μέτρησης.  Είναι

αυτοτροφοδοτούμενοι  και  καταναλώνουν  ενέργεια  μόνο  για  την   ενίσχυση  των

αναλογικών  σημάτων  τους.  Οι  ενεργοί  αισθητήρες  χρησιμοποιούν  ενεργούς  τρόπους

μέτρησης, όπως τα sonar και τα radar, και απαιτούν διαρκώς ενέργεια από μια πηγή. Οι

αισθητήρες στενής ζώνης έχουν καθορισμένη κατεύθυνση μέτρησης, όπως οι κάμερες

για  παράδειγμα.  Οι  πανκατευθυντικοί  δεν  έχουν  καμία  κατεύθυνση,  μετρούν  φυσικά

μεγέθη από οπουδήποτε στον περιβάλλοντα χώρο τους.

Θεωρητικά  τα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  λειτουργούν  με  παθητικούς,

πανκατευθυντικούς αισθητήρες. Κάθε αισθητήρας έχει συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης

στην  οποία  μπορεί  να  κάνει  αξιόπιστες  και  ακριβείς  μετρήσεις  των  μεγεθών  που

παρακολουθεί.  Οι  πηγές κατανάλωσης ενέργειας  των κόμβων είναι  η μετατροπή των

φυσικών μεγεθών σε ηλεκτρικά σήματα, η δειγματοληψία των σημάτων, η μορφοποίηση

των  σημάτων  και  η  μετατροπή  αναλογικών  σε  ψηφιακά  σήματα.  Η  πυκνότητα

τοποθέτησης  των  ασύρματων  αισθητήρων  στον  υπό  επίβλεψη  χώρο  μπορεί  να  είναι

αρκετά υψηλή, της τάξης των 20 αισθητήρων ανά κυβικό μέτρο. 

Μια  ενδιαφέρουσα  πρόταση  είναι  η  κατασκευή  ασύρματων  αισθητήρων  χαμηλού

κόστους [3]. Στην εργασία αυτή προτείνεται η κατασκευή ενός ασύρματου αισθητήρα

θερμοκρασίας σύμφωνα με την πλατφόρμα i-mote, με τελικό κόστος μικρότερο από το

ένα  τέταρτο  της  τιμής  πώλησης  του  αντίστοιχου  αισθητήρα.  Χρησιμοποιήθηκε  ο

μικροελεγκτής  MSP430 της  Texas Instruments (μικρή κατανάλωση και ενσωματωμένα

περιφερειακά  όπως  ADC,  DAC,  χρονικά  κτλ),  ο  πομποδέκτης  CC2420  της  Texas

Instruments (χαμηλής  ισχύος,   λειτουργεί  στην  ζώνη  των  2.4MHz,  συμβατός  με  το

πρότυπο IEEE 802.15.4, με ρυθμό μετάδοσης έως 250kbps), η μνήμη Flash STM25P80

της  STMicroelectronics (8Mbit σειριακή μνήμη  Flash, χαμηλής τάσης), ο αισθητήρας

θερμοκρασίας  TMP36FSZ της  Analog Devices (περιοχή  λειτουργίας  από  -40οC έως

125oC, χαμηλής τάσης) και διάφορα άλλα μικροϋλικά. Το τελικό κόστος κατασκευής του

αισθητήρα ήταν $37, 85.

 2.2  Διαθέσιμες πλατφόρμες υλικού

Για  την  διευκόλυνση  της  κατασκευής  και  της  έρευνας  των  δικτύων  ασύρματων

αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί ορισμένες πλατφόρμες υλικού, κυρίως σαν αποτέλεσμα

έρευνας  πανεπιστημιακών  ιδρυμάτων  και  μεγάλων  εταιριών  κατασκευής  ασύρματων
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κόμβων.  Ένας  απλός  διαχωρισμός  με  βάση τις  δυνατότητες  και  την  χρήση είναι  σε

πλατφόρμες χαμηλής απόδοσης και πλατφόρμες υψηλής απόδοσης.  Παρακάτω γίνεται

αναφορά στις κυριότερες πλατφόρμες υλικού .

 2.2.1 Πλατφόρμες χαμηλής απόδοσης

Οι πλατφόρμες χαμηλής απόδοσης χαρακτηρίζονται από τις περιορισμένες δυνατότητες

σε υπολογιστική ισχύ, μνήμη και επικοινωνία.  Ασύρματοι κόμβοι χαμηλής απόδοσης

χρησιμοποιούνται  σε μεγάλους αριθμούς  στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων για την

πραγματοποίηση μετρήσεων και την κατασκευή της υποδομής για την επικοινωνία του

δικτύου. Οι  κόμβοι αυτοί εξοπλίζονται γενικά με χαμηλής κατανάλωσης μικροελεγκτές

και  πομποδέκτες  για  την  ελάττωση  του  κόστους  κατασκευής  και  της  κατανάλωσης

ενέργειας.  Στις  πιο σύγχρονες  πλατφόρμες  γίνεται  χρήση του πομποδέκτη  CC2420 ο

οποίος  λειτουργεί  σε  συχνότητα  2.4GHz και  είναι  συμβατός  με  το  πρότυπο  IEEE

802.15.4. Με αυτή την προτυποποίηση είναι δυνατή η ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων

που περιλαμβάνουν κόμβους από διάφορες πλατφόρμες.

Οικογένεια  Mica:  Η  οικογένεια  Mica αποτελείται  από  τους  κόμβους  Mica,  Mica2,

Mica2Dot, MicaZ και IRIS οι οποίοι κατασκευάζονται από την εταιρία Crossbow. Κάθε

ασύρματος αισθητήρας είναι εφοδιασμένος με 8bit μικροελεγκτή τύπου AVR της Atmel

ταχύτητας 4 έως 16 MHz και 128KB προγραμματιζόμενης μνήμης flash. Οι κόμβοι της

οικογένειας  Mica έχουν  παρόμοιους  μικροελεγκτές  αλλά εφοδιάζονται  με  μια  ευρεία

γκάμα ασύρματων πομποδεκτών. Οι κόμβοι  Mica εφοδιάζονται με πομποδέκτη 433 ή

916MHz με  ρυθμό  μετάδοσης  δεδομένων  40  kbps,  οι  Mica2  με  πομποδέκτες

315/433/868/916 MHz με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 40 kbps και οι κόμβοι MicaZ και

IRIS με  πομποδέκτες  συμβατούς  με το πρότυπο  IEEE 802.15.4,  που λειτουργούν σε

συχνότητα 2,4GHz με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 250kbps. Επιπλέον η πλατφόρμα

Mica2Dot είναι παρόμοια με την Mica2 με εξαίρεση το μικρότερο μέγεθος (25mm) και

την ύπαρξη λιγότερων καναλιών εισόδου και εξόδου. Η μνήμη κάθε πλατφόρμας της

οικογένειας  Mica είναι  περιορισμένη,  4  έως  8  KB μνήμη  RAM και  512  KB μνήμη

δεδομένων.  Επιπλέον κάθε κόμβος είναι  εφοδιασμένος με ένα συνδετήρα 51  pin που

χρησιμοποιείται για την σύνδεση περισσότερων αισθητήρων ή τον προγραμματισμό των

αισθητήρων.  Στην  εικόνα  2  επισημαίνονται  τα  κυριότερα  τμήματα  μιας  πλακέτας

ασύρματου αισθητήρα MicaZ.  Επισημαίνεται ο μικροελεγκτής, η κεραία, ο συνδετήρας

εξωτερικών  συσκευών  και  η  πηγή  τροφοδοσίας  (δύο  μπαταρίες  τύπου  AAA).  Ο
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πομποδέκτης  βρίσκεται  στην  πίσω  όψη  της  πλακέτας  και  δεν  φαίνεται  καθαρά.  Η

πλακέτα  δεν  περιλαμβάνει  κάποιο  συγκεκριμένο  αισθητήρα,  αλλά  μπορούν  να

συνδεθούν μέσω του εξωτερικού συνδετήρα διάφοροι τύποι αισθητήρων με αποτέλεσμα

η πλακέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές.

Εικόνα 2: Τα κυριότερα τμήματα ασύρματου αισθητήρα MicaZ [4]

Αισθητήρες  TelosB και  Tmote: Οι αισθητήρες  TelosB της  Crossbow και  Tmote Sky

έχουν παρόμοια αρχιτεκτονική με τους  MicaZ. Ο πομποδέκτης παραμένει  ίδιος αλλά

πλέον υπάρχει μεγαλύτερη μνήμη RAM λόγω της χρήσης του μικροελεγκτή MSP430 της

Texas Instruments (8MHz ταχύτητα και 10KB RAM). Επιπλέον οι κόμβοι  TelosB και

Tmote ενσωματώνουν διάφορους αισθητήρες όπως θερμοκρασίας, υπερύθρων ακτίνων,

υγρασίας,  φωτός  κτλ  καθώς  επίσης  και  εξωτερικούς  συνδετήρες  6  και  10  pin για

πρόσθετους  αισθητήρες  και  συνδετήρα  USB μέσω  του  οποίου  γίνεται  ο

προγραμματισμός χωρίς την χρήση ειδικής πλακέτας. Στην εικόνα 3 φαίνεται πλακέτα

ασύρματου αισθητήρα Tmote και τα κυριότερα τμήματα της.

Αισθητήρες  Eyes και  EyesIFX v2:  Η πλατφόρμα  EYES είναι  το  αποτέλεσμα  ενός

τριετούς  Ευρωπαϊκού  σχεδίου  έρευνας  και  είναι  παρόμοιας  αρχιτεκτονικής  με  την

πλατφόρμα  TelosB/Tmote.  Χρησιμοποιείται  16-bit μικροελεγκτής  με  60  KB μνήμη

προγράμματος  και  2  KB μνήμη  δεδομένων.  Αισθητήρες  διευθύνσεως,  επιτάχυνσης,

θερμοκρασίας, φωτός, πίεσης ενσωματώνονται στους κόμβους της πλατφόρμας EYES.
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Εικόνα 3: Εμπρόσθια και οπίσθια όψη ασύρματου αισθητήρα Tmote Sky [4]

Χρησιμοποιείται ο πομποδέκτης  TR1001 με δυνατότητα ρυθμού μετάδοσης δεδομένων

έως  115.2  kbps.  Επίσης  περιλαμβάνεται  σειριακή  σύνδεση  RS232  για  τον

προγραμματισμό  των  κόμβων.  Οι  ασύρματοι  αισθητήρες  τύπου  EyesIFXv2

δημιουργήθηκαν  από  την  εταιρία  Infineon για  να  χρησιμοποιηθούν  στα  δίκτυα

ασύρματων αισθητήρων του σχεδίου EYES. Η Infineon συνδύασε το βασικό υλικό του

σχεδίου  EYES με  ένα  πλήθος βελτιστοποιημένων  περιφερειακών  για την δημιουργία

ενός  πλήθους  αισθητήρων  με  στόχο  συγκεκριμένες  αυτοκινητικές,  βιομηχανικές  και

καταναλωτικές  εφαρμογές.  Οι κόμβοι  EyesIFXv2 είναι  εξοπλισμένοι  με τον χαμηλής

κατανάλωσης  μικροελεγκτή  MSP430F1611  της  Texas Instruments,  πομποδέκτη  της

Infineon και  διασύνδεση  USB.  Κάποιοι  αισθητήρες  και  ψηφιακές  έξοδοι  είναι
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ενσωματωμένες  στην  πλακέτα.  Στην  εικόνα  4  απεικονίζεται  ασύρματος  αισθητήρας

τύπου  EyesIFXv2 με τα κύρια εξαρτήματα του.

Εικόνα 4: Ασύρματος αισθητήρας EyesIFXv2 με τα κύρια εξαρτήματα του [4]

Υπάρχουν αρκετές ακόμη πλατφόρμες υλικού για ασύρματους αισθητήρες όπως φαίνεται

και  στον πίνακα 1  με  παρόμοιες  δυνατότητες.  Τα τελευταία  χρόνια  έχουν  κάνει  την

εμφάνιση  τους  ιδιόκτητες  πλατφόρμες  υλικού  για  βιομηχανική  χρήση  από  διάφορες

εταιρίες  όπως  οι  πλατφόρμες  V-Link της  Microstrain,  TEHU της  Adaptive Wireless

Solutions και οι κόμβοι της εταιρίας National Instruments. 

 2.2.2 Πλατφόρμες υψηλής απόδοσης

Στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων αρκετές φορές απαιτούνται λειτουργίες οι οποίες δεν

μπορούν να εκτελεστούν από κόμβους χαμηλής απόδοσης. Η διαχείριση δικτύου απαιτεί

μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και μνήμη. Η ενσωμάτωση των δικτύων αισθητήρων σε

υπάρχουσες  υποδομές  δικτύωσης  απαιτεί  πολλαπλές  τεχνικές  επικοινωνίας  για  την

ενσωμάτωση μέσω πυλών. Επιπλέον σε δίκτυα όπου η επεξεργασία και η αποθήκευση

είναι  ενσωματωμένη  στους  αισθητήρες,  απαιτούνται  ισχυρότεροι  κόμβοι.  Για  την

αντιμετώπιση όλων των παραπάνω έχουν αναπτυχθεί οι πλατφόρμες υψηλής απόδοσης.

Stargate: Η πλακέτα Stargate είναι μια υψηλής απόδοσης πλατφόρμα σχεδιασμένη για

μετρήσεις,  επεξεργασία  σήματος,  έλεγχο  και  διαχείριση  δικτύου.  Βασίζεται  στον

επεξεργαστή,  PXA-255  Xscale, τεχνολογίας  RISC και ταχύτητας 400MHz. Οι κόμβοι

Stargate έχουν  32MB μνήμη  flash memory,  64MB μνήμη  SDRAM,  ενσωματωμένο
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συνδετήρα για τους κόμβους της οικογένειας  Mica και κάρτες  PCMCIA,  Bluetooth ή

IEEE 802.11. 

Πλατφόρμα Μικροελεγκτής/ Επεξεργαστής Πομποδέκτης Κεντρική Συχνότητα Λειτουργικό Σύστημα

Mica2
ATMega 128L, 8bit,128KB program
memory, 4KB SRAM

Chipcon CC1000 315/433/868/916 MHz TinyOS, SOS, Mantis

Mica2 Dot
ATMega 128L, 8bit, 128KB 
program memory, 4KB SRAM

Chipcon CC1000 315/433/868/916 MHz TinyOS, SOS, Mantis

MicaZ
ATMega 128L, 8bit , 128KB 
program memory, 4KB SRAM

Chipcon CC2420 2.4 GHz
TinyOS, SOS, Mantis, Nano-PK, 
RETOS, LiteOS

IRIS
ATmega 1281, 8bit, 128KB program
memory, 8KB SRAM

Atmel AT86RF230 2.4 GHz TinyOS, LiteOS

Cricket
ATmega 128L, 8bit , 128KB 
program memory, 4KB SRAM

Chipcon CC1000 433MHz TinyOS

Eyes
MSP430F149, 16bit, 60KB program
memory, 2KB SRAM

RFM TR1001 868 MHz TinyOS, PEEROS

EyesIFX v1
MSP430F149, 16bit, 60KB program
memory, 2KB SRAM

Infineon TDA5250 868 MHz TinyOS

EyesIFX v2
MSP430F1611, 16bit, 48KB 
program memory, 10KB RAM

Infineon TDA5250 868 MHz TinyOS

BTnode
ATmega 128L, 8bit , 128KB 
program memory, 4KB SRAM

Chipcon CC1000 and 
Bluetooth radio

433 – 915MHz and 
2.4GHz

TinyOS

Telos B
TI MSP430F1611, 16bit, 48KB 
program memory, 10KB RAM

Chipcon CC2420 2.4 GHz Contiki, TinyOS, SOS, RETOS

Tmote Sky
TI MSP430F1611, 16bit, 48KB 
prog ram memory, 10KB RAM

Chipcon CC2420 2.4 GHz Contiki, TinyOS, SOS, RETOS

Sun SPOT
AT91SAM9G20 processor, 32bit, 
64KB ROM, 2x16KB SRAM

Chipcon CC2420 2.4 GHz N/A

Shimmer
TI MSP430 F1611, 16bit, 48KB 
program memory, 10KB RAM

Chipcon CC2420 and 
Bluetooth radio

2.4 GHz TinyOS

V-Link Not specified
IEEE 802.15.4 compliant 
RF transceiver

2.4 GHz Not specified

TEHU-1121 Not specified
IEEE 802.15.4 compliant 
RF transceiver

2.4 GHz Not specified

NI 
WSN-3202

Not specified
IEEE 802.15.4 compliant 
RF transceiver

2.4 GHz Not specified

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας πλατφορμών χαμηλής απόδοσης [4]

 

Οι κόμβοι  Stargate έχουν την  δυνατότητα να λειτουργήσουν σαν ασύρματες πύλες και

υπολογιστικά κέντρα για αλγόριθμους ενδοδικτυακής επεξεργασίας. Όταν συνδεθούν με
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μια συσκευή σύλληψης εικόνας η μια webcam, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μέτριας

ανάλυσης  αισθητήρες  πολυμέσων.  Ένας  αισθητήρας  της  πλατφόρμας  Stargate

απεικονίζεται στην εικόνα 5.

Εικόνα 5: Ασύρματος αισθητήρας τύπου Stargate [4]

Stargate NetBridge: Η πλατφόρμα  Stargate NetBridge αναπτύχθηκε σαν διάδοχος της

Stargate και βασίζεται στον επεξεργαστή IXP420 XScale της Intel με ταχύτητα 266MHz.

Διαθέτει θύρα  Ethernet, δύο θύρες  USB 2.0, 8MB μνήμη προγράμματος τύπου  flash,

32MB μνήμη RAM και ένα δίσκο συστήματος 2GB USB 2.0 όπου είναι εγκατεστημένο

το  λειτουργικό  σύστημα  Linux.  Με  την  χρήση  των  θυρών  USB,  ο  ασύρματος

αισθητήρας μπορεί να συνδεθεί για να λειτουργήσει σαν πύλη.

Imote  και Imote2:   Η  εταιρία  Intel ανέπτυξε  δύο  πρωτότυπες  γενιές  ασύρματων

αισθητήρων γνωστών σαν Imote και Imote2 για υψηλής απόδοσης εφαρμογές μέτρησης

και λειτουργίες πύλης. Οι κόμβοι  Imote κατασκευάζονται γύρω από ένα 8-bit, 12MHz

επεξεργαστή τεχνολογίας  ARM7 και είναι εφοδιασμένοι με πομποδέκτη  Bluetooth, 64

KB RAM,  512  KB μνήμη  και  αρκετές  θύρες  I/O.  Η αρχιτεκτονική  του  λογισμικού

βασίζεται στην θύρα ARM  του λειτουργικού TinyOS. Η δεύτερη γενιά των κόμβων της

Intel,  Imote2, κατασκευάζεται γύρω από ένα χαμηλής ισχύος 32-bit επεξεργαστή, τον

PXA271 XScale με ταχύτητα 13 έως 416 MHz, ο οποίος έχει δυνατότητες λειτουργίας

ψηφιακής επεξεργασίας σήματος(DSP) για αποθήκευση ή συμπίεση, και τον συμβατό με

το  πρότυπο  IEEE 802.15.4  πομποδέκτη  CC2420  της  ChipCon.  Διαθέτει  μεγάλη

ενσωματωμένη μνήμη RAM και flash (32MB),  πρόσθετη υποστήριξη για διαφορετικούς
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πομποδέκτες και μια ποικιλία θυρών  I/O υψηλής ταχύτητας για σύνδεση με ψηφιακά

αισθητήρια ή κάμερες. Το μέγεθος τους είναι περιορισμένο, 36 mm × 48 mm × 9 mm,

και μπορούν να λειτουργήσουν με τα λειτουργικά συστήματα TinyOS, SOS και Linux. Ο

πίνακας 2 αναφέρεται  στα κυριότερα χαρακτηριστικά των κόμβων υψηλής απόδοσης.

Στην  εικόνα  6  παρουσιάζεται  η  χρονολογική  σειρά  εμφάνισης  των  διαφόρων

πλατφορμών υλικού ασύρματων αισθητήρων.

Εικόνα 6: Χρονολογική σειρά εμφάνισης πλατφορμών ασύρματων αισθητήρων [4]

Πλατφόρμα
Μικροελεγκτής/
Επεξεργαστής

Μνήμη Συνδέσεις κόμβου/πλακέτας Λειτουργικό Σύστημα

Stargate
Intel PXA255

Processor, 400MHz
64MB SDRAM, 32MB

Flash

PCMCIA and compact flash connector, 51-pin
expansion Connector for Mica2 Motes;

Ethernet, RS232 Serial, JTAG, USB Connector
via 51-pin Daughter Card Interface

Embedded Linux

Netbridge
NB-100

Intel IXP420 Xscale
Processor, 266MHz

32MB RAM, 8MB Flash,
2GB USB Flash Disk

Mica2, MicaZ, IRIS, Telos Connector
Ethernet, USB connector

Debian Linux

Imote
ARM7 processor,

12MHz
64KB SRAM, 512KB

Flash
I2C, UART, USB, JTAG connector TinyOS

Imote2
Marvell PXA271

Xscale Processor, 13
– 416MHz

256KB SRAM, 32MB
SDRAM, 32MB Flash

Memory

Integrated 802.15.4 radio, support for external
radio through SDIO, and UART; USB client
and host, 2xSPI, 3xUART, Camera, I2C, I2S,

GPIO, AC97 connector

TinyOS, Linux, SOS

Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας πλατφορμών υψηλής απόδοσης [4]
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Οι έρευνες όπως είναι αναμενόμενο συνεχίζονται είτε από ανεξάρτητους ερευνητές ή

φορείς είτε από εταιρίες. Μια πολύ καλή πρόταση είναι αυτή των  A. González et al. [5],

οι οποίοι σχεδίασαν την πλατφόρμα Open-Wise, στην οποία οι κόμβοι τροφοδοτούνται

από φωτοβολταϊκά στοιχεία,  λύνοντας με αυτό τον τρόπο κατά ένα μεγάλο βαθμό το

πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας των αισθητήρων.

Εικόνα 7 :Το μοντέλο του κόμβου Open-Wise [5]

Στην  εικόνα  7  φαίνεται  το  μοντέλο  του  κόμβου  Open-Wise.  Ο  κόμβος  είναι

εφοδιασμένος με ηλιακό συλλέκτη τάσης 6V, το κατάλληλο κύκλωμα για την φόρτιση

των  τεσσάρων  επαναφορτιζόμενων  μπαταριών  NiMH τύπου  AA,  αισθητήρες

θερμοκρασίας,  υγρασίας,  φωτός κτλ,  επεξεργαστή τύπου  ARM (LPC 2148) με 32kB

RAM και  512  kB μνήμης  Flash, ενεργοποιητές  στερεάς κατάστασης και  πομποδέκτη

τύπου  CC2420/XBEE.  Πειραματικά  δεδομένα  έδειξαν  ότι  οι  κόμβοι   Open-Wise σε

συνδυασμό με τεχνικές αναμονής και αφύπνισης, παρέχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων που είναι κατασκευασμένα με αυτούς.
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 3 Δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων θεωρούνται ευρέως ως μια από τις σημαντικότερες

τεχνολογίες  του  21ου αιώνα που  χαίρει  της  προσοχής  της  βιομηχανίας  αλλά  και  της

επιστημονικής κοινότητας. Ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων αποτελείται από μεγάλο

αριθμό, χαμηλού κόστους και ισχύος,  ασύρματων κόμβων πολλαπλών λειτουργιών με

δυνατότητες μέτρησης, επικοινωνίας και υπολογισμών [6,7]. Αυτοί οι ασύρματοι κόμβοι

επικοινωνούν μεταξύ τους με μικρής εμβέλειας ασύρματες συνδέσεις, και συνεργάζονται

για  την  ολοκλήρωση  εφαρμογών  όπως  περιβαλλοντική  επίβλεψη,  επίβλεψη

βιομηχανικών διεργασιών κτλ. 

 Η βασική φιλοσοφία των δικτύων ασύρματων αισθητήρων είναι η χρήση της συνολικής

ισχύος των κόμβων όλου του δικτύου για την ολοκλήρωση κάποιας εφαρμογής, διότι η

ισχύς  κάθε  κόμβου  είναι  περιορισμένη.  Στα  περισσότερα  δίκτυα  ασύρματων

αισθητήρων, η ανάπτυξη των κόμβων γίνεται με τυχαίο (ad hoc) τρόπο χωρίς εκτεταμένο

σχεδιασμό.  Μετά  την  τοποθέτηση  οι  ασύρματοι  κόμβοι  πρέπει  να  μπορούν  να

οργανωθούν  αυτόνομα  σε  ασύρματα  δίκτυα  επικοινωνιών.  Οι  ασύρματοι  κόμβοι

τροφοδοτούνται από μπαταρίες και αναμένεται να έχουν αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής

διότι στις περισσότερες εφαρμογές είναι δύσκολή ή και αδύνατη η επαναφόρτιση τους.

Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων χαρακτηρίζονται από πυκνή ανάπτυξη των κόμβων,

αναξιοπιστία των κόμβων λόγω τροφοδοσίας από μπαταρίες, και περιορισμούς ως προς

την μνήμη και την υπολογιστική τους ισχύ. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι

περιορισμοί αποτελούν νέες προκλήσεις στην ανάπτυξη και στις εφαρμογές των δικτύων

αισθητήρων. 

Εξαιτίας  των  ενεργειακών  περιορισμών  μεγάλου  αριθμού  πυκνά  τοποθετημένων

αισθητήρων, απαιτείται ένα σύνολο πρωτοκόλλων δικτύου για την εφαρμογή διαφόρων

λειτουργιών ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου, όπως ο συγχρονισμός, ο εντοπισμός

των  κόμβων  και  η  ασφάλεια  του  δικτύου.  Τα  κλασικά  πρωτόκολλα  δικτύου

παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις όταν εφαρμόζονται σε δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

κυρίως  εξαιτίας  των  ενεργειακών  περιορισμών  αυτών  των  δικτύων.  Η  τεχνική  της

υπερχείλισης για παράδειγμα, στην οποία κάποιος κόμβος αναμεταδίδει δεδομένα και

πακέτα  ελέγχου που έλαβε προς  το υπόλοιπο δίκτυο.  Η διαδικασία  αυτή συνεχίζεται

επαναλαμβανόμενα έως ότου τα δεδομένα φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς καμία

μέριμνα για την κατανάλωση ενέργειας. Σαν αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα

ασύρματων  αισθητήρων  προκαλεί  προβλήματα  επικάλυψης  και  κατάρρευσης  του
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δικτύου. Δεδομένου ότι η υπερχείλιση είναι μια τυφλή τεχνική, είναι δυνατόν διπλότυπα

πακέτα να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στο δίκτυο με αποτέλεσμα οι αισθητήρες να

λάβουν τα διπλότυπα πακέτα οδηγώντας το δίκτυο σε κατάρρευση. Επίσης όταν δύο

αισθητήρες κάνουν μετρήσεις στη ίδια περιοχή και μεταδίδουν τα δεδομένα τους την ίδια

χρονική  στιγμή,  οι  γειτονικοί  τους  κόμβοι  λαμβάνουν  διπλότυπα  πακέτα.  Για  να

ξεπεραστούν  οι  ελλείψεις  της  υπερχείλισης,  μια  άλλη  τεχνική  γνωστή  ως  gossiping

μπορεί  να  εφαρμοστεί.  Στην  τεχνική  αυτή,  όταν  ένας  κόμβος  λάβει  ένα  πακέτο

δεδομένων επιλέγει τυχαία κάποιον γειτονικό του για να το αποστείλει. Η ίδια διαδικασία

συνεχίζεται μέχρι όλοι οι κόμβοι του δικτύου να λάβουν το πακέτο. Με την χρήση της

τεχνικής  gossiping, κάθε αισθητήρας λαμβάνει  μόνο ένα αντίγραφο του πακέτου που

αποστέλλεται.  Μολονότι  με  την  τεχνική  gossiping αντιμετωπίζεται  το  πρόβλημα  της

κατάρρευσης,  εισάγεται  σημαντική καθυστέρηση στη διάδοση του πακέτου σε όλους

τους κόμβους του δικτύου. Αυτά τα προβλήματα αυξάνονται σημαντικά με την αύξηση

του πλήθους των κόμβων του δικτύου. Παρακάτω παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τις

εφαρμογές των δικτύων ασύρματων αισθητήρων, τα χαρακτηριστικά τους, τους στόχους

κατά  τον  σχεδιασμό  τους,  την  αρχιτεκτονική  τους  (τοπολογία),  τα  πρωτόκολλα

επικοινωνίας και δρομολόγησης τους και κάποια θέματα ασφαλείας τους.

 3.1  Εφαρμογές των δικτύων ασύρματων αισθητήρων 

Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών οι

οποίες διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις και  τα χαρακτηριστικά τους [8].  Τα δίκτυα

ασύρματων αισθητήρων μπορούν να εφαρμοστούν σε τομείς όπως η παρακολούθηση και

επίβλεψη περιβάλλοντος, διαχείριση κρίσεων, θεομηνίες, ανίχνευση επικίνδυνων υλικών

όπως  τα  εκρηκτικά,  ανίχνευση  ραδιενέργειας,  παρακολούθηση  ασθενών,

παρακολούθηση φάλαγγας οχημάτων ή νηοπομπής, ασφάλειας και επιτήρησης χώρων,

οικολογική παρακολούθηση, εντοπισμό ελαττωμάτων σε υπόγειες μεταλλικές υποδομές,

άμυνα  από  βιολογικές  απειλές,  παρακολούθηση  κρίσιμων  υποδομών,  υγειονομική

περίθαλψη  ασθενών,  αυτοματισμό  οικιακό  και  εργασιακού  χώρου,  παρακολούθηση

βιομηχανικών  διεργασιών,  έλεγχο κυκλοφορίας  σε οδικούς  άξονες  και  πολλές  άλλες.

Στον πίνακα 3 δίνεται μια κατηγοριοποίηση των εφαρμογών των δικτύων ασύρματων

αισθητήρων. 
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Πεδίο Εφαρμογές

Άμυνα

 Εγρήγορση στρατιωτικών περιοχών

 Ανίχνευση εχθρικών κινήσεων σε ξηρά ή θάλασσα

 Επιτήρηση πεδίου μάχης

Αντιμετώπιση κρίσεων

 Διαχείριση θεομηνιών 

 Ανιχνευτές νερού/πυρός

 Επίπεδο επικίνδυνων χημικών ή πυρκαγιές

Φυσικός κόσμος
 Παρακολούθηση οικοσυστημάτων

 Εξέταση αγροτικών και γεωργικών εφαρμογών

Ιατρική

 Αισθητήρες  ροής,  αναπνευστικός  ρυθμός,  ECG

(ηλεκτροκαρδιογράφημα),  οξύμετρα,  αρτηριακή  πίεση  και

μέτρηση κορεσμού οξυγόνου

 Παρακολούθηση θέσης και της κατάστασης υγείας ασθενών

Βιομηχανία

 Έλεγχος  βιομηχανικών  διεργασιών  και  βιομηχανικός

αυτοματισμός

 Παρακολούθηση και έλεγχος βιομηχανικού εξοπλισμού

 Παρακολούθηση κατάστασης μηχανημάτων

Οικιακά δίκτυα
 Οικιακές συσκευές, ενημέρωση τοποθεσίας (Bluetooth)

 Εντοπισμός προσώπων

Αυτοκινητοβιομηχανία

 Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

 Ενεργή κινητικότητα

 Συντονισμένος εντοπισμός οχημάτων

Παρακολούθηση πεδίου

 Ανίχνευση εχθρικής εισβολής

 Φύλαξη περιμέτρου αγωγών αερίου ή πετρελαίου

 Ανίχνευση παρουσίας οχημάτων

Πίνακας 3: Εφαρμογές των δικτύων ασύρματων αισθητήρων [8]
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 3.1.1 Παραδείγματα εφαρμογών 

Στην  εργασία  των  Puccineli και  Haenggi [9]  γίνεται  εκτενής  αναφορά  σε  διάφορα

παραδείγματα  εφαρμογών  των  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων  από  μεγάλους

οργανισμούς. Ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι αυτό μιας ακτής

της  πολιτείας  Maine των  ΗΠΑ  στο   Great Duck Island.  Με  την  συμμετοχή  του

πανεπιστημίου   Berkeley της  Καλιφόρνια  και  του  κολεγίου  του  Ατλαντικού,

αναπτύχθηκε  ένα  δίκτυο  περιβαλλοντικής  παρακολούθησης  αποτελούμενο  από

διάφορους αισθητήρες Berkeley motes (ασύρματοι αισθητήρες κατασκευασμένοι από το

Berkeley).  Οι κόμβοι αποστέλλουν τα δεδομένα τους σε ένα σταθμό βάσης ο οποίος τα

διαθέτει  στο  διαδίκτυο.  Λόγω  της  ευαισθησίας  της  επίβλεψης  οικότοπων  στην

ανθρώπινη  παρουσία,  η  ανάπτυξη  ενός  δικτύου  αισθητήρων  προσφέρει  μια  μη

επεμβατική  προσέγγιση  και  ένα  αξιοπρόσεκτο  βαθμό  ανάλυσης  στην  συλλογή

δεδομένων.   Παρόμοιο έργο είναι το  Pods του πανεπιστημίου της Χαβάη, στο οποίο

διάφορα  περιβαλλοντικά  δεδομένα  (θερμοκρασία,  ένταση  φωτός,  ταχύτητα  ανέμου,

σχετική  υγρασία  και  βροχόπτωση)  συλλέγονται  από  ένα  δίκτυο  αισθητήρων  με

ενσωματωμένες μονάδες επικοινωνίας. Το δίκτυο έχει εγκατασταθεί σε εθνικό πάρκο της

Χαβάη και κύριο μέλημα των ερευνητών σε αυτή την περίπτωση ήταν η απόκρυψη των

αισθητήρων  από  τα  περίεργα  βλέμματα  των  τουριστών.  Στο  έργο  Zebranet του

πανεπιστημίου  Princeton,  δημιουργήθηκε  ένα  δυναμικό  δίκτυο  αισθητήρων,  με  την

τοποθέτηση ειδικών περιλαιμίων, εφοδιασμένων με ένα χαμηλής ισχύος σύστημα GPS,

σε ζέβρες με σκοπό την παρακολούθηση των κινήσεων και της συμπεριφοράς τους. Το

δίκτυο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε περιβάλλον χωρίς συγκεκριμένη υποδομή και

χρησιμοποιεί  την τεχνική  peer-to-peer για την ανταλλαγή πληροφοριών. Με αυτό τον

τρόπο  δημιουργούνται  πλεονασματικές  βάσεις  δεδομένων  και  οι  ερευνητές  δεν

χρειάζεται να συναντήσουν παρά λίγες μόνο ζέβρες για να συλλέξουν όλα τα δεδομένα. 

Τα δίκτυα αισθητήρων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και

μελέτη  φυσικών  φαινομένων  στα  οποία  είναι  αδύνατη  η  ανθρώπινη  παρουσία  όπως

τυφώνες και δασικές πυρκαγιές. Τα πανεπιστήμια  Harvard University,  New Hampshire

και  North Carolina ανέπτυξαν  ένα  δίκτυο  αισθητήρων  για  την  παρακολούθηση  των

εκρήξεων του ενεργού ηφαιστείου  Tungurahua στον Κεντρικό Ισημερινό.  Ένα δίκτυο

από  Berkeley motes παρακολούθησε  τα  υποηχητικά  σήματα  κατά  την  διάρκεια  των

εκρήξεων και τα δεδομένα μεταδόθηκαν μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης 9 χιλιομέτρων

σε ένα σταθμό βάσης στο παρατηρητήριο του ηφαιστείου. Ο ασύρματος αμπελώνας της

Intel [40] είναι ένα παράδειγμα απανταχού χρήσης υπολογιστή (Ubiquitous computing)
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για παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή το δίκτυο

συλλέγει και ερμηνεύει δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί για την λήψη αποφάσεων που

αφορούν  την  ύπαρξη  παρασίτων  και  την  χρήση  του  κατάλληλου  εντομοκτόνου.  Η

συλλογή δεδομένων βασίζεται σε ‘μουλάρια δεδομένων’ (data mules), μικρές συσκευές

που μεταφέρονται  από ανθρώπους  (ή σκύλους),   επικοινωνούν  με  τους  κόμβους  και

συλλέγουν δεδομένα. Στο έργο αυτό η προσοχή μετατίθεται από την αξιόπιστη συλλογή

δεδομένων στην ενεργό λήψη αποφάσεων βάσει των συγκεντρωμένων πληροφοριών.

Τα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον έλεγχο της ανθρώπινης

συμπεριφοράς. Στο έργο  Smart Kindergarten (έξυπνος παιδότοπος) του πανεπιστημίου

UCLA,  ασύρματα  δικτυωμένα,  εφοδιασμένα  με  αισθητήρες  παιγνίδια  και  άλλα

αντικείμενα  της  αίθουσας  διδασκαλίας,  επιβλέπουν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  των

μαθητών και διευκολύνουν την ανενόχλητη παρακολούθηση από τον δάσκαλο. 

Η ιατρική έρευνα και η υγειονομική περίθαλψη μπορούν να ωφεληθούν από τα δίκτυα

αισθητήρων: η παρακολούθηση ζωτικών σημάτων και η αναγνώριση ατυχήματος είναι

πολύ συχνές εφαρμογές. Ένα σημαντικό θέμα είναι η φροντίδα ηλικιωμένων, ειδικά εάν

αυτοί πάσχουν από γεροντική άννοια: ένα δίκτυο αισθητήρων και ενεργοποιητών μπορεί

να  τους  παρακολουθεί  και  να  τους  βοηθά  στην  καθημερινή  τους  ρουτίνα.  Έξυπνες

συσκευές και  εφαρμογές μπορούν να τους βοηθήσουν στην οργάνωση της ζωής τους

υπενθυμίζοντας τα γεύματα και την φαρμακευτική τους αγωγή. Αισθητήρες μπορούν να

χρησιμοποιηθούν  για την σύλληψη ζωτικών σημάτων ασθενών και  την αναμετάδοση

τους σε υπολογιστές χειρός  του ιατρικού προσωπικού και  φορετοί ασύρματοι  κόμβοι

μπορούν να έχουν αποθηκευμένα δεδομένα του ασθενούς  όπως στοιχεία ταυτότητας,

ιστορικό  και  θεραπείες.  Το  πανεπιστήμιο  Harvard σε  συνεργασία  με  το  School of

Medicine του πανεπιστημίου της Βοστώνης, αναπτύσσουν το  CodeBlue, μια υποδομή

σχεδιασμένη να υποστηρίζει ασύρματους ιατρικούς αισθητήρες,  PDAs,  PCs και άλλες

συσκευές  που  μπορεί  αν  χρησιμοποιηθούν  για  την  παρακολούθηση  και  θεραπεία

ασθενών. Από απόψεως υλικού, η ερευνητική ομάδα έχει δημιουργήσει το  Vital Dust,

μια ομάδα συσκευών βασισμένη στην πλατφόρμα  MICA2 (ένα από τα δημοφιλέστερα

μέλη  της  οικογένειας  Berkeley motes),  που  συλλέγει  δεδομένα  καρδιακού  ρυθμού,

κορεσμού οξυγόνου και  ηλεκτροκαρδιογραφήματος (EKG data) και τα μεταδίδει μέσω

ενός μέσης εμβέλειας (100 μέτρων) ασύρματο δίκτυο προς ένα PDA.

Μια  ενδιαφέρουσα  εφαρμογή  στην  αρχιτεκτονική  είναι  τα  έξυπνα  κτίρια  (Smart

Buildings): δίκτυα ασύρματων αισθητήρων και ενεργοποιητών εγκατεστημένα σε κτίρια,

επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κτιρίων βελτιώνοντας τις συνθήκες
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διαβίωσης και ελαττώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο για παράδειγμα

της θερμοκρασίας και της ροής του αέρα.

Οι  στρατιωτικές  εφαρμογές  είναι  πολλές.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  το

αυτοθεραπευόμενο  ναρκοπέδιο  της  DARPA (DARPA’s self-healing minefield),  ένα

δίκτυο αισθητήρων με χαρακτηριστικά αυτοοργάνωσης, που χρησιμοποιεί  peer-to-peer

επικοινωνία  μεταξύ  αντιαρματικών  ναρκών,  σαν  απάντηση  σε  επιθέσεις,  για  την

ανακατανομή των ναρκών,  με  αποτέλεσμα να δυσχεραίνει  την πρόοδο των εχθρικών

στρατευμάτων. Ο αστικός πόλεμος είναι μια ακόμη εφαρμογή των δικτύων αισθητήρων.

Ένα πλήθος κόμβων μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα αστικό τοπίο με σκοπό την ανίχνευση

χημικών επιθέσεων και την παρακολούθηση εχθρικών κινήσεων. Το PinPtr είναι ένα ad

hoc δίκτυο ακουστικών αισθητήρων του πανεπιστημίου του Vanderbilt για τον εντοπισμό

ελεύθερων σκοπευτών. Το δίκτυο ανιχνεύει  την έκρηξη στην κάνη του όπλου και  το

ακουστικό κύμα που προέρχεται από τον ήχο του πυροβολισμού. Οι χρόνοι άφιξης των

ακουστικών  συμβάντων  σε  διαφορετικούς  αισθητήρες  χρησιμοποιούνται  για  την

εκτίμηση της θέσης του ελεύθερου σκοπευτή και  αποστέλλονται  στον σταθμό βάσης

μέσω ειδικής εφαρμογής συνάθροισης δεδομένων και δρομολόγησης. 

Περισσότερο ειρηνική είναι η προσπάθεια του πανεπιστημίου Carnegie Mellon και της

Intel για τον σχεδιασμό του IrisNet (Internet-scale Resource-Intensive Sensor Network

Services), μια αρχιτεκτονική για ένα παγκόσμιο ιστό αισθητήρων βασισμένη σε σύνηθες

υπολογιστικό  υλικό  όπως  PCs συνδεδεμένα  στο  διαδίκτυο  και  χαμηλού  κόστους

αισθητήριο υλικό όπως  web κάμερες. Η διεπαφή δικτύου ενός  PC αντιλαμβάνεται το

εικονικό  περιβάλλον  ενός  τοπικού  δικτύου  LAN ή  το  διαδίκτυο  παρά  ένα  φυσικό

περιβάλλον.  Με μια  αρχιτεκτονική  βασισμένη  στην  ιδέα  μιας  κατανεμημένης  βάσης

δεδομένων,  το  υλικό  αυτό  μπορεί  να  οργανωθεί  σαν  ένα  παγκόσμιο σύστημα

αισθητήρων που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών.

 3.2  Χαρακτηριστικά των δικτύων ασύρματων αισθητήρων

Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων παρουσιάζουν κάποια μοναδικά χαρακτηριστικα και

περιορισμούς σε σχέση με τα κλασικά ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών όπως τα κινητά ad

hoc δίκτυα  (mobile ad hoc network –  MANET)  και  τα  κυψελοειδή  συστήματα.  Οι

ιδιαιτερότητες αυτές είναι [10]: 

Πυκνότερη  ανάπτυξη των  κόμβων:  Οι  ασύρματοι  αισθητήρες  είναι  συνήθως  πολύ

πυκνά τοποθετημένοι λόγω της μικρής τους εμβέλειας.
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Ασύρματοι  κόμβοι  τροφοδοτούμενοι  από  μπαταρία:  Οι  ασύρματοι  κόμβοι

τροφοδοτούνται συνήθως από μπαταρίες και είναι τοποθετημένοι σε περιβάλλοντα όπου

είναι δύσκολη ή και αδύνατη η αλλαγή ή η φόρτιση των μπαταριών.

Σοβαροί  ενεργειακοί,  υπολογιστικοί  και  αποθηκευτικοί  περιορισμοί:  λόγω

κατασκευής  και  τροφοδοσίας  από  μπαταρίες,  οι  ασύρματοι  αισθητήρες  έχουν  πολύ

περιορισμένες ενεργειακές, υπολογιστικές και αποθηκευτικές ικανότητες. 

Αυτορύθμιση: Οι  ασύρματοι  κόμβοι  τοποθετούνται  συνήθως  τυχαία  και αυτόνομα

διαμορφώνουν ένα δίκτυο επικοινωνιών.

Αναξιόπιστοι ασύρματοι κόμβοι: Οι ασύρματοι κόμβοι είναι επιρρεπείς σε βλάβες και

αστοχίες  λόγω  της  ανάπτυξης  των  δικτύων  σε  σκληρά  και  εχθρικά  περιβάλλοντα

(υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία κτλ).

Πλεονασμός  δεδομένων:  Στα  περισσότερα  ασύρματα  δίκτυα  αισθητήρων,  οι  κόμβοι

είναι  πυκνά  διατεταγμένοι  σε  μια  περιοχή  ενδιαφέροντος  και  συνεργάζονται  για  να

επιτύχουν  τον  κοινό  τους  στόχο  (μέτρηση,  ανίχνευση  κτλ).  Πολλές  φορές  μια

συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από πολλαπλούς αισθητήρες οπότε τα δεδομένα που

ανιχνεύονται έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης ή πλεονασμού.

Εξειδικευμένη εφαρμογή:  Ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων συνήθως σχεδιάζεται

και αναπτύσσεται για κάποια ειδική εφαρμογή. Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις του δικτύου

αλλάζουν ανάλογα με την εφαρμογή.

Πολλά προς ένα  μοντέλο μετάδοσης δεδομένων: Στα περισσότερα δίκτυα ασύρματων

αισθητήρων,  τα  δεδομένα  από  τους  αισθητήρες  κατευθύνονται  από  πολλούς

κόμβους-πηγές  σε ένα  συγκεκριμένο  σταθμό  βάσης  παρουσιάζοντας  πολλά προς  ένα

μοντέλο μετάδοσης δεδομένων.

Συχνή αλλαγή τοπολογίας: Η τοπολογία του δικτύου αλλάζει συχνά εξαιτίας αστοχιών,

βλαβών,  εξάντλησης  ενέργειας,  προσθήκης  ή αφαίρεσης  κόμβων ή  εξασθένησης  του

ασύρματου καναλιού.
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 3.3  Σχεδιαστικοί στόχοι του δικτύου

Τα  περισσότερα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  είναι  σχεδιασμένα  ειδικά  για  την

συγκεκριμένες  εφαρμογές.  Οι  κυριότεροι  στόχοι  κατά  τον  σχεδιασμό  τους  είναι  οι

παρακάτω [10]:

Κόμβοι  μικρού  μεγέθους:  Λόγω  της  τοποθέτησης  συνήθως  μεγάλου  αριθμού

ασύρματων αισθητήρων σε εχθρικά περιβάλλοντα, η μείωση του μεγέθους των κόμβων

διευκολύνει την τοποθέτηση τους όπως επίσης ελαττώνει την κατανάλωση ενέργειας και

το κόστος κάθε κόμβου.

  

Χαμηλό  κόστος  κόμβου:  Οι  ασύρματοι  αισθητήρες  επίσης  λόγω  της  συνήθους

τοποθέτησης  μεγάλου  αριθμού  σε  εχθρικά  περιβάλλοντα  δεν  μπορούν  να

επαναχρησιμοποιηθούν. Η ελάττωση του κόστους κάθε κόμβου είναι σημαντική καθώς

αυτή συνεπάγεται και την μείωση του κόστους όλου του δικτύου.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Εφόσον οι κόμβοι τροφοδοτούνται από μπαταρίες και

πολύ συχνά είναι δύσκολη ή και αδύνατη η φόρτιση ή η αλλαγή των μπαταριών, είναι

κρίσιμης σημασίας η ελάττωση της κατανάλωσης κάθε κόμβου έτσι ώστε να επιμηκυνθεί

η διάρκεια ζωής κάθε κόμβου αλλά και ολόκληρου του δικτύου.

Επεκτασιμότητα:  Εφόσον ο αριθμός των κόμβων σε δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

είναι της τάξης των δεκάδων, εκατοντάδων ή και χιλιάδων, τα πρωτόκολλα δικτύου τους

πρέπει να είναι προσαρμόσιμα σε διαφορετικά μεγέθη δικτύου.

Αξιοπιστία: Τα πρωτόκολλα δικτύου για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων πρέπει να είναι

εφοδιασμένα με μηχανισμούς ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων για να εξασφαλίζουν

την  αξιόπιστη  μετάδοση  δεδομένων  μέσω  θορυβωδών,  επιρρεπών  σε  σφάλματα  και

χρονικά μεταβαλλόμενων ασύρματων διαύλων.

Αυτό-διαμόρφωση: Στα δίκτυα αισθητήρων, μόλις τοποθετηθούν οι κόμβοι πρέπει να

μπορούν αυτόνομα να οργανωθούν σε ένα δίκτυο επικοινωνιών και να επαναρυθμίσουν

τις συνδέσεις τους σε περιπτώσεις αλλαγής τοπολογίας και αστοχιών των κόμβων.
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Προσαρμοστικότητα: Τα πρωτόκολλα των δικτύων ασύρματων αισθητήρων πρέπει να

μπορούν  να  προσαρμόζονται  σε  αλλαγές  πυκνότητας  ή  τοπολογίας  του  δικτύου  που

οφείλονται σε αστοχία, προσθήκη ή μετακίνηση κόμβων.

Αξιοποίηση διαύλου: Λόγω του περιορισμένου εύρους ζώνης των δικτύων αισθητήρων,

τα πρωτόκολλα επικοινωνίας  τους πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυτό το

εύρος για την πλήρη αξιοποίηση του διαύλου επικοινωνίας.

Ανοχή σε σφάλματα: Οι ασύρματοι αισθητήρες είναι επιρρεπείς σε σφάλματα λόγω της

τοποθέτησης τους σε εχθρικά περιβάλλοντα λειτουργίας χωρίς επίβλεψη. Πρέπει λοιπόν

να έχουν δυνατότητες αυτοελέγχου, αυτοεπισκευής και αυτοβαθμονόμησης.

Ασφάλεια: Σε ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί

μηχανισμοί  προστασίας  των  δεδομένων  από  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  ή

κακόβουλες επιθέσεις. 

Υποστήριξη QoS: Οι διάφορες εφαρμογές των δικτύων ασύρματων αισθητήρων  έχουν

διαφορετικές  QoS απαιτήσεις  ως προς την καθυστέρηση παράδοσης και την απώλεια

δεδομένων.  Κατά  τον  σχεδιασμό  των  πρωτοκόλλων  δικτύου  πρέπει  να  λαμβάνονται

υπόψη οι διάφορες QoS απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

 3.4  Φυσικό επίπεδο
Το φυσικό επίπεδο είναι  η διεπαφή για  μετάδοση ροής ψηφίων (bit streams) από το

φυσικό μέσο επικοινωνίας. Είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με το επίπεδο MAC,

την εκπομπή, την λήψη και την διαμόρφωση. Μεγάλης σημασίας είναι η αλληλεπίδραση

μεταξύ φυσικού επιπέδου και επιπέδου MAC εξαιτίας του υψηλού και μεταβαλλόμενου

με τον χρόνο ρυθμού σφαλμάτων που παρουσιάζει το ασύρματο μέσο μετάδοσης. Το

επίπεδο  MAC αλληλεπιδρά  με  το  φυσικό  επίπεδο  για  να  ανιχνεύσει  και  να

αποκαταστήσει σφάλματα, για τον διαμοιρασμό της μετάδοσης και πληροφοριών για το

ασύρματο  κανάλι  με  σκοπό  την  επίτευξη  υψηλότερης  απόδοσης  και  την  καλύτερη

εκμετάλλευση των πόρων του δικτύου. 

Η ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αύξηση της διάρκειας ζωής του δικτύου

ασύρματων αισθητήρων ξεκινά από το φυσικό επίπεδο. Η ενέργεια καταναλώνεται για

την λειτουργία του κυκλώματος πομποδέκτη, η οποία είναι σταθερή, και την μετάδοση
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δεδομένων,  η  οποία  μεταβάλλεται  ανάλογα  με  τις  απώλειες  του  καναλιού,  τις

παρεμβολές και την απόσταση της μετάδοσης. Υπάρχει ένας συμβιβασμός μεταξύ ισχύος

μετάδοσης και ρυθμού σφαλμάτων. Απαιτείται κατάλληλη επιλογή της ισχύος μετάδοσης

για  την  ελάττωση  των  απωλειών  ενέργειας  και  την  αποδοτικότερη  λειτουργία  του

δικτύου.  Επίσης  απαιτείται  διαμόρφωση για την μετάδοση των δεδομένων μέσω του

ασύρματου καναλιού και έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη διαμορφώσεων με σκοπό την

επίτευξη υψηλών πιθανοτήτων επιτυχών μεταδόσεων σε διαφορετικές  συνθήκες.  Μια

ενεργειακά αποδοτική διαμόρφωση ελαττώνει την κατανάλωση ενέργειας της μετάδοσης

αλλά  και  του  κυκλώματος  του  πομποδέκτη.  Σε  διάφορες  έρευνες  αναλύονται  οι

κυριότερες απαιτήσεις από το φυσικό επίπεδο που είναι η χαμηλή ισχύς του πομποδέκτη,

τα συστήματα μετάδοσης που λαμβάνουν υπόψη την ισχύ  και η διαμόρφωση.    

Το  φυσικό  επίπεδο  των  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων  πρέπει  να  ικανοποιεί  τις

απαιτήσεις  αυτών των δικτύων.  Ο  Wong [11]  αναλύει  τις  απαιτήσεις  από το φυσικό

επίπεδο με έμφαση στις ψηφιακές επικοινωνίες και την υπάρχουσα τεχνολογία υλικού. Ο

πομποδέκτης πρέπει να έχει μικρό μέγεθος διότι και  το μέγεθος του αισθητήρα είναι

μικρό. Επίσης ο πομποδέκτης πρέπει να είναι φθηνός διότι απαιτούνται εκατοντάδες ή

και  χιλιάδες  για  ένα  δίκτυο.  Το κόστος  του  δικτύου  ελαττώνεται  σημαντικά  με  την

επαναχρησιμοποίηση  των  πομποδεκτών.  Ως  προς  την  κατανάλωση  ενέργειας,  ο

πομποδέκτης  πρέπει  να  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  κατανάλωσης.  Σημαντικές  είναι  οι

εκτιμήσεις για την χρήση ή όχι υπάρχοντος υλικού. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του

δικτύου  αισθητήρων,  υπάρχουν  συμβιβασμοί  στους  πομποδέκτες  που  αφορούν  την

κατανάλωση, το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, τα σφάλματα, την απόσταση μετάδοσης

και την αξιοπιστία. Άλλες απαιτήσεις του φυσικού επιπέδου που πρέπει να λαμβάνονται

υπόψη  είναι  οι  παρεμβολές,  ο  συγχρονισμός  και  η  δυνατότητα  πολυεκπομπών.  Οι

παρεμβολές μεταξύ των ασύρματων κόμβων σε ένα πυκνό δίκτυο είναι αναπόφευκτες

και αντιμετωπίζονται με την ελάττωση της ισχύος εκπομπής κάθε κόμβου αλλά και με

συγχρονισμό μεταξύ φυσικού επιπέδου και επιπέδου σύνδεσης, και μεταξύ των κόμβων

ώστε να μην εκπέμπουν όλοι μαζί. Τέλος, οι πομποδέκτες με δυνατότητα πολυεκπομπής

είναι  χρήσιμοι  για  την  μετάδοση  δεδομένων  σε  πολλούς  κόμβους  ταυτόχρονα  όταν

απαιτείται η λήψη ων δεδομένων μόνο από συγκεκριμένους κόμβους. 

 3.4.1 Επιλογή εύρους ζώνης

Στα δίκτυα αισθητήρων χρησιμοποιούνται τρεις τεχνολογίες φυσικού επιπέδου ως προς

το εύρος ζώνης: στενής ζώνης (narrow band), ευρέως φάσματος (spread-spectrum) και
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υπερ-ευρυζωνική (ultra-wideband). Στη στενής ζώνης χρησιμοποιούνται πομποδέκτες με

εύρος ζώνης της  τάξης του ρυθμού μεταφοράς συμβόλων. Η τεχνολογία στενής ζώνης

εστιάζει  στην  αποδοτικότητα  του  εύρους  ζώνης,  ένα  μέτρο  του  ρυθμού  μετάδοσης

δεδομένων σε σχέση με το συνολικό εύρος του καναλιού. Στην ευρέως φάσματος, το

σήμα  εξαπλώνεται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  συχνοτήτων.  Η  συνάρτηση  εξάπλωσης  που

χρησιμοποιείται για να καθορίσει το εύρος ζώνης είναι ανεξάρτητη του μηνύματος. Η

τεχνολογία ευρέως φάσματος ελαττώνει την κατανάλωση ενώ ταυτόχρονα επικοινωνεί

πολύ αποδοτικά. Είναι πιο εύρωστη σε παρεμβολές και σε βλάβες καναλιών πολλαπλών

διαδρομών.  Σε  σύγκριση με  την  ευρέως  φάσματος,  η  υπερ-ευρυζωνική  χρησιμοποιεί

μεγαλύτερο εύρος ζώνης, της τάξης των  GHz. Η υπερ-ευρυζωνική εξαπλώνει το σήμα

στο  μεγάλο  εύρος  με  αποτέλεσμα  οι  παρεμβολές  με  άλλους  πομποδέκτες  να  είναι

αμελητέες. Όπως και στην ευρέως φάσματος, η επικοινωνία γίνεται με μικρή ισχύ.

Η σύγκριση των τριών τεχνολογιών αποδεικνύει ότι η τεχνολογία ευρέως φάσματος είναι

η  καταλληλότερη  για  δίκτυα  αισθητήρων.  Η  στενής  ζώνης  βελτιστοποιεί  μόνο  την

αποδοτικότητα του εύρους ζώνης αλλά είναι πιο ευαίσθητη σε παρεμβολές και δεν έχει

την  δυνατότητα  πολυεκπομπών.  Η  υπερ-ευρυζωνική,  όπως  και  η  ευρέως  φάσματος

συμβιβάζεται μεταξύ εύρους και εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτεί όμως ακόμη αρκετή

έρευνα για την καλύτερη κατανόηση και  εκμετάλλευση της.  Στην ευρέως φάσματος,

ανάλογα με τον τύπο της, υπάρχει καλός συγχρονισμός και δυνατότητα πολυεκπομπών

με τους κατάλληλους ψευδοτυχαίους κώδικες. 

 3.4.2 Αρχιτεκτονική πομποδεκτών

Βασική απαίτηση από το φυσικό επίπεδο είναι η ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας

μέσω  λειτουργιών  χαμηλής  ισχύος.  Η  κατανάλωση  οφείλεται  στην  λειτουργία  των

πομποδεκτών  και  στην  μετάδοση  των  δεδομένων.  Η  εκκίνηση  ενός  πομπού  απαιτεί

χρόνο  και  ενέργεια,  πολλές  φορές  μεγαλύτερη  από  την  πραγματική  μετάδοση.  Για

πομποδέκτες  οι  οποίοι  μεταβαίνουν  από  την  κατάσταση  αναμονής  στην  ενεργό

κατάσταση απαιτείται αρχιτεκτονική ταχείας εκκίνησης για την ελάττωση του χρόνου

και της ενέργειας που απαιτείται. 

Μια από τις αρχιτεκτονικές είναι η σύνθεση συχνότητας FN με διαμορφωτή ΣΔ [12]. Σε

αυτήν προτείνεται  ένας πομπός που βασίζεται  σε συνθέτη συχνοτήτων κλάσματος Ν

(FN)  με  διαμορφωτή  ΣΔ.  Επιτυγχάνεται  ταχεία  εκκίνηση  και  ρυθμοί  μετάδοσης

δεδομένων μέσω αύξησης του εύρους ζώνης του βρόχου. Κάθε πηγή θορύβου από τον

συνθέτη συχνοτήτων και τον διαμορφωτή περνά από διαφορετικά χαρακτηριστικά του

26



βρόχου. Με την προσαρμογή του εύρους ζώνης του βρόχου επιτυγχάνεται ελάττωση της

κατανάλωσης ενέργειας.

Άλλη μια αρχιτεκτονική είναι η WiseNet η οποία όπως και αρκετές άλλες λειτουργούν

με  χαμηλή  τάση  σε  μια  προσπάθεια  ελάττωσης  της  κατανάλωσης.  Η  WiseNet

χρησιμοποιεί έναν αποκλειστικό πομποδέκτη κύκλου λειτουργίας (duty-cycle radio) και

ένα πρωτόκολλο MAC χαμηλής ισχύος (WiseMAC). Για να βελτιστοποιήσει τον χρόνο

εκκίνησης και να εξοικονομήσει ενέργεια, το σύστημα αφυπνίζει τα διάφορα τμήματα

του πομπού με μια ακολουθία. Τα χαμηλής ισχύος βασικά κυκλώματα εκκινούν πριν τα

κυκλώματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ο χρόνος εκκίνησης ποικίλει αντιστρόφως ανάλογα

με την συχνότητα λειτουργίας.

 3.4.3 Διαμορφώσεις 

Η  ενεργειακή  απόδοση  των  ασύρματων  αισθητήρων  επηρεάζεται  από  το  σύστημα

διαμόρφωσης των πομποδεκτών τους και απαιτούνται ενεργειακά αποδοτικά συστήματα

διαμόρφωσης  για  την  ελάττωση  της  κατανάλωσης  ενέργειας.  Μερικά  από  αυτά  τα

συστήματα είναι τα παρακάτω.

Δυαδική και Μ-αδική διαμόρφωση (Binary and M-ary modulation): Μια σύγκριση

μεταξύ  δυαδικής  και  Μ-αδικής  (πολυεπίπεδης  –  M-ary)  διαμόρφωσης  γίνεται  στην

εργασία  [13].  Στην  M-ary διαμόρφωση  μεταδίδονται  σύμβολα  από  ένα  σύνολο  M

διαφορετικών  κυματομορφών  ενώ  η  δυαδική  διαμόρφωση  χρησιμοποιεί  μόνο  δύο

διαφορετικές κυματομορφές. Για την διαμόρφωση M-ary αποστέλλονται log2M bits ανά

δείγμα. Αποδεικνύεται ότι η διαμόρφωση M-ary είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την

δυαδική όταν ο χρόνος εκκίνησης του πομποδέκτη είναι μικρός και η RF ισχύς εξόδου

του είναι χαμηλή. Για μεγάλες τιμές του  M, η διαμόρφωση  M-FSK (M-ary frequency

shift keying,  μέθοδος  ψηφιακής  διαμόρφωσης όπου η πληροφορία  μεταφέρεται  στην

συχνότητα του  φέροντος  σήματος),  είναι  ενεργειακά αποδοτικότερη  από την  M-PSK

(M-ary phase shift keying, ψηφιακή διαμόρφωση όπου η πληροφορία μεταφέρεται στις

M διαφορετικές  τιμές  φάσεις  του  φέροντος)  και  την  M-QAM (M-ary quadrature

amplitude modulation, ψηφιακή διαμόρφωση όπου η πληροφορία μεταφέρεται στις  M

διαφορετικές τιμές φάσεις και  πλάτους του φέροντος) όταν το M είναι μεγαλύτερο του

οκτώ. Η διαμόρφωση  M-FSK δεν είναι τόσο αποδοτική για μικρά  M διότι απαιτείται

μεγαλύτερη RF ισχύς για να επιτευχθεί ο ίδιος ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων bit με τις

M-PSK και  M-QAM. Αντιθέτως για μεγάλες τιμές  M, ο λόγος σήματος προς θόρυβο
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(SNR) που απαιτείται στην M-FSK αυξάνεται με αργό ρυθμό κάνοντας την διαμόρφωση

ενεργειακά  αποδοτική.  Συγκριτικά  στις  διαμορφώσεις  M-PSK και  M-QAM,  ο

απαιτούμενος  SNR αυξάνεται πολύ γρήγορα όταν το  M είναι  μεγάλο, άρα η  M-FSK

είναι η καλύτερη συγκριτικά λύση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Βελτιστοποίηση διαμόρφωσης: Μια αναλυτική μελέτη των συμβιβασμών σε ενέργεια

μετάδοσης,  ενέργεια  κυκλωμάτων,  χρόνου  μετάδοσης  και  μεγέθους  του  σήματος

(constellation size)  για  κωδικοποιημένες  και  μη  κωδικοποιημένες  διαμορφώσεις

M-QAM και  M-FSK γίνεται στην εργασία [14]. Για μη κωδικοποιημένα συστήματα, η

βελτιστοποίηση του χρόνου μετάδοσης και των παραμέτρων της διαμόρφωσης επιφέρει

εξοικονόμηση ενέργειας.  Αποδεικνύεται  ότι  μπορεί  να επιτευχθεί  εξοικονόμηση μέχρι

και  80%  για  βελτιστοποιημένα  συστήματα.  Η  διαμόρφωση  M-QAM χωρίς

κωδικοποίηση είναι αποδοτικότερη σε εύρος ζώνης και ενέργεια από την M-FSK χωρίς

κωδικοποίηση, για εφαρμογές μικρής εμβέλειας. Η  M-FSK χωρίς κωδικοποίηση όμως

είναι  προτιμότερη  σε  εφαρμογές  με  περιορισμένη  ισχύ  διότι  απαιτεί  μικρότερη  ισχύ

μετάδοσης σε σχέση με την M-QAM. Σε κωδικοποιημένα συστήματα, η κωδικοποίηση

επιφέρει  οφέλη  τα  οποία  ποικίλουν  ανάλογα  με  την  απόσταση  μετάδοσης  και  το

σύστημα  διαμόρφωσης.  Σε  ένα  κωδικοποιημένο  M-QAM σύστημα,  η  κωδικοποίηση

αυξάνει  την  απόσταση  μετάδοσης  και  την  ενεργειακή  απόδοση.  Αντιθέτως  σε  ένα

σύστημα  M-FSK, η κωδικοποίηση ελαττώνει την κατανάλωση μόνο όταν η απόσταση

μετάδοσης είναι μεγάλη.

Energy-per-useful-bit metric (EPUB): Η EPUB [15] προτείνεται σαν μια μετρική για

την  βελτιστοποίηση  και  σύγκριση  διαφορετικών  φυσικών  επιπέδων  στα  δίκτυα

ασύρματων  αισθητήρων.  Η  EPUB επιτρέπει  την  σύγκριση  μεταξύ  διαφορετικών

φυσικών επιπέδων τα οποία έχουν παρόμοιο σχεδιασμό δικτύου, ίδιο πρότυπο καναλιού,

παρόμοια μέση απόσταση μετάδοσης, παρόμοιο ρυθμό εμφάνισης εσφαλμένων bit και

παρόμοιο σχεδιασμό MAC. Η  EPUB είναι μια συνάρτηση κόστους συγχρονισμού και

σχετικού  κόστους  χρήσης των πομπών και  των δεκτών.  Για την βελτιστοποίηση του

φυσικού επιπέδου πρέπει να μειωθεί η EPUB. Εξετάστηκε η επίδραση του συστήματος

διαμόρφωσης, της φέρουσας συχνότητας και του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων για να

καθοριστούν οι συμβιβασμοί  για την μείωση της EPUB. Αποδεικνύεται  τελικά ότι  η

αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, η ελάττωση της συχνότητας του φέροντος

σήματος και η χρήση απλών μορφών διαμόρφωσης ελαττώνουν σημαντικά την EPUB.
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 3.5  Τοπολογίες για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

Στα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  η  θέση  των  κόμβων  γίνεται  γνωστή  μετά  την

τοποθέτηση τους.  Η αρχιτεκτονική  της τοπολογίας  εξαρτάται  από το πλήθος και  τον

ρυθμό  μετάδοσης  των  προς  αποστολή  δεδομένων,  την  απόσταση  μετάδοσης  τους,

απαιτήσεις  ισχύος,  την κινητικότητα  των κόμβων και  άλλες  παρόμοιες  παραμέτρους.

Τρεις τύποι αρχιτεκτονικής τοπολογιών δικτύου είναι γνωστοί [16]:

Τοπολογία αστέρα: Η τοπολογία αστέρα είναι ένα σύστημα απλού βήματος (single-hop

system). Κάθε κόμβος συνδέεται απευθείας σε μια πύλη. Όλοι οι κόμβοι είναι ίδιοι και ο

σταθμός  βάσης  εξυπηρετεί  στην  επικοινωνία  δεδομένων.  Η  τοπολογία  αστέρα

χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και περιορίζεται από την απόσταση

μετάδοσης των πομποδεκτών.

Δενδροειδής τοπολογία συστάδων (Cluster tree): Η δενδροειδής τοπολογία συστάδων

διαιρεί το δίκτυο σε ομάδες που ονομάζονται συστάδες (clusters). Αυξάνει την απόσταση

που μπορεί να καλύψει ένα δίκτυο. Κάθε συστάδα έχει έναν επικεφαλή κόμβο (cluster

head)  και  έναν  ή  περισσότερους  κόμβους–μέλη.  Η  τοπολογία  αυτή  χρησιμοποιεί

δρομολόγηση πολλαπλών βημάτων (multihop) για την μετάδοση δεδομένων από τους

κόμβους προς το σταθμό βάσης. Μέσα στην συστάδα ένας κόμβος μεταδίδει δεδομένα

προς  κάποιο  κόμβο  υψηλοτέρου  επιπέδου  στην  ιεραρχία  δέντρου  και  έπειτα  στον

επικεφαλή της συστάδας ο οποίος αποστέλλει τα δεδομένα σε μια πύλη. Η πύλη με την

σειρά  της  μεταδίδει  τα  δεδομένα  σε  επόμενο  επίπεδο  έως  ότου  αυτά  φτάσουν  στο

σταθμό βάσης. Εάν κάποιος επικεφαλής κόμβος αστοχήσει, οι κόμβοι που εξαρτώνται

από  αυτόν  για  την  μετάδοση  των  δεδομένων  τους  προς  την  πύλη  θα  χάσουν  την

επικοινωνία τους με αυτή. Το κόστος επικοινωνίας μειώνεται σημαντικά με την χρήση

της συγκεκριμένης τοπολογίας. Η τοπολογία υποστηρίζει συνάθροιση δεδομένων μέσα

στο δίκτυο πράγμα που οδηγεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής του δικτύου.

Τοπολογίες πλέγματος (Mesh): Οι τοπολογίες πλέγματος είναι συστήματα πολλαπλών

βημάτων που επιτρέπουν την επικοινωνία ισότιμων κόμβων (peer-to-peer). Αυξάνει την

αξιοπιστία του δικτύου διότι οι κόμβοι έχουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποστολή

των δεδομένων τους σε περίπτωση αστοχίας κάποιων ενδιάμεσων κόμβων. Ο σταθμός

βάσης δεν εμπλέκεται στην επιλογή των διαδρομών μετάδοσης των δεδομένων. Όλοι οι
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κόμβοι  επιλέγουν  την  πιο  αξιόπιστη  διαδρομή  μεταξύ  διαθέσιμων  διαδρομών,

συνδεόμενος αυτόνομα με αρκετούς άλλους κόμβους. Ένα δίκτυο πλέγματος είναι πιο

αξιόπιστο και παρουσιάζει εξαιρετική ανοχή σε σφάλματα, είναι όμως πιο ενεργοβόρο

σε σχέση με δίκτυα τοπολογίας αστέρα και παρουσιάζει μεγαλύτερη καθυστέρηση διότι

τα δεδομένα πρέπει να αρκετά βήματα μέχρι να φτάσουν στην  πύλη.

Στην εικόνα 8 παρουσιάζονται  παραστατικά οι τρεις  τύποι τοπολογιών για τα δίκτυα

ασύρματων αισθητήρων.

Εικόνα 8: Παραστατική παρουσίαση τοπολογιών WSN [16]

 3.6  Λειτουργικά συστήματα 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικτύων ασύρματων αισθητήρων όπως η περιορισμένη

μνήμη και οι ελάχιστη υπολογιστική ισχύς, αποτελούν προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό

λειτουργικών  συστημάτων  για  αυτά  τα  δίκτυα  διαφοροποιώντας  τα  από  τα  κλασικά

λειτουργικά συστήματα.. Στην έρευνα των  Farooq και  Kunz [17] παρουσιάζονται και

εξετάζονται εκτενώς τα συνηθέστερα και αρτιότερα λειτουργικά συστήματα για δίκτυα

αισθητήρων από πολλές απόψεις όπως η αρχιτεκτονική, το μοντέλο προγραμματισμού,

διαχείριση μνήμης, κατανομή πόρων και αρκετές άλλες. 

Τα λειτουργικά αυτά συστήματα λειτουργούν  ως  διαχειριστές  πόρων για τα σύνθετα

δίκτυα  αισθητήρων.  Σε  ένα  τυπικό  υπολογιστικό  σύστημα  υπάρχουν  πόροι  όπως
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επεξεργαστές,  μνήμη,  μονάδες  αποθήκευσης,  συνδέσεις  δικτύου  κτλ.  Το λειτουργικό

σύστημα αναλαμβάνει την διαχείριση αυτών των πόρων μέσω των διαφόρων υπηρεσιών

του. Επίσης είναι υπεύθυνο για την χρονική (διάφορα προγράμματα χρησιμοποιούν με

προτεραιότητα  τους  πόρους)  και  χωρική  πολυπλεξία  (διάφορα  προγράμματα  έχουν

πρόσβαση σε μέρος των πόρων πολλές φορές ταυτόχρονα) των πόρων του συστήματος.

Η  έλλειψη  πόρων  των  ασύρματων  κόμβων  των  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων

επιβάλει  των  σχεδιασμό  των  λειτουργικών  τους  συστημάτων  μέσω  μιας  νέας

διαφορετικής προσέγγισης. 

 3.6.1 Σημαντικά σημεία στον σχεδιασμό λειτουργικών συστημάτων 

1.Αρχιτεκτονική

Η οργάνωση του λειτουργικού συστήματος αποτελεί την δομή του. Η αρχιτεκτονική του

λειτουργικού  συστήματος  επηρεάζει  το μέγεθος  του  kernel του όπως  επίσης  και  τον

τρόπο  που  αυτό  παρέχει  υπηρεσίες  στα  προγράμματα  εφαρμογών.  Οι  γνωστότερες

αρχιτεκτονικές  ΛΣ  είναι  η  μονολιθική  (monolithic architecture),  η  αρχιτεκτονική

micro-kernel, η αρχιτεκτονική εικονικής  μηχανής (virtual  machine architecture)  και  η

πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (layered architecture).

Ένα ΛΣ για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων πρέπει να έχει αρχιτεκτονική τέτοια που να

εξασφαλίζει  kernel μικρού μεγέθους άρα και μικρό αποτύπωμα μνήμης. Πρέπει επίσης

να είναι ευέλικτη, για παράδειγμα να φορτώνονται μόνο οι απαραίτητες υπηρεσίες για

την εξυπηρέτηση των εφαρμογών.  

2.Προγραμματιστικό μοντέλο

Το προγραμματιστικό μοντέλο που υποστηρίζει το ΛΣ έχει  αντίκτυπο στην ανάπτυξη

εφαρμογών  για  τα  δίκτυα  αισθητήρων.  Τα  δυο  δημοφιλέστερα  προγραμματιστικά

μοντέλα  είναι  ο  γεγονοστρεφής  προγραμματισμός  (event driven programming)  και  ο

πολυνηματικός προγραμματισμός. Το πολυνηματικό είναι το μοντέλο με το οποίο είναι

πιο εξοικειωμένοι οι προγραμματιστές, αλλά στην πράξη καταναλώνει πολλούς πόρους

και  δεν  θεωρείται  κατάλληλο  για  συσκευές  με  περιορισμένους  πόρους  όπως  οι

ασύρματοι  αισθητήρες.  Το  προσανατολισμένο  σε  γεγονότα μοντέλο  θεωρείται

καταλληλότερο  για  τέτοιου  είδους  συσκευές  αλλά  δεν  είναι  κατάλληλο  για  τους

περισσότερους  προγραμματιστές  εφαρμογών.  Οι  προσπάθειες  των  ερευνητών

εστιάζονται στην ανάπτυξη ενός ελαφρού πολυνηματικού προγραμματιστικού μοντέλου
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για τα ΛΣ των δικτύων ασύρματων αισθητήρων. Πολλά σύγχρονα ΛΣ παρέχουν πλέον

την δυνατότητα πολυνηματικών προγραμματιστικών μοντέλων.

3 Χρονοπρογραμματισμός (scheduling)

Ο χρονοπρογραμματισμός  της  κεντρικής  μονάδας επεξεργασίας  (CPU) καθορίζει  την

σειρά  εκτέλεσης  των  εργασιών  από  την  CPU.  Η  επιλογή  κατάλληλου  αλγόριθμου

χρονοπρογραμματισμού  για  δίκτυα  αισθητήρων  εξαρτάται  από  την  φύση  των

εφαρμογών. Για εφαρμογές πραγματικού χρόνου πρέπει να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι

χρονοπρογραμματισμού πραγματικού χρόνου ενώ για άλλες εφαρμογές είναι κατάλληλοι

και  αλγόριθμοι  μη πραγματικού χρόνου.  Τα δίκτυα αισθητήρων χρησιμοποιούνται  σε

περιβάλλοντα πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου, οπότε τα ΛΣ τους πρέπει να

είναι  εφοδιασμένα  με  αλγόριθμους  χρονοπρογραμματισμού  και  για  όλα  τα  είδη

εφαρμογών. Επιπλέον οι αλγόριθμοι θα πρέπει να είναι αποδοτικοί ως προς την χρήση

της μνήμης και την κατανάλωση ενέργειας.

4.Διαχείριση και προστασία μνήμης

Στα  κλασικά  ΛΣ  ο  όρος  διαχείριση  μνήμης  αναφέρεται  στην  εκχώρηση  μνήμης  σε

διάφορες  διαδικασίες.  Δύο  συνηθισμένες  τεχνικές  είναι  η  στατική  και  η  δυναμική

διαχείριση μνήμης. Η στατική διαχείριση μνήμης είναι απλή και χρήσιμη τεχνική για

συστήματα με δυσεύρετους πόρους  μνήμης, οδηγεί όμως σε μη ευέλικτα συστήματα στα

οποία δεν μπορεί να γίνει κατανομή πόρων κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Με την δυναμική

διαχείριση μνήμης δημιουργούνται πιο ευέλικτα συστήματα διότι η μνήμη εκχωρείται

και  ανακατανέμεται  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της  εφαρμογής.  Ο  όρος  προστασία

μνήμης διαδικασίας αναφέρεται στην προστασία του συνόλου των διευθύνσεων μνήμης

μιας διαδικασίας από μια άλλη, εκχωρούνται δηλαδή συγκεκριμένες διευθύνσεις σε μια

διαδικασία  και  δεν  επιτρέπεται  σε  άλλες  διαδικασίες  να  χρησιμοποιήσουν  αυτές  τις

διευθύνσεις μνήμης. 

Στα  πρώτα  ΛΣ  για  δίκτυα  αισθητήρων  δεν  υπήρχε  κάποιος  μηχανισμός  διαχείρισης

μνήμης καθώς αυτά εκτελούσαν μια μόνο εφαρμογή κάθε φορά. Με την εμφάνιση νέων

τομέων εφαρμογών, απαιτείται από τα σύγχρονα δίκτυα αισθητήρων η δυνατότητα για

εκτέλεση  πολλαπλών  νημάτων  με  συνέπεια  την  ανάγκη  ύπαρξης  μηχανισμών

διαχείρισης μνήμης στα ΛΣ. 
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5. Υποστήριξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας (Communication Protocol Support) 

Στα  πλαίσια  του  ΛΣ,  ο  όρος  επικοινωνία  αναφέρεται  στην  επικοινωνία  μεταξύ

διεργασιών  μέσα  στο  σύστημα  αλλά  και  την  επικοινωνία  με  άλλους  κόμβους  του

δικτύου.  Τα δίκτυα  αισθητήρων  λειτουργούν  σε  κατανεμημένο  περιβάλλον  όπου  οι

κόμβοι  επικοινωνούν  μεταξύ τους.  Όλα τα ΛΣ για δίκτυα αισθητήρων παρέχουν  μια

διεπαφή  προγραμματισμού  εφαρμογών  (API)  που  επιτρέπει  την  επικοινωνία  των

εφαρμογών.  Είναι  δυνατόν  τα  δίκτυα  αισθητήρων  να  αποτελούνται  από  ετερογενείς

κόμβους άρα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των ΛΣ τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την

ανομοιογένεια  του δικτύου.  Τα ΛΣ πρέπει  επίσης να παρέχουν υλοποιήσεις  επιπέδου

μετάδοσης, επιπέδου δικτύου και επιπέδου MAC του πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

6. Διαμοιρασμός πόρων (Resource Sharing)

Το  ΛΣ  είναι  υπεύθυνο  για  την  κατανομή  και  τον  διαμοιρασμό  των  πόρων  του

συστήματος  ιδιαίτερα  κατά  την  ταυτόχρονη  εκτέλεση  πολλαπλών  εφαρμογών.  Η

πλειονότητα  των  σύγχρονων  ΛΣ  για  δίκτυα  αισθητήρων  παρέχει  κάποιο  είδος

πολυνημάτωση, η οποία απαιτεί την ύπαρξη κάποιου μηχανισμού διαμοιρασμού πόρων.

Ο  μηχανισμός  αυτός  μπορεί  να  λειτουργεί  στον  χρόνο,  για  παράδειγμα

χρονοπρογραμματίζοντας  μια  διεργασία  στην  CPU,  ή  στον  χώρο,  για  παράδειγμα

εγγραφή δεδομένων στην μνήμη του συστήματος.  Σε κάποιες  περιπτώσεις  απαιτείται

σειριακή  πρόσβαση  στους  πόρους  η  οποία  πραγματοποιείται  με  μηχανισμούς

συγχρονισμού.

7. Υποστήριξη για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.  

Η μείωση του κόστους υλικών όπως οι CMOS κάμερες και τα μικρόφωνα οδήγησε στην

δημιουργία  των  ασύρματων  πολυμεσικών  αισθητήρων  (Wireless Multimedia Sensor

Nodes ή  WMSNs). Οι  WMSN κόμβοι είναι εφοδιασμένοι με κάμερες, μικρόφωνα και

μονοδιάστατους  αισθητήρες.  Αυτοί  οι  αισθητήρες  μπορούν  να  συλλάβουν  και  να

μεταδώσουν  audio και  video streams μέσω ενός  ασύρματου  διαύλου.  Οι  αισθητήρες

WSMN είναι πολυπλοκότεροι των απλών ασύρματων αισθητήρων, παρουσιάζουν όμως

τους ίδιους περιορισμούς σε πόρους. Γίνεται πλέον φανερό ότι τα δίκτυα ασύρματων

αισθητήρων πρέπει να υποστηρίζουν πλέον την μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων με

απαιτήσεις  εκτέλεσης  σε  πραγματικό  χρόνο.  Ένα  ΛΣ  πρέπει  να  υποστηρίζει  ένα

πρωτόκολλό  επιπέδου  μετάδοσης  το  οποίο  να  είναι  κατάλληλο  για  εφαρμογές
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πραγματικού χρόνου. Λόγω των περιορισμένων πόρων, τα διαστρωματικά (cross layer)

πρωτόκολλα πιστεύεται ότι είναι τα καταλληλότερα.

 3.6.2 Λειτουργικά συστήματα

1. TinyOS

Το TinyOS είναι ένα ανοικτού κώδικα, ευέλικτο, βασισμένο σε στοιχεία (στοιχείο είναι

μια  ανεξάρτητη  υπολογιστική  οντότητα  μιας  ή  περισσοτέρων  διασυνδέσεων)  και

εξειδικευμένο σε εφαρμογές  ΛΣ σχεδιασμένο για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων.  Το

TinyOS μπορεί να υποστηρίξει την ταυτόχρονη εκτέλεση προγραμμάτων με πολύ μικρές

απαιτήσεις  σε μνήμη.  Το ΛΣ έχει  αποτύπωμα που απαιτεί  μόνο 400  bytes μνήμη.  Η

βιβλιοθήκη  στοιχείων  του  περιλαμβάνει   πρωτόκολλα  δικτύου,  κατανεμημένες

υπηρεσίες, οδηγούς (drivers) για τους αισθητήρες και εργαλεία συλλογής δεδομένων. Το

TinyOS κατατάσσεται ως προς την αρχιτεκτονική του στην μονολιθική κατηγορία ΛΣ.

Χρησιμοποιεί  το  μοντέλο  στοιχείων  και  ανάλογα  με  την  εφαρμογή,  πολλά  στοιχεία

συνθέτουν  μαζί  με  τον  χρονοπρογραμματιστή  μια  στατική  εικόνα  που  εκτελείται  σε

κάποιο  κόμβο.  Οι  παλαιότερες  εκδόσεις  του  TinyOS δεν  παρείχαν  πολυνηματική

υποστήριξη, η οποία υπάρχει από την έκδοση 2.1 και  έπειτα.  Επίσης οι παλαιότερες

εκδόσεις  υποστήριζαν  ένα  μη  προβλεπτικό  χρονοπρογραμματιστικό  αλγόριθμο  της

μορφής  First-In-First-Out (FIFO),  οπότε  ήταν  αδύνατη  η  χρήση  σε  εφαρμογές

πραγματικού χρόνου. Σε νεότερες εκδόσεις του ΛΣ ο αλγόριθμος Earliest Deadline First

(EDF)  ο  οποίος  όμως  και  αυτός  δεν  είναι  ένας  συμπαγής  αλγόριθμος

χρονοπρογραμματισμού πραγματικού χρόνου.  Από την έκδοση 2.1 του ΛΣ και έπειτα

έχει  ενσωματωθεί  και  μηχανισμός  διαχείρισης  μνήμης.  Στις  παλαιότερες  εκδόσεις

υπήρχαν  δύο  multi-hop πρωτόκολλα επικοινωνίας,  το  πρωτόκολλο  διάδοσης  και  το

ΤΥΜΟ.  Αργότερα  παρουσιάστηκε  ένα  νέο  πρωτόκολλο  διάδοσης,  το  DIP.  Από  την

έκδοση  2.1.1  και  έπειτα  το  ΛΣ υποστηρίζει  και  IPv6 πρωτόκολλο,  το  6lowpan.  Στο

επίπεδο  MAC το  TinyOS παρέχει μια υλοποίηση των ακόλουθων πρωτοκόλλων: ενός

απλού  TDMA πρωτοκόλλου,  ενός  υβριδικού  TDMA/CSMA το  οποίο  υλοποιεί  την

βελτιστοποίηση της κατάληψης θυρίδας (slot stealing) του Z-MAC, του B-MAC και μια

προαιρετική  υλοποίηση ενός IEEE 802.15.4. Το TinyOS χρησιμοποιεί δύο μηχανισμούς

διαχείρισης  πόρων:  Virtualization και  Completion Events.  Όπως  αναφέρθηκε  και

παραπάνω το TinyOS δεν υποστηρίζει εφαρμογές πραγματικού χρόνου.
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2.Contiki 

Το Contiki,  είναι  ένα  ελαφρύ,  ανοικτού  κώδικα,  γραμμένο  σε  γλώσσα  C ΛΣ  για

ασύρματους αισθητήρες. Το  Contiki είναι ένα φορητό ΛΣ ανεπτυγμένο γύρω από ένα

event-driven πυρήνα.  Το  Contiki παρέχει  δυνατότητες  πολυεπεξεργασίας.  Μια τυπική

διαμόρφωση του  Contiki καταναλώνει  2  kbytes μνήμης  RAM και  40  kbytes μνήμης

ROM.  Μια  πλήρης  εγκατάσταση  του  Contiki περιλαμβάνει  χαρακτηριστικά  όπως

πυρήνα  με  δυνατότητα  πολυεπεξεργασίας,  προληπτική  πολυνημάτωση,  TCP/IP

δικτύωση, IPv6, μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI), ένα φυλλομετρητή διαδικτύου, ένα

προσωπικό web server, ένα screensaver  και εικονική δικτύωση. 

Το Contiki ακολουθεί την αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική. Στον πυρήνα ακολουθεί το

event driven μοντέλο  παρέχοντας  όμως  προαιρετικές  νηματικές  δυνατότητες  σε

μεμονωμένες  εφαρμογές.  Το  Contiki υποστηρίζει  προληπτική πολυνημάτωση η οποία

υλοποιείται σαν βιβλιοθήκη στην κορυφή του γεγονοστρεφή πυρήνα. Δεν περιλαμβάνει

κάποιο πολύπλοκο αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σε  εφαρμογές  πραγματικού  χρόνου.  Υποστηρίζει  δυναμική  διαχείριση  μνήμης  και

δυναμική σύνδεση των προγραμμάτων. Για προστασία από κατακερματισμό της μνήμης

γίνεται χρήση ενός διαχειριζόμενου κατανεμητή μνήμης (Managed Memory Allocator).

Στο Contiki υπάρχουν και οι δύο εκδόσεις του πρωτοκόλλου IP (IPv4 και IPv6). Επίσης

υπάρχει το μIP, μια υλοποίηση του TCP/IP για μικρούς 8 bit μικροεπεξεργαστές και το

Rime,  ένα  ελαφρύ  πρωτόκολλο  για  επικοινωνία  δικτύου.  Τέλος  υπάρχει  και  το

ContikiRPL,  μια  υλοποίηση  του  RPL (IPv6  πρωτόκολλο  δρομολόγησης  για  δίκτυα

χαμηλής ισχύος με απώλειες). Το Contiki επιτρέπει μόνο σειριακή πρόσβαση σε όλους

τους  πόρους  και  δεν  περιλαμβάνει  κάποιο  αλγόριθμο  χρονοπρογραμματισμού

πραγματικού χρόνου.

3. MANTIS 

Το ‘MultimodAl system for NeTworks of In-situ wireless Sensors’ (MANTIS) είναι ένα

πολυνηματικό ΛΣ για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Το MANTIS είναι ένα ελαφρύ και

ενεργειακά  αποδοτικό  ΛΣ.  Το  αποτύπωμα  του  είναι  μόνο  500  bytes,  τα  οποία

περιλαμβάνουν τον πυρήνα, χρονοπρογραμματιστή και πρωτόκολλα δικτύου. Το βασικό

χαρακτηριστικό  του   MANTIS είναι  η  φορητότητα  σε  διάφορες  πλατφόρμες,  για

παράδειγμα  μια  εφαρμογή  μπορεί  να  δοκιμαστεί  σε  ένα  PC ή  PDA και  κατόπιν  να

εγκατασταθεί  σε  ένα  ασύρματο  αισθητήρα.  Επίσης  προσφέρει  απομακρυσμένη

διαχείριση των κόμβων. Είναι γραμμένο σε C και υποστηρίζει ανάπτυξη εφαρμογών σε
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C. Ακολουθεί  την διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική  στην οποία οι  υπηρεσίες  του ΛΣ

υλοποιούνται  σε επίπεδα. Το  MANTIS υποστηρίζει  προληπτική  πολυεπεξεργασία.  Οι

σχεδιαστές του ανέπτυξαν ένα πολυνηματικό ΛΣ για να επιτύχουν καλύτερη συνολική

απόδοση.  Το  MANTIS χρησιμοποιεί  χρονοπρογραμματισμό  με  προτεραιότητα.  Ο

χρονοπρογραμματιστής είναι τύπου UNIX με πολλαπλές κατηγορίες προτεραιότητας. Το

ΛΣ μολονότι διαθέτει εξελιγμένο χρονοπρογραμματιστή, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε

εφαρμογές πραγματικού χρόνου χωρίς  την επιπλέον χρήση αλγορίθμων όπως οι  Rate

Monotonic και  Earliest Deadline First.  Το  MANTIS επιτρέπει  αλλά αποθαρρύνει  την

δυναμική διαχείριση μνήμης, διότι αυτή εισάγει μεγάλη επικεφαλίδα στα δεδομένα και

καταναλώνει πόρους. 

Το MANTIS δεν παρέχει δυνατότητα μετάδοσης προς πολλαπλούς παραλήπτες και δεν

έχει  καμιά  υλοποίηση για ομαδική διαχείριση πρωτοκόλλων.  Επίσης  δεν υποστηρίζει

πολυμεσικές  εφαρμογές  και  τα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  τους.  Έχει  όμως  την

δυνατότητα  υλοποίησης  συνηθισμένων  πρωτοκόλλων  δρομολόγησης  και  μετάδοσης

πάνω  στο  MAC επίπεδο  του,  οπότε  είναι  δυνατή  στο  MANTIS η  υλοποίηση

πρωτοκόλλων μετάδοσης και δρομολόγησης πραγματικού χρόνου για δίκτυα ασύρματων

πολυμεσικών αισθητήρων. 

To MANTIS εκτελεί  διαμοιρασμό  πόρων  με  την  βοήθεια  σηματοφορέων,  δεν

υποστηρίζει  εφαρμογές  πραγματικού  χρόνου  σε  επίπεδο  διεργασιών  και  για  την

υποστήριξη  πολυμεσικών,  πραγματικού  χρόνου,  εφαρμογών  απαιτούνται  πρόσθετες

λειτουργίες από τα πρωτόκολλα δικτύου.

4. Nano-RK 

Το Nano-RK είναι ένα σταθερό, κατάλληλο για πολυεπεξεργασία πραγματικού χρόνου

ΛΣ για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Οι σχεδιαστικοί στόχοι του  Nano-RK είναι η

πολυεπεξεργασία,  η  υποστήριξη  multi-hop δικτύωσης,  η  υποστήριξη

χρονοπρογραμματισμού  με  προτεραιότητα,  παρατεταμένη  διάρκεια  ζωής  των

ασύρματων δικτύων, οριοθέτηση της χρήσης των πόρων από τις εφαρμογές και μικρό

αποτύπωμα μνήμης. Το Nano-RK χρησιμοποιεί 2  Kb μνήμης  RAM και 18  Kb μνήμης

ROM. Υποστηρίζει τις αποκλειστική χρήση πόρων όπως των CPU, των αισθητήρων και

του  εύρους  ζώνης  του  δικτύου.  Υποστηρίζει  εφαρμογές  πραγματικού  χρόνου  με

διάφορους  αλγόριθμους  χρονοπρογραμματισμού  πραγματικού  χρόνου.  Το  Nano-RK

υποστηρίζει τις πλατφόρμες αισθητήρων FireFly και MicaZ. Ακολουθεί την μονολιθική

αρχιτεκτονική για τον πυρήνα. Είναι ένα ΛΣ πολυεπεξεργασίας, άρα το περιβάλλον είναι
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γνωστό  στους  προγραμματιστές  εφαρμογών.  Το  ΛΣ  παρέχει  την  δυνατότητα

χρονοπρογραμματισμού  προτεραιότητας  σε δύο επίπεδα:  στο επίπεδο διεργασιών και

στο επίπεδο δικτύου. Επίσης υπάρχουν υλοποιήσεις αρμονικού χρονοπρογραμματισμού

(εξαλείφει τον χρόνο αδράνειας της CPU) και του αλγόριθμου οροφής. Στο Nano-RK η

διαχείριση  μνήμης  γίνεται  στατικά  και  όχι  δυναμικά.  Στο  ΛΣ  υπάρχει  ένα  ελαφρύ

πρωτόκολλο δικτύου που παρέχει μια επικοινωνιακή αφαίρεση παρόμοια με τα sockets.

Επίσης  έχει  υλοποιηθεί  στο  Nano-RK ένα συγχρονισμένο  πρωτόκολλο  σύνδεσης  για

ενεργειακά  περιορισμένα  multi-hop ασύρματα  δίκτυα  με  σκοπό  την  επιμήκυνση  της

διάρκειας  ζωής  του  δικτύου.  Για  τον  διαμοιρασμό  πόρων  το  Nano-RK  παρέχει

σηματοφορείς και mutexes (MUTual EXclusion objects – προγραμματιστικά αντικείμενα

αμοιβαίου αποκλεισμού) για την σειριακή πρόσβαση των πόρων. Τέλος το Nano-RK

είναι κατάλληλο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

5. LiteOS 

Το  LiteOS είναι ένα τύπου  Unix ΛΣ σχεδιασμένο για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

από το πανεπιστήμιο του  Illinois. Τα κίνητρα για την σχεδίαση ενός νέου ΛΣ, ήταν η

κατασκευή ενός τύπου Unix ΛΣ που θα παρείχε στους προγραμματιστές του συστήματος

ένα  γνώριμο  προγραμματιστικό  περιβάλλον,  ένα  ιεραρχικό  σύστημα  αρχείων,

υποστήριξη αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού με την μορφή του LiteC++ και ένα

τύπου Unix κέλυφος (shell).  Το αποτύπωμα μνήμης του LiteOS είναι αρκετά μικρό ώστε

να λειτουργεί σε κόμβους τύπου  MicaZ με  CPU ταχύτητας 8  MHz, 128  bytes μνήμη

προγράμματος τύπου  flash και 4  kbytes μνήμη  RAM. Το LiteOS αποτελείται από τρία

βασικά  μέρη:  το  κέλυφος  LiteShell,  το  σύστημα  αρχείων  LiteFS και  τον  πυρήνα.

Ακολουθεί  την  αρθρωτή  αρχιτεκτονική  και  υποστηρίζει  πολυεπεξεργασία  και

πολυνημάτωση.  Διαθέτη  υλοποίηση  του  αλγόριθμου  χρονοπρογραμματισμού  Round

Robin και χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές

πραγματικού  χρόνου.  Στο  εσωτερικό  του  πυρήνα,  υποστηρίζει  δυναμική  εκχώρηση

μνήμης. Στο  LiteOS παρέχεται  επικοινωνιακή υποστήριξη με την μορφή αρχείων. Το

LiteOS δημιουργεί ένα αρχείο για κάθε συσκευή του ασύρματου κόμβου. Επίσης στο

επίπεδο  δικτύου,  το  ΛΣ  υποστηρίζει  γεωγραφική  προώθηση  δεδομένων.  Στο  LiteOS

γίνεται χρήση διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) για τον συγχρονισμό όταν

ένα νήμα αιτείται την χρήση ήδη χρησιμοποιούμενων πόρων. Τέλος επισημαίνεται ότι η

τεκμηρίωση για το συγκεκριμένο ΛΣ δεν είναι επαρκής ως προς τον τρόπο διαμοιρασμού

πόρων και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
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Ο πίνακας 4 παρουσιάζει μια συγκεντρωτική συγκριτική ανάλυση των ΛΣ για δίκτυα

ασύρματων  αισθητήρων.  Από  τον  πίνακα  γίνεται  φανερό  ότι   μόνο  το  Nano-RK

υποστηρίζει  εφαρμογές  πραγματικού  χρόνου το επίπεδο δικτύου  και  το  MANTIS με

κάποιες προσθήκες.  Κάποια ΛΣ υποστηρίζουν χρονοπρογραμματισμό προτεραιότητας.

Τα παλαιότερα  ΛΣ  ακολουθούν  το  event driven μοντέλο  προγραμματισμού  ενώ  τα

νεότερα το πιο γνώριμο πολυνηματικό μοντέλο.

Λειτουργικό

σύστημα

Αρχιτεκτονική
Προγραμματιστικό

μοντέλο

Χρονοπρο

-γραμματισμός

Διαχείριση

προστασία

μνήμης

Υποστήριξη

πρωτοκόλλου

επικοινωνίας

Διαμοιρασμός

πόρων

Υποστήριξη εφαρμογών

πραγματικού χρόνου

TinyOS Μονολιθική

Συμβάντα με

υποστήριξη

νημάτων TOS

FIFO

Στατική

διαχείριση

μνήμης με

προστασία

Ενεργού

μηνύματος

Εικονικοποίηση

και

ολοκλήρωση

συμβάντων

Όχι

Contiki Αρθρωτή
Νήματα και

συμβάντα

Τα συμάντα

εκτελούνται

αμέσως, οι

διακοπές με

προτεραιότητα

Δυναμική

διαχείριση

και σύνδεση

μνήμης.

Καμία

προστασία

διευθύνσεων

μIP και

RIME

Σειριακή

πρόσβαση
Όχι

MANTIS Σε επίπεδα Νήματα
Πέντε κλάσεις

προτεραιότητας

Δυναμική

διαχείριση

και σύνδεση

μνήμης.

Καμία

προστασία

μνήμης

Πρωτόκολλο

επικοινωνίας

στο Kernel

και δικτύου

στο επίπεδο

χρήστη

Με χρήση

σηματοφορέων
Με χρήση επεκτάσεων

Nano-RK Μονολιθική Νήματα
Προτεραιότητας

και αρμονικός 

Στατική

διαχείριση

μνήμης.

Καμία

προστασία

Αφαίρεση

τύπου socket

για δικτύωση

Σειριακή

πρόσβασημε

σηματοφορείς

και mutexes.

Ναι

LiteOS Αρθρωτή
Νήματα και

συμβάντα

Round robin

βάσει

προτεραιότητας

Δυναμική

διαχείριση

μνήμης και

προστασία

διεργασιών

Επικοινωνία

βασιζόμενη

σε φακάλους

Μέσω αρχών

συγχρονισμού
Όχι

Πίνακας 4:Συγκριτικός πίνακας λειτουργικών συστημάτων [17]
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 3.7  Πρότυπα δικτύων ασύρματων αισθητήρων

Τα πρότυπα για τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι σχεδιασμένα με κύριο μέλημα

την κατανάλωση ενέργειας. Το πρότυπο καθορίζει τις λειτουργίες και τα πρωτόκολλα

που  απαιτούνται  για  την  διασύνδεση  των  ασύρματων  κόμβων  με  διάφορα  δίκτυα.

Παρακάτω περιγράφονται τα κυριότερα πρότυπα των δικτύων ασύρματων αισθητήρων.

IEEE 802.15.3: Το IEEE 802.15.3 [18] είναι ένα πρότυπο φυσικού και MAC επιπέδου

για  υψηλού  ρυθμού  μετάδοσης  ασύρματα  δίκτυα  προσωπικής  περιοχής  (Wireless

personal area networks – WPAN). Σχεδιάστηκε με στόχο την υποστήριξη συνεχούς ροής

πολυμέσων πραγματικού χρόνου, βίντεο και μουσικής. Λειτουργεί στην ζώνη των 2.4

GHz και έχει ρυθμό μετάδοσης από 11 Mbps εώς 55 Mbps. Το πρότυπο χρησιμοποιεί

πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου (TDMA) για να εξασφαλίσει την ποιότητα των

υπηρεσιών.  Υποστηρίζει  σύγχρονη  και  ασύγχρονη  μεταφορά  δεδομένων  και

αντιμετωπίζει την κατανάλωση ενέργειας, την επεκτασιμότητα του ρυθμού μετάδοσης

και την εκμετάλλευση της συχνότητας. Το πρότυπο χρησιμοποιείται σε συσκευές όπως

ασύρματα ηχεία,  φορητά συστήματα βίντεο,  ασύρματη επικοινωνία  παιγνιδομηχανών,

ασύρματα τηλέφωνα, εκτυπωτές και τηλεοράσεις.

 

IEEE 802.15.4: Το IEEE 802.15.4 [19] είναι το πρότυπο που προτείνεται για χαμηλού

ρυθμού  ασύρματα  δίκτυα  προσωπικής  περιοχής  (Low rate wireless personal area

networks - LRWPAN) και εστιάζει στο χαμηλό κόστος ανάπτυξης του δικτύου, χαμηλή

πολυπλοκότητα  και  ελάχιστη  κατανάλωση  ενέργειας.  Το  IEEE 802.15.4  είναι

σχεδιασμένο  για  εφαρμογές  ασύρματων  αισθητήρων  που  απαιτούν  μικρής  εμβέλειας

επικοινωνία για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Το πρότυπο επιτρέπει

την ανάπτυξη του δικτύου σε τοπολογία αστέρα και ομότιμων κόμβων (peer-to-peer). Οι

κόμβοι  στην  τοπολογία  αστέρα  επικοινωνούν  με  ένα  κεντρικό  ελεγκτή  ενώ  στην

τοπολογία ομότιμων κόμβων δημιουργούνται δίκτυα ad-hoc ή αυτοδιαμορφωνόμενα. Οι

συσκευές  που  είναι  σχεδιασμένες  για  το  πρότυπο  IEEE 802.15.4  υποστηρίζουν  τα

πρωτόκολλα  του  φυσικού  επιπέδου  και  του  επιπέδου  σύνδεσης.  Το φυσικό  επίπεδο

υποστηρίζει  τις  ζώνες  χαμηλών  συχνοτήτων  868/915  MHz και  τι  ζώνες  υψηλών

συχνοτήτων 2.4  GHz. Το επίπεδο  MAC ελέγχει την πρόσβαση στο ασύρματο κανάλι,

χρησιμοποιώντας  τον  μηχανισμό  CSMA-CA,  και  είναι  επίσης  υπεύθυνο  για  την

επικύρωση των  πλαισίων,  για  την  παράδοση των  πλαισίων,  για  την  διασύνδεση  του
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δικτύου,  για  την  συνεργασία  των  συσκευών  και  την  ασφάλεια  των  υπηρεσιών.  Το

πρότυπο IEEE 802.15.4 χρησιμοποιείται από εφαρμογές παρακολούθησης, ελέγχου και

αυτοματισμού σε αστικές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές περιοχές.

ZigBee: Το πρότυπο ZigBee [20] είναι διαθέσιμο στο κοινό από τον Ιούνιο του 2005 και

καθορίζει  τα  υψηλοτέρου  επιπέδου  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  που  βασίζονται  στα

πρότυπα IEEE 802.15.4 για LRWPANs. To ZigBee είναι μια απλή, χαμηλού κόστους και

ισχύος  τεχνολογία  ασύρματων  επικοινωνιών  χρησιμοποιούμενη  σε  ενσωματωμένες

εφαρμογές. Οι συσκευές του προτύπου ZigBee σχηματίζουν δίκτυα εκατοντάδων ή και

χιλιάδων αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών. Οι συσκευές ZigBee καταναλώνουν ελάχιστη

ενέργεια  και  λειτουργούν  με  μια  μπαταρία  για  πολλά  χρόνια.  Υπάρχουν  τρία  είδη

συσκευών: συντονιστής ZigBee, δρομολογητής Zig-Bee και τελική συσκευή ZigBee. Ο

συντονιστής Zig-Bee ξεκινά τον σχηματισμό του δικτύου, αποθηκεύει πληροφορίες και

μπορεί να γεφυρώσει  δίκτυα. Ο δρομολογητής  ZigBee συνδέει ομάδες συσκευών και

παρέχει πολυβηματική επικοινωνία στις συσκευές. Οι τελικές συσκευές ZigBee είναι οι

αισθητήρες, οι ενεργοποιητές και ελεγκτές που συλλέγουν δεδομένα και επικοινωνούν

μόνο με δρομολογητές και συντονιστές.

WirelessHART: Το πρότυπο  WirelessHART [21], κυκλοφόρησε στην βιομηχανία τον

Σεπτέμβριο του 2007 και είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ασύρματων δικτύων για

την  μέτρηση  διαδικασιών  και  τον  έλεγχο  εφαρμογών.  Βασίζεται  στο  πρότυπο  IEEE

802.15.4 για λειτουργία  χαμηλής  ισχύος  στην ζώνη των 2.4  GHz.  Το  WirelessHART

είναι  συμβατό με  όλες  τις  υπάρχουσες  συσκευές,  εργαλεία  και  συστήματα  και  είναι

αξιόπιστο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό. Υποστηρίζει δικτύωση πλέγματος (mesh

networking),  μεταπήδηση  καναλιών,  και  συγχρονισμένη  ανταλλαγή  μηνυμάτων.  Η

επικοινωνία του δικτύου ασφαλίζεται με κρυπτογράφηση, επαλήθευση, αυθεντικοποίηση

και  διαχείριση  κλειδιών.  Η  διαχείριση  ισχύος  επιτρέπει  την  καλύτερη  ενεργειακή

απόδοση των συσκευών. Τα πρότυπο WirelessHART υποστηρίζει τοπολογίες πλέγματος,

αστέρα και  μικτές.  Ένα δίκτυο  WirelessHART αποτελείται  από ασύρματες  συσκευές

πεδίου, πύλες, ελεγκτή αυτοματισμού διαδικασιών, κεντρικές εφαρμογές και διαχειριστή

δικτύου. Οι ασύρματες συσκευές πεδίου είναι συνδεδεμένες με διαδικασίες ή εξοπλισμό

της εγκατάστασης. Οι πύλες επιτρέπουν την επικοινωνία των συσκευών πεδίου με τις

κεντρικές  εφαρμογές.  Ο  ελεγκτής  αυτοματισμού  διαδικασιών  λειτουργεί  σαν  ενιαίος

ελεγκτής  για  αδιάκοπες  διαδικασίες.  Ο  ελεγκτής  δικτύου  ρυθμίζει  το  δίκτυο  και
40



προγραμματίζει  χρονικά  την  επικοινωνία  μεταξύ  συσκευών.  Μπορεί  να  είναι

ενσωματωμένος στην πύλη, στην κεντρική εφαρμογή ή και στον ελεγκτή διαδικασιών.

ISA100.11a:  Το  πρότυπο  ISA100.11a [22]  είναι  σχεδιασμένο  για  ασύρματη

παρακολούθηση χαμηλού ρυθμού δεδομένων και εφαρμογές αυτοματισμού διαδικασιών.

Καθορίζει τις προδιαγραφές του επιπέδου OSI, προδιαγραφές ασφαλείας και διαχείρισης

συστήματος.  Το  πρότυπο  εστιάζει  στην  χαμηλή  κατανάλωση  ενέργειας,  την

επεκτασιμότητα,  την  υποδομή,  την  ευρωστία  και  την  διαλειτουργικότητα  με  άλλα

ασύρματα δίκτυα. Τα δίκτυα ISA100.11a λειτουργούν μόνο στην ζώνη των 2.4 GHz και

χρησιμοποιούν  μεταπήδηση  καναλιών  για  να  αυξήσουν  την  αξιοπιστία  και  να

ελαττώσουν τις παρεμβολές. Το πρότυπο λειτουργεί με τοπολογίες πλέγματος και αστέρα

και παρέχει απλή, ευέλικτη και επεκτάσιμη λειτουργία ασφαλείας. 

6LoWPAN:  Το  πρότυπο  IPv6  Low  power  Wireless  Personal  Area  Networks  [23]

επιτρέπει την επικοινωνία πακέτων IPv6 μέσω δικτύων βασισμένων στο πρότυπο IEEE

802.15.4.  οι συσκευές χαμηλής ισχύος επικοινωνούν απευθείας με συσκευές  IP με την

χρήση πρωτοκόλλων βασισμένων στο IP, εκμεταλλευόμενες τα οφέλη επικοινωνίας και

διαχείρισης του  IP. Το πρότυπο 6LoWPAN προσφέρει ένα επίπεδο προσαρμογής, νέα

μορφή πακέτων και διαχείριση διευθύνσεων. Το επίπεδο προσαρμογής λειτουργεί σαν

συμπιεστής επικεφαλίδων ώστε να ελαττώνεται το μέγεθος του πακέτου του IPv6 και να

χωρά στο πλαίσιο του  IEEE 802.15.4 που είναι μικρότερο. Ο μηχανισμός διαχείρισης

διευθύνσεων χειρίζεται την μορφή των διευθύνσεων της συσκευής που απαιτούνται για

την  επικοινωνία  με  τις  IP συσκευές.  Το πρότυπο  6LoWPAN είναι  σχεδιασμένο  για

εφαρμογές συσκευές με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτούν επικοινωνία

με το διαδίκτυο.

Wibree: Το Wibree [24], είναι διαθέσιμο στο κοινό από τον Οκτώβριο του 2006, και

είναι  ένα  πρότυπο  ασύρματης  επικοινωνίας  σχεδιασμένο  για  χαμηλή  κατανάλωση

ενέργειας,  επικοινωνία  μικρής  εμβέλειας  και  συσκευές  χαμηλού  κόστους.  Αρχικά

παρουσιάστηκε από την NOKIA το 2001 σαν Bluetooth LE (Low Energy), ένα πρότυπο

για  συσκευές  με  χαμηλή  κατανάλωση,  μικρό  χρόνο  αναμονής  και  εμβέλεια  εως  50

μέτρα. Το Wibree επιτρέπει την επικοινωνία μικρών συσκευών που τροφοδοτούνται από

μπαταρία  (όπως  ρολόγια,  ασύρματα  πληκτρολόγια,  αθλητικούς  αισθητήρες  κτλ  που
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συνδέονται  με  κάποια  κεντρική  συσκευή  όπως  προσωπικούς  υπολογιστές  ή  έξυπνα

τηλέφωνα) και συσκευών Bluetooth. Το Wibree λειτουργεί στην ελεύθερη ζώνη των 2.4

GHz με ρυθμό μετάδοσης 1 Mbps. Η απόσταση σύνδεσης μεταξύ συσκευών είναι 5–10

m. Το Wibree σχεδιάστηκε να λειτουργεί με Bluetooth το οποίο μειώνει το μέγεθος των

συσκευών  και  τις  κάνει  αποδοτικότερες  ενεργειακά.  Στο  σχήμα  Bluetooth–Wibree

χρησιμοποιείται ο υπάρχον πομποδέκτης Bluetooth και επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλή

κατανάλωση ενέργειας.
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 4 Πρωτόκολλα επικοινωνίας 

Η  ανάπτυξη  αξιόπιστης  και  ενεργειακά  αποδοτικής  στοίβας  πρωτοκόλλων  είναι

απαραίτητη για την εκτέλεση εφαρμογών στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Ανάλογα

με  την  εφαρμογή  το  δίκτυο  μπορεί  να  αποτελείται  από  εκατοντάδες  ή  και  χιλιάδες

κόμβους. Κάθε κόμβος χρησιμοποιεί την στοίβα πρωτοκόλλων του για να επικοινωνήσει

με  τους  υπόλοιπους  και  με  τον  σταθμό βάσης.  Παρακάτω εξετάζονται  προτεινόμενα

πρωτόκολλα  για  τα  επίπεδα  μεταφοράς,  δικτύου  και  σύνδεσης  δεδομένων  και  τις

διαστρωματικές αλληλεπιδράσεις τους. 

 4.1  Επίπεδο μεταφοράς

Το επίπεδο μεταφοράς εξασφαλίζει την αξιόπιστη μεταφορά ποιοτικών δεδομένων από

τους αισθητήρες στο σταθμό βάσης.  Τα πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς για δίκτυα

αισθητήρων  πρέπει  να  υποστηρίζουν  πολλαπλές  εφαρμογές,  μεταβλητή  αξιοπιστία,

ανάκτηση απολεσθέντων πακέτων και μηχανισμούς ελέγχου συμφόρησης.  Η ανάπτυξη

πρωτοκόλλων για το επίπεδο μεταφοράς πρέπει να είναι γενικής μορφής και ανεξάρτητη

από τις εφαρμογές. Κάθε εφαρμογή ανέχεται διαφορετικά επίπεδα απώλειας πακέτων. Η

απώλεια πακέτων μπορεί να προκύψει από κακή ασύρματη επικοινωνία, συμφόρηση στο

δίκτυο,  σύγκρουση  πακέτων,  πλήρη  μνήμη  και  αστοχίες  των  κόμβων.  Κάθε  χαμένο

πακέτο οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και υποβάθμιση των  QoS υπηρεσιών

του δικτύου στην παράδοση των δεδομένων. Η ανίχνευση της απώλειας πακέτων και η

ανάκτηση τους βελτιώνει την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν δύο

προσεγγίσεις για την ανάκτηση πακέτων: βήμα-βήμα (hop-to-hop) και από άκρο σε άκρο

(end-to-end).  Στην  επαναμετάδοση  βήμα-βήμα  κάθε  ενδιάμεσος  κόμβος  αποθηκεύει

προσωρινά το πακέτο στην μνήμη του και εάν χρειαστεί το ξαναμεταδίδει. Η απόσταση

επαναμετάδοσης είναι μικρή, οπότε η μέθοδος είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την

από άκρο σε άκρο επαναμετάδοση όπου ο κόμβος προέλευσης αποθηκεύει προσωρινά

και ξαναμεταδίδει το πακέτο σε περίπτωση απώλειας του. Η επαναμετάδοση  βήμα-βήμα

λειτουργεί καλύτερα σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία ενώ η από άκρο σε

άκρο σε εφαρμογές με μεταβλητή αξιοπιστία.

Ο μηχανισμός ελέγχου συμφόρησης παρακολουθεί  και  ανιχνεύει  την συμφόρηση στο

δίκτυο εξοικονομώντας ενέργεια. Πριν συμβεί η συμφόρηση, ο κόμβος που αποστέλλει

δεδομένα ενημερώνεται για να ελαττώσει τον ρυθμό αποστολής δεδομένων. Ο έλεγχος

συμφόρησης ελαττώνει την επαναμετάδοση και εμποδίζει την υπέρβαση της ενδιάμεσης
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μνήμης των αισθητήρων (buffer). Όπως και στην ανάκτηση απολεσθέντων πακέτων, οι

ίδιες  δύο προσεγγίσεις  υπάρχουν και  στον έλεγχο συμφόρησης:   βήμα-βήμα και  από

άκρο σε άκρο. Ο βήμα προς βήμα μηχανισμός απαιτεί από κάθε κόμβο μιας διαδρομής

να  παρακολουθεί  τις  υπερχειλίσεις  της  ενδιάμεσης  μνήμης  του.  Όταν  ανιχνευθεί

συμφόρηση  όλοι  οι  κόμβοι  της  διαδρομής  των  δεδομένων  αλλάζουν  τον  ρυθμό

αποστολής τους. Ο βήμα-βήμα μηχανισμός ελαττώνει την συμφόρηση ταχύτερα από τον

από άκρο σε άκρο. O από άκρο σε άκρο μηχανισμός βασίζεται στους τελικούς κόμβους

για  την  ανίχνευση  συμφόρησης.  Η  συμφόρηση  σημειώνεται  όταν  ληφθούν  από  τον

τελικό κόμβο περιττές  επιβεβαιώσεις (ACKs) ή λήξης χρόνου. Υπάρχουν συμβιβασμοί

μεταξύ  των  δύο  διαφορετικών  προσεγγίσεων  της  ανάκτησης  πακέτων  και  του

μηχανισμού  ελέγχου  συμφόρησης.  Ανάλογα  με  τον  τύπο,  την  αξιοπιστία  και  τις

απαιτήσεις  σε χρονική  εκτέλεση  μιας  εφαρμογής,  η  μια  προσέγγιση μπορεί  να είναι

καλύτερη της άλλης. Τα υπάρχοντα πρωτόκολλα που εξετάζονται παρακάτω επιχειρούν

να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω θέματα [25,26]. 

Sensor transmission control protocol (STCP): Το  STCP  είναι  ένα  αξιόπιστο

πρωτόκολλο  επιπέδου  μεταφοράς  που  παρέχει  μεταβλητή  αξιοπιστία,  μηχανισμό

ανίχνευσης  και  αποφυγής  συμφόρησης  και  υποστηρίζει  την  εκτέλεση  πολλαπλών

εφαρμογών  από  το  ίδιο  δίκτυο.  Οι  λειτουργίες  του  STCP εκτελούνται  στον  σταθμό

βάσης  ο  οποίος  υποτίθεται  πως  διαθέτει  υψηλή  επεξεργαστική  ισχύ,  δυνατότητες

αποθήκευσης και ισχύ ικανή για την επικοινωνία με όλους τους κόμβους του δικτύου. 

Ένας  κόμβος  πρέπει  να  μεταδώσει  πρώτα  ένα  απλό  πακέτο  έναρξης  συνόδου  πριν

αποστείλει τα δεδομένα του. Το πακέτο έναρξης συνόδου περιέχει πληροφορίες για το

πλήθος των ροών δεδομένων του κόμβου,  τον τύπο της  ροής δεδομένων,  τον ρυθμό

μετάδοσης και την απαιτούμενη αξιοπιστία. Ο ασύρματος κόμβος πρέπει να περιμένει

για ένα μήνυμα αναγνώρισης από τον σταθμό βάσης πριν μεταδώσει τα δεδομένα του.

Για συνεχείς ροές δεδομένων ο σταθμός βάσης εκτιμά τον χρόνο άφιξης του κάθε πακέτο

από κάθε  αισθητήρα. Εάν ένα πακέτο δεν ληφθεί  μέσα σε μια καθορισμένη χρονική

περίοδο, ο σταθμός βάσης προσδιορίζει εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε αξιοπιστία.

Η αξιοπιστία είναι μια μέτρηση, του κλάσματος των δεδομένων που έχουν επιτυχημένα

ληφθεί προς τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί. Εάν η αξιοπιστία πέσει κάτω από ένα

επιθυμητό επίπεδο, ο σταθμός βάσης αποστέλλει  ένα αρνητικό μήνυμα  επιβεβαίωσης

(NACK) προς τον αισθητήρα για να ξαναμεταδώσει τα δεδομένα του. Κάθε αισθητήρας

αποθηκεύει τα απεσταλμένα πακέτα του στην ενδιάμεση μνήμη του. Όταν η ενδιάμεση
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μνήμη φτάνει σε ένα ανώτερο όριο, διαγράφεται. Για event-driven ροές,  ο αισθητήρας

υπολογίζει  την  αξιοπιστία  του  πακέτου  που  φτάνει  στον  σταθμό  βάσης.  Εάν  η

υπολογισμένη τιμή είναι μεγαλύτερη της απαιτούμενης αξιοπιστίας, ο αισθητήρας δεν

αποθηκεύει  το  απεσταλμένο  πακέτο  για  εξοικονόμησης  μνήμης.  Ο  σταθμός  βάσης

αποστέλλει  θετική  επιβεβαίωση για κάθε  πακέτο που λαμβάνει.  Όταν η επιβεβαίωση

φτάσει στον αισθητήρα, αυτός διαγράφει  το αντίστοιχο πακέτο από την  μνήμη του.

Κάθε ασύρματος αισθητήρας διατηρεί δύο κατώφλια στην μνήμη του, το κατώτερο και

το ανώτερο.  Όταν η ενδιάμεση μνήμη του αισθητήρα ξεπεράσει το κατώτερο κατώφλι,

ορίζεται το  bit συμφόρησης με μεγάλη βεβαιότητα. Όταν η μνήμη φτάσει το ανώτερο

κατώφλι  ορίζεται  και  πάλι  το  bit συμφόρησης  για  όλα τα  πακέτα  (αυτή  την  στιγμή

υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο). Το bit συμφόρησης είναι μια σημαία που πληροφορεί

τον σταθμό βάσης είτε να ενημερώσει τον αισθητήρα να μειώσει τον ρυθμό μετάδοσης

του είτε να ξαναδρομολογήσει τα δεδομένα του μέσω διαφορετικής διαδρομής. 

Price-oriented  reliable  transport  protocol  (PORT): Το  PORT  ελαχιστοποιεί  την

κατανάλωση ενέργειας, επιτυγχάνει την απαιτούμενη αξιοπιστία και παρέχει μηχανισμό

αποφυγής συμφόρησης. Το πρωτόκολλο PORT ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας

αποφεύγοντας  το υψηλό επικοινωνιακό κόστος.  Το από άκρο σε άκρο επικοινωνιακό

κόστος  είναι  μια  μέτρηση  της  καταναλισκόμενης  ενέργειας  για  την  παράδοση  ενός

πακέτου  από  τον  κόμβο  προέλευσης  στον  σταθμό  βάσης.  Για  να  επιτευχθεί  το

απαιτούμενο επίπεδο αξιοπιστίας και εξοικονόμησης ενέργειας, ο ρυθμός ανταπόκρισης

των αισθητήρων προσαρμόζεται με μεροληπτικό τρόπο. Το  PORT παρέχει μηχανισμό

αποφυγής συμφόρησης μέσα στο δίκτυο για την δυναμική ανακούφιση της κυκλοφορίας.

Το PORT διαφέρει από τα άλλα πρωτόκολλα από την άποψη ότι η αξιοπιστία του δεν

είναι ένας λόγος του ρυθμού παραλαβής πακέτων προς τον επιθυμητό ρυθμό παραλαβής,

αλλά  η  διαβεβαίωση   ότι  ο  σταθμός  βάσης  λαμβάνει  επαρκείς  πληροφορίες  για  το

φαινόμενο  που  τον  ενδιαφέρει.  Όταν  συμβεί  κάποιο  ενδιαφέρον  φαινόμενο,  οι

πλησιέστεροι κόμβοι θα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες και λιγότερα σφάλματα.

Το PORT προσαρμόζει μεροληπτικά τον ρυθμό ανταπόκρισης αυτών των κόμβων για να

αυξήσει την πληροφόρηση του σταθμού βάσης για το φαινόμενο.

 Το PORT παρέχει δύο μηχανισμούς που εξασφαλίζουν αυτή την αξιοπιστία. Ο πρώτος

είναι ένας δυναμικός μηχανισμός ανατροφοδότησης που επιτρέπει στον σταθμό βάσης

να  μεταβάλει  τον  ρυθμό  ανταπόκρισης  του  κάθε  αισθητήρα.  Σε  κάθε  πακέτο  που

αποστέλλεται  από  ένα  αισθητήρα  ενθυλακώνεται  η  τιμή  του  κόμβου  (ο  συνολικός
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αριθμός προσπαθειών αποστολής πριν ένα πακέτο φτάσει επιτυχώς από τον αισθητήρα

στον  σταθμό  βάσης),  ένα  μέτρο  για  την  αξιολόγηση  του  ενεργειακού  κόστους  της

επικοινωνίας.  Ο  σταθμός  βάσης  μεταβάλει  τον  ρυθμό  ανταπόκρισης  κάθε  κόμβου

βασιζόμενος  στην  τιμή  του  κόμβου  και  τις  πληροφορίες  που  παρέχονται  για  το

φαινόμενο που τον ενδιαφέρει. Η ανατροφοδότηση από τον σταθμό βάσης αποστέλλεται

προς τον αισθητήρα μέσω της ίδιας  αντίστροφης διαδρομής.  Ο δεύτερος  μηχανισμός

παρέχει στον σταθμό βάσης πληροφορίες για το από άκρο σε άκρο κόστος επικοινωνίας

από τον  αισθητήρα στον σταθμό  βάσης.  Το από άκρο σε  άκρο κόστος  επικοινωνίας

χρησιμοποιείται για την αποφυγή συμφόρησης. Όταν υπάρξει συμφόρηση, αυξάνει το

επικοινωνιακό κόστος λόγω της απώλειας πακέτων. Ο σταθμός βάσης χρησιμοποιεί τις

πληροφορίες για το κόστος επικοινωνίας για να επιβραδύνει τον ρυθμό ανταπόκρισης

του κατάλληλου αισθητήρα και να αυξήσει τον ρυθμό ανταπόκρισης άλλων αισθητήρων

με  μικρότερο  επικοινωνιακό  κόστος  ώστε  να  διατηρηθεί  το  επιθυμητό  επίπεδο

αξιοπιστίας. 

GARUDA: Το  GARUDA είναι  ένα  αξιόπιστο  downstream πρωτόκολλο παράδοσης

δεδομένων για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Αντιμετωπίζει την αξιόπιστη μεταφορά

δεδομένων από τον σταθμό βάσης στους αισθητήρες. Η αξιοπιστία ορίζεται σε τέσσερις

κατηγορίες:

1. Εγγυημένη παράδοση σε ολόκληρο το δίκτυο

2. Εγγυημένη παράδοση σε μια υποπεριοχή των αισθητήρων

3. Εγγυημένη παράδοση σε ένα ελάχιστο σύνολο αισθητήρων για την κάλυψη

της υπό μέτρηση περιοχής και

4.  Εγγυημένη παράδοση σε ένα πιθανολογικό υποσύνολο των αισθητήρων.

Το πρωτόκολλο GARUDA αποτελείται από μια υποδομή κεντρικού κόμβου ανάκτησης

δεδομένων και μια διαδικασία ανάκτησης βασισμένη σε μήνυμα NACK δύο σταδίων. Η

υποδομή  του  κεντρικού  κόμβου  κατασκευάζεται  χρησιμοποιώντας  την  μέθοδο

παράδοσης πρώτου πακέτου. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει την παράδοση του πρώτου

πακέτου χρησιμοποιώντας τον παλμό αναμονής πρώτου πακέτου (Wait-for-First-Packet -

WFP).  Ο  παλμός  WFP είναι  ένα  μικρό  πεπερασμένο  σύνολο  από  παλμούς  μικρής

διάρκειας που αποστέλλονται περιοδικά από τον σταθμό βάσης. Οι ασύρματοι κόμβοι

που βρίσκονται μέσα στην ακτίνα μετάδοσης του σταθμού βάσης θα λάβουν τον παλμό

και  θα  περιμένουν  για  την  αποστολή  του  πρώτου  πακέτου.  Το  πρώτο  πακέτο

προσδιορίζει τον αριθμό βημάτων από τον σταθμό βάσης προς τον κόμβο. Κάθε κόμβος
46



πάνω στην διαδρομή μπορεί να είναι υποψήφιος για κεντρικός. Ένας υποψήφιος κόμβος

εκλέγεται αυτόνομα σαν κεντρικός όταν δεν λαμβάνει δεδομένα από άλλους όμορους

κεντρικούς κόμβους. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται όλοι οι κεντρικοί κόμβοι του δικτύου

οι οποίοι έπειτα πρέπει να συνδεθούν με  τουλάχιστον ένα  upstream κεντρικό κόμβο ο

καθένας. 

Το GARUDA χρησιμοποιεί μια ‘εκτός σειράς’ πολιτική προώθησης για να αντιμετωπίσει

το πρόβλημα της υπο-αξιοποίησης σε περίπτωση απώλειας πακέτων. Η ‘εκτός σειράς’

προώθηση  επιτρέπει  την  προώθηση  μεταγενέστερων  πακέτων  ακόμη  και  όταν  ένα

πακέτο έχει χαθεί.

Το  πρωτόκολλο  χρησιμοποιεί  μια  διαδικασία  ανάκτησης  πακέτων  δύο  σταδίων.  Το

πρώτο στάδιο εμπλέκει τους κεντρικούς κόμβους στην ανάκτηση. Όταν ένας κεντρικός

κόμβος λάβει ένα εκτός σειράς πακέτο, αποστέλλει ένα αίτημα σε ένα upstream κεντρικό

κόμβο  ενημερώνοντας  τον  ότι  υπάρχουν  χαμένα  πακέτα.  Ο  upstream κόμβος  θα

ξαναμεταδώσει το διαθέσιμο αιτούμενο πακέτο μόνο προς τον κόμβο που το αιτήθηκε.

Το δεύτερο στάδιο είναι μια φάση ανάκτησης από τους μη κεντρικούς κόμβους, οι οποίοι

αιτούνται  επαναμετάδοση  από  τους  κεντρικούς  κόμβους.  Ένας  μη  κεντρικός  κόμβος

λαμβάνει  όλες  τις  επαναμεταδόσεις  από  τον  κεντρικό  του,  περιμένοντας  τον  να

ολοκληρώσει, και έπειτα αποστέλλει τα δικά του αιτήματα.

Delay sensitive transport (DST): το πρωτόκολλο  DST αντιμετωπίζει τα θέματα του

ελέγχου συμφόρησης,  της αξιοπιστίας και  της έγκαιρης  παράδοσης των πακέτων.  Το

DST αποτελείται  από  δύο  συνιστώσες:  ένα  μηχανισμό  μεταφοράς  συμβάντων  βάσει

αξιοπιστίας  και  ένα  μηχανισμό  μεταφοράς  συμβάντων,  πραγματικού  χρόνου.  Ο

μηχανισμός  μεταφοράς  βάσει  αξιοπιστίας,  μετρά  την  ως  προς  την  καθυστέρηση

παρατηρούμενη αξιοπιστία έναντι της επιθυμητής, για να προσδιορίσει ένα πρέπει να

ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου αξιοπιστίας

κατά την επικοινωνία  συμβάντος  προς σταθμό βάσης.   Η παρατηρούμενη αξιοπιστία

ορίζεται ως το πλήθος των ληφθέντων πακέτων από το σταθμό βάσης, με ορισμένο όριο

καθυστέρησης,  μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επιθυμητή αξιοπιστία

είναι  το  ελάχιστο  πλήθος  πακέτων  που  απαιτείται  για  την  αξιόπιστη  ανίχνευση  του

συμβάντος.  Εάν  η  παρατηρούμενη  αξιοπιστία  είναι  μεγαλύτερη  της  επιθυμητής,  το

συμβάν  θεωρείται  αξιόπιστο.  Διαφορετικά  πρέπει  να  αυξηθεί  ο  ρυθμός  μετάδοσης

πακέτων των αισθητήρων για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο αξιοπιστίας. Το DST

επίσης εξασφαλίζει αξιόπιστη και έγκαιρη ανίχνευση μέσα στα όρια της καθυστέρησης
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της μεταφοράς συμβάντος προς τον σταθμό βάσης. Ο μηχανισμός, πραγματικού χρόνου,

μεταφοράς  του  συμβάντος  χρησιμοποιεί  αυτή  την  ορισμένη  καθυστέρηση  στην

μεταφορά συμβάντος προς τον σταθμό βάσης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

της εφαρμογής. Η καθυστέρηση μεταφοράς συμβάντος προς σταθμό βάσης είναι  ένα

μέτρο της καθυστέρησης μεταφοράς και επεξεργασίας του συμβάντος. Η καθυστέρηση

μεταφοράς του συμβάντος είναι ο χρόνος μεταξύ έναρξης του συμβάντος και λήψης του

από  το  σταθμό  βάσης.  Η  καθυστέρηση  επεξεργασίας  είναι  η  καθυστέρηση  στην

επεξεργασία του συμβάντος στον σταθμό βάσης. 

Για την  ανίχνευση  της  συμφόρησης,  το  DST μετρά την υπερχείλιση  της  ενδιάμεσης

μνήμης κάθε κόμβου και υπολογίζει την μέση καθυστέρηση των κόμβων. Σε περίπτωση

συμφόρησης, οι κόμβοι ενημερώνουν τον σταθμό βάσης για αυτήν. Ο σταθμός βάσης

απαντά με μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης των αισθητήρων. Πειράματα προσομοίωσης

έχουν αποδείξει ότι το DST επιτυγχάνει αξιόπιστη και έγκαιρη ανίχνευση συμβάντων με

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και καθυστέρηση. 

Pump slowly,  fetch  quickly  (PSFQ): Το  PSFQ είναι  ένα  αξιόπιστο  πρωτόκολλο

μεταφοράς, ευέλικτο και εύρωστο. Οι στόχοι του  PSFQ είναι η εγγυημένη παράδοση

τμηματικών δεδομένων, η ελαχιστοποίηση του πλήθους των μεταδόσεων για ανίχνευση

και ανάκτηση απωλειών, η λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες και η παροχή ενός χαλαρού

ορίου καθυστέρησης της μεταφοράς δεδομένων. Στο  PSFQ εκτελούνται τρεις βασικές

λειτουργίες: λειτουργία άντλησης, λειτουργία ‘φέρε’ (fetch) και λειτουργία αναφοράς. Η

λειτουργία άντλησης ελέγχει τον ρυθμό με τον οποίο τα πακέτα κυκλοφορούν μέσα στο

δίκτυο.  Βασίζεται  σε  ένα  απλό  χρονοπρογραμματιστικό  σχήμα  με  την  χρήση  δύο

χρονικών,  Tmin και  Tmax. Ένας κόμβος πρέπει να περιμένει τουλάχιστον  Tmin χρόνο

πριν μεταδώσει ένα πακέτο. Με την αναμονή αυτή δίνεται η ευκαιρία στον κόμβο για

τυχόν  ανάκτηση  πακέτων  και  μείωση  των  πλεονασματικών  μεταδόσεων.  Το  Tmax

χρησιμοποιείται σαν ένα χαλαρό άνω όριο καθυστέρησης μέσα στο οποίο όλα τα πακέτα

πρέπει να έχουν ληφθεί.  Η λειτουργία  fetch καλείται  όταν υπάρχει κενό στον αριθμό

ακολουθίας  των  ληφθέντων  πακέτων  (που  σημαίνει  απώλεια  πακέτων),  και  στέλνει

αίτημα επαναμετάδοσης του απολεσθέντος  πακέτου από τους  όμορους κόμβους.  Εάν

χαθούν  πολλά  πακέτα,  ένα  απλό  αίτημα  fetch είναι  αρκετό  για  την  ανάκτηση  των

πακέτων. Τέλος, η λειτουργία αναφοράς παρέχει στους χρήστες μια ανατροφοδότηση της

κατάστασης  του  δικτύου.  Ένα  μήνυμα  αναφοράς  κατάστασης  ταξιδεύει  από τον  πιο

απομακρυσμένο κόμβο του δικτύου στον χρήστη που αιτείται την αναφορά. Κατά μήκος
48



της διαδρομής, κάθε κόμβος προσαρτά με συναθροιστικό τρόπο το μήνυμα αναφοράς

του  στο  αρχικό  μήνυμα.  Το  PSFQ αποδεικνύεται  ότι  ξεπερνά  σε  απόδοση  το

πρωτόκολλο  Ιdealized scalable reliable multi-cast (SRM-I) σε  ανεκτικότητα  σε

σφάλματα, επικεφαλίδα επικοινωνίας και καθυστέρηση παράδοσης των πακέτων.

Event-to-sink reliable transport (ESRT): Το πρωτόκολλο  ESRT αναπτύχθηκε για

αξιόπιστη  ανίχνευση  συμβάντων  με  ελάχιστη  κατανάλωση  ενέργειας.  Το  ESRT

χρησιμοποιεί  μηχανισμό  ελέγχου  συμφόρησης  για  την  ελάττωση  της  κατανάλωσης

ενέργειας διατηρώντας ταυτόχρονα το επιθυμητό επίπεδο αξιοπιστίας μέσω του σταθμού

βάσης όπου και κυρίως εκτελείται ο αλγόριθμος ESRT. Ο σταθμός βάσης υπολογίζει τον

συντελεστή  αξιοπιστίας  και  την  συχνότητα αναφορών σε  κάθε  χρονικό διάστημα.  Ο

συντελεστής αξιοπιστίας είναι μια μέτρηση των πακέτων που έχουν ληφθεί  από τους

αισθητήρες  στο  σταθμό  βάσης.  Ο  συντελεστής  αξιοπιστίας  που  υπολογίζεται,

συγκρίνεται  με  την  επιθυμητή  από  την  εφαρμογή  αξιοπιστία.  Εάν  η  υπολογισμένη

αξιοπιστία  είναι  μεγαλύτερη  της  επιθυμητής,  το  ESRT θα  ελαττώσει  την  συχνότητα

αναφορών των κόμβων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα την αυξήσει για να επιτύχει την

επιθυμητή αξιοπιστία. Σε κάθε χρονικό διάστημα ο σταθμός βάσης μεταδίδει την νέα

συχνότητα αναφορών προς τους αισθητήρες του δικτύου, οι οποίοι μόλις λάβουν αυτή

την πληροφορία, προσαρμόζουν την συχνότητα των αναφορών τους. 

Στο  ESRT,  ο  μηχανισμός  ελέγχου  συμφόρησης  βασίζεται  στην  παρακολούθηση  της

ενδιάμεσης μνήμης δρομολόγησης κάθε αισθητήρα. Η υπερχείλιση της μνήμης κάποιου

κόμβου είναι ένδειξη συμφόρησης. Σε περίπτωση συμφόρησης, ο αισθητήρας ορίζει το

bit ειδοποίησης συμφόρησης  στα εξερχόμενα  πακέτα  του.  Ο σταθμός  βάσης που θα

λάβει αυτό τα πακέτα, σε συνδυασμό με τον υπολογισμένο συντελεστή αξιοπιστίας, θα

προσδιορίσει την κατάσταση του δικτύου και θα αντιδράσει ανάλογα.

Αποτελέσματα  προσομοίωσης  αποδεικνύουν  ότι  το  ESRT μπορεί  να  επιτύχει  το

απαιτούμενο  επίπεδο αξιοπιστίας  με  ελάχιστη  κατανάλωση ενέργειας  σε διαφορετικά

δίκτυα τυχαίας και δυναμικής τοπολογίας. 

Congestion  detection  and  avoidance  (CODA): Το  CODA  είναι  ένα  ενεργειακά

αποδοτικό  σχήμα  ελέγχου  συμφόρησης,  το  οποίο  μπορεί  να  αμβλύνει  ταχύτατα  την

ανιχνευμένη συμφόρηση. Το CODA έχει τρία κύρια συστατικά: ανίχνευση συμφόρησης,

βήμα-βήμα  ανατροφοδότηση  (hop-by-hop backpressure),  και  διευθέτηση  πολλαπλών

πηγών  δεδομένων.  Το  CODA ανιχνεύει  την  συμφόρηση  με  παρακολούθηση  της
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πληρότητας  της  ενδιάμεσης  μνήμης  των  αισθητήρων  και  μετρώντας  το  φόρτο  του

διαύλου. Η παρακολούθηση της πληρότητας της ενδιάμεσης μνήμης απαιτεί ελάχιστη

επεξεργασία  και  μικρή  επικεφαλίδα  μηνύματος.  Όταν  η  πληρότητα  της  ενδιάμεσης

μνήμης είναι υψηλή, ο αισθητήρας παρακολουθεί την κατάσταση του κυκλοφοριακού

φόρτου  του  τοπικού  καναλιού   για  να  ανιχνεύσει  συμφόρηση.  Μόλις  ανιχνευθεί

συμφόρηση,  ο  αισθητήρας  μεταδίδει  ένα  μήνυμα  καταστολής  προς  τους  όμορους

κόμβους  και  κάνει  ρυθμίσεις  για  την  αποφυγή  συμφόρησης  downstream.  Επίσης

μεταδίδει  ένα  μήνυμα  ανατροφοδότησης  upstream προς  τον  αισθητήρα  προέλευσης

δεδομένων.  Κάθε  upstream κόμβος  που  λαμβάνει το  μήνυμα  ανατροφοδότησης

προσδιορίζει  εάν  θα  διαδώσει  ή  όχι  το  μήνυμα  του.  Ανάλογα  με  την  πολιτική

συμφόρησης, ένας κόμβος μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω δημιουργία συμφόρησης

απορρίπτοντας τα εισερχόμενα πακέτα ή προσαρμόζοντας τον ρυθμό μετάδοσης τους. Σε

περίπτωση  διαρκούς  συμφόρησης,  το  πρωτόκολλο  CODA χρησιμοποιεί  μια  μέθοδο

διευθέτησης πολλαπλών πηγών δεδομένων κλειστού βρόχου για να επιτύχει τον έλεγχο

συμφόρησης, σε πολλαπλές πηγές, από τον σταθμό βάσης. Όταν ο ρυθμός μετάδοσης

ενός  συμβάντος  από ένα  αισθητήρα είναι  μικρότερος  από  ένα  κλάσμα  της  μέγιστης

θεωρητικής απόδοσης του καναλιού, ο αισθητήρας προσαρμόζει αυτόνομα τον ρυθμό

του.  Εάν  ξεπεραστεί  αυτό  το  όριο,  είναι  πολύ  πιθανό  ο  αισθητήρας  να  δημιουργεί

συμφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση ο κόμβος εισέρχεται σε διαδικασία ρύθμισης από

τον σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης αποστέλλει προς τον αισθητήρα ένα μήνυμα με

προκαθορισμένο ρυθμό μετάδοσης που έχει  υπολογίσει νωρίτερα.  Όταν ξεπεραστεί η

συμφόρηση,  ο  αισθητήρας  ρυθμίζει  και  πάλι  αυτόνομα  τον  ρυθμό  μετάδοσης  του.

Αποτελέσματα πειραμάτων δείχνουν ότι το  CODA  μπορεί να βελτιώσει την απόδοση

και να ελαττώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Σύγκριση πρωτοκόλλων επιπέδου μεταφοράς

Ο κύριος  σκοπός  των  πρωτοκόλλων  επιπέδου  μεταφοράς  σε  ένα  δίκτυο  ασύρματων

αισθητήρων η αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μέσω της επιτήρησης της κατάστασης του

δικτύου ως προς  την συμφόρηση και  την αξιοπιστία.  Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται

συγκεντρωτικά και  συγκριτικά  τα πρωτόκολλα  επικοινωνίας  επιπέδου μεταφοράς.  Τα

πρωτόκολλα  STCP,  DST,  ESRT και  PORT αντιμετωπίζουν  το  πρόβλημα  της

συμφόρησης  και  της  εγγυημένης  αξιοπιστίας  από  τους  αισθητήρες  προς  τον  σταθμό

βάσης, ενώ τα  GARUDA και  PSFQ εξετάζουν μόνο το πρόβλημα της αξιοπιστίας από

τον  σταθμό  βάσης  προς  τους  αισθητήρες.  Τα  STCP,  GARUDA,  και  PSFQ
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ενσωματώνουν μηχανισμούς ανάκτησης δεδομένων. Το STCP παρέχει από άκρο σε άκρο

εγγυημένη αξιοπιστία και χρησιμοποιεί μηνύματα ACK και NACK για ανίχνευση και

ειδοποιήσεις. Το PORT επίσης παρέχει από άκρο σε άκρο εγγυημένη αξιοπιστία άλλα

δεν έχει κάποιο μηχανισμό ανάκτησης χαμένων πακέτων. Το  GARUDA χρησιμοποιεί

βήμα προς βήμα εγγυημένη αξιοπιστία και μηνύματα NACK για ανάκτηση πακέτων.

STCP PORT GARUDA CODA DST PSFQ ESRT

Συμφόρηση

Έλεγχος ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Ανίχνευση
Μέγεθος

Buffer

Τιμή κόμβου και

ρυθμός απωλειών
-

Μέγεθος

Buffer και

φόρτος

καναλιού

Μέγεθος Buffer

και μέση

καθυστέρηση

κόμβου

- Μέγεθος Buffer

Μείωση

Ανακατεύθυνσ

η πακέτων ή

αλλαγή

ρυθμού

μετάδοσης

Ανακατεύθυνση

πακέτων ή

αλλαγή ρυθμού

μετάδοσης

-

Απόρριψη

πακέτων ή

αλλαγή

ρυθμού

κάθε

κόμβου

Αλλαγή ρυθμού

μετάδοσης
-

Αλλαγή ρυθμού

μετάδοσης

Αξιοπιστία

Κατεύθυνση
Κόμβος προς

Βάση

Κόμβος προς

Βάση

Βάση προς

Κόμβο

Κόμβος

προς Βάση

Κόμβος προς

Βάση

Βάση προς

Κόμβο
Κόμβος προς Βάση

Μέτρηση
Αξιοπιστία

πακέτων

Αξιοπιστία

πληροφοριών

συμβάντος

Αξιοπιστία

πακέτων και

προορισμού

-
Αξιοπιστία

συμβάντος

Αξιοπιστία

πακέτων

Αξιοπιστία

συμβάντος

End to End /

Hop by Hop
End to End - Hop by Hop - End to End

Hop by

Hop
End to End

Ανάκτηση

πακέτων
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ - ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Cache ΝΑΙ - ΝΑΙ - - ΝΑΙ -

ACK/NACK ACK/NACK - NACK ACK - NACK -

Εξοικονόμηση ενέργειας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - ΝΑΙ

Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας πρωτοκόλλων επιπέδου μεταφοράς [25]

 4.2  Επίπεδο δικτύου 

Το επίπεδο δικτύου διαχειρίζεται την δρομολόγηση δεδομένων κατά μήκος του δικτύου

από την πηγή προέλευσης των δεδομένων προς τον προορισμό τους. Τα πρωτόκολλα

δρομολόγησης  στα  δίκτυα  ασυρμάτων  αισθητήρων  διαφέρουν  από  τα  κλασικά  με
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πολλούς  τρόπους,  για  παράδειγμα  οι  ασύρματοι  κόμβοι  δεν  έχουν  διευθύνσεις

πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) οπότε τα πρωτόκολλα δρομολόγησης βασισμένα σε IP δεν

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα αισθητήρων. Τα πρωτόκολλα δικτύου για δίκτυα

αισθητήρων πρέπει να είναι επεκτάσιμα, να διαχειρίζονται με ευκολία την επικοινωνία

μεταξύ πολλών κόμβων και  να διαδίδουν τα δεδομένα των αισθητήρων στον σταθμό

βάσης.  Το πρωτόκολλο δικτύου πρέπει  να  αντιμετωπίσει  περιορισμούς  ως προς  τους

διαθέσιμους  πόρους  όπως  περιορισμένη  ενέργεια,  εύρος  ζώνης  της  επικοινωνίας,

διαθέσιμη  μνήμη  και  υπολογιστικές  δυνατότητες.  Αντιμετωπίζοντας  αυτούς  τους

περιορισμούς αυξάνεται  η διάρκεια ζωής του δικτύου.  Τέλος το πρωτόκολλο δικτύου

πρέπει  να  αντιμετωπίσει  θέματα  όπως  η  αποδοτικότητα,  ανοχή  σε  σφάλματα,

αμεροληψία  και  ασφάλεια.  Μερικές  αντιπροσωπευτικές  προσεγγίσεις  παρουσιάζονται

παρακάτω. 

Γεωγραφική δρομολόγηση: Η γεωγραφική δρομολόγηση (Geographical routing) [27]

χρησιμοποιεί έναν άπληστο μηχανισμό για την προώθηση ενός πακέτου από την πηγή

προέλευσης στον προορισμό του. Η προώθηση του πακέτου γίνεται με επιλογή όμορων

κόμβων που είναι πλησιέστεροι στον προορισμό. Υποτίθεται ότι το δίκτυο είναι αρκετά

πυκνό,  οι  κόμβοι  γνωρίζουν  την  θέση  τους  και  την  θέση  των  όμορων  τους  και  η

multi-hop προώθηση  είναι  αξιόπιστη.  Αρκετές  νέες  στρατηγικές  προώθησης

προτείνονται για την βελτίωση της γεωγραφικής προώθησης, οι  οποίες χωρίζονται σε

δύο κατηγορίες: με βάση την απόσταση και με βάση την λήψη πακέτων. Στην με βάση

την απόσταση προώθηση, ένας κόμβος γνωρίζει μόνο την απόσταση των όμορων του

ενώ στην με βάση την λήψη είναι γνωστοί και οι ρυθμοί λήψεως πακέτων των όμορων

κόμβων.  Η με  βάση την απόσταση προώθηση αποτελείται  από την αρχική  άπληστη

προώθηση  και  ένα  τύπο  προώθησης  με  λίστα  αποκλεισμού  βάσει  απόστασης.  Στην

αρχική άπληστη προώθηση, κάθε κόμβος προωθεί τα πακέτα του στους πλησιέστερους

στον  προορισμό  όμορους  βάσει  ενός  ελάχιστου  ρυθμού  λήψης,  ο  οποίος  πρέπει  να

πληρείται  πριν  δύο   κόμβοι  γίνουν  όμοροι.  Η  αρχική  άπληστη  προώθηση  επιλέγει

όμορους κόμβους με την μεγαλύτερη απόσταση, ανεξάρτητα από τον ρυθμό λήψης. Στην

βάσει απόστασης λίστα αποκλεισμού, κάθε κόμβος θέτει σε λίστα αποκλεισμού όμορους

οι  οποίοι  σε  απόσταση από  αυτόν  μεγαλύτερη  από ένα  ορισμένο  κατώφλι.  Αυτό  το

κατώφλι  απόστασης  ορίζεται  σαν  ένα  κλάσμα  της  ονομαστικής  εμβέλειας  του

πομποδέκτη του κόμβου.  Τα πακέτα προωθούνται  στον πλησιέστερο στον προορισμό
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όμορο  κόμβο  από κόμβους,  των  οποίων  η  απόσταση από  τον  τρέχοντα  κόμβο  είναι

μικρότερη του κατωφλίου.

Τα συστήματα προώθησης με βάση την λήψη πακέτων είναι τέσσερα:

1. Απόλυτος με βάση την λήψη αποκλεισμός: Κάθε κόμβος θέτει σε λίστα αποκλεισμού

όλους τους όμορους οι οποίοι έχουν ρυθμό λήψης δεδομένων κάτω από ένα ορισμένο

κατώφλι. Μόνο όμοροι κόμβοι με ρυθμό λήψης ανώτερο του κατωφλίου θα λάβουν το

πακέτο για προώθηση.

2. Σχετικός με βάση την λήψη αποκλεισμός: ένας κόμβος θέτει σε λίστα αποκλεισμού

ένα διαφορετικό  σύνολο από όμορους  για  κάθε  νέο  προορισμό.  Ο αποκλεισμός  των

όμορων εξαρτάται από την κατάταξη του κόμβου μέσα σε ένα σύνολο όμορων κόμβων.

Η κατάταξη  ενός  κόμβου  εξαρτάται  από  την  απόσταση  από  τον  προορισμό  και  τον

ρυθμό λήψης. Η μέθοδος αποτρέπει τον αποκλεισμό όλων των όμορων κόμβων όπως

συμβαίνει στον απόλυτο με βάση την λήψη αποκλεισμό.

3. Όμορος καλύτερης λήψης: Στην μέθοδο αυτή τα πακέτα προωθούνται σε όμορους με

τον υψηλότερο ρυθμό λήψης.

4. Καλύτερος ρυθμός λήψης και απόσταση: Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γινόμενο του

ρυθμού μετάδοσης και της απόστασης. Ο κόμβος υπολογίζει αυτό το γινόμενο για όλους

τους όμορους του που είναι κοντά στον προορισμό του πακέτου, και επιλέγεται αυτός με

το υψηλότερο γινόμενο. 

Οι στρατηγικές προώθησης με βάση την λήψη είναι πιο αποδοτικές από τις με βάση την

απόσταση.  Ο  σχετικός  με  βάση  την  λήψη  αποκλεισμός  επιτυγχάνει  υψηλότερους

ρυθμούς  παράδοσης  δεδομένων  από  τον  απόλυτο  με  βάση  την  λήψη  αποκλεισμό.

Συνολικά οι νέες στρατηγικές γεωγραφικής προώθησης είναι καλύτερες από την άποψη

της ενέργειας και ελαχιστοποίησης της αποσύνδεσης της επικοινωνίας σε σχέση με την

αρχική προσέγγιση της άπληστης προώθησης.

Anchor location service (ALS): Το ALS [28] είναι ένα με βάση πλέγμα (gridbased)

πρωτόκολλο  που  υποστηρίζει  την  με  βάση  την  τοποθεσία  δρομολόγηση  μεταξύ

πολλαπλών  κινούμενων  πηγών  προέλευσης  δεδομένων  και  προορισμών.  Οι  πηγές

προέλευσης και οι προορισμοί είναι όλοι ασύρματοι αισθητήρες του δικτύου. Το ALS

κατασκευάζει πρώτα ένα προκαθορισμένο γεωγραφικό πλέγμα για το δίκτυο. Πριν από

την τοποθέτηση του, κάθε κόμβος περιέχει πληροφορίες  για το μέγεθος κάθε κελιού του

πλέγματος και τις συντεταγμένες του. Οι αισθητήρες τοποθετούνται τυχαία και με την

χρήση υπάρχοντος μηχανισμού εντοπισμού θέσης, π.χ. GPS, καθορίζουν την θέση τους.
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Γνωρίζοντας πλέον την θέση του, κάθε αισθητήρας καθορίζει σε ποιο τετράγωνο του

πλέγματος ανήκει και αποφασίζει εάν θα γίνει κόμβος του πλέγματος. Οι αισθητήρες που

γίνονται κόμβοι του πλέγματος δημιουργούν συνδέσεις με όμορους κόμβους πλέγματος.

Κόμβοι  πολλαπλών  προορισμών  μπορούν  επίσης  να  υπάρξουν.  Κάθε  κόμβος

προορισμού επιλέγει ένα κοντινό του κόμβο πλέγματος σαν τον μεσολαβητή του προς

τον σταθμό βάσης και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διανομή πληροφοριών θέσης του

κόμβου  προορισμού  χρησιμοποιώντας  ένα  σύστημα  άγκυρας.  Το  σύστημα  άγκυρας

αποτελείται  από  ένα  σύνολο  κόμβων  πλέγματος,  που  ονομάζονται  άγκυρες  και

λειτουργούν σαν διακομιστές θέσης. Όταν προκύψει ένα συμβάν, ο αισθητήρας γίνεται

κόμβος  προέλευσης  που  μεταδίδει  δεδομένα  σε  ένα  κόμβο  προορισμού.  Ο  κόμβος

προέλευσης αρχικά εγγράφεται στον πλησιέστερο κόμβο πλέγματος που πλέον γίνεται

μεσολαβητής.  Ο  κόμβος  προέλευσης  αποστέλλει  αίτημα  εντοπισμού  του  κόμβου

προορισμού στο σύστημα άγκυρας το οποίο μεταδίδει τις αιτούμενες πληροφορίες πίσω

στον σταθμό προέλευσης. Λαμβάνοντας τις πληροφορίες σχετικά με τον μεσολαβητή, ο

κόμβος προέλευσης αποστέλλει πακέτα δεδομένων προς τον μεσολαβητή με την χρήση

πρωτοκόλλου δρομολόγησης με βάση την θέση.

Secure  routing  (SecRout): Το  πρωτόκολλο  SecRout [29]  εγγυάται  την  ασφαλή

παράδοση πακέτων από τον αισθητήρα στον σταθμό βάσης. Το SecRout χρησιμοποιεί

μια δύο επιπέδων, με βάση την ομαδοποίηση, προσέγγιση για την ασφάλεια του δικτύου.

Το κατώτερο  επίπεδο περιλαμβάνει  αισθητήρες  ή  μέλη συστάδας  ενώ το  υψηλότερο

επίπεδο περιλαμβάνει επικεφαλείς συστάδων. Στην φάση αυτοοργάνωσης οι αισθητήρες

χωρίζονται σε συστάδες. Κάθε συστάδα περιλαμβάνει έναν επικεφαλή. Οι αισθητήρες

επικοινωνούν  με  τον  σταθμό  βάσης  μέσω  των  επικεφαλών  στους  οποίους  αρχικά

αποστέλλονται  τα  δεδομένα  από  τους  αισθητήρες.  Οι  επικεφαλείς  συστάδων

συναθροίζουν  τα  δεδομένα  των  αισθητήρων  τους  και  τα  αποστέλλουν  στον  σταθμό

βάσης. Για την ασφαλή παράδοση των πακέτων, το  SecRout χρησιμοποιεί συμμετρική

κρυπτογράφηση για να ασφαλίσει τα πακέτα κατά μήκος της διαδρομής. Σε κάθε κόμβο

δίνεται μια μοναδική ταυτότητα (ID) και ένα προεγκατεστημένο κλειδί (KEY). Το ID

ταυτοποιεί τον κόμβο και το KEY ασφαλίζει τα μηνύματα που αποστέλλονται προς τον

σταθμό βάσης. ο σταθμός βάσης υποτίθεται ότι είναι ένας κόμβος υψηλής υπολογιστικής

ισχύος  με  μεγάλη μνήμη ο  οποίος  γνωρίζει  την  τοπολογία του δικτύου  και  όλες  τις

πληροφορίες για τους αισθητήρες. Ο σταθμός βάσης διατηρεί ένα πίνακα που περιέχει τα
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ζεύγη  τιμών  των  ID και  KEY κάθε  κόμβου.  Υποτίθεται  ότι  ο  σταθμός  βάσης  είναι

αξιόπιστος και δεν μπορεί να παραβιαστεί.

Η ασφαλής μετάδοση δεδομένων ξεκινά με την κρυπτογράφηση του πακέτου δεδομένων

ενός αισθητήρα με την χρήση ενός κλειδιού συστάδας. Το κλειδί συστάδας παράγεται

από τον επικεφαλή συστάδας κατά την φάση οργάνωσης, και διαμοιράζεται σε όλους

τους κόμβους της συστάδας. Κατά την λήψη των κρυπτογραφημένων πληροφοριών, ο

επικεφαλής της συστάδας επαληθεύει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το κλειδί συστάδας.

Εάν  η  επαλήθευση  είναι  επιτυχής,  ο  επικεφαλής  αποκρυπτογραφεί  τα  δεδομένα.   Ο

επικεφαλής κόμβος συλλέγει τα δεδομένα από τους κόμβους της συστάδας του και τα

συναθροίζει  σε  ένα  νέο  πακέτο  δεδομένων  το  οποίο  κρυπτογραφείται  με  το

προεγκατεστημένο κλειδί του επικεφαλή και αποστέλλεται προς τον σταθμό βάσης μέσω

multihop δρομολόγησης.  Ο  σταθμός  βάσης  με  την  σειρά  του  επαληθεύει  και

αποκρυπτογραφεί  τα  ληφθέντα  πακέτα  δεδομένων  και  έπειτα  τα  αποθηκεύει  τις

πληροφορίες.

Το  SecRout εγγυάται  την παράδοση των πακέτων στον σταθμό βάσης ακόμη και  αν

υπάρχουν  κακόβουλοι  κόμβοι  στο  δίκτυο.  Τα πακέτα  δρομολόγησης  και  δεδομένων

περιέχουν μόνο επιμέρους πληροφορίες όπως για τους όμορους κόμβους. Κάθε κόμβος

διατηρεί πίνακα δρομολόγησης που περιέχει μόνο μέρος της διαδρομής προς τον σταθμό

βάσης (προηγούμενος και επόμενος κόμβος). Όταν ένας κόμβος παραβιαστεί, δεν μπορεί

να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους ενδιάμεσους κόμβους από τους οποίους περνά η

διαδρομή.  Το  SecRout παρέχει  μηχανισμό  συντήρησης  της  διαδρομής  για  την

ενημέρωση  των  πινάκων  δρομολόγησης  και  την  δημιουργία  νέας  διαδρομής  όταν

ανιχνευθεί κακόβουλος κόμβος. 

Secure cell relay (SCR): Το πρωτόκολλο  SCR [30] δημιουργήθηκε για να παρέχει

ασφάλεια  απέναντι  σε  επιθέσεις.  Το  SCR είναι  ένας  αλγόριθμος  με  βάση  την

ομαδοποίηση των κόμβων βάσει της θέση τους. Διαφέρει από τους άλλους αλγόριθμους

με βάση την ομαδοποίηση στο ότι δεν υπάρχει εκλογή επικεφαλούς κόμβου. Κάποιος

ενεργός κόμβος γίνεται ενδιάμεσος αναμεταδότης βάσει της εναπομένουσας ενέργειας

του. Στο  SCR, ολόκληρο το δίκτυο διαιρείται σε ισομεγέθη τετράγωνα - κελιά.  Κάθε

κόμβος γνωρίζει  την θέση του και  τις  θέσεις  των σταθμών βάσης.  Υποτίθεται  ότι  οι

σταθμοί  βάσης  είναι  αξιόπιστοι  ενώ  οι  κόμβοι  μπορεί  να  παραβιαστούν.  Πριν την

εγκατάσταση, κάθε κόμβος και ο σταθμός βάσης, μοιράζονται ένα κοινό καθολικό κλειδί

(global key), το  GK το οποίο χρησιμοποιείται για την αρχική ανακάλυψη των ομόρων
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κόμβων και την επικοινωνία στην φάση χειραψίας. Οι κόμβοι και ο σταθμός βάσης, πριν

την  εγκατάσταση,  πρέπει  να  συγχρονιστούν.  Στο  SCR γίνεται   χρήση  συμμετρικής

κρυπτογράφησης. Μετά την εγκατάσταση ο σταθμός βάσης κρυπτογραφεί με το GK τις

πληροφορίες  θέση  του  και  τις  αποστέλλει  σε  όλους  του  κόμβους.  Στην  φάση

αποκάλυψης όμορων κόμβων, οι αισθητήρες ανακαλύπτουν τους όμορους κόμβου μέσω

ενός πρωτοκόλλου χειραψίας τριών κατευθύνσεων, το οποίο καθορίζει τα κοινά κλειδιά

μεταξύ όμορων κόμβων. Έπειτα από τον καθορισμό ενός πίνακα με τα κοινά κλειδιά

όλων των όμορων κόμβων, κάθε κόμβος διαγράφει το  GK και χρησιμοποιεί  το κοινό

κλειδί του για την περαιτέρω επικοινωνία με τους όμορους κόμβους. Βάσει της θέσης

του σταθμού βάσης και των κόμβων προέλευσης δεδομένων, σχηματίζεται μια διαδρομή

μέσω μιας σειράς κελιών και με κατεύθυνση από τον κόμβο προέλευσης προς το σταθμό

βάσης. Η δρομολόγηση SCR παρέχει δύο εφεδρικές διαδρομές που καθορίζονται από τον

κόμβο προέλευσης δεδομένων. Όταν ένας εισβολέας επιτεθεί σε ένα κόμβο, τα δεδομένα

θα προωθηθούν μέσα από μια εφεδρική διαδρομή. Το SCR παρέχει άμυνα και έναντι των

ακόλουθων  απειλών:  Sybil,  σκουληκότρυπας  (wormhole),  καταβόθρας  (sinkhole),

επιλεκτικής προώθησης (selective forwarding) και  hello flood. Στην επίθεση  Sybil,  ο

εισβολέας προσποιείται ότι είναι ένας κόμβος του δικτύου, τα κοινά κλειδιά όμως είναι

γνωστά μόνο μεταξύ  όμορων κόμβων του δικτύου  άρα η επίθεση θα  αποτύχει.  Στις

επιθέσεις σκουληκότρυπας και καταβόθρας, ο εισβολέας μεταδίδει μια νέα διαδρομή ή

σήραγγα ή μια πλαστή σύνδεση προς τον σταθμό βάσης. Οι κόμβοι που λαμβάνουν αυτή

την νέα διαδρομή θα την αγνοήσουν διότι δρομολογούν τα δεδομένα τους μόνο μέσω της

διαδρομής δρομολόγησης μέσω των κελιών.  Στην επιλεκτική προώθηση, ο εισβολέας

προσποιείται  ότι  είναι  ένας  ενδιάμεσος  κόμβος  σε  ένα  κελί  και  απορρίπτει  κάποια

πακέτα ενώ προωθεί κάποια άλλα. Για προστασία από αυτήν την απειλή, ένας κόμβος σε

ένα κελί μπορεί να γίνει ενδιάμεσος κόμβος  για περιορισμένο από τον χρήστη αριθμό

επαναλήψεων.  Έπειτα  από  αυτόν  τον  αριθμό,  ο  κόμβος  προέλευσης  πρέπει  να

δημιουργήσει μια νέα διαδρομή δρομολόγησης αποφεύγοντας αυτό τον κόμβο. Επίσης

ενημερώνεται  ο σταθμός βάσης ότι ο κόμβος δεν θα είναι πλέον ενδιάμεσος κόμβος.

Στην  hello flood απειλή,  ο  εισβολέας  κόμβος  προσπαθεί  να  εγκαταστήσει  μια

μονόπλευρη  σύνδεση  με  ένα  αισθητήρα.  Αυτό  αποτυγχάνει  διότι   ο  αισθητήρας

χρησιμοποιεί  χειραψία  τριών  κατευθύνσεων  για  να  εγκαταστήσει  σύνδεση  με  τους

όμορους του και τα μυστικά κοινά κλειδιά. 

Τα πρωτόκολλα δικτύου πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικά και να λαμβάνουν υπόψη

την ροή δεδομένων στο δίκτυο.  Επίσης σημαντική απαίτηση είναι  η ασφάλεια και  η
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εγγυημένη  ασφαλής  παράδοση  των  δεδομένων  στον  σταθμό  βάσης.  Ο  πίνακας  6

συνοψίζει συγκριτικά τα πρωτόκολλα δικτύου και τα χαρακτηριστικά τους.

Περιγραφή
Γεωγραφική

Δρομολόγηση
ALS SecRout SCR

Τύπος

Δρομολόγησης
Βάσει Θέσης Βάσει Θέσης Βάσει Συστάδας Βάσει Συστάδας

Επεκτασιμότητα Αρκετά Καλή Καλή Καλή Καλή

Συγχρονισμός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Cache

Δεδομένων
ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ -

Συσσωμάτωση

Δεδομένων
ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Υπολογιστική

Επικεφαλίδα

Επιλογή ομόρων /

λίστα

αποκλεισμού

Κάθε σταθμός έχει

πληροφορίες θέσης

της βάσης

Συσσωμάτωση

δεδομένων,

κωδικοποίηση –

αποκωδικοποίηση

πακέτων

Κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση

πακέτων

Επικοινωνιακή

Επικεφαλίδα

Αποκάλυψη

όμορων

Εγκατάσταση δικτύου

και σταθμών,

διεργασία

ερωτημάτων σταθμών

βάσης

Εγκατάσταση και

συντήρηση ομάδων

Εγκατάσταση κελιών, αποκάλυψη

όμορων και χειραψία τριών δρόμων

Ασφάλεια

Δεδομένων
ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ενεργειακές

Απαιτήσεις
Αδιευκρίνιστες Αδιευκρίνιστες

Σταθμός βάσης

υψηλής ισχύος
Σταθμός βάσης υψηλής ισχύος

Πίνακας 6: Συγκριτικός πίνακας πρωτοκόλλων δικτύου [25]

 

 4.3  Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data link layer)

Το επίπεδο σύνδεσης ασχολείται με την μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο κόμβων που

μοιράζονται  την  ίδια  σύνδεση.  Δεδομένου  ότι  το  υποκείμενο  δίκτυο  είναι  ασύρματο

υπάρχει ανάγκη για έλεγχο και διαχείριση πρόσβασης του μέσου για αποτελεσματική

μεταφορά  των  δεδομένων.  Τα  πρωτόκολλα  MAC πρέπει  να  έχουν  τα  ακόλουθα

χαρακτηριστικά:  ενεργειακή  απόδοση,  προσαρμογή  και  επέκταση  ανάλογα  με  την

πυκνότητα των κόμβων, συγχρονισμό πλαισίων, αμεροληψία, εκμετάλλευση του εύρους

ζώνης, έλεγχο ροής και έλεγχο σφαλμάτων. Υπηρεσίες ανίχνευσης και αποκατάστασης

σφαλμάτων προσφέρονται στο επίπεδο σύνδεσης άλλα και στο επίπεδο μεταφοράς. Μια
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ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική  ανίχνευσης και αποκατάστασης σφαλμάτων είναι ο

κυκλικός έλεγχος πλεονασμού (Cyclic redundancy check - CRC). O CRC λειτουργεί ως

εξής  σε  δίκτυα  αισθητήρων:  ο  αποστολέας  και  ο  παραλήπτης  πρέπει  αρχικά  να

συμφωνήσουν  σε  ένα  σταθερού  μεγέθους  μπλόκ  δεδομένων,  πριν  την  μετάδοση.  Ο

αποστολέας χωρίζει ένα πακέτο του στρώματος δικτύου σε μπλόκ δεδομένων τα οποία

θα επανασυναρμολογηθούν στον παραλήπτη. Ένας 8-bit CRC μπορεί να εφαρμοστεί για

ανίχνευση σφαλμάτων. Τα μπλοκ δεδομένων και ο CRC συσκευάζονται σε ένα πλαίσιο.

Κάθε  πλαίσιο  αποστέλλεται  στον  παραλήπτη  ο  οποίος  μόλις  λάβει  το  πλαίσιο

αναγνωρίζει αν το μπλοκ δεδομένων περιέχει  σφάλματα. Εάν υπάρχουν σφάλματα, ο

παραλήπτης  εκκινά  την διαδικασία  ανάκτησης για να ανακτήσει  τελικά τα  δεδομένα

έπειτα από την λήψη ορισμένου αριθμού πλαισίων. 

Μερικές  τεχνικές  αποκατάστασης  στα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  είναι  [31]:

Αυτόματη  αίτηση  επανάληψης  (Automatic repeat request -  ARQ),  αποκατάσταση

σφάλματος προώθησης (Forward error correction - FEC), υβριδική αίτηση επανάληψης

(Hybrid ARQ -(ARQ), απλός συνδυασμός πακέτων (Simple packet combining - SPaC),

και Multi-radio diversity (MRD). Η ARQ χρησιμοποιεί αναγνώριση και χρονικό όριο για

να παρέχει σαφή ανατροφοδότηση του αποστολέα. Η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι

θετικής ή αρνητικής μορφής αναγνώριση (ACK ή NACK). Ο αποστολέας που θα λάβει

μια  NACK ή θα ξεπεράσει το χρονικό του όριο, ξαναμεταδίδει το πλαίσιο δεδομένων.

Μειονέκτημα του ARQ είναι ότι περιορίζεται σε ανίχνευση σφαλμάτων πλαισίου χωρίς

κάποιο μηχανισμό διόρθωσης. Ένα ολόκληρο πλαίσιο πρέπει να επανεκπεμθεί έστω και

αν υπάρχει σφάλμα μόνο σε ένα bit του πλαισίου. Το  FEC ελαττώνει τις επανεκπομπές.

Ο  αποστολέας  προσθέτει  κάποια  πλεονασματικά  δεδομένα  σε  κάθε  μήνυμα  ώστε  ο

παραλήπτης να μπορεί να ανιχνεύσει αλλά και να διoρθώσει σφάλματα. Το πλεονέκτημα

του FEC είναι η μείωση των επανεκπομπών και η αποφυγή του χρόνου αναμονής για την

αποστολή αναγνωρίσεων και επανεκπομπής δεδομένων. Η υβριδική ARQ μέθοδος είναι

μια παραλλαγή της  ARQ. Σε αυτή συνδυάζονται οι τεχνικές  ARQ και  FEC. Υπάρχουν

δύο  τύποι  υβριδικής  ARQ:  ο  τύπος-I και  ο  τύπος-II.  Ο  τύπος-I περιλαμβάνει  bits

ανίχνευσης  και  αποκατάστασης  σφαλμάτων  σε  κάθε  μεταδιδόμενο  πακέτο  και

χρησιμοποιεί  κώδικα  διόρθωσης  για  την  αποκατάσταση  των  σφαλμάτων.  Ο τύπος-II

μεταδίδει  είτε  τα  bits ανίχνευσης  σφαλμάτων   είτε  πληροφορίες  αποκατάστασης

σφαλμάτων προώθησης (FEC) μαζί με τα δεδομένα. Εάν ανιχνευθεί σφάλμα στο πρώτο

πακέτο,  ο  παραλήπτης  αναμένει  το  δεύτερο  πακέτο  το  οποίο  περιέχει  τα  FEC bit

ισοτιμίας  και  ανίχνευσης  σφαλμάτων  για  να  διορθώσει  το  σφάλμα.  Εάν  το  σφάλμα
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παραμένει, τα πακέτα συνδυάζονται και αυτοδιορθώνονται.  Οι τεχνικές SPaC και MRD

πραγματοποιούν αποκατάσταση σφαλμάτων με  συνδυασμό κατεστραμμένων  πακέτων

και  με  την  χρήση  της  τεχνικής  HARQ.  Το  SPaC αποθηκεύει  προσωρινά  το

κατεστραμμένο πακέτο στον δέκτη και αναμένει επαναμετάδοση. Ο αποστολέας αντί να

ξαναμεταδώσει ολόκληρο το πακέτο, αποστέλλει bit ισοτιμίας. Ο παραλήπτης κατά την

λήψη αυτού του πακέτου, συνδυάζει τα πακέτα για να αποκαταστήσει τα σφάλματα. Η

μέθοδος MRD χρησιμοποιεί δύο τεχνικές αποκατάστασης σφαλμάτων. Η πρώτη τεχνική

είναι ένας συνδυασμός πλαισίων, όπου πολλά λανθασμένα πλαίσια συνδυάζονται σε μια

προσπάθεια αποφυγής επαναμεταδόσεων. Η δεύτερη τεχνική είναι μια μέθοδος αίτησης

για  αναγνώριση  (request-for-acknowledgement -  RFA)  για  την  αποκατάσταση  του

πακέτου.

Τα πρωτόκολλα MAC σε ένα δίκτυο αισθητήρων υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς

όπως η ενέργεια, η τοπολογία και οι μεταβολές του δικτύου. Πρωταρχικός στόχος είναι η

επιμήκυνση  της  διάρκειας  ζωής  του  δικτύου  με  την  ελαχιστοποίηση  της

καταναλισκόμενης  ενέργειας.  Πρέπει  να  αποφεύγεται  η  κατασπατάληση  ενέργειας

εξαιτίας συγκρούσεων πακέτων, τυχαίων ακροάσεων, υπερβολικών επαναμεταδόσεων,

επικεφαλίδων  ελέγχου  και   αδράνειας  ακρόασης.  Πρέπει  επίσης  να  προσαρμόζονται

αποτελεσματικά στις μεταβολές της τοπολογίας και του δικτύου. Παρακάτω εξετάζονται

αντιπροσωπευτικά MAC πρωτόκολλα για δίκτυα αισθητήρων [25,32].

TRaffic-Adaptive Medium Access protocol (TRAMA): Το TRAMA προτείνεται για

την  αύξηση  της  εκμετάλλευσης  του  καναλιού  με  ενεργειακά  αποδοτικό  τρόπο.  Το

TRAMA επιτυγχάνει  ενεργειακή  απόδοση  μέσω  της  αποφυγής  συγκρούσεων  και

μετάβαση σε κατάσταση αδράνειας όταν δεν υπάρχουν μεταδόσεις. Για την αποφυγή των

συγκρούσεων  το   TRAMA υιοθετεί  χρονοπρογραμματισμό  των  μεταδόσεων  του

σύμφωνα με τις πληροφορίες κίνησης δεδομένων.  Το TRAMA προϋποθέτει την ύπαρξη

ενός ενιαίου, διαιρεμένου σε χρονοθυρίδες καναλιού για την μετάδοση δεδομένων και

σημάτων ελέγχου.  Ο χρόνος  διαιρείται  σε περιόδους  τυχαίας  και  προγραμματισμένης

πρόσβασης. Το TRAMA  υποστηρίζει τις μεθόδους μονοεκπομπής, πολυεκπομπής και

ευρυεκπομπής  (unicast,  multi-cast,  and broadcast)  στην  μετάδοση  δεδομένων.

Αποτελείται  από τρία  κύρια  τμήματα:  πρωτόκολλο  γειτνίασης  (Neighbour Protocol -

NP), πρωτόκολλο ανταλλαγής χρονοδιαγράμματος (Schedule Exchange Protocol - SEP)

και  αλγόριθμο προσαρμοζόμενης εκλογής (Adaptive Election Algorithm -  AEA). Στο

TRAMA, οι κόμβοι εκκινούν με τρόπο τυχαίας πρόσβασης όπου κάθε κόμβος μεταδίδει
59



τα δεδομένα του σε τυχαίες θυρίδες. Οι κόμβοι μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο σε

τυχαίες περιόδους πρόσβασης. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, το πρωτόκολλο

γειτνίασης αποστέλλει  μικρά πακέτα σηματοδοσίας για να συλλέξει αναβαθμίσεις  για

τους  όμορους  κόμβους.  Εάν  δεν  υπάρχουν  αναβαθμίσεις,  τα  πακέτα  σηματοδοσίας

αποστέλλονται  σαν  σήματα  διατήρησης  της  σύνδεσης.  Τα  πακέτα  σηματοδοσίας

χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν την συνδεσιμότητα μεταξύ όμορων κόμβων. Ένας

κόμβος διαγράφει ένα όμορο κόμβο από τον πίνακα του εάν δεν λάβει κάποιο μήνυμα

από τον όμορο του για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Το δεύτερο συστατικό του  TRAMA, το  SEP, εγκαθιστά χρονοδιάγραμμα βασιζόμενο

στην κίνηση των δεδομένων. Το χρονοδιάγραμμα καθορίζει το παράθυρο κίνησης μέσα

στο  οποίο  ο  κόμβος  μπορεί  να  μεταδώσει  δεδομένα.  Κατά  την  διάρκεια  της

προγραμματισμένης περιόδου πρόσβασης, ο κόμβος περιοδικά εκπέμπει τις πληροφορίες

του χρονοδιαγράμματος του στους άμεσους (σε απόσταση ενός βήματος) όμορους του.

Κάθε  κόμβος  δημιουργεί  ένα  χρονοδιάγραμμα  υπολογίζοντας  το  διάστημα

χρονοδιαγράμματος,  το  οποίο  αντιπροσωπεύει  το  πλήθος  των  θυρίδων  στο  οποίο  ο

κόμβος μπορεί να αποστείλει τις πληροφορίες του χρονοδιαγράμματος του προς τους

όμορου κόμβους. Το χρονοδιάγραμμα αποστέλλεται μαζί με κάθε πακέτο δεδομένων. Η

θυρίδα  αλλαγής  (Change-Over)  είναι  η  τελευταία  θυρίδα  στο  παρόν  διάστημα

χρονοδιαγράμματος. Όλοι οι κόμβοι είναι σε κατάσταση ακρόασης κατά την διάρκεια

της θυρίδας αλλαγής για να συγχρονίσουν τα χρονοδιαγράμματα τους. 

Το τελευταίο συστατικό, το AEA, καθορίζει την κατάσταση του κόμβου. Για ενεργειακή

απόδοση οι κόμβοι περιέρχονται σε κατάσταση αναμονής τον περισσότερο χρόνο. Στο

TRAMA, ένας κόμβος καθορίζει την κατάσταση στην οποία πρέπει να είναι (μετάδοσης,

λήψης ή αναμονής) βασιζόμενος στην προτεραιότητα του μέσα στην σε απόσταση δύο

βημάτων γειτονιά  του  και  στα  χρονοδιαγράμματα  των άμεσων όμορων κόμβων  του.

Ένας  κόμβος  υπολογίζει  την  προτεραιότητα  του  χρησιμοποιώντας  μια  ψευδοτυχαία

συνάρτηση κατατεμαχισμού (Hash Function) κατά την διάρκεια κάθε χρονικής θυρίδας.

Η προτεραιότητα και  τα  χρονοδιαγράμματα χρησιμοποιούνται  για  να καθοριστεί  εάν

ένας κόμβος θα γίνει πομπός (αποστολέας) ή δέκτης (παραλήπτης) κατά την διάρκεια της

χρονικής θυρίδας ενώ άλλοι θα περιέλθουν σε κατάσταση αναμονής. Οι επιλεγμένοι για

αποστολή δεδομένων κόμβοι μπορούν να παραδώσουν την χρονοθυρίδα τους  για χρήση

από άλλους κόμβους εάν δεν έχουν δεδομένα προς αποστολή. Το TRAMA εγγυάται την

παράδοση των δεδομένων και την ενεργειακή απόδοση με κόστος την καθυστέρηση των

πακέτων. Επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και αποφεύγει συγκρούσεις πακέτων. 
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Berkeley media access control (B-MAC): Σε αντίθεση με το  TRAMA το  B-MAC

είναι ένα επαναρυθμιζόμενο πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης ανίχνευσης φέρουσας

(Carriersense multiple access -  CSMA) που επιτυγχάνει  επεξεργασία χαμηλής ισχύος,

αποφυγή  συγκρούσεων  και  υψηλή  εκμετάλλευση  του  καναλιού.  Το  B-MAC

βελτιστοποιεί  την  απόδοση  του  συστήματος  με  την  υιοθέτηση  μιας  μεθόδου

προσαρμοζόμενης προ-δειγματοληψίας. Ένα σύνολο από προσαρμοζόμενες αμφίπλευρες

διασυνδέσεις χρησιμοποιείται για την επαναρύθμιση του πρωτοκόλλου βάσει του φόρτου

του  δικτύου.  Το  B-MAC περιέχει  τις  ακόλουθες  λειτουργίες:  εκτίμηση  ελεύθερου

καναλιού (clear channel assessment – CCA) και υποχώρηση πακέτων (packet back off),

αναγνώριση επιπέδου σύνδεσης και  ακρόαση χαμηλής  ισχύος  (low power listening -

LPL). Για την αποφυγή των συγκρούσεων το B-MAC εφαρμόζει CCA για να καθορίσει

εάν  το  κανάλι  είναι  ελεύθερο.  Το  CCA είναι  ένας  αλγόριθμος  ακραίων  τιμών που

αναζητά ακραίες τιμές στα ληφθέντα σήματα δειγμάτων. Μία ακραία τιμή υπάρχει εάν η

ενέργεια του καναλιού είναι αρκετά κάτω από το επίπεδο θορύβου. Κατά την διάρκεια

δειγματοληψίας του καναλιού,  εάν βρεθεί  μία ακραία τιμή, το κανάλι είναι ελεύθερο

διαφορετικά  το  κανάλι  είναι  απασχολημένο.  Στην  περίπτωση  του  απασχολημένου

καναλιού,  γίνεται  χρήση  της  υποχώρησης  πακέτων.  Ο  χρόνος  υποχώρησης  είτε

καθορίζεται αρχικά είτε επιλέγεται τυχαία. 

Το  B-MAC υποστηρίζει αναγνώριση επιπέδου σύνδεσης για αποστολή πακέτων προς

ένα παραλήπτη.  Όταν ο αποδέκτης  παραλάβει  ένα πακέτο,  ένα μήνυμα αναγνώρισης

αποστέλλεται  στον  αποστολέα.  Για  την  μείωση  της  καταναλισκόμενης  ενέργειας  το

B-MAC υιοθετεί  μια μέθοδο  προσαρμοζόμενης   προ-δειγματοληψίας που ονομάζεται

LPL. Η μέθοδος  LPL εκτελεί περιοδικές δειγματοληψίες του καναλιού με την χρήση

ενεργών περιόδων και  περιόδων αναμονής.  Στην ενεργό περίοδο ο πομποδέκτης  του

κόμβου ενεργοποιείται για να ελεγξει για δραστηριότητα στο κανάλι με την χρήση CCA.

Εάν ανιχνευθεί δραστηριότητα, παραμένει ενεργός για να λάβει το εισερχόμενο πακέτο.

Μόλις  λάβει  το πακέτο,  περιέρχεται  σε κατάσταση αναμονής.  Η ακρόαση αδράνειας

συμβαίνει όταν ο κόμβος είναι ενεργός αλλά δεν υπάρχει δραστηριότητα στο κανάλι.

Ένα χρονικό όριο θα εξαναγκάσει τον κόμβο να περιέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Όλες οι λειτουργίες του B-MAC όπως οι αναγνωρίσεις, CCA, and υποχώρησης μπορούν

να  αλλάξουν  μέσω  ενός  συνόλου  προσαρμοζόμενων  αμφίπλευρων  διασυνδέσεων.

Ενεργοποιώντας  και  απενεργοποιώντας  λειτουργίες  του  B-MAC,  μεταβάλλεται  η

απόδοση και η κατανάλωση ενός κόμβου.
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Z-MAC: Συγκρινόμενο με το B-MAC, το Z-MAC είναι ένα υβριδικό MAC πρωτόκολλο

που  συνδυάζει  την  ισχύ  των  TDMA και  CSMA ενώ  ταυτόχρονα  αντισταθμίζει  τις

αδυναμίες τους. Το Z-MAC επιτυγχάνει υψηλή εκμετάλλευση του καναλιού και χαμηλή

καθυστέρηση υπό υψηλό φόρτο καναλιού. Ελαττώνει τις συγκρούσεις μεταξύ όμορων σε

απόσταση  δύο  βημάτων  κόμβων  με  χαμηλό  κόστος.  Το  Z-MAC είναι  εύρωστο  σε

δυναμικές  μεταβολές  της  τοπολογίας  και  σφάλματα  συγχρονισμού  που  συμβαίνουν

συχνά  σε  ένα  δίκτυο.  Χρησιμοποιεί  CSMA σαν  βασικό  MAC σχήμα  και

χρονοδιάγραμμα  για  να  βελτιώσει  την  ανάλυση  φόρτου.  Το αποτέλεσμα  αυτού  του

σχεδιασμού  είναι  η  αρχική  μεγάλη  επικεφαλίδα  που  αποσβένεται  μετά  από  μακρά

περίοδο λειτουργίας του δικτύου και τελικά βελτιώνει την απόδοση και την κατανάλωση.

Το  πρωτόκολλο  χρησιμοποιεί  έναν  αποτελεσματικό  και  κλιμακούμενο  αλγόριθμο

χρονοπρογραμματισμού  για   επαναχρησιμοποίηση  του  καναλιού  και  εκχώρηση

χρονοθυρίδων. Σε αντίθεση με το TDMA, ένας κόμβος μπορεί να μεταδώσει δεδομένα

κατά την διάρκεια κάθε χρονοθυρίδας. Πάντα εκτελεί ανίχνευση φέροντος και μεταδίδει

ένα πακέτο όταν το κανάλι είναι ελεύθερο. Ο κάτοχος της χρονοθυρίδας έχει υψηλότερη

προτεραιότητα πρόσβασης στο κανάλι από τους μη κατόχους. Ο στόχος είναι η χρήση

της χρονοθυρίδας όταν ο κάτοχος της δεν μεταδίδει δεδομένα. Με την ανάμειξη CSMA

και TDMA, το Z-MAC γίνεται περισσότερο εύρωστο σε σφάλματα χρονισμού, χρονικά

μεταβαλλόμενες  καταστάσεις  του  καναλιού,  αστοχίες  εκχώρησης  χρονοθυρίδων  και

μεταβολές της τοπολογίας. 

Από πειράματα αποδεικνύεται  τελικά ότι  το  Z-MAC είναι  καλύτερο από το  B-MAC

κάτω  από  μέτριο  και  υψηλό  φόρτο.  Υπό  χαμηλό  φόρτο,  το  B-MAC είναι  ελαφρώς

καλύτερο από την άποψη της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Low power reservation-based MAC protocol: Το πρωτόκολλο κράτησης χαμηλής

ισχύος  (Low power reservation-based MAC protocol)  αντιμετωπίζει  το  θέμα  της

διατήρησης  της  ενέργειας  και  της  προσαρμογής  στη  κίνηση  δεδομένων.  Για  να

αντιμετωπίσει  το  θέμα  της  ενέργειας,  το  πρωτόκολλο  χρησιμοποιεί  ένα  ιεραρχικά

ομαδοποιημένο δίκτυο και δομή πλαισίου τύπου TDMA. Στο ομαδοποιημένο δίκτυο, οι

κόμβοι οργανώνονται σε συστάδες και ανταγωνίζονται για τον ρόλο του επικεφαλή της

συστάδας.  Οι  επικεφαλείς  κόμβοι  είναι  υπεύθυνοι  για  τον  συγχρονισμό  όλων  των

κόμβων της συστάδας τους με ένα χρονοδιάγραμμα TDMA. Στην δομή πλαισίου τύπου

TDMA γίνεται  κράτηση  θυρίδων  με  ανταγωνιστικό  τρόπο,  δημιουργία
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χρονοδιαγράμματος και μετάδοση δεδομένων που βρίσκονται στις θυρίδες. Σε αντίθεση

με το κλασικό TDMA με συγκεκριμένο μέγεθος πλαισίου, το πρωτόκολλο προσαρμόζει

το  μέγεθος  του  πλαισίου  TDMA σύμφωνα  με  την  πιθανότητα  επιτυχούς  μετάδοσης

δεδομένων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο επικεφαλής κόμβος αυξάνει το μέγεθος του

πλαισίου εάν  το πλήθος των σφαλμάτων υπερβεί κάποια προκαθορισμένη τιμή και το

ελαττώνει εάν το πλήθος των σφαλμάτων είναι μικρό. Με την προσαρμογή του μεγέθους

του πλαισίου αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας της μετάδοσης του πακέτου. Οι κόμβοι

είναι  σε  θέση  να  μεταδώσουν  αποτελεσματικά  σε  υψηλότερους  ρυθμούς  μετάδοσης

δεδομένων σαν αποτέλεσμα της αυξημένης απόδοσης του δικτύου. Από την άποψη της

κατανάλωσης ενέργειας,  το προσαρμοζόμενο μέγεθος πλαισίου επιδεικνύει  σημαντική

εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της υψηλής πιθανότητας επιτυχίας της μετάδοσης και των

λιγότερων συγκρούσεων δεδομένων.

Low  power  distributed  MAC  protocol: Το χαμηλής  ισχύος  κατανεμημένο  MAC

πρωτόκολλο  συνδυάζει  τις  τεχνικές  CSMA/CA και  πολλαπλών  καναλιών  ευρέως

φάσματος (multi-channel spread spectrum). Η διαθέσιμη ζώνη συχνοτήτων διαιρείται σε

πολλά κανάλια. Ένα κανάλι και ένας κωδικός εκχωρείται σε κάθε κόμβο του δικτύου. Το

κανάλι  και  ο  κωδικός  πρέπει  να  είναι  μοναδικά  μεταξύ  όμορων  σε  απόσταση  δύο

βημάτων κόμβων. Ο κύριος στόχος είναι η αποφυγή συγκρούσεων και η ελαχιστοποίηση

της σπαταλώμενης  ενέργειας. Το πρωτόκολλο επίσης ενσωματώνει μια νέα λειτουργία

αφύπνισης  του  πομποδέκτη  για  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Χρησιμοποιούνται  δύο

πομποδέκτες,  ένας  χαμηλής  ισχύος  που  παρακολουθεί  την  κίνηση  του  δικτύου  και

ενεργοποιεί την αφύπνιση του κανονικού πομποδέκτη από τον οποίο αποστέλλονται και

λαμβάνονται  δεδομένα.  Ο  κανονικός  πομποδέκτης  εναλλάσσεται  μεταξύ  ενεργού

κατάστασης  και  κατάστασης  αναμονής.  Η  κατανάλωση  ενέργειας  για  την

παρακολούθηση  του καναλιού  είναι  σχεδόν αμελητέα  και  η  μέση  κατανάλωση  είναι

σημαντικά μειωμένη.

Spatial  correlation-based  collaborative  MAC  (CC-MAC): Το  πρωτόκολλο

CC-MAC εκμεταλλεύεται την χωρική συσχέτιση των δεδομένων στο επίπεδο MAC για

τον έλεγχο και προστασία από περιττές μεταδόσεις. Το CC-MAC αποτελείται από δύο

συστατικά:  το  E-MAC (Event MAC)  και  το  N-MAC (Network MAC).  Το  E-MAC

φιλτράρει τα συσχετιζόμενα πακέτα δεδομένων και το N-MAC ορίζει την προτεραιότητα

στην δρομολόγηση των πακέτων. Το πρωτόκολλο CC-MAC εφαρμόζεται σε κάθε κόμβο
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του δικτύου. Στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων, το πρωτόκολλο  E-MAC σχηματίζει

περιοχές συσχέτισης για να φιλτράρει συσχετιζόμενες πληροφορίες που αφορούν κάποιο

συμβάν. Σε κάθε περιοχή συσχέτισης, ένας αντιπροσωπευτικός αισθητήρας επιλέγεται

για να μεταδώσει  τα δεδομένα του ενώ οι υπόλοιποι αισθητήρες υποχωρούν για ένα

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο τέλος του χρονικού διαστήματος όλοι οι κόμβοι

εκτός από τον αντιπροσωπευτικό εισέρχονται σε μια ανταγωνιστική διαδικασία εκλογής

του νέου αντιπροσωπευτικού κόμβου. Έπειτα από το φιλτράρισμα των συσχετιζομένων

πακέτων με το E-MAC, το πρωτόκολλο N-MAC δρομολογεί τα πακέτα προς τον σταθμό

βάσης με μια μέθοδο βάσει προτεραιότητας. Τα πακέτα που ήδη έχουν δρομολογηθεί

έχουν  υψηλότερη  προτεραιότητα  από  τα  νέα  πακέτα.  οι  κόμβοι  δρομολόγησης

χρησιμοποιούν  μια  διαδικασία  υποχωρήσεων  για  την  αποφυγή  συγκρούσεων  μεταξύ

πακέτων που ήδη δρομολογούνται. Το πρωτόκολλο  CC-MAC είναι αποτελεσματικό σε

εξοικονόμηση  ενέργειας,  καθυστέρηση  στην  μετάδοση  των  δεδομένων  και  ρυθμό

απόρριψης πακέτων.

Στον πίνακα 7 γίνεται συγκριτική αναφορά στα κυριότερα πρωτόκολλα του επιπέδου

σύνδεσης δεδομένων. Στα TRAMA και Z-MAC απαιτείται χρονικά διαστήματα τυχαίας

πρόσβασης  και  ανταλλαγής  χρονοδιαγραμμάτων  μεταξύ  κόμβων  όπως  επίσης  και

συγχρονισμός στο δίκτυο. Σε αντίθεση με άλλα βάσει φόρτου πρωτόκολλα, το TRAMA

παρουσιάζει  μεγαλύτερη  καθυστέρηση,  και  είναι  κατάλληλο  για  εφαρμογές  μη

πραγματικού  χρόνου  και  δεν  είναι  προσαρμόσιμο  σε  μεταβολές  της  τοπολογίας.  Τα

B-MAC και  Z-MAC προσαρμόζονται  καλά  σε  αλλαγές  τοπολογίας.  Το  B-MAC

παρουσιάζει  καλύτερη  απόδοση  σε  περιβάλλοντα  χαμηλού  φόρτου  ενώ  το  Z-MAC

αποδίδει καλύτερα σε περιβάλλοντα υψηλού φόρτου. Τα προκράτησης χαμηλής ισχύος,

κατανεμημένο  χαμηλής  ισχύος  και  TRAMA ελαττώνουν  την  κατανάλωση  ενέργειας

θέτοντας τους κόμβους σε κατάσταση αναμονής όταν δεν έχουν να μεταδώσουν ή να

λάβουν δεδομένα. Το  CC-MAC, φιλτράρει συσχετισμένες πληροφορίες και ορίζει την

προτεραιότητα των πακέτων.
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(CCA)
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πρόσβαση

χρονοθυρίδων

Κράτηση

χρονοθυρίδων

βάσει φόρτου

Πρόσβαση

πολλαπλών

καναλιών

Κράτηση  χρονοθυρίδων

βάσει φόρτου

Συγχρονισμός ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Τύπος

Πρωτοκόλλου
TDMA/CSMA CSMA TDMA/CSMA TDMA CSMA/CA CSMA/CA
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Πρωτοκόλλου

Επαρκής απόδοση

μέσω αλγόριθμου

επιλογής πομπού και

επαναχρησημοποίηση

καναλιού

Διεπαφή δύο

καταυθύνσεων

για

επαναρύθμιση

υπηρεσιών και

βελτιστοποίηση

απόδοσης

Εκμεταλλεύεται τα

πλεονεκτήματα και

αντισταθμίζει τις

αδυναμίες των

TDMA και CSMA
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πιθανότητα

επιτυχούς

μετάδοσης

προσαρμοζόμενο

στις απαιτήσεις

κίνησης

δεδομένων

Επιτυγχάνει

αποδοτικότητα

και εύρος

ζώνης

συνδυάζοντας

τεχνικές

CSMA και

ευρέως

φάσματος

Επιτυγχάνει υψηλή απόδοση

δικτύου φιλτράροντας

συσχετισμένα δεδομένα.

Εξοικονόμηση

Ενέργειας

Προγραμματισμένα

διαστήματα

απενεργοποίησης,

προγραμματισμός

αποφυγής

συγκρούσεων

Ακρόαση

χαμηλής ισχύος

(LPL)

Ακρόαση χαμηλής

ισχύος (LPL)

Οι κόμβοι
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κατάσταση

αναμονής και

αφύπνισης βάσει

εκχωρημένων

θυρίδων

δεδομένων

Αφύπνιση

πομποδέκτη

με χαμηλή

ισχύ για

ακρόαση και

κανονική ισχύ
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δεδομένων

Απόρριψη ισχυρά

συσχετισμένων πακέτων για

μείωση της ενέργειας

μετάδοσης

Πίνακας 7: Συγκριτικός πίνακας πρωτοκόλλων επιπέδου σύνδεσης δεδομένων [25]

 4.4  Διαστρωματικά πρωτόκολλα επικοινωνίας (Cross-layer protocols)

Μια  νέα  προσέγγιση  στα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  των  δικτύων  ασύρματων

αισθητήρων είναι η διαστρωμάτωση, η οποία είναι αποδοτικότερη ενεργειακά από την

κλασική πολυεπίπεδη προσέγγιση. Ενώ η πολυεπίπεδη προσέγγιση παρουσιάζει μεγάλες

επικεφαλίδες μεταφοράς, στην διαστρωμάτωση οι επικεφαλίδες ελαττώνονται λόγω οτυ

διαμοιρασμού  των  δεδομένων  μεταξύ  των  επιπέδων.  Στην  διαστρωμάτωση  ο  σωρός

πρωτοκόλλων αντιμετωπίζεται σαν σύστημα και όχι σαν μεμονωμένα και ανεξάρτητα

μεταξύ  τους  επίπεδα.  Οι  πληροφορίες  διαμοιράζονται  στα  επίπεδα  από  το  σύστημα.

Βελτιωμένη  συνολικά  παρουσιάζεται  η  ανάπτυξη  διαστρωματικών  πρωτοκόλλων  τα

οποία παρουσιάζονται παρακάτω [25,32].
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Unifying sensornet protocol (SP):  Το ενοποιημένο πρωτόκολλο δικτύου αισθητήρων

(SP) παρέχει διαμοιρασμένη διαχείριση σε επίπεδο όμορων κόμβων και μία  δεξαμενή

μηνυμάτων.  Το πρωτόκολλο εκτελεί  ποικίλα πρωτόκολλα δικτύου,  μέσω ενός ευρέως

φάσματος  συσκευών  και  μονάδων  υποστήριξης,  σε  ένα  επίπεδο  σύνδεσης,  χωρίς

απώλεια  αποτελεσματικότητας.  Το  πρωτόκολλο  επιτρέπει  σε  πρωτόκολλα  επιπέδου

δικτύου την επιλογή όμορων κόμβων βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών στο επίπεδο

σύνδεσης. Αυτή η αφαίρεση στα επίπεδα του δικτύου ενισχύει την συνεργασία μεταξύ

επιπέδων  δικτύου  και  σύνδεσης  για  την  πλήρη  και  αποδοτική  εκμετάλλευση  των

περιορισμένων πόρων του δικτύου. Πειραματικά δεδομένα με την χρήση πρωτοκόλλου

B-MAC σε αισθητήρες  τύπου  Micas και  IEEE 802.15.4 σε αισθητήρες  τύπου  Telos,

αποδεικνύουν  ότι  η  απόδοση  των  δικτύων  δεν  ελαττώνεται  με  την  χρήση  της  SP

αφαίρεσης και επιπλέον υπάρχουν πλεονεκτήματα από την χρήση της αφαίρεσης κοινής

σύνδεσης.

EYES  MAC  and  source  routing  protocol: Το  πρωτόκολλο  EYES MAC  είναι

συνδυασμός  ενός  πρωτοκόλλου  MAC και  του  πρωτοκόλλου  EYES Source Routing

(ESR)  και  εκμεταλλεύεται  τα  πλεονεκτήματα  της  διαστρωματικής  αλληλεπίδρασης

μεταξύ επιπέδων δικτύου και σύνδεσης δεδομένων. Σε αυτή την προσέγγιση, το  MAC

πρωτόκολλο  παρακολουθεί  τις  μεταβολές  τοπολογίας,  σφάλματα  σε  κόμβους  και

επικοινωνίες και τον ενεργειακό κύκλο λειτουργίας. Το πρωτόκολλο MAC διαμοιράζεται

πληροφορίες με το EYES ESR , το οποίο εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες αυτές για την

εγκατάσταση και επίβλεψη των διαδρομών των δεδομένων. Σε ένα δυναμικό δίκτυο το

πρωτόκολλο EYES MAC εξοικονομεί ενέργεια μέσω της επαναδημιουργίας διαδρομών

και της ελάττωσης της υπερχείλισης στο δίκτυο. 

Το πρωτόκολλο MAC έχει τρεις καταστάσεις λειτουργίας: ενεργό, παθητική και αδρανή.

Στην ενεργό  κατάσταση το πρωτόκολλο  προωθεί  μηνύματα προς  τον  προορισμό και

δέχεται  μηνύματα  από  την  παθητική  κατάσταση.  Στην  παθητική  παρακολουθεί  τους

ενεργούς  κόμβους  που  αποστέλλουν  δεδομένα  και  τους  ενημερώνει  για  καθολικά

μηνύματα του δικτύου. Στην αδρανή, ο κόμβος είναι σε κατάσταση χαμηλής ισχύος και

σε μεταδίδει  καθόλου μηνύματα.  Το πρωτόκολλο  MAC βασίζεται  σε τεχνική  TDMA

όπου σε κάθε  κόμβο εκχωρείται  μια χρονοθυρίδα.  Η χρονοθυρίδα  διαιρείται  σε τρία

τμήματα: αίτηση επικοινωνίας (communication request -  CR), έλεγχο κίνησης (traffic

control - TC) και το τμήμα δεδομένων. Στο τμήμα CR επιτρέπεται σε άλλους κόμβους να

αιτηθούν  τον  έλεγχο της  χρονοθυρίδας.  Στο  τμήμα  TC επιτρέπεται  στον  κάτοχο της
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χρονοθυρίδας η μετάδοση ενός μηνύματος για τον έλεγχο της κίνησης του δικτύου το

οποίο περιέχει πληροφορίες συγχρονισμού και ελέγχου και επιπλέον υποδεικνύει πότε θα

συμβεί  η  επικοινωνία  του  τμήματος  δεδομένων.  Το τμήμα  δεδομένων  είναι  όταν τα

δεδομένα τελικά μεταδίδονται. Οι κόμβοι ενημερώνονται για την τοπική τοπολογία από

ληφθέντα TC μηνύματα όμορων κόμβων. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται και στο

ESR το  οποίο  είναι  ένα  δυναμικό,  αυτοεκκινούμενο,  multi-hop πρωτόκολλο

δρομολόγησης. Περιέχει τρεις φάσεις: εγκατάσταση διαδρομής, επίβλεψη διαδρομής και

επαναδημιουργία διαδρομής. Στην εγκατάσταση διαδρομής, η αισθητήρας προέλευσης

υπερχειλίζει  το  δίκτυο  με  αιτήματα  διαδρομής  προς  τον  προορισμό.  Ο  κόμβος

προορισμού αφού λάβει το αίτημα, απαντά μέσω της ταχύτερης διαδρομής. Η επιλογή

της διαδρομής γίνεται τοπικά για την μείωση των επικεφαλίδων δρομολόγησης. Στην

φάση  επίβλεψης  της  διαδρομής,  το  πρωτόκολλο  MAC ανιχνεύει  αν  και  πότε

καταστρέφονται  συνδέσεις  και  ενημερώνει  το  ESR να  εκτελέσει  διαδικασία

αποκατάστασης της διαδρομής. Η διαδικασία ανίχνευσης και αποκατάστασης ελαττώνει

δραστικά την επικεφαλίδα υπερχείλισης και τον χρόνο επαναδημιουργίας της διαδρομής.

Συγκρινόμενο με  τα πρωτόκολλα  Sensor-MAC (SMAC) και  Dynamic source routing

(DSR) ως προς την κατανάλωση ενέργειας και την  διάρκεια ζωής του δικτύου, το EYES

MAC αποδεικνύεται προτιμότερο σε κινητά δίκτυα με πολλές μεταβολές στις διαδρομές

των  δεδομένων,  λόγω  της  ελάττωσης  των  επικεφαλίδων  και  την  εκμετάλλευση  των

πληροφοριών του πρωτοκόλλου  MAC.  Τα  SMAC και  DSR αποδίδουν καλύτερα σε

στατικά δίκτυα με εγκατάσταση της διαδρομής μια μόνο φορά. 

Joint  routing,  MAC,  and  Link  optimization  approach: Η  προσέγγιση

βελτιστοποίησης συνενωμένων επιπέδων δρομολόγησης,  MAC και σύνδεσης είναι μια

σχεδίαση με στόχο την ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλους τους κόμβους.

Στην  προσέγγιση  αυτή  οι  κόμβοι  μπορούν  να  είναι  σε  τρεις  καταστάσεις:  ενεργό,

αναμονής και μεταβατική. Με την χρήση ενός σχήματος TDMA μεταβλητού μήκους, οι

κόμβοι μπορούν να μεταβούν στην ενεργό κατάσταση στην εκχωρημένη χρονοθυρίδα

τους, να μεταδώσουν τα δεδομένα τους και να επιστρέψουν στην κατάσταση αναμονής

για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο κόμβος μετά την κατάσταση αναμονής εισέρχεται στην

μεταβατική κατάσταση πριν γίνει ενεργός. Για την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής

του κόμβου,  εισάγεται  η  έννοια  της  προσαρμογής  σύνδεσης,  όπου  κάθε  κόμβος  του

δικτύου  προσαρμόζει  τον  ρυθμό  μετάδοσης  των  δεδομένων  του.  Μαζί  με  την

προσαρμογή  της  σύνδεσης,  γίνεται  χρήση  της  βέλτιστης  δρομολόγησης  και  του
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χρονοπρογραμματισμού για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το

πρόβλημα  της  συνολική  κατανάλωσης  ενέργειας  στο  δίκτυο  διαμορφώνεται  σε

πρόγραμμα  γραμμικού  προγραμματισμού  και  εφαρμόζονται  μέθοδοι  χαλάρωσης  για

περιορισμό των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα  ερευνών  αποδεικνύουν  ότι  η  πολυβηματική  δρομολόγηση  με

προσαρμογή συνδέσεων είναι πιο αποδοτική ενεργειακά από την δρομολόγηση μονού

βήματος χωρίς προσαρμογή συνδέσεων. Η προσαρμογή των συνδέσεων ελαττώνει τον

χρόνο μετάδοσης στους ενδιάμεσους κόμβους ελαττώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Unified  cross-layer  protocol: Το ενοποιημένο  διαστρωματικό  πρωτόκολλο  (XLM)

συνδυάζει τις λειτουργίες των πρωτοκόλλων μεταφοράς, δικτύου και MAC σε μια ενιαία

μονάδα.  Το  XLM επιτυγχάνει  ενεργειακή  απόδοση  και  αξιόπιστη  επικοινωνία

συμβάντων. Στο XLM ένας κόμβος αφήνεται να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει σε μια

επικοινωνία ή όχι βασιζόμενος σε μια διαδικασία προσδιορισμού πρωτοβουλίας,  μιας

δυαδικής  λειτουργίας  βασισμένης  σε  ένα  σύνολο  τεσσάρων  προϋποθέσεων.  Για  την

συμμετοχή  του  κόμβου  στην  επικοινωνία  πρέπει  να  ικανοποιούνται  και  οι  τέσσερις

προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση ότι η σύνδεση είναι αξιόπιστη για

επικοινωνία. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) του δέκτη πρέπει να είναι πάνω από

ένα καθορισμένο όριο για επικοινωνία. Η δεύτερη και τρίτη προϋπόθεση διασφαλίζουν

ότι  δεν  θα  υπάρξει  συμφόρηση  στον  κόμβο.  Ο  κόμβος  θα  πρέπει  να  μπορεί  να

μεταβιβάσει τα δεδομένα έχοντας ρυθμό μετάδοσης εξερχομένων μεγαλύτερο από των

εισερχομένων  μηνυμάτων.  Επιπλέον  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζεται  υπερχείλιση  της

ενδιάμεσης μνήμης του κόμβου. Η τελευταία προϋπόθεση εξασφαλίζει ότι ο κόμβος έχει

αρκετή εναπομένουσα ενέργεια, μεγαλύτερη από ένα ελάχιστο όριο, για να συμμετάσχει

στην  επικοινωνία.  Εάν  ικανοποιούνται  και  οι  τέσσερις  προϋποθέσεις,  ο  κόμβος  θα

συμμετάσχει στην επικοινωνία. Με την χρήση του XLM, οι κόμβοι λειτουργούν με ένα

τρόπο κύκλου λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Έπειτα από την διαδικασία προσδιορισμού πρωτοβουλίας, ο κόμβος προωθεί τα πακέτα

εκτελώντας   την  ανταγωνιστική  λειτουργία  του  δέκτη,  η  οποία  βασίζεται  στην

δρομολόγηση βάσει του δέκτη στην οποία  γίνεται χρήση του επιπέδου δρομολόγησης

κάθε  κόμβου  για  να  αποφασιστεί  η  προτεραιότητα  του στην αποστολή πακέτων.  Τα

αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν ότι το  XLM είναι αποτελεσματικότερο από το

κλασικό  πολυεπίπεδο  πρωτόκολλο  σε  απόδοση  δικτύου  και  αποτελεσματικότητα

επικοινωνίας.
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Jointly-optimal  congestion-control  and  power-control  (JOCP)  algorithm: Ο

αλγόριθμος  βέλτιστα  συνενωμένων  ελέγχων  συμφόρησης  και  ισχύος  στοχεύει  στη

αύξηση  της  απόδοσης  και  την  ελάττωση  της  καταναλισκόμενης  ενέργειας.  Ο  JOCP

βελτιστοποιεί  τον  από  άκρο  σε  άκρο  έλεγχο της  συμφόρησης  και  τον  ανά  σύνδεση

έλεγχο ισχύος. Ο αλγόριθμος  JOCP συντίθεται από τέσσερις ταυτόχρονες ενημερώσεις

σε  κάθε  θυρίδα  μέχρι  να  υπάρξει  σύγκλιση.  Η πρώτη ενημέρωση  περιλαμβάνει  την

ενημέρωση σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο της σταθμισμένης καθυστέρησης αναμονής του. Η

δεύτερη  ενημέρωση  περιλαμβάνει  την  μέτρηση  από  τον  κόμβο  προέλευσης  της

συνολικής καθυστέρησης και την ενημέρωση του μεγέθους του TCP παραθύρου και του

ρυθμού  μετάδοσης  του.  Η  τρίτη  ενημέρωση  περιλαμβάνει  τον  υπολογισμό  των

ληφθέντων μηνυμάτων κάθε εκπέμποντος κόμβου και με την χρήση ενός πρωτοκόλλου

υπερχείλισης  την  μετάδοση  τους  σε  άλλους  κόμβους.  Η  τέταρτη  ενημέρωση

περιλαμβάνει  την  ρύθμιση  της  ισχύος  κάθε  εκπέμποντος  κόμβου  σύμφωνα  με  τα

ληφθέντα  μηνύματα  και  τις  καθυστερήσεις  αναμονής  του.  Αποτελέσματα

προσομοιώσεων αποδεικνύουν ότι η διαστρωματική αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικού και

επιπέδου μεταφοράς μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.  

Joint physical, MAC, and routing layer: Η τεχνική συνδυασμού φυσικού επιπέδου,

επιπέδου MAC και  επιπέδου δρομολόγησης είναι  ένας υπολογιστικός  αλγόριθμος για

διαστρωματική  βελτιστοποίηση.  Τα θέματα  υπολογισμού  ισχύος  μετάδοσης,  ρυθμού

μετάδοσης  δεδομένων  και  χρονοδιαγράμματος  συνδέσεων,  αντιμετωπίζονται  σαν

πρόβλημα βελτιστοποίησης. Ο τελικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής

του  δικτύου.  Το  πρόβλημα  βελτιστοποίησης  έχει  τους  ακόλουθους  περιορισμούς:

διατήρηση της  ροής  δεδομένων,  περιορισμούς  στον ρυθμό  μετάδοσης,  εξοικονόμηση

ενέργειας  και  περιορισμούς εμβέλειας.  Ο πρώτος  περιορισμός εξασφαλίζει  ότι  η ροή

δεδομένων  στο  δίκτυο  θα  είναι  εξισορροπημένη  σε  κάθε  χρονοθυρίδα.  Ο  δεύτερος

οριοθετεί  τον  μέγιστο  ρυθμό  μετάδοσης  δεδομένων  κάθε  σύνδεσης.  Ο  τρίτος

εξασφαλίζει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται με το πέρασμα του χρόνου είναι λιγότερη

ή ίση της  αρχικής  ενέργειας  των κόμβων.  Και  ο τελευταίος  εξασφαλίζει  ότι  η ισχύς

μετάδοσης ενός κόμβου είναι μικρότερη ή το πολύ ίση της μέγιστης ισχύος μετάδοσης.

Με την χρήση αυτών των περιορισμών υπολογίζονται η βέλτιστη ισχύς μετάδοσης και ο

βέλτιστος  ρυθμός  δεδομένων  για  κάθε  σύνδεση.  Το  χρονοδιάγραμμα  συνδέσεων

δημιουργείται  με  την  χρήση  ενός  προγράμματος  βελτιστοποίησης.  Ο  αλγόριθμος

αποδεικνύεται ότι αυξάνει την διάρκεια ζωής του δικτύου. 
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Στον  πίνακα  8  συνοψίζονται  διαστρωματικά  πρωτόκολλα  για  δίκτυα  ασύρματων

αισθητήρων.  Η  τεχνική  της  διαστρωμάτωσης,  της  αλληλεπίδρασης  δηλαδή  των

πρωτοκόλλων  των  διαφόρων  επιπέδων  του  δικτύου  αποδεικνύεται  ότι  βελτιώνει  την

απόδοση του δικτύου και την διάρκεια ζωής του. Τα διάφορα υπάρχοντα πρωτόκολλα

εστιάζονται  στο  φυσικό επίπεδο,  και  στα  επίπεδα  σύνδεσης  δικτύου  και  μεταφοράς.

Πιστεύεται ότι με την εμπλοκή και την συνεργασία όλων των επιπέδων του δικτύου σε

μια  διαστρωματική  σχεδίαση,  θα  βελτιωθεί  ακόμη  περισσότερο  η  εξοικονόμηση

ενέργειας και η απόδοση του δικτύου.

Διαστρωματικές

προσεγγίσεις

Επίπεδα

Αλληλεπίδρασης
Κύρια σημεία

Unifying sensornet

protocol (SP)
Δικτύου και MAC

Το SP παρέχει ενιαία διεπαφή σε πλήθος τεχνικών επιπέδου σύνδεσης

και φυσικού επιπέδου υποστηρίζοντας και πολλα πρωτόκολλα

δικτύου. Με το SP μπορούν να συνυπάρξουν πολλαπλά πρωτόκολλα

δικτύου.

EYES MAC and source

routing protocol
Δικτύου και MAC

Το EYES MAC μοιράζεται πληροφορίες τοποθεσίας με το

πρωτόκολλο δρομολόγησης για την εγκατάσταση και συντήρηση

διαδρομών. 

Joint routing, MAC, and

Link optimization

approach

Δικτύου, σύνδεσης

και MAC

Εστιάζει στην ελάττωση της συνολικής κατανάλωσης. Ένα

ενεργειακά αποδοτικό πρόγραμμα συνενωμένης δρομολόγησης σε

συνεργασία με ένα πλάνο προσαρμογής των συνδέσεων βελτιώνει

την διάρκεια ζωής του δικτύου. Επίσης ένα πλάνο TDMA

μεταβλητού μήκους ελαττώνει την κατανάλωση.

Unified cross-layer

protocol

Μεταφοράς,

δικτύου και MAC

Επιτυγχάνεται αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία με ελάχιστη

κατανάλωση. Συνδυάζει τις λειτουργίες των επιπέδων μεταφοράς,

δικτύου και MAC σε ένα. Ο κόμβος αποφασίζει την συμμετοχή του

σε επικοινωνία. Το πρωτόκολλο χειρίζεται συγκρούσεις, έλεγχο

συμφόρησης και κύκλο εργασίας  για την επίτευξη αποδοτικής και

αξιόπιστης επικοινωνίας.

Joint physical, MAC,

and routing layer

Φυσικό, MAC και

δρομολόγησης

Αλγόριθμος διαστρωματικής βελτιστοποίησης υπολογίζει τις λύσεις

για αύξηση της διάρκειας ζωής και της αποδοτικότητας του εύρους

ζώνης. Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης υπολογίζει την βέλτιστη

ισχύ μετάδοσης, το ρυθμό μετάδοσης και το πρόγραμμα συνδέσεων.

Jointly-optimal

congestion-control and

power-control (JOCP)

algorithm

Φυσικό και

μεταφοράς

Αυξάνει την από άκρο σε άκρο απόδοση και ενεργειακή απόδοση

συνενώνοντας τον από άκρο σε άκρο έλεγχο συμφόρησης με τον ανά

σύνδεση έλεγχο ισχύος.

Πίνακας 8: Διαστρωματικά πρωτόκολλα για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων [25]
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 5 Πρωτόκολλα δρομολόγησης

 5.1  Σχεδιαστικές προκλήσεις

Τα δίκτυα  ασύρματων αισθητήρων υποφέρουν από περιορισμούς σε πόρους του δικτύου

όπως  για  παράδειγμα  η  περιορισμένη  ενέργεια  των  κόμβων,  το  εύρος  ζώνης,  οι

δυνατότητες  των  κεντρικών  μονάδων επεξεργασίας  και  οι  δυνατότητες  αποθήκευσης

δεδομένων.  Ο  σχεδιασμός  των  πρωτοκόλλων  δρομολόγησης  για  δίκτυα  ασύρματων

αισθητήρων είναι γενικά δύσκολος γιατί αντιμετωπίζει αρκετούς περιορισμούς από το

ίδιο το δίκτυο. Η δρομολόγηση διαφέρει από αυτή των κλασικών δικτύων. Δεν υπάρχει

κάποια συγκεκριμένη δομή στο δίκτυο, οι ασύρματες συνδέσεις είναι αναξιόπιστες, οι

αισθητήρες  μπορεί  να  αστοχήσουν  και  τα  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  πρέπει  να

ικανοποιούν αυστηρές απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Οι σχεδιαστικές προκλήσεις

στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων περιλαμβάνουν τις παρακάτω κύριες πτυχές [10,33]:

Περιορισμένη ενέργεια: Λόγω της τροφοδοσίας των ασύρματων κόμβων από μπαταρίες

οι  οποίες  έχουν  περιορισμένη  ενέργεια.  Η  εξοικονόμηση  ενέργειας  αποτελεί  μεγάλη

πρόκληση για τους σχεδιαστές  δικτύων ασύρματων αισθητήρων ιδιαίτερα σε εχθρικά

περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα σε πεδία μάχης ή σε τοξικά περιβάλλοντα, όπου δεν

υπάρχει πρόσβαση για την αντικατάσταση των μπαταριών. Επιπλέον, όταν η ενέργεια ων

αισθητήρων φτάνει στο τέλος της, ο αισθητήρας θα παρουσιάσει σφάλματα τα οποία θα

έχουν επιπτώσεις και στην συνολική λειτουργία του δικτύου. Για τους λόγους αυτούς τα

πρωτόκολλα  δρομολόγησης  θα  πρέπει  να  σχεδιάζονται  με  κριτήριο  την  ενεργειακή

απόδοση η οποία θα επεκτείνει κατά το δυνατόν την διάρκεια ζωής των αισθητήρων και

συνολικότερα του δικτύου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την βέλτιστη συνολική απόδοση.

Θέση  των  αισθητήρων:  Μια  άλλη  πρόκληση  κατά  τον  σχεδιασμό  πρωτοκόλλων

δρομολόγησης  είναι  η  διαχείριση  της  θέσης  των  αισθητήρων.  Τα  περισσότερα

προτεινόμενα  πρωτόκολλα  υποθέτουν  ότι  οι  αισθητήρες  είτε  είναι  εφοδιασμένοι  με

δέκτες GPS ή γίνεται χρήση κάποιας τεχνικής εντοπισμού για τον ακριβή εντοπισμό της

θέσης του αισθητήρα.

Περιορισμένοι  πόροι  υλικού:  Οι  ασύρματοι  κόμβοι  παρουσιάζουν  περιορισμένη

επεξεργαστική και αποθηκευτική ισχύ εξαιτίας του μικρού μεγέθους και της απαίτησης

για  χαμηλή  κατανάλωση,  και  μπορούν  να  εκτελέσουν  περιορισμένες  υπολογιστικές
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λειτουργίες.  Η  ανάπτυξη  λογισμικού  αλλά  και  πρωτοκόλλων  δικτύου  έχει  να

αντιμετωπίσει   και  την  παραπάνω  πρόκληση  της  περιορισμένης  επεξεργαστικής  και

αποθηκευτικής ισχύος των ασύρματων κόμβων.

Μαζική και τυχαία ανάπτυξη των κόμβων: Η ανάπτυξη (τοποθέτηση) των ασύρματων

κόμβων στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων εξαρτάται από την εφαρμογή και μπορεί να

είναι  χειροκίνητη  ή  τυχαία,  επηρεάζοντας  τελικά  την  απόδοση  του  πρωτοκόλλου

δρομολόγησης.  Στις  περισσότερες  εφαρμογές  οι  ασύρματοι  κόμβοι  διασκορπίζονται

τυχαία  στην ελεγχόμενη περιοχή ή ρίπτονται  μαζικά  πάνω από εχθρική  ή αφιλόξενη

περιοχή.  Η  κατανομή  των  ασύρματων  κόμβων  που  προκύπτει  από  την  τυχαία

τοποθέτηση τους δεν είναι συνήθως ομοιόμορφη και απαιτείται η βέλτιστη ομαδοποίηση

τους  για  την  αποτελεσματικότερη  συνδεσιμότητα  και  ενεργειακά  αποδοτικότερη

λειτουργία του δικτύου.

Χαρακτηριστικά  δικτύου  και  αναξιόπιστα  περιβάλλοντα:  Τα  δίκτυα  ασύρματων

αισθητήρων  συνήθως  λειτουργούν  σε  αναξιόπιστα  και  δυναμικά  μεταβαλλόμενα

περιβάλλοντα.  Η  τοπολογία  του  δικτύου  που  ορίζεται  από  τους  αισθητήρες  και  τις

επικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ τους  αλλάζει συχνά λόγω της προσθήκης, αφαίρεσης,

αστοχίας,  βλαβών  και  εξάντλησης  ενέργειας  των  κόμβων.  Επίσης  οι  αισθητήρες

συνδέονται  με  ασύρματο  μέσο  το  οποίο  παρουσιάζει  θόρυβο,  είναι  επιρρεπές  σε

σφάλματα και μεταβάλλεται χρονικά. Απαιτείται λοιπόν τα πρωτόκολλα δρομολόγησης

να  λαμβάνουν  υπόψη  την  δυναμική  της  τοπολογίας  των  δικτύων  εξαιτίας  της

περιορισμένης ενέργειας και της κινητικότητας των αισθητήρων καθώς επίσης και την

αύξηση του μεγέθους του δικτύου για την διατήρηση  συγκεκριμένων απαιτήσεων της

εφαρμογής  ως  προς  την  κάλυψη  του  υπό έλεγχο χώρου και  την  συνδεσιμότητα των

ασύρματων κόμβων.

Συνάθροιση  δεδομένων  (Data Aggregation):  Δεδομένου  ότι  οι  ασύρματοι  κόμβοι

μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό πλήθος περιττών δεδομένων, παρόμοια πακέτα

από πολλούς κόμβους μπορούν να συναθροιστούν έτσι ώστε να μειωθεί το πλήθος των

ασύρματων  μεταδόσεων.  Σε  αρκετά  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  γίνεται  χρήση  της

τεχνικής συνάθροισης δεδομένων με σκοπό την επίτευξη  ενεργειακής απόδοσης και την

βελτιστοποίηση της μεταφοράς δεδομένων.
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Απαιτήσεις λόγω ποικιλότητας εφαρμογών:  Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων έχουν

ένα  ευρύ  φάσμα  ποικίλων  εφαρμογών.  Κανένα  πρωτόκολλο  δικτύου  δεν  μπορεί  να

ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  όλων  των  εφαρμογών.  Επομένως  τα  πρωτόκολλα

δρομολόγησης θα πρέπει να εγγυώνται την παράδοση και την ακρίβεια των δεδομένων

ώστε στο σταθμό βάσης να συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με το

υπό παρακολούθηση φαινόμενο την σωστή χρονική στιγμή. 

Επεκτασιμότητα:  Τα  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα

προσαρμογής  στο  μέγεθος  του  δικτύου.  Επίσης  οι  ασύρματοι  κόμβοι  δεν  είναι

απαραίτητο να έχουν τις  ίδιες  δυνατότητες  ως προς την ενέργεια,  την επεξεργαστική

ισχύ,  την  ανίχνευση  και  ιδιαίτερα  την  επικοινωνία.  Στα  πρωτόκολλα  δρομολόγησης

πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  οι  επικοινωνιακές  συνδέσεις  μεταξύ  αισθητήρων

μπορούν  να  μην  είναι  συμμετρικές,  δηλαδή  ένα  ζεύγος  αισθητήρων  να  μην  έχει

αμφίδρομη επικοινωνία.

 5.2  Ταξινόμηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης

Σε πολλές μελέτες γίνεται  προσπάθεια ταξινόμησης των πρωτοκόλλων δρομολόγησης

αλλά δεν υπάρχει τελικά κάποιος συγκεκριμένος τρόπος κατηγοριοποίησης διότι κάθε

ερευνητής ταξινομεί τα πρωτόκολλα ανάλογα με το αντικείμενο  το οποίο ασχολείται. Ο

συνηθέστερος τρόπος ταξινόμησης είναι σε τρεις κατηγορίες:

Α) Επίπεδα (Flat) Πρωτόκολλα στα οποία όλοι οι κόμβοι του δικτύου είναι ισότιμοι

Β)  Ιεραρχικά  (Hierarchical)  Πρωτόκολλα  στα  οποία  κάποιοι  κόμβοι  είναι  ανώτεροι

κάποιων άλλων μέσα σε ομάδες κόμβων και 

Γ)  Βάσει  Θέσης  (Location Based)  Πρωτόκολλα  που  βασίζονται  στην  θέση  των

αισθητήρων μέσα στο δίκτυο  

Σε κάποιες έρευνες τα πρωτόκολλα ταξινομούνται σε μόλις δύο κατηγορίες: ανάλογα με

την ιεραρχική κατάταξη των κόμβων στο δίκτυο και  ανάλογα με το μοντέλο για την

μετάδοση δεδομένων. 

Στο [34] γίνεται ταξινόμηση σε έξι κατηγορίες όπως φαίνεται στην εικόνα 9.
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Εικόνα 9: Ταξινόμηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης [34]

Στην εργασία αυτή ακολουθείται η ταξινόμηση των ερευνών [10,35] που  ταξινομούν τα

πρωτόκολλα σε επτά κατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα 9.

Κατηγορία Αντιπροσωπευτικά πρωτόκολλα

Location-based Protocols
Με βάση την τοποθεσία

MECN, SMECN, GAF, GEAR, Span, TBF, BVGF, GeRaF

Data-centric Protocols
Με βάση τα δεδομένα

SPIN, Directed Diffusion, Rumor Routing, Gradient Based Routing,
COUGAR, AQUIRE, EAD, Information-Directed routing,

Energy-aware Routing, Quorum-Based Information Dissemination,
Home Agent Based Information Dissemination

Hierarchical Protocols
Ιεραρχικά πρωτόκολλα

LEACH, PEGASIS, HEED, TEEN, APTEEN

Mobility-based Protocols
Με βάση την κινητικότητα

SEAD, TTDD, Joint Mobility and Routing, Data MULES, Dynamic
Proxy Tree-Base Data Dissemination

Multipath-based Protocols
Με βάση πολλαπλές διαδρομές

Sensor-Disjoint Multipath, Braided Multipath, N-to-1 Multipath
Discovery

Heterogeneity-based Protocols
Με βάση την ανομοιογένεια

IDSQ, CADR, CHR

QoS-based Protocols
Με βάση την ποιότητα υπηρεσιών

SAR, SPEED, Energy-aware Routing

Πίνακας 9: Ταξινόμηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης [10,35]
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 5.3  Πρωτόκολλα Δρομολόγησης

 5.3.1 Location-based Protocols

Στα  πρωτόκολλα  με  βάση  την  τοποθεσία  οι  ασύρματοι κόμβοι  αντιμετωπίζονται

σύμφωνα  με  την  θέση  τους.  Τα περισσότερα  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  αυτού  του

είδους  απαιτούν  πληροφορίες  θέσης  από  τους  αισθητήρες  του  δικτύου  για  τον

υπολογισμό  της  ελάχιστης  απόστασης  μεταξύ  δύο  συγκεκριμένων  κόμβων,  ώστε  να

μπορεί  να  εκτιμηθεί  η  κατανάλωση  ενέργειας  κατά  την  λειτουργία  τους.  Παρακάτω

γίνεται  αναφορά  στα  κυριότερα  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  με  επίγνωση  θέσης  που

προτείνονται [10,35].

Geografic Adaptive Fidelity (GAF): Το  GAF [36]  είναι  ένα  πρωτόκολλο

δρομολόγησης προτεινόμενο αρχικά για τα  MANETs αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί

και  στα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  γιατί  επικεντρώνεται  στην  εξοικονόμηση

ενέργειας.  Ο  σχεδιασμός  του  GAF βασίζεται  σε  ένα  ενεργειακό  μοντέλο  το  οποίο

εξετάζει την κατανάλωση ενέργειας η οποία οφείλεται στην εκπομπή και λήψη πακέτων

καθώς επίσης και στον χρόνο αδράνειας όταν ο δέκτης του αισθητήρα είναι ενεργός για

την  ανίχνευση  εισερχομένων  πακέτων.  Το  GAF βασίζεται  σε  ένα  μηχανισμό

απενεργοποίησης  των  περιττών  αισθητήρων  διατηρώντας  παράλληλα  ένα  σταθερό

επίπεδο  πιστότητας  στην  δρομολόγηση  (απρόσκοπτη  συνδεσιμότητα  μεταξύ  των

επικοινωνούντων κόμβων). Στο GAF το πεδίο των αισθητήρων διαιρείται σε τετράγωνο

πλέγμα και κάθε κόμβος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της θέσης του που παρέχονται

είτε από GPS είτε από κάποιο άλλο σύστημα προσδιορισμού θέσης, για να συσχετιστεί

με το συγκεκριμένο τετράγωνο του πλέγματος στο οποίο είναι τοποθετημένος. Αυτή την

συσχέτιση  αισθητήρα-τετραγώνου  πλέγματος  εκμεταλλεύεται  το  GAF ώστε  να

αναγνωρίσει τους ισοδύναμους, από την άποψη της προώθησης πακέτων, κόμβους.

Στην εικόνα 10 φαίνεται το διάγραμμα μετάβασης των τριών καταστάσεων του GAF,

αναμονής, ανακάλυψης (discovery) και ενεργού κατάστασης (active). Όταν εισέρχεται

σε  κατάσταση  αναμονής,  ο  αισθητήρας  απενεργοποιεί  τον  πομποδέκτη  του  για

εξοικονόμηση  ενέργειας.  Στην  κατάσταση  ανακάλυψης  ο  αισθητήρας  ανταλλάσσει

μηνύματα ανακάλυψης με άλλους αισθητήρες για την αναγνώριση της κατάστασης των

άλλων αισθητήρων που βρίσκονται στο ίδιο πλέγμα.
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Εικόνα 10: Διάγραμμα μετάβασης των καταστάσεων του GAF [36]

 Ακόμη και κατά την ενεργό κατάσταση, ο αισθητήρας μεταδίδει το μήνυμα ανακάλυψης

του  για  να  πληροφορήσει  τους  ισοδύναμους  αισθητήρες  για  την  κατάστασή  του.  Ο

χρόνος που δαπανάται σε κάθε κατάσταση ρυθμίζεται από την εφαρμογή και εξαρτάται

από αρκετούς  παράγοντες,  όπως οι  ανάγκες  της εφαρμογής και  η κινητικότητα των

αισθητήρων.

Το πρωτόκολλο  GAF στοχεύει  στην  μεγιστοποίηση της  διάρκειας  ζωής  του  δικτύου

φτάνοντας σε μια κατάσταση όπου σε κάθε πλέγμα είναι ενεργός μόνο ένας αισθητήρας,

βασιζόμενο  σε  κανόνες  κατάταξης  των  αισθητήρων  του  δικτύου.  Η  κατάταξη  των

αισθητήρων γίνεται με βάση τα επίπεδα της εναπομένουσας ενέργειας τους. Έτσι ένας

αισθητήρας με υψηλότερη κατάταξη μπορεί να χειριστεί καλύτερα την δρομολόγηση με

τα γειτονικά πλέγματα.  Ένας αισθητήρας με μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής

έχει  υψηλότερη  κατάταξη.  Επίσης  ένας  αισθητήρας  στην  ενεργό  κατάσταση  έχει

υψηλότερη προτεραιότητα από κάποιον άλλο για ανακάλυψη. 

Geographic and Energy-Aware Routing (GEAR):  Το  GEAR, είναι  ένα ενεργειακά

αποδοτικό  πρωτόκολλο  δρομολόγησης  που  προτείνεται  για  την  δρομολόγηση

ερωτημάτων  σε  επιλεγμένες  περιοχές  μέσα  σε  ένα  πεδίο  αισθητήρων.  Στο  GEAR

υποτίθεται ότι οι αισθητήρες είναι εξοπλισμένοι με διατάξεις εντοπισμού θέσης, δέκτη

GPS για παράδειγμα, ή κάποιο σύστημα εντοπισμού, ώστε να γνωρίζουν την παρούσα

θέση τους. Επιπλέον οι αισθητήρες γνωρίζουν την εναπομένουσα ενέργεια τους όπως

επίσης  την  θέση  και  την  εναπομένουσα  ενέργεια  κάθε  γειτονικού  τους  κόμβου.  Το

πρωτόκολλο GEAR κάνει χρήση ενεργειακά αποδοτικών ευρετικών για την επιλογή των
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κόμβων μέσω των οποίων θα δρομολογηθούν τα πακέτα στην περιοχή προορισμού τους.

Κατόπιν το  GEAR χρησιμοποιεί  έναν αναδρομικό γεωγραφικό αλγόριθμο προώθησης

για την διάδοση των πακέτων στους κόμβους της επιλεγμένης περιοχής. 

Coordination of Power Saving with Routing: Το Span είναι επίσης ένα πρωτόκολλο

δρομολόγησης  που  προτείνεται  κυρίως  για  χρήση  σε  MANETs αλλά  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί και σε δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Στόχος του είναι η μείωση της

κατανάλωσης ενέργειας των ασύρματων κόμβων. Το πρωτόκολλο  Span βασίζεται στο

γεγονός  ότι  συνήθως  ο  μεγαλύτερος  καταναλωτής  σε  ένα  κόμβο  είναι  η  ασύρματη

συσκευή  δικτύωσης  του,  άρα  θα  ήταν  προτιμότερο  κατά  τον  χρόνο  αδράνειας  του

αισθητήρα ο πομποδέκτης να είναι απενεργοποιημένος. Το Span δεν απαιτεί την γνώση

πληροφοριών θέσης από τους αισθητήρες, αλλά λειτουργεί άριστα με ένα γεωγραφικό

πρωτόκολλο προώθησης πακέτων. Το Span βοηθά τους κόμβους να ενταχθούν σε μια

τοπολογία  ραχοκοκκαλιάς  σαν  συντονιστές  οι  οποίοι  θα  προωθήσουν  τα  πακέτα  για

λογαριασμό   άλλων  κόμβων  μεταξύ  κάθε  πηγής  προέλευσης  και  κάθε  σημείου

προορισμού. Όταν χρησιμοποιείται με κάποιο γεωγραφικό πρωτόκολλο προώθησης, το

Span απαιτεί από κάθε ασύρματο κόμβο να δηλώνει την κατάσταση του (συντονιστής ή

όχι)  σε κάθε  γειτονικό του κόμβο και  σε κάθε  συντονιστή  του.  Ο συντονιστής  όταν

λαμβάνει κάποιο πακέτο, το προωθεί σε κάποιο γειτονικό συντονιστή εάν υπάρχει και ο

οποίος είναι ο πλησιέστερος στον προορισμό του πακέτου ή σε κάποιο μη συντονιστή

που είναι πιο κοντά στον προορισμό.

Trajectory-Based Forwarding (TBF):  Το  TBF είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης

που  απαιτεί  ένα  αρκετά  πυκνό  δίκτυο  και  την  παρουσία  κάποιου  συστήματος

συντεταγμένων,  κάποιου  GPS για παράδειγμα, ώστε οι αισθητήρες να γνωρίζουν την

θέση  τους  και  να  μπορούν  να  εκτιμήσουν  την  απόσταση  από  τους  γειτονικούς

αισθητήρες. Η πηγή ορίζει την διαδρομή του πακέτου προς τον προορισμό  αλλά όχι

ρητά  (βήμα-βήμα).  Βασιζόμενος  στις  πληροφορίες  θέσης  των  γειτονικών  κόμβων,  ο

κόμβος που προωθεί κάποιο πακέτο αποφασίζει με ένα άπληστο αλγόριθμο ποιο θα είναι

τα επόμενο βήμα που θα είναι το πλησιέστερο στην διαδρομή που έχει δοθεί από τον

κόμβο προέλευσης του πακέτου. Η κινητικότητα των κόμβων αφήνει ανεπηρέαστη την

διαδρομή των πακέτων δεδομένου ότι η αρχική διαδρομή που ορίζεται από τον κόμβο

προέλευσης  δεν  περιλαμβάνει  τα  ονόματα  συγκεκριμένων  κόμβων  προώθησης.

Προκειμένου  να  αυξηθεί  η  αξιοπιστία  και  η  χωρητικότητα  του δικτύου  είναι  επίσης
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δυνατή  η  εφαρμογή  δρομολόγησης  πολλαπλών  διαδρομών  όπου  μια  εναλλακτική

διαδρομή είναι απλά ακόμη μια από τις πολλές διαδρομές. Το πρωτόκολλο TBF μπορεί

να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση δικτυακών λειτουργιών, όπως διαχείριση δικτύου

και  έλεγχος  υπερχείλισης,  επίσης  για  αποκάλυψη  πόρων  του  δικτύου  και  μια  πολύ

ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι η ασφάλεια της περιμέτρου του δικτύου.

Bounded Voronoi Greedy Forwarding [BVGF]:  Το  BVGF είναι  ένα  πρωτόκολλο

δρομολόγησης που δεν μεριμνά για την κατανάλωση και την ομοιόμορφη εξάντληση της

ενέργειας των ασύρματων κόμβων. Γίνεται χρήση του διαγράμματος Voronoi στο οποίο

οι αισθητήρες πρέπει να γνωρίζουν την γεωγραφική τους θέση. Στο πρωτόκολλο BVGF

το δίκτυο μοντελοποιείται σε ένα διάγραμμα Voronoi με θέσεις που αντιπροσωπεύουν τις

τοποθεσίες  των  αισθητήρων.  Σε  αυτού του  τύπου  την  άπληστη  γεωγραφική

δρομολόγηση,  ο  αισθητήρας θα προωθήσει  ένα  πακέτο πάντα προς  τον πλησιέστερο

στον  προορισμό  γειτονικό  του  αισθητήρα.  Οι  επιλέξιμοι  σαν  επόμενα  βήματα

αισθητήρες είναι αυτοί των οποίων οι περιοχές Voronoi διασχίζονται από το ευθύγραμμο

τμήμα που ενώνει την πηγή προέλευσης με τον προορισμό του πακέτου. Το πρωτόκολλο

BVGF επιλέγει  σαν  επόμενο  βήμα  μεταξύ  των  επιλέξιμων  γειτονικών  κόμβων  τον

αισθητήρα  με  την  μικρότερη  Ευκλείδεια  απόσταση  από  τον  προορισμό.  Κάθε

αισθητήρας  στην πραγματικότητα  έχει  μόνο  ένα  επόμενο βήμα για να μεταδώσει  τα

δεδομένα του προς το σταθμό βάσης και κάθε διαδρομή μετάδοσης δεδομένων από την

πηγή  προορισμού  προς  το  σταθμό  βάσης  θα  ακολουθεί τα  ίδια  ακριβώς  βήματα,

καταναλώνοντας μεγάλα ποσά ενέργειας και εξαντλώντας τις μπαταρίες. 

Minimum Energy Communication Network (MECN): Το MECN είναι πρωτόκολλο

δρομολόγησης  για  τυχαία  ανεπτυγμένα  ad hoc δίκτυα  που  δημιουργεί  και  συντηρεί

δίκτυα ασύρματων αισθητήρων με στόχο την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Είναι ένα

αυτό-επαναρυθμιζόμενο πρωτόκολλο που διατηρεί την συνδεσιμότητα του δικτύου παρά

την κινητικότητα των αισθητήρων. Υπολογίζει ένα βέλτιστο δέντρο συνδέσεων με ρίζα

το  σταθμό  βάσης,  ονομαζόμενο  τοπολογία  ελάχιστης  ισχύος,  που  περιέχει  μόνο  τις

διαδρομές ελάχιστης ενέργειας από κάθε αισθητήρα στο σταθμό βάσης. Βασίζεται στις

θέσεις των αισθητήρων στο επίπεδο και υλοποιείται σε δύο φάσεις, την κατασκευή του

γραφήματος περιβλήματος και την κατανομή κόστους. Για ένα στατικό δίκτυο, σε πρώτη

φάση (κατασκευή του γράφου περιβλήματος), το MECN κατασκευάζει ένα αραιό γράφο,

το  γράφο  περιβλήματος,  που  βασίζεται  στην  άμεση  τοποθεσία  των  αισθητήρων.  Ο
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γράφος περιβλήματος, είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος που περιλαμβάνει όλους τους

αισθητήρες σαν το σετ κορυφών του και σαν σετ ακμών τις ενώσεις των ακμών μεταξύ

των αισθητήρων και των γειτονικών τους μέσα στην περιβάλλουσα περιοχή τους.  Ο

αισθητήρας δεν υπολογίζει τους αισθητήρες μέσα στην περιοχή του σαν υποψήφιους για

την προώθηση των δεδομένων του στο σταθμό βάσης.  Στην δεύτερη φάση (κατανομή

κόστους),  οι  μη  βέλτιστες  συνδέσεις  του  γράφου  περιβλήματος  εξαλείφονται  και  ο

γράφος που προκύπτει είναι μια τοπολογία ελάχιστης ισχύος. Αυτός ο γράφος έχει μια

κατευθυνόμενη διαδρομή από κάθε αισθητήρα στο σταθμό βάσης και καταναλώνει την

λιγότερη  ενέργεια  από  κάθε  άλλο  παρόμοιο  γράφο.  Κάθε  κόμβος  μεταδίδει  στους

γειτονικούς του το κόστος του, όπου κόστος ονομάζεται η ελάχιστη ισχύς που απαιτεί ο

κόμβος για την δημιουργία κατευθυνόμενης διαδρομής προς το σταθμό βάσης.

Μολονότι το  MECN είναι ένα  αυτό-επαναρυθμιζόμενο πρωτόκολλο άρα ανεκτικό σε

σφάλματα (σε περίπτωση κινητών δικτύων) παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα εξάντλησης

των  μπαταριών  σε  στατικά  δίκτυα.  Το  MECN δεν  λαμβάνει  υπόψη  την  διαθέσιμη

ενέργεια  του  κάθε  αισθητήρα,  άρα  το  κόστος  κάθε σύνδεσης  είναι  σταθερό.  Κάθε

αισθητήρας μεταδίδει ή προωθεί τα δεδομένα του πάντα προς τον ίδιο γειτονικό του

αισθητήρα  και  έτσι  τον  εξαντλεί  ενεργειακά  πολύ  γρήγορα  με  αποτέλεσμα  να

αποσυνδέεται από το δίκτυο. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος πρέπει ο γράφος

περιβλήματος, δηλαδή η τοπολογία ελάχιστης ισχύος, να αλλάζει δυναμικά βασιζόμενος

στην εναπομένουσα ενέργεια των αισθητήρων. 

Small Minimum-Energy Communication Network (SMECN): Το SMECN είναι ένα

πρωτόκολλο δρομολόγησης που προτείνεται για την βελτίωση του MECN και στο οποίο

ένας ελάχιστος γράφος χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της ελάχιστης ενέργειας. Αυτή

η ιδιότητα δηλώνει ότι για κάθε ζεύγος αισθητήρων, σε ένα γράφο ενός δικτύου, υπάρχει

μία διαδρομή που απαιτεί την ελάχιστη ενέργεια σε σχέση με όλες τις άλλες διαδρομές

μεταξύ των δύο αισθητήρων. Στο πρωτόκολλο  SMECN κάθε αισθητήρας ανακαλύπτει

τους  γειτονικούς  του  με  την  μετάδοση  ενός  κατάλληλου  μηνύματος.  Το  μήνυμα

αποστέλλεται  με  ορισμένη  αρχική  ισχύ  η  οποία  αυξάνεται  σταδιακά.  Οι  άμεσοι

γειτονικοί  αισθητήρες  υπολογίζονται  αναλυτικά.  Κατόπιν  ο  αισθητήρας  μεταδίδει  το

μήνυμα  με  κάποια  αρχική  ισχύ  p και  ελέγχει  εάν  το  θεωρητικό  πλήθος  των

ανταποκρινόμενων  γειτονικών  αισθητήρων  είναι  ένα  υποσύνολο  του  πλήθους  των

αισθητήρων που ανταποκρίθηκαν στο αρχικό μήνυμα. Εάν επαληθευθεί, ο αισθητήρας
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θα  χρησιμοποιεί  την  ισχύ  p για  να  επικοινωνεί  με  τους  άμεσα  γειτονικούς  του,

διαφορετικά αυξάνει την ισχύ p και επανεκπέμπει το μήνυμα.

Geographic Random Forwarding (GeRaF):  To GeRaF είναι  ένα  πρωτόκολλο

γεωγραφικής δρομολόγησης όπου οι αισθητήρες που ενεργούν σαν αναμεταδότες δεν

είναι  εκ  των  προτέρων  γνωστοί  στους  αισθητήρες  που  αποστέλλουν  δεδομένα.  Δεν

υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα μηνύματα θα φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, το

σταθμό βάσης και για το λόγο αυτό το GeRaF είναι γνωστό σαν προώθηση καλύτερης

προσπάθειας. Στο GeRaF υποτίθεται ότι όλοι οι κόμβοι γνωρίζουν την θέση τους και την

θέση του σταθμού βάσης. Μολονότι το GeRaF ενσωματώνει αλγόριθμους γεωγραφικής

δρομολόγησης  και  προγραμματισμού  ενεργοποίησης-απενεργοποίησης,  δεν  απαιτείται

από  τους  αισθητήρες  να  γνωρίζουν  την  θέση  και  το  πρόγραμμα

ενεργοποίησης-απενεργοποίησης  των  γειτονικών  τους  αισθητήρων.  Όταν  ένας

αισθητήρας έχει δεδομένα προς αποστολή, ελέγχει αρχικά εάν το ασύρματο κανάλι είναι

ελεύθερο για την αποφυγή συγκρούσεων. Εάν το κανάλι παραμένει αδρανές για κάποιο

χρονικό διάστημα τότε  ο  αισθητήρας  αποστέλλει  ένα  RTS μήνυμα  προς  όλους  τους

ενεργούς γειτονικούς αισθητήρες. Το μήνυμα περιέχει και τις θέσεις του αισθητήρα και

του σταθμού βάσης. Σημειώνεται ότι η περιοχή κάλυψης απέναντι από το σταθμό βάσης,

ονομαζόμενη  και  περιοχή  προώθησης,  διαιρείται   σε  ένα  πλήθος  από  Np περιοχές

διαφορετικών  προτεραιοτήτων  τέτοιες  ώστε  όλα  τα  σημεία  μιας  περιοχής  με  υψηλή

προτεραιότητα να είναι πλησιέστερα στο σταθμό βάσης από τα σημεία μιας περιοχής με

χαμηλότερη  προτεραιότητα.  Όταν  οι  ενεργοί  γειτονικοί   αισθητήρες  λάβουν  το  RTS

μήνυμα, αξιολογούν την προτεραιότητα τους βάσει της θέσης τους και της θέσης του

σταθμού βάσης. Ο αισθητήρας προέλευσης αναμένει ένα CTS μήνυμα από ένα από τους

αισθητήρες  στην περιοχή  υψηλής προτεραιότητας,  δηλαδή της  περιοχής  πλησιέστερα

στο σταθμό βάσης. Για το πρωτόκολλο GeRaF ο καλύτερος αισθητήρας- αναμεταδότης

είναι  ο  πλησιέστερος  στο  σταθμό  βάσης  ώστε  να  γίνει  η  μεγαλύτερη  πρόοδος  των

δεδομένων προς αυτόν. Εάν ο αισθητήρας προέλευσης δεν λάβει κάποιο  CTS μήνυμα

σημαίνει ότι η περιοχή υψηλής προτεραιότητας είναι κενή οπότε στέλνει ένα άλλο RTS

μήνυμα στοχεύοντας αισθητήρες στην περιοχή  δεύτερης υψηλότερης προτεραιότητας.

Συνεχίζει  ανάλογα  εως  ότου  λάβει  κάποιο  CTS μήνυμα  που  σημαίνει  ότι  βρέθηκε

αναμεταδότης. Τότε στέλνει το πακέτο δεδομένων προς τον επιλεγμένο αναμεταδότη ο

οποίος απαντά με ένα ACK μήνυμα. Ο αισθητήρας-αναμεταδότης θα ενεργήσει με τον

ίδιο τρόπο για την ανεύρεση δεύτερου αναμεταδότη και η διαδικασία επαναλαμβάνεται
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εως ότου ο σταθμός βάσης παραλάβει το αρχικό πακέτο δεδομένων. Στην περίπτωση που

όλοι  οι  γειτονικοί  προς  τον  αισθητήρα  προέλευσης  είναι  ανενεργοί  δεν  λαμβάνεται

κάποιο  CTS μήνυμα έπειτα  από  Np RTS μηνύματα.  Ο αισθητήρας  αναμένει  κάποιο

χρονικό διάστημα και ξαναπροσπαθεί. Έπειτα από συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών,

είτε  βρίσκεται  κάποιος  αναμεταδότης  είτε  απορρίπτεται  το  πακέτο  δεδομένων  εάν

συμπληρωθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσπαθειών.

 5.3.2  Data Centric Protocols

Τα  πρωτόκολλα  βάσει  δεδομένων  διαφέρουν  από  τα  κλασικά  βάσει  διευθύνσεων

πρωτόκολλα  στον  τρόπο  που  αποστέλλονται  τα  δεδομένα  από  τους  αισθητήρες

προέλευσης  στο σταθμό βάσης.  Στα βάσει  διευθύνσεων κάθε  αισθητήρας στέλνει  τα

δεδομένα του στο σταθμό βάσης  ανεξάρτητα από όλους τους άλλους αισθητήρες. Στα

βάσει δεδομένων πρωτόκολλα οι ενδιάμεσοι αισθητήρες είναι σε θέση να συναθροίσουν

δεδομένα που μεταδίδονται από άλλους κόμβους και να μεταδώσουν τα συναθροισμένα

δεδομένα προς το σταθμό βάσης. Εξαιτίας της ελάττωσης των μεταδόσεων επιτυγχάνεται

εξοικονόμηση  ενέργειας.  Παρακάτω  παρουσιάζονται  τα  κυριότερα  βάσει  δεδομένων

πρωτόκολλα [10,37].

Sensor Protocols for Information via Negotiation (SPIN):  Τα πρωτόκολλα  SPIN

σχεδιάστηκαν για την βελτίωση των πρωτοκόλλων υπερχείλισης και την αντιμετώπιση

προβλημάτων  που  αυτά  μπορούν  να  προκαλέσουν  όπως  η  κατάρρευση  και  η

υπερκάλυψη. Τα πρωτόκολλα  SPIN γνωρίζουν και προσαρμόζονται στους πόρους του

δικτύου. Οι αισθητήρες που εκτελούν τα πρωτόκολλα  SPIN μπορούν να υπολογίσουν

την  απαιτούμενη  ενέργεια  για  τον  υπολογισμό,  αποστολή  και  λήψη  δεδομένων  στο

δίκτυο,  δηλαδή  μπορούν  να  πάρουν  αποφάσεις  για  την  αποτελεσματική  χρήση  των

πόρων  τους.  Βασίζονται  σε  δύο  κύριους  μηχανισμούς,  την  διαπραγμάτευση  και  την

προσαρμογή  πόρων.  Τα  SPIN επιτρέπουν  στους  αισθητήρες  να  διαπραγματευθούν

μεταξύ τους πριν την διάδοση οποιονδήποτε δεδομένων για την αποφυγή εισαγωγής στο

δίκτυο  μη  χρήσιμων  και  πλεοναζουσών  πληροφοριών.  Τα  SPIN κάνουν  χρήση

μετα-δεδομένων  για  την  περιγραφή  των  δεδομένων  που  οι  αισθητήρες  θέλουν  να

διαδώσουν. Με την χρήση των μετα-δεδομένων αποφεύγεται η εμφάνιση επικάλυψης

διότι οι αισθητήρες μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένο τμήμα από τα δεδομένα που

τους  αφορά.  Να  σημειωθεί  ότι  το  μέγεθος  των  μετα-δεδομένων  πρέπει  να  είναι

σημαντικά  μικρότερο  από  τα  πραγματικά  δεδομένα.  Σε  αντίθεση  με  τις  τεχνικές
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υπερχείλισης, κάθε αισθητήρας ενημερώνεται για την κατανάλωση των πόρων του, με

την βοήθεια  του διαχειριστή  πόρων,  πριν  από οποιαδήποτε  επεξεργασία  ή μετάδοση

δεδομένων, οπότε μπορεί να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή των

διαθέσιμων πόρων του. 

Υπάρχουν δύο πρωτόκολλα SPIN τα SPIN-I (ή SPIN-PP) και  SPIN-2 (ή SPIN-EC). Το

SPIN-PP χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης, μέσω χειραψίας τριών σταδίων

για  επικοινωνία  από  σημείο  σε  σημείο,  για  να  ελαττώσει  την  κατανάλωση  των

αισθητήρων ενώ το  SPIN-EC είναι μια βελτίωση του  SPIN-PP και  χρησιμοποιεί ένα

μηχανισμό  ενημέρωσης  πόρων  για  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Το  SPIN-BC είναι  ένα

πρωτόκολλο  που  χρησιμοποιεί  και  αυτό  χειραψία  τριών  σταδίων  για  την  εκπομπή

πληροφοριών  με  την  διαφορά  του  από  το  SPIN-PP να  βρίσκεται  στην  αποστολή

μηνυμάτων  από  ένα  κόμβο  προς  πολλούς  και  την  επεξεργασία  των  μηνυμάτων  από

πολλούς κόμβους. Βελτίωση του SPIN-BC είναι το πρωτόκολλο SPIN-RL που μπορεί να

λειτουργήσει σε δίκτυα με απώλειες κατά την επικοινωνία. Όλα τα πρωτόκολλα  SPIN

επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αισθητήρων σχετικά με τα ανιχνευμένα

δεδομένα τους.

Directed Diffusion (Κατευθυνόμενη  Διάχυση):  Το  Directed Diffusion  είναι  ένα

πρωτόκολλο  δρομολόγησης  για  την  διάδοση  και  επεξεργασία  ερωτημάτων  των

αισθητήρων. Ικανοποιεί τις κύριες απαιτήσεις των δικτύων ασύρματων αισθητήρων για

ενεργειακή απόδοση, ευρωστία και επεκτασιμότητα. Τα βασικά στοιχεία του  Directed

Diffusion είναι  η  ονοματοδοσία  των  δεδομένων,  τα  ενδιαφέροντα  και  οι  κλίσεις,  η

διάδοση δεδομένων και η προτροπή. Μία λειτουργία μέτρησης περιγράφεται σαν ένας

κατάλογος από ζευγάρια ιδιοτήτων-τιμών. Στην αρχή της διαδικασίας, ο σταθμός βάσης

ορίζει ένα χαμηλό ρυθμό μετάδοσης εισερχομένων συμβάντων. Έπειτα ο σταθμός βάσης

προτρέπει  κάποιο  συγκεκριμένο  κόμβο  να  αυξήσει  τον  ρυθμό  μετάδοσης

επανεκπέμποντας το αρχικό μήνυμα με μικρότερο χρονικό διάλειμμα.  Παρόμοια, εάν

ένας  όμορος  κόμβος  λάβει  το  μήνυμα  κάποιου  αποστολέα  με  υψηλότερο  ρυθμό

μετάδοσης από πριν, και αυτός είναι υψηλότερος από οποιοδήποτε υπάρχοντα ρυθμό , θα

προτρέψει για αύξηση του ρυθμού μετάδοσης έναν ή περισσότερους από τους όμορους κόμβους

του.

Rumor Routing:  Το  Rumor Routing  είναι  ένας  λογικός  συμβιβασμός  μεταξύ  των

μεθόδων υπερχείλισης ερωτημάτων και υπερχείλισης συμβάντων. Είναι ένα αποδοτικό
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πρωτόκολλο αρκεί ο αριθμός των ερωτημάτων να είναι μεταξύ των σημείων τομής της

καμπύλης  Rumor Routing με εκείνες  της υπερχείλισης  ερωτημάτων και  υπερχείλισης

συμβάντων. Το Rumor Routing βασίζεται στην έννοια του πράκτορα, ενός μακρόβιου

πακέτου που διασχίζει το δίκτυο και ενημερώνει κάθε αισθητήρα που συναντά για τα

συμβάντα  που  έχει  συναντήσει  στην  πορεία  του.  Το  πακέτο-πράκτορας  θα  κάνει

συγκεκριμένο αριθμό βημάτων στο δίκτυο και έπειτα θα καταστραφεί. Κάθε αισθητήρας

όπως επίσης και το πακέτο-πράκτορας διατηρεί μια λίστα συμβάντων που αποτελείται

από ζεύγη συμβάντων-απόστασης και  κάθε  εγγραφή της περιέχει  το συμβάν και  την

πραγματική  απόσταση σε αριθμό βημάτων από το συμβάν στον παρόντα αισθητήρα.

Όταν  το  πακέτο  πράκτορας  συναντά  κάποιον  αισθητήρα,  συγχρονίζει  την  λίστα

συμβάντων  του  με  αυτήν  του  αισθητήρα.  Λόγω  ασύρματης  μετάδοσης  οι  γειτονικοί

αισθητήρες  μπορούν  να  «ακούσουν»  το  ανανεωμένο  πακέτο-πράκτορα  και  να

ανανεώσουν  και  αυτοί  την  λίστα  συμβάντων  τους  με  σκοπό  αυτή  να  περιέχει  τις

μικρότερες διαδρομές προς τα συμβάντα του δικτύου.

Cougar: Το πρωτόκολλο δρομολόγησης Cougar προσεγγίζει την ανάθεση εργασιών σε

ένα δίκτυο αισθητήρων με την μορφή βάσης δεδομένων. Το Cougar παρέχει στον χρήστη

και  στην  εφαρμογή  μια  σειρά  από  δηλωτικά  ερωτήματα  για  τα  δεδομένα  των

αισθητήρων, κατάλληλα για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων διότι δεν απαιτούν από τον

χρήστη να γνωρίζει τον τρόπο εκτέλεσης τους. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει

ποιοι  αισθητήρες  χρησιμοποιούνται,  πως  τα  δεδομένα  επεξεργάζονται  για  τον

υπολογισμό  των  ερωτημάτων  και  πως  τα  τελικά  αποτελέσματα  αποστέλλονται  στον

χρήστη. Το Cougar κάνει χρήση ενός επιπέδου ερωτημάτων, στο οποίο κάθε αισθητήρας

συνδέεται  με  ένα  διαμεσολαβητή  ερωτημάτων  ο  οποίος  βρίσκεται  μεταξύ  επιπέδου

δικτύου  και  επιπέδου  εφαρμογής.  Αυτός  ο  διαμεσολαβητής  ερωτημάτων παρέχει

υπηρεσίες  υψηλοτέρου  επιπέδου μέσω ερωτημάτων ενός  κόμβου-πύλης.  Επιπλέον το

Cougar εφαρμόζει και την επεξεργασία δεδομένων μέσα στο δίκτυο για να μειώσει την

κατανάλωση ενέργειας και να αυξήσει την διάρκεια ζωής του δικτύου. Το Cougar είναι

πιο αποδοτικό εάν ένα πλήθος δεδομένων συγκεντρωθεί ή συγχωνευθεί σε ένα πακέτο το

οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικότερο και κατά συνέπεια σημαντικότερο για τον χρήστη.

Το Cougar αντιμετωπίζει το δίκτυο σαν μια τεράστια κατανεμημένη βάση δεδομένων

όπου  κάθε  αισθητήρας  κατέχει  ένα  υποσύνολο  των  δεδομένων  της  βάσης.  Αυτή  η

προσέγγιση  παρουσιάζει  το  πρόβλημα  της  αδυναμίας  εφαρμογής  των  σύγχρονων
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προσεγγίσεων  διαχείρισης  κατανεμημένων  συστημάτων  χωρίς  κάποια  προηγούμενη

τροποποίηση.

Εικόνα 11: Διάγραμμα αποδοτικής λειτουργίας του RR [38]

Active Query Forwarding in Sensor Networks (ACQUIRE):  To ACQUIRE είναι

ακόμη ένας βάσει δεδομένων μηχανισμός ερωτημάτων για την αναζήτηση δεδομένων.

Παρέχει  βελτιστοποίηση  για  την  απάντηση  συγκεκριμένου  τύπου  ερωτημάτων,  που

ονομάζονται σύνθετα ερωτήματα μιας φοράς (one-shot) για αναπαραγώμενα δεδομένα.

Τα ερωτήματα του  ACQUIRE αποτελούνται από αρκετά υποερωτήματα για τα οποία

παρέχονται  διάφορες  απλές  απαντήσεις  από  τους  σχετικούς  αισθητήρες.  Κάθε

υποερώτημα  απαντάται  με  βάση  τα  τρέχοντα  αποθηκευμένα  δεδομένα  στον  σχετικό

αισθητήρα. Το ACQUIRE επιτρέπει σε ένα αισθητήρα να εισάγει ένα ενεργό ερώτημα

στο δίκτυο ακολουθώντας τυχαία ή συγκεκριμένη διαδρομή  έως ότου δοθεί απάντηση

στο ερώτημα από αισθητήρες που βρίσκονται στην διαδρομή του ερωτήματος με την

χρήση  ενός τοπικού  μηχανισμού  ενημέρωσης. Σε  αντίθεση  με  άλλους  μηχανισμούς

ερωτημάτων,  το  ACQUIRE επιτρέπει  την εισαγωγή στο δίκτυο ερωτημάτων και  την

βαθμιαία προώθησης τους σε μια σειρά αισθητήρων.
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Energy-Aware Data-Centric Routing (EAD): Το  EAD είναι  ένα  νέο  κατανεμημένο

πρωτόκολλο δρομολόγησης το οποίο δημιουργεί μια εικονική υποδομή ραχοκοκκαλιάς

(backbone) η οποία αποτελείται από ενεργούς αισθητήρες που είναι υπεύθυνοι για την

εντός  του δικτύου επεξεργασία δεδομένων και  την μετάδοση δεδομένων.  Σ’ αυτό το

πρωτόκολλο,  ένα  δίκτυο  αντιπροσωπεύεται  από  ένα  δένδρο  εκπομπής  που  καλύπτει

όλους τους αισθητήρες του δικτύου με ρίζα την πύλη, και στο οποίο οι πομποδέκτες των

κόμβων-φύλλων είναι  ανενεργοί  ενώ όλοι οι  άλλοι  κόμβοι  αντιστοιχούν σε ενεργούς

αισθητήρες  που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και   συνεπώς οι  πομποδέκτες  τους  είναι

ενεργοποιημένοι. Ειδικότερα, το EAD προσπαθεί να κατασκευάσει ένα δένδρο εκπομπής

το οποίο να προσεγγίζει το βέλτιστο δένδρο κάλυψης με τον ελάχιστο αριθμό φύλλων,

μειώνοντας  έτσι  το  μέγεθος  της  ραχοκοκκαλιάς  που  σχηματίζεται  από  ενεργούς

αισθητήρες. Η προσέγγιση  EAD είναι ενεργειακά ενήμερη και βοηθά στην παράταση

ζωής του δικτύου. Η πύλη έχει τον ρόλο του σταθμού βάσης δεδομένων ή συμβάντων,

ενώ κάθε αισθητήρας λειτουργεί σαν πηγή δεδομένων ή συμβάντων.

 5.3.3 Ιεραρχικά πρωτόκολλα

Σε πολλές σύγχρονες έρευνες  διερευνάται  η ιεραρχική ομαδοποίηση (Clustering) στα

δίκτυα ασύρματων αισθητήρων από διαφορετικές οπτικές γωνίες [6]. Η ομαδοποίηση

είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό πρωτόκολλο επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

από  τους  αισθητήρες  για  την  μετάδοση  των  δεδομένων  τους  στο  σταθμό  βάσης.

Παρακάτω περιγράφονται  διαστρωματωμένα πρωτόκολλα [6,10] στα οποία το δίκτυο

συντίθεται  από  αρκετές  συστάδες  ή  ομάδες  (Clusters)  αισθητήρων.  Κάθε  συστάδα

διαχειρίζεται από ένα ειδικό κόμβο που ονομάζεται επικεφαλής συστάδας (Cluster Head)

και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της συστάδας. Όπως φαίνεται στην εικόνα 12 το

δίκτυο  χωρίζεται  ιεραρχικά  σε  επίπεδα  συστάδων. Οι  κόμβοι  ομαδοποιούνται  σε

συστάδες με ένα επικεφαλή συστάδας να αναλαμβάνει την δρομολόγηση των δεδομένων

στους άλλους επικεφαλείς  συστάδων ή στους σταθμούς βάσης. Τα δεδομένα οδεύουν

από τα χαμηλότερα επίπεδα προς τα υψηλότερα. Μολονότι τα δεδομένα μεταπηδούν από

κόμβο σε κόμβο,  όταν μεταπηδούν από ένα επίπεδο σε άλλο καλύπτουν μεγαλύτερη

απόσταση  άρα  μεταβαίνουν  ταχύτερα  στον  σταθμό  βάσης.  Η  ομαδοποίηση  παρέχει

δυνατότητες βελτιστοποίησης στους επικεφαλείς συστάδων.
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Εικόνα 12: Ιεραρχική ομαδοποίηση δικτύου αισθητήρων [6]

Low-energy adaptive clustering hierarchy (LEACH): Το LEACH [39] είναι ο πρώτος

και  δημοφιλέστερος  αλγόριθμος  ιεραρχικής  ομαδοποίησης  για  δίκτυα  ασύρματων

αισθητήρων με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο

LEACH η διαδικασία ομαδοποίησης ανατίθεται  κυκλικά στους κόμβους με βάση την

χρονική διάρκεια. Απευθείας επικοινωνία χρησιμοποιείται μεταξύ επικεφαλών συστάδας

(Cluster Heads – CH) και σταθμού βάσης (Base Station- BS). Χρησιμοποιεί την μέθοδο

της  ομαδοποίησης  για  να  επιμηκύνει  την  διάρκεια  ζωής  του  δικτύου.  Το  LEACH

βασίζεται σε μια τεχνική συνάθροισης που συνδυάζει ή συναθροίζει τα αρχικά δεδομένα

σε δεδομένα μικρότερου μεγέθους που μεταφέρουν μόνο σημαντικές  πληροφορίες σε

όλους τους επιμέρους αισθητήρες. Το LEACH διαιρεί το δίκτυο σε αρκετές συστάδες

αισθητήρων που δημιουργούνται με την χρήση τοπικού συντονισμού και ελέγχου για την

μείωση του όγκου των μεταδιδόμενων προς το σταθμό βάσης δεδομένων αλλά και την

ευκολότερη την επέκταση του δικτύου. Σε κάθε συστάδα του δικτύου, αλλάζει με τυχαίο

τρόπο κυκλικά ο επικεφαλής που καταναλώνει υψηλά ποσά ενέργειας και δεν επιλέγεται

κάποιος  σταθερός  έτσι  ώστε  όλοι  οι  κόμβοι  να  μπορούν  να  γίνονται  CH και  να

αποφεύγεται  η εξάντληση της ενέργειας μεμονωμένων αισθητήρων. Η λειτουργία του

LEACH διαιρείται σε δύο κύκλους δύο φάσεων ο καθένας: 
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Κύκλος 1: Εγκατάστασης για την οργάνωση του δικτύου σε συστάδες, κοινοποίηση των

CH και δημιουργία χρονοδιαγράμματος μεταδόσεων

Κύκλος 2: Σταθερής κατάστασης για συνάθροιση  δεδομένων, συμπίεση και μετάδοση

στο σταθμό βάσης.

Το  LEACH είναι  πλήρως  κατανεμημένο  και  δεν  απαιτεί  την  συνολική  γνώση  του

δικτύου. Ελαττώνει την κατανάλωση ενέργειας με:

α) Μείωση του κόστους επικοινωνίας των αισθητήρων με τους CH τους και 

β) Απενεργοποιώντας τους μη CH κόμβους κατά το δυνατόν.

Το  LEACH χρησιμοποιεί  δρομολόγηση μονού  άλματος  όπου  κάθε  κόμβος  μεταδίδει

απευθείας προς τον  CH του η το σταθμό βάσης άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

δίκτυα τα οποία εκτείνονται σε μεγάλες περιοχές. Επιπλέον η δυναμική ομαδοποίηση

εισάγει επιπλέον δεδομένα όπως οι αλλαγές  CH και διάφορες κοινοποιήσεις αλλαγών

κτλ,  που  μπορεί  να  ελαττώσουν  το  κέρδος  σε  κατανάλωση  ενέργειας.  Μολονότι  το

LEACH βοηθά τους αισθητήρες στις συστάδες να εξαντλήσουν με μικρότερο ρυθμό τις

μπαταρίες  τους,  οι  CHs καταναλώνουν  μεγαλύτερα  ποσά  ενέργειας  όταν  είναι

απομακρυσμένοι  από  το  σταθμό  βάσης.  Επίσης  η ομαδοποίηση  σύμφωνα  με  το

πρωτόκολλο  LEACH τερματίζεται  σε  πεπερασμένο  αριθμό  επαναλήψεων  που  δεν

εγγυάται όμως την σωστή κατανομή των  CHs και υποθέτει ότι οι  CHs καταναλώνουν

την ενέργεια τους ομοιόμορφα. 

Νεότερες βελτιωμένες εκδοχές του LEACH είναι:

Energy-LEACH (E-LEACH):  Το πρωτόκολλο  E-LEACH [40] είναι  μια βελτιωμένη

εκδοχή του LEACH που λαμβάνει υπόψη την εναπομένουσα ενέργεια κάθε κόμβου κατά

τον  δεύτερο  γύρο  της  διαδικασίας  επιλογής  CH καθιστώντας  το  αποδοτικότερο

ενεργειακά από το LEACH.

Multi-hop-LEACH (M-LEACH):  Το  M-LEACH [40]  βελτιώνει  το  LEACH

αναμεταδίδοντας  τα  δεδομένα  των  CHs στον  σταθμό  βάσης  μέσω  πολλαπλών

ενδιάμεσων  CHs που  λειτουργούν  σαν  σταθμοί  αναμετάδοσης.  Έτσι  λύνεται

αποτελεσματικά το πρόβλημα της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας του  LEACH όταν

ένας CH είναι τοποθετημένος σε μεγάλη απόσταση από τον σταθμό βάσης και μεταδίδει

τα δεδομένα του προς αυτόν απευθείας ή σε ένα μόνο βήμα (single-hop). 

Centralized LEACH (LEACH-C):  Στο  LEACH-C [40]  εφαρμόζεται  ένας

συγκεντρωτικός αλγόριθμος σχηματισμού συστάδων έτσι ώστε οι CHs να κατανέμονται

ομοιόμορφα  σε  όλο  το  δίκτυο.  Μέσω  αυτής  της  ομοιόμορφης  και  ισορροπημένης

κατανομής των CHs επιτυγχάνεται ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα
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άλλα πρωτόκολλα  LEACH.  To LEACH-C απαιτεί πληροφορίες θέσης των κόμβων οι

οποίες  συνήθως  παρέχονται  από  συσκευές  GPS με  αποτέλεσμα  το  πρωτόκολλο  να

γίνεται λιγότερο εύρωστο και να αυξάνεται το ανά κόμβο κόστος του δικτύου.

The new Version LEACH (V-LEACH): Στο πρωτόκολλο V-LEACH [40] προβλέπεται

η ύπαρξη ενός αναπληρωτή CH (vice-cluster head) ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του

CH σε περίπτωση που αυτός εξαντληθεί.

Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems (PEGASIS): Το PEGASIS

είναι  μια  επέκταση  του  πρωτοκόλλου  LEACH το  οποίο  σχηματίζει  αλυσίδες  από

ασύρματους κόμβους με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόμβος να αποστέλλει και να λαμβάνει

μηνύματα σε κάποιο γειτονικό του και μόνο ένας από όλη την αλυσίδα επιλέγεται για την

επικοινωνία με τον σταθμό βάσης. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από κόμβο σε κόμβο,

συναθροίζονται  και  τελικά  αποστέλλονται  στο  σταθμό  βάσης.  Η  κατασκευή  της

αλυσίδας γίνεται με ένα άπληστο αλγόριθμο. Σε αντίθεση με το LEACH, το PEGASIS

δεν δημιουργεί ομάδες κόμβων και χρησιμοποιεί μόνο ένα κόμβο από κάθε αλυσίδα για

την μετάδοση των δεδομένων στον σταθμό βάσης αντί  να χρησιμοποιεί  πολλούς και

διαφορετικούς. Ένας αισθητήρας αποστέλλει τα δεδομένα του στους γειτονικούς του σε

μια  αρχική  φάση  συγχώνευσης  δεδομένων  αντί  της  απευθείας  αποστολής  στον

επικεφαλής κόμβο όπως γίνεται στο  LEACH. Στην φάση κατασκευής το πρωτόκολλο

PEGASIS υποθέτει ότι όλοι οι κόμβοι έχουν καθολική γνώση του δικτύου ιδιαίτερα ως

προς την θέση των αισθητήρων, και χρησιμοποιεί άπληστους αλγόριθμους. Όταν ένας

αισθητήρας αποτυγχάνει ή έχει εξαντληθεί, η αλυσίδα των κόμβων ανακατασκευάζεται

με τον ίδιο άπληστο αλγόριθμο παρακάμπτοντας τον συγκεκριμένο αισθητήρα. Σε κάθε

γύρο  μετάδοσης  πληροφοριών,  επιλέγεται  τυχαία  ένας  κόμβος  της  αλυσίδας  για  την

μετάδοση των συγχωνευμένων δεδομένων προς το σταθμό βάσης ελαττώνοντας την ανά

κύκλο κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με το LEACH. Αποτελέσματα προσομοίωσης

έχουν δείξει ότι το PEGASIS αυξάνει έως και δύο φορές την διάρκεια ζωής του δικτύου

σε σχέση με το  LEACH. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάλειψη  της επικεφαλίδας που

προκαλείται από την δυναμική ομαδοποίηση του  LEACH και την μείωση του αριθμού

μεταδόσεων μέσω της συγχώνευσης δεδομένων. Μολονότι αποφεύγεται  η επικεφαλίδα

της ομαδοποίησης, το PEGASIS απαιτεί κάποια δυναμική προσαρμογή της τοπολογίας

εφόσον κάθε αισθητήρας πρέπει να γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση των γειτονικών

του για την δρομολόγηση των δεδομένων του. Μια τέτοια προσαρμογή της τοπολογίας

εισάγει σημαντική επικεφαλίδα ιδιαίτερα για υψηλά αξιοποιούμενα δίκτυα. 
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Hybrid,  Energy-Efficient Distributed Clustering (HEED):  Το πρωτόκολλο  HEED

είναι  και  αυτό  μια  επέκταση  του  LEACH που  χρησιμοποιεί  σαν  μετρικές  την

εναπομένουσα ενέργεια και την πυκνότητα των κόμβων στην επιλογή των ομάδων, για

την  επίτευξη  εξισορρόπησης  ισχύος.  Λειτουργεί  σε  multi-hop δίκτυα  εφαρμόζοντας

προσαρμοζόμενη ισχύ μετάδοσης στις ενδοομαδικές επικοινωνίες. Το HEED προτείνεται

με τέσσερις κύριους στόχους:

Α) Την αύξηση της διάρκειας ζωής του δικτύου μέσω της κατανομής της κατανάλωσης

ενέργειας

Β) Τον τερματισμό της διαδικασίας ομαδοποίησης σε σταθερό αριθμό επαναλήψεων

Γ) Την ελάττωση του μηνύματος επικεφαλίδας ελέγχου

Δ) Την δημιουργία καλά κατανεμημένων CHs  και συμπαγών ομάδων αισθητήρων.

Στο HEED ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιλέγει περιοδικά τους CHs συνδυάζοντας δύο

παραμέτρους ομαδοποίησης. Η κύρια παράμετρος είναι η εναπομένουσα ενέργεια κάθε

κόμβου (για  τον υπολογισμό της  πιθανότητας  ο κόμβος  να γίνει  CH) και  η δεύτερη

παράμετρος είναι το κόστος ενδοομαδικής επικοινωνίας σαν συνάρτηση της πυκνότητας

της  συστάδας  (παράδειγμα  το  πλήθος  των  όμορων  κόμβων).  Η  πρώτη  παράμετρος

χρησιμοποιείται για την στατιστική επιλογή ενός αρχικού συνόλου CHs ενώ η δεύτερη

για σπάσιμο δεσμών μεταξύ κόμβων της συστάδας. Η ομαδοποίηση HEED βελτιώνει

την διάρκεια ζωής του δικτύου σε σχέση με το LEACH διότι το LEACH επιλέγει τυχαία

CHs άρα  και  μέγεθος  συστάδας  κάτι  που  οδηγεί  σε  ταχύτερη  εξάντληση  κάποιων

αισθητήρων. Οι τελικοί  CHs που επιλέγονται από το HEED είναι καλά κατανεμημένοι

σε όλο το δίκτυο και το κόστος επικοινωνίας είναι ελαχιστοποιημένο. Παρόλα αυτά η

επιλογή συστάδων γίνεται από ένα υποσύνολο συνθηκών που μπορούν να οδηγήσουν σε

περιορισμούς στο σύστημα. Αυτές οι μέθοδοι είναι κατάλληλες για την επιμήκυνση της

ζωής  του  δικτύου  παρά  για  την  κάλυψη  των  συνολικών  αναγκών  των  δικτύων

ασύρματων αισθητήρων.

Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network Protocol (TEEN): Το TEEN

είναι  ένα  ιεραρχικό  πρωτόκολλο  ομαδοποίησης  που  ομαδοποιεί  τους  αισθητήρες  σε

συστάδες  που  κάθε  μια  διοικείται  από  ένα  CH.  Οι  αισθητήρες  κάθε  συστάδας

αποστέλλουν  τα  δεδομένα  τους  στο  CH τους.  Ο  CH αποστέλλει  τα  συναθροισμένα

δεδομένα του σε υψηλοτέρου επιπέδου  CH εώς ότου φτάσουν στο σταθμό βάσης. Η

αρχιτεκτονική  δικτύου   του  TEEN βασίζεται  σε  ιεραρχική  ομαδοποίηση  όπου

πλησιέστεροι  κόμβοι  σχηματίζουν  συστάδες  και  αυτή  η  διαδικασία  συνεχίζεται  σε
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δεύτερο επίπεδο έως ότου προσεγγιστεί ο σταθμός βάσης. Το TEEN είναι χρήσιμο για

εφαρμογές  όπου  οι  χρήστες  μπορούν  να  ελέγξουν  δυναμικά  την  ισορροπία   μεταξύ

ενεργειακής απόδοσης, ακρίβειας δεδομένων και ταχύτητας απόκρισης. Το TEEN είναι

στην  ουσία  μια  βάσει  δεδομένων  μέθοδος  με  ιεραρχική  προσέγγιση.  Σημαντικό

χαρακτηριστικό του είναι η καταλληλότητα για εφαρμογές με ευαισθησία ως προς την

χρονική απόκριση. Επίσης σε αυτό το σχήμα η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη

από τα  δίκτυα λόγω της μειωμένης κατανάλωσης κατά την μετάδοση δεδομένων σε

σχέση με την μέτρηση τους. Παρόλα αυτά το TEEN δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές

που απαιτούνται περιοδικές ενημερώσεις λόγω της αδυναμίας ενημέρωσης του χρήστη

εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα χρονικά κατώφλια.

Adaptive Periodic Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network Protocol

(APTEEN):  Το  APTEEN  μια  βελτίωση  του  TEEN  με  την  οποία  επιλύονται  τα

προβλήματα  που  αφορούν  την  περιοδική  συλλογή  δεδομένων  (LEACH)  και  την

αντίδραση σε κρίσιμες ως προς τον χρόνο εφαρμογές (TEEN). Το APTEEN είναι ένα

υβριδικό,  βασιζόμενο  στην  ομαδοποίηση  πρωτόκολλο  δρομολόγησης,  που  επιτρέπει

στους  αισθητήρες  να  αποστέλλουν τα δεδομένα τους  περιοδικά και  να αντιδρούν σε

ξαφνικές  αλλαγές  στα  δεδομένα  που  έχουν  αποσταλεί  αναφέροντας  τις  νέες  τιμές

μετρήσεων στους CHs τους. Η αρχιτεκτονική του APTEEN είναι η ίδια με του TEEN,

δηλαδή ιεραρχική ομαδοποίηση για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικής επικοινωνίας

μεταξύ αισθητήρων και σταθμού βάσης. Το APTEEN υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς

τύπους ερωτημάτων:

Α) Ιστορικά ερωτήματα, για την ανάλυση προηγουμένων τιμών δεδομένων

Β) Απλά (onetime) ερωτήματα για την αποτύπωση ενός στιγμιότυπου του δικτύου και 

Γ) Διαρκή ερωτήματα για την παρακολούθηση ενός συμβάντος για μεγαλύτερη χρονική

περίοδο.

Το  APTEEN  εγγυάται  χαμηλότερη  κατανάλωση  ενέργειας  και  μεγαλύτερο  πλήθος

αισθητήρων σε λειτουργία.

Energy Efficient Homogenous Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks:

Οι Singh  et  al.  [7]  προτείνουν  στην  εργασία  τους  έναν  αλγόριθμο  ομογενούς

ομαδοποίησης για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων που εξοικονομεί ενέργεια και αυξάνει

την διάρκεια ζωής του δικτύου εξασφαλίζοντας την ομογενή κατανομή των κόμβων σε

κάθε συστάδα. Οι νέοι CHs επιλέγονται με βάση την εναπομένουσα ενέργεια, την τιμή
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παρακράτησης και την πλησιέστερη απόσταση άλματος από τον κόμβο. Ο αλγόριθμος

εξασφαλίζει  ότι  κάθε  αισθητήρας  είναι  είτε  CH είτε  μέλος  σε  κάποια  συστάδα  του

δικτύου.  Στον  προτεινόμενο  αλγόριθμο  ομαδοποίησης  οι  κόμβοι-μέλη  της  συστάδας

είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι  με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας ζωής του

δικτύου.  Επιπλέον  στο  πρωτόκολλο  αυτό  μόνο  οι  CHs μεταδίδουν  το  μήνυμα

διαμόρφωσης συστάδας και όχι κάθε κόμβος, αυξάνοντας και με αυτόν τον τρόπο την

διάρκεια  ζωής του δικτύου.  Στο πρωτόκολλο  αυτό δίνεται  έμφαση στην αύξηση της

διάρκειας  ζωής  του  δικτύου  εξασφαλίζοντας  την  ομογενή  κατανομή  των  ασύρματων

κόμβων στις συστάδες έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλο εκπεμπόμενο και λαμβανόμενο

μήνυμα επικεφαλίδας στους CHs.

Virtual Grid Architecture routing (VGA): Το VGA είναι μια τεχνική που δεν απαιτεί

την χρήση  GPS για τον διαχωρισμό του δικτύου σε συμμετρικά, γειτνιάζοντα, ίσα και

επικαλυπτόμενα πλαίσια.  Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται πλαίσιο με πλαίσιο.  Το

VGA παρέχει την δυνατότητα συνάθροισης και επεξεργασίας των δεδομένων μέσα στο

δίκτυο, για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του δικτύου. Η συνάθροιση δεδομένων

γίνεται  σε δύο στάδια:  σε τοπικό επίπεδο (μέσα στο κάθε  πλαίσιο)  και  σε συνολικό

επίπεδο. Οι κόμβοι που είναι υπεύθυνοι για την τοπική συνάθροιση δεδομένων είναι οι

τοπικοί  επικεφαλείς  (local heads ή  grid heads)  και  οι  καθολικοί  επικεφαλείς  (global

heads) για την συνάθροιση λαμβανομένων δεδομένων  από τους τοπικούς.  Μετά την

διαμόρφωση  των  λογικών  πλαισίων,  ξεκινά  η  διαδικασία  σε  κάθε  πλαίσιο  για  την

επιλογή του κόμβου-επικεφαλή του πλαισίου με βάση την εναπομένουσα ενέργεια και

πόσες  φορές  έχει  επιλεγεί  σαν  επικεφαλής  ο  κάθε  κόμβος.  Έπειτα  οι  καθολικοί

επικεφαλείς επιλέγονται τυχαία ανάμεσα στους τοπικούς. Εάν ένας τοπικός ή καθολικός

επικεφαλής  κόμβος  εξαντληθεί,  επιλέγεται  κάποιος  νέος  μέσω  της  ίδιας  διαδικασίας

εκλογής.  Αρκετοί  τοπικοί  επικεφαλείς  μπορούν  να  συνδεθούν  στους  καθολικούς.  Οι

τοπικοί επικεφαλείς επιτρέπεται να επικοινωνούν μόνο κατά την οριζόντια και κάθετη

κατεύθυνση. Κάθε κόμβος μέσα σε ένα πλαίσιο μπορεί να αποστείλει τα δεδομένα του

στον τοπικό επικεφαλή του ο οποίος θα τα συναθροίσει με τα δεδομένα άλλων κόμβων

του πλαισίου και θα τα προωθήσει στον καθολικό επικεφαλή του. Αυτός με την σειρά

του θα  συναθροίσει  και  πάλι τα δεδομένα που λαμβάνει και  θα τα προωθήσει στον

σταθμό βάσης μέσω καθολικών κόμβων. 
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 5.3.4 Mobility-based Protocols

Μια  νέα  πρόκληση  στα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  είναι  η  κινητικότητα.  Η

κινητικότητα  του  σταθμού  βάσης  απαιτεί  ενεργειακά  αποδοτικά  πρωτόκολλα  που

εγγυώνται  την  παράδοση  των  δεδομένων  από  τους  αισθητήρες  στον  σταθμό  βάσης.

Παρακάτω  παρουσιάζονται  πρωτόκολλα  για  κινητά  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων

[10,41]. 

Joint Mobility and Routing Protocol: Ένα δίκτυο με στατικό σταθμό βάσης πάσχει από

το  σοβαρό  πρόβλημα  που  καλείται  ενεργειακή  οπή  σταθμού  βάσης,  στο  οποίο  οι

αισθητήρες  που  είναι  τοποθετημένοι  γύρω  από  αυτόν  είναι  επιφορτισμένοι  με  την

προώθηση δεδομένων προς αυτόν για λογαριασμό άλλων αισθητήρων. Σαν αποτέλεσμα

αυτοί οι πλησιέστεροι προς τον σταθμό βάσης αισθητήρες εξαντλούν την ενέργεια των

μπαταριών  τους  ταχύτερα  αποσυνδέοντας  τελικά  το  δίκτυο.  Το πρόβλημα  υφίσταται

ακόμη  και  όταν ο  σταθμός  βάσης  είναι  εγκατεστημένος  στην  ιδανική  του  θέση που

αντιστοιχεί στο κέντρο του πεδίου των αισθητήρων. Για την επίλυση του προβλήματος

προτάθηκε η λύση του κινητού σταθμού βάσης συλλογής δεδομένων .

Σε αυτή την περίπτωση οι αισθητήρες που περιβάλουν το σταθμό βάσης αλλάζουν με

τον χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους κόμβους του δικτύου να ενεργήσουν ως

μεσολαβητές προς τον κινητό σταθμό βάσης εξισορροπώντας το φορτίο δρομολόγησης

δεδομένων  όλων  των  κόμβων.  Υπό  μια  στρατηγική  δρομολόγησης  συντομότερης

πορείας (shortest-path routing) το μέσο φορτίο δρομολόγησης δεδομένων μειώνεται όταν

ο σταθμός βάσης κινείται σε τροχιές που αντιπροσωπεύονται από ομόκεντρους κύκλους

(υποθέτοντας ότι το πεδίο των αισθητήρων είναι κυκλικό). Μια άλλη κατηγορία τροχιών

κινητικότητας είναι η μετακίνηση των σταθμών βάσης σε σπειροειδή κίνηση. Η κίνηση

όμως αυτή μπορεί να θεωρηθεί σταθμισμένη  σε σχέση με την κίνηση σε ομόκεντρους

κύκλους. Ειδικότερα η βέλτιστη στρατηγική κινητικότητας του σταθμού βάσης είναι μια

συμμετρική  στρατηγική  στην  οποία  η  τροχιά  του  σταθμού  βάσης  συμπίπτει  με  την

περιφέρεια του δικτύου. Η τροχιά με ακτίνα ίση με την ακτίνα του πεδίου αισθητήρων

μεγιστοποιεί  την  απόσταση  από  τον  σταθμό  βάσης  στο  κέντρο  του  δικτύου  που

αντιπροσωπεύει το hot spot του δικτύου.

Data MULES Based Protocol:  Το  πρωτόκολλο  που  βασίζεται  στα  Data MULES

προτάθηκε  για  την  αποδοτικότερη  σε  κόστος  επικοινωνία  σε  ένα  αραιό  δίκτυο

μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας των αισθητήρων.  Είναι  μια  τριών
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επιπέδων  αρχιτεκτονική   βασιζόμενη  σε  κινητές  οντότητες  που  ονομάζονται  κινητές

αδιάλειπτες  LAN επεκτάσεις  (mobile ubiquitous LAN extensions -  MULE).  Η

αρχιτεκτονική  των  MULE έχει  τρία  κύρια  επίπεδα.  Το  κατώτερο  επίπεδο  περιέχει

στατικούς  αισθητήρες  που  είναι  υπεύθυνοι  για  την  μέτρηση  διαφόρων  μεγεθών.  Το

ανώτερο  επίπεδο  περιλαμβάνει  συσκευές  συνδεδεμένες  σε  δίκτυο  WAN και  σημεία

πρόσβασης/κεντρικά αποθετήρια για την ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων. Αυτά

τα σημεία πρόσβασης επικοινωνούν με κεντρική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων που

τους  επιτρέπει  τον  συγχρονισμό  των  συγκεντρωμένων  δεδομένων,  την  αναγνώριση

πλεονασματικών  δεδομένων  και  την  αναγνώριση  των  απεσταλμένων  από  τα  MULE

δεδομένων  για  το  αξιόπιστο  της  μετάδοσης.  Το ενδιάμεσο  επίπεδο  αποτελείται  από

κινητές  οντότητες  που  μετακινούνται  στο  πεδίο  των  αισθητήρων  συλλέγοντας  τα

δεδομένα των πλησιέστερων κατά την κίνηση τους αισθητήρων και όταν πλησιάζουν σε

σημεία πρόσβασης παραδίδουν τα δεδομένα σε αυτά. Η αρχιτεκτονική  MULE βοηθά

στην εξοικονόμηση ενέργειας των αισθητήρων παρατείνοντας την διάρκεια ζωής τους.

Εφόσον οι αισθητήρες επικοινωνούν απευθείας με τα MULE μέσω κοντινών διαδρομών,

εξαντλούν  με  μειωμένο  και  ομοιόμορφο  ρυθμό  την  ενέργεια  τους,  Επιπλέον  η

αρχιτεκτονική  MULE απαιτεί ελάχιστη υποδομή. Εξαιτίας της απευθείας επικοινωνίας

μεταξύ αισθητήρων και MULES, δεν υπάρχει επικεφαλίδα στα πακέτα δρομολόγησης η

οποία  θα  αντλούσε  ενέργεια  από  τους  αισθητήρες.   Η  αρχιτεκτονική  MULE είναι

ανεκτική σε σφάλματα, πολύ εύρωστη και επεκτάσιμη. Παρόλα αυτά εάν ένα  MULE

αστοχήσει,  θα  υποβιβάσει  την  απόδοση  ενός  αραιού  δικτύου  ελαττώνοντας  τον

επιτυχημένο ρυθμό αποστολής δεδομένων και αυξάνοντας την χρονική καθυστέρηση. Σε

εφαρμογές ευαίσθητες ως προς τον χρόνο, η αρχιτεκτονική MULE εισάγει ανεπιθύμητη

καθυστέρηση στην παράδοση των δεδομένων. Ένας τρόπος επίλυσης είναι ο εφοδιασμός

των  MULES με  μια  πάντα  ενεργή  (always-on)  σύνδεση  ώστε  να  λειτουργούν  σαν

κινητοί σταθμοί βάσης.

Scalable Energy-Efficient Asynchronous Dissemination (SEAD): Το SEAD είναι ένα

αυτοοργανωνόμενο πρωτόκολλο, στόχος του οποίου είναι η εξισορρόπηση μεταξύ της

ελαχιστοποίησης  του  χρόνου  προώθησης  σε  ένα  κινητό  σταθμό  βάσης  και  της

εξοικονόμησης ενέργειας.  Το  SEAD χρησιμοποιεί  διάδοση δεδομένων (dissemination)

στην  οποία  οι  αισθητήρες  διαδίδουν  τα  δεδομένα  τους  σε  πολλαπλούς  κινητούς

σταθμούς βάσης, και αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: την κατασκευή του δέντρου

διάδοσης (d-tree), την διάδοση δεδομένων και την συντήρηση των συνδέσεων με τους

93



κινητούς σταθμούς βάσης. Υποτίθεται ότι οι αισθητήρες είναι ενήμεροι της γεωγραφικής

τους θέσης. Κάθε αισθητήρας δημιουργεί το δικό του δέντρο διάδοσης με ρίζα τον ίδιο.

Όλα  τα  δέντρα  διάδοσης  για  όλους  τους  αισθητήρες  δημιουργούνται  ξεχωριστά.  Το

SEAD λειτουργεί  σαν  ένα  υπερτιθέμενο  δίκτυο  πάνω  από  ένα  βάσει  τοποθεσίας

πρωτόκολλο δρομολόγησης, για παράδειγμα στο GeRaF.

Dynamic Proxy Tree-Based Data Dissemination:  Ένα πλαίσιο διάδοσης δεδομένων

μέσω δυναμικού διαμεσολαβητή βασισμένο σε δέντρο προτείνεται για την συντήρηση

ενός δέντρου συνδέσεων μεταξύ ενός αισθητήρα και πολλαπλών σταθμών βάσης που

ενδιαφέρονται  για  τα  δεδομένα  του  αισθητήρα.  Αυτό  οδηγεί  τον  αισθητήρα  στην

διάδοση των δεδομένων του απευθείας  σε αυτούς  τους σταθμούς βάσης.  Σε αυτό το

πλαίσιο το δίκτυο συντίθεται από σταθερούς αισθητήρες και αρκετούς κινητούς σταθμοί

βάσης. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και παρακολούθηση κινητών

στόχων, ενώ οι κινητοί σταθμοί βάσης χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων

από συγκεκριμένους αισθητήρες που καλούνται πηγές (sources) οι οποίοι ανιχνεύουν το

στόχο,  και  περιοδικά  παράγουν  δεδομένα  ή  συναθροισμένα  δεδομένα  από  ένα

υποσύνολο αισθητήρων. Εξαιτίας της κινητικότητας των στόχων, μια πηγή μπορεί να

αλλάξει και ένας νέος αισθητήρας πλησιέστερος στον στόχο να γίνει πηγή. Κάθε πηγή

αντιπροσωπεύεται από ένα σταθερό διαμεσολαβητή – πηγή και κάθε  σταθμός βάσης

από  ένα  σταθερό  διαμεσολαβητή  –  σταθμό  βάσης.  Οι  διαμεσολαβητές  αυτοί  είναι

προσωρινοί  διότι  αλλάζουν  καθώς  αλλάζουν  οι  πηγές  και  μετακινούνται  οι  σταθμοί

βάσης. Μια πηγή θα αποκτήσει ένα νέο διαμεσολαβητή μόνον όταν η απόσταση μεταξύ

πηγή και παρόντος διαμεσολαβητή υπερβεί ένα καθορισμένο κατώφλι. Παρομοίως ένας

σταθμός  βάσης  θα  αποκτήσει  νέο  διαμεσολαβητή  –  σταθμό  βάσης  μόνον  όταν  η

απόσταση  με  τον  παρόντα  διαμεσολαβητή  υπερβεί  ένα  καθορισμένο  κατώφλι.  Ο

σχεδιασμός αυτού του είδους των διαμεσολαβητών ελαττώνει το κόστος προώθησης και

αναζήτησης δεδομένων μεταξύ πηγών και διαμεσολαβητών – σταθμών βάσης.

 5.3.5  Multipath-based Protocols

Στην μετάδοση δεδομένων μεταξύ αισθητήρων και σταθμών βάσης υπάρχουν δύο τρόποι

δρομολόγησης:  δρομολόγηση  απλής  διαδρομής  και  δρομολόγηση  πολλαπλών

διαδρομών.  Στην  δρομολόγηση  απλής  διαδρομής  κάθε  αισθητήρας  αποστέλλει  τα

δεδομένα του στο σταθμό βάσης μέσω της συντομότερης διαδρομής. Στην δρομολόγηση

πολλαπλών διαδρομών κάθε αισθητήρας βρίσκει τις πρώτες  k συντομότερες διαδρομές
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προς τον σταθμό βάσης και διαιρεί ισόποσα το φορτίο των δεδομένων του μεταξύ αυτών

των  διαδρομών.  Παρακάτω  παρουσιάζονται  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  πολλαπλών

διαδρομών για τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων [10,42].

Disjoint Paths:  Η  δρομολόγηση  πολλαπλών  διαδρομών  ασύνδετων  αισθητήρων

(Sensor-disjoint) είναι ένα πρωτόκολλο πολλαπλών διαδρομών για την εξεύρεση μικρού

αριθμού  εναλλακτικών  διαδρομών  οι  οποίες  δεν  έχουν  κανένα  κοινό  αισθητήρα  και

καμία  σχέση  με  την  κύρια  διαδρομή.  Στη  δρομολόγηση  πολλαπλών  διαδρομών

ασύνδετων  αισθητήρων η  κύρια  διαδρομή  είναι  η  προτιμότερη  ενώ οι  εναλλακτικές

διαδρομές  είναι  λιγότερο  επιθυμητές  διότι  παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  χρονική

καθυστέρηση. Η ασύνδετη δρομολόγηση κάνει τις εναλλακτικές διαδρομές ανεξάρτητες

από την κύρια  έτσι ώστε εάν συμβεί κάποιο σφάλμα στην κύρια διαδρομή αυτό να μην

επηρεάσει  τις  εναλλακτικές.  Ο σταθμός βάσης μπορεί  να ανιχνεύσει  ποιος  από τους

γειτονικούς  του  αισθητήρες  παραδίδει  ποιοτικότερα  δεδομένα,  από  την  άποψη  της

ελάχιστης απώλειας δεδομένων και της ελάχιστης καθυστέρησης, μετά από υπερχείλιση

του δικτύου με μερικά δείγματα χαμηλού ρυθμού μετάδοσης. Μολονότι τα πρωτόκολλο

disjoint paths είναι  πιο  ανθεκτικό  σε  αστοχίες  των  αισθητήρων,  οι  εναλλακτικές

διαδρομές  μπορούν να είναι  μακρύτερες  από τις  κύριες  διαδρομές  άρα και  λιγότερο

αποδοτικές σε ενέργεια.

Braided Paths: Το Braided multipath είναι ένα πρωτόκολλο που εισάγει την έννοια της

μερικώς  ασύνδετης  διαδρομής  από  την  κύρια  διαδρομή,  αφού  έχει  καταφέρει  να

ξεπεράσει τους περιορισμούς κατά τον τεμαχισμό των διαδρομών. Για την κατασκευή

των  πεπλεγμένων  πολλαπλών διαδρομών (braided multipath),  υπολογίζεται  αρχικά  η

κύρια διαδρομή. Έπειτα για κάθε κόμβο στην κύρια διαδρομή, υπολογίζεται η καλύτερη

διαδρομή από κάποιο αισθητήρα προς τον σταθμό βάσης που δεν περιέχει τον κόμβο της

κύριας  διαδρομής.  Αυτές  οι  καλύτερες  εναλλακτικές  διαδρομές  δεν  είναι  απαραίτητα

ασύνδετες  με  την  κύρια  διαδρομή  και  ονομάζονται  εξιδανικευμένες  πεπλεγμένες

πολλαπλές διαδρομές. Επιπλέον οι συνδέσεις κάθε εναλλακτικής διαδρομής είναι είτε

πάνω είτε πολύ κοντά στην κύρια διαδρομή. Για το λόγο αυτό η κατανάλωση ενέργειας

είναι  συγκρίσιμη  μεταξύ  κύριας  και  εναλλακτικών  διαδρομών.  Οι  πεπλεγμένες

διαδρομές μπορούν επίσης να κατασκευαστούν με περιορισμένο ως προς την τοποθεσία

τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση ο σταθμός βάσης αποστέλλει πληροφορίες για την κύρια
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διαδρομή  στον  πρώτο  προτιμώμενο  γειτονικό  του  κόμβο  και  πληροφορίες  για  την

εναλλακτική διαδρομή στον δεύτερο προτιμώμενο γειτονικό του κόμβο.

N-to-1 Multipath Discovery: Η Ν-προς-1 ανακάλυψη πολλαπλών διαδρομών βασίζεται

σε απλή υπερχείλιση προερχόμενη από τον σταθμό βάσης και συντελείται σε δύο φάσεις,

την ενήμερη για τους κλάδους του δικτύου υπερχείλιση ή φάση 1 (branch aware flooding

or phase 1)  και  μια  πολλαπλών  διαδρομών  επέκταση  της  υπερχείλισης   ή  φάση  2

(multipath extension of flooding or phase 2). Και στις δύο φάσεις χρησιμοποιούνται ίδια

μηνύματα, η μορφή των οποίων είναι  {mtype, mid, nid, bid, cst, path}, όπου mtype είναι

ο τύπος του μηνύματος. Το πρωτόκολλο ανακάλυψης πολλαπλών διαδρομών δημιουργεί

πολλαπλές τεμαχισμένες διαδρομές για κάθε αισθητήρα. Στην δρομολόγηση πολλαπλών

βημάτων (multihop), μια στρατηγική διάσωσης ενεργού ανά βήμα πακέτου μπορεί να

εφαρμοστεί  για  την  αποφυγή  αστοχιών  των  αισθητήρων  και  την  βελτίωση  της

αξιοπιστίας του δικτύου.

 5.3.6 Heterogeneity-based Protocols

Στην αρχιτεκτονική δικτύων ετερογενών κόμβων, συνυπάρχουν δύο τύποι αισθητήρων,

οι τροφοδοτούμενοι από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν περιορισμούς ως

προς  την  κατανάλωση  και  οι  τροφοδοτούμενοι  από  μπαταρίες  οι  οποίοι  έχουν

περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να χρησιμοποιούν την ενέργεια τους αποδοτικά

ελαχιστοποιώντας  τους  υπολογισμούς  και  την  επικοινωνία  των  δεδομένων  τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται πρωτόκολλα δρομολόγησης βασισμένα στην ανομοιογένεια

και   την  χρήση  τους  για  επιμήκυνση  της  διάρκειας  ζωής  των  δικτύων  ασύρματων

αισθητήρων. 

Information-Driven Sensor Query (IDSQ):  Το IDSQ  εισάγει  το  πρόβλημα,  των

ετερογενών  δικτύων  ασύρματων  αισθητήρων,  της  μεγιστοποίησης  του  κέρδους

πληροφορίας  με  την  ταυτόχρονη  ελαχιστοποίηση  της  καθυστέρησης  ανίχνευσης,  της

κατανάλωσης ενέργειας  και  της δρομολόγησης δεδομένων για εφαρμογές εντοπισμού

και παρακολούθησης στόχων μέσω δυναμικών ερωτημάτων προς τους αισθητήρες. Για

την  βελτίωση  της  ακρίβειας  παρακολούθησης  και  την  ελάττωση  της  καθυστέρησης

ανίχνευσης,  είναι  απαραίτητη  η  επικοινωνία  μεταξύ  αισθητήρων  που  καταναλώνει

σημαντικά ποσά ενέργειας. Με σκοπό την διατήρηση της ενέργειας, μόνο ένα υποσύνολο

των αισθητήρων απαιτείται να είναι ενεργό όταν υπάρχουν συμβάντα προς αναφορά σε
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κάποια μέρη του δικτύου.  Η επιλογή του υποσυνόλου των ενεργών αισθητήρων που

έχουν χρήσιμες πληροφορίες εξισορροπείται από το κόστος επικοινωνίας μεταξύ αυτών

των αισθητήρων. Οι χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν προβλέποντας τον

χώρο και τον χρόνο όπου θα λάβουν χώρα ενδιαφέροντα συμβάντα. Στο πρωτόκολλο

IDSQ το πρώτο βήμα είναι  η  επιλογή ενός  αισθητήρα σαν επικεφαλή της  συστάδας

αισθητήρων.  Αυτός  ο  επικεφαλής  είναι  υπεύθυνος  για  την  επιλογή  των  βέλτιστων

αισθητήρων βασιζόμενος σε μια μέτρηση ωφέλιμων πληροφοριών.

Cluster-Head Relay Routing (CHR):  Το  πρωτόκολλο  δρομολόγησης  CHR

χρησιμοποιεί δύο τύπους αισθητήρων για την δημιουργία ενός ετερογενούς δικτύου με

ένα  σταθμό  βάσης.  Πιο  συγκεκριμένα  χρησιμοποιεί  ένα  μεγάλο  αριθμό  low-end

αισθητήρων  που  συμβολίζονται  σαν  L-sensors,  και  ένα  μικρό  πλήθος  ισχυρότατων

high-end αισθητήρων που συμβολίζονται σαν H-sensors. Και οι δύο τύποι αισθητήρων

είναι  στατικοί  και  ενήμεροι  για  την  θέση  τους  με  την  χρήση  κάποιας  υπηρεσίας

ενημέρωσης τοποθεσίας.  Επιπλέον οι  L και  H-sensors κατανέμονται  ομοιόμορφα και

τυχαία στο πεδίο των αισθητήρων. Το πρωτόκολλο CHR διαιρεί το ετερογενές δίκτυο σε

συστάδες αισθητήρων. Κάθε συστάδα συντίθεται από  L-sensors και διοικείται από ένα

H-sensor.  Σε  κάθε  συστάδα  οι  L-sensors είναι  υπεύθυνοι  για  τις  μετρήσεις  και  την

προώθηση δεδομένων από άλλους L-sensors προς τον CH τους με πολλαπλά βήματα. Οι

H-sensors είναι υπεύθυνοι για την συγχώνευση δεδομένων μέσα στις ομάδες τους και για

την προώθηση συναθροισμένων δεδομένων από άλλους CH προς τον σταθμό βάσης με

πολλαπλά  βήματα  χρησιμοποιώντας  μόνο  άλλους  CHs.  Οι  L-sensors χρησιμοποιούν

μικρής εμβέλειας μετάδοση δεδομένων προς τους  H-sensors μέσα στην ίδια συστάδα,

ενώ οι H-sensors χρησιμοποιούν επικοινωνίες μεγάλης εμβέλειας προς τους γειτονικούς

τους H-sensors και προς τον σταθμό βάσης.

 5.3.7 QoS-based Protocols

Εκτός  από  την  ελαχιστοποίηση  της  κατανάλωσης  ενέργειας  επίσης  σημαντική

παράμετρος  στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι  και  οι  απαιτήσεις  σε ποιότητα

υπηρεσιών  (Quality of Service),  όπως  είναι  η  καθυστέρηση,  η  αξιοπιστία  και  η

ανεκτικότητα  σε  σφάλματα.  Παρακάτω  εξετάζονται  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  που

βοηθούν στη εξισορρόπηση μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και των  QoS απαιτήσεων

[10,43].
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Sequential Assignment Routing (SAR): Το SAR είναι ένα από τα πρώτα πρωτόκολλα

που εισήγαγαν την έννοια του QoS στην δρομολόγηση δεδομένων. Είναι μια προσέγγιση

πολλαπλών διαδρομών, καθοδηγούμενη από πίνακες, με στόχο την ενεργειακή απόδοση

και  την  ανεκτικότητα  σε  σφάλματα.  Οι  αποφάσεις  για  την  δρομολόγηση  στο  SAR

εξαρτώνται από τρεις παράγοντες: τους ενεργειακούς πόρους, το  QoS κάθε διαδρομής

και  το  επίπεδο  προτεραιότητας  κάθε  πακέτου  δεδομένων.  Το  πρωτόκολλο  SAR

δημιουργεί  δέντρα με  ρίζα τους  κατά ένα  βήμα γειτονικούς  προς  τον  σταθμό βάσης

κόμβους (το τελικό βήμα πριν το σταθμό βάσης κάθε διαδρομής), βασιζόμενο σε  QoS

μετρικές όπως οι ενεργειακοί πόροι κάθε διαδρομής και το επίπεδο προτεραιότητας κάθε

πακέτου. Με την χρήση αυτών των δέντρων διαμορφώνονται πολλαπλές διαδρομές από

τον  σταθμό  βάσης  προς  τους  αισθητήρες.  Μια  από  αυτές  τις  διαδρομές  επιλέγεται

σύμφωνα με τους ενεργειακούς του πόρους και το QoS της διαδρομής. Η αποκατάσταση

των  σφαλμάτων  γίνεται   με  την  εξέταση  της  συνέπειας  των  πινάκων  μεταξύ  των

upstream και  downstream κόμβων της διαδρομής. Κάθε τοπικό σφάλμα προκαλεί την

τοπικά  αυτόματη  αναπροσαρμογή  της  διαδρομής.  Κύριος  στόχος  του  SAR είναι  η

ισορροπημένη λειτουργία του δικτύου ως προς το QoS και την διάρκεια ζωής του. Εάν

αλλάξει η τοπολογία του δικτύου λόγω αστοχίας κόμβων, απαιτείται ο επανυπολογισμός

των  διαδρομών.  Σαν  μέτρο  προστασίας,  ενεργοποιείται  ένας  περιοδικός

επανυπολογισμός  των  διαδρομών  από  τον  σταθμό  βάσης  λαμβάνοντας  υπόψη  τις

αλλαγές στην τοπολογία.  Μια διαδικασία χειραψίας,  βασιζόμενη στην αποκατάσταση

τοπικών διαδρομών μεταξύ γειτονικών κόμβων, χρησιμοποιείται για την επαναφορά από

σφάλματα. Αποτελέσματα προσομοίωσης έδειξαν ότι  το  SAR παρουσιάζει  μικρότερη

κατανάλωση  ενέργειας  σε  σχέση  με  τον  αλγόριθμο  ελάχιστης  ενέργειας,  ο  οποίος

εστιάζει μόνο στην κατανάλωση ενέργειας κάθε πακέτου χωρίς να υπολογίζει το επίπεδο

προτεραιότητας του. Μολονότι το πρωτόκολλο  SAR εξασφαλίζει την ανεκτικότητα σε

σφάλματα και την εύκολη αποκατάσταση από σφάλματα, παρουσιάζει το πρόβλημα της

επικεφαλίδας για την διατήρηση των πινάκων και της κατάστασης των κόμβων ιδιαίτερα

όταν το πλήθος των αισθητήρων είναι πολύ μεγάλο.

SPEED:  Το  SPEED [44]  είναι  ένα  QoS πρωτόκολλο  δρομολόγησης  που  προσφέρει

εγγυήσεις  καλής  λειτουργίας  πραγματικού  χρόνου.  Το πρωτόκολλο  απαιτεί  από κάθε

κόμβο  την  διατήρηση  πληροφοριών  σχετικές  με  τους  γειτονικούς  του  κόμβους  και

χρησιμοποιεί  γεωγραφική προώθηση για την εξεύρεση των διαδρομών.  Επιπλέον  το

SPEED προσπαθεί να εξασφαλίσει μια σταθερή καθορισμένη ταχύτητα για κάθε πακέτο
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δεδομένων στο δίκτυο έτσι ώστε κάθε εφαρμογή να μπορεί να εκτιμήσει την από άκρο

σε άκρο καθυστέρηση των πακέτων διαιρώντας την απόσταση από τον σταθμό βάσης με

την ταχύτητα του πακέτου πριν πάρει την απόφαση αποδοχής. Ακόμη το SPEED  μπορεί

να παρέχει αποφυγή συμφόρησης όταν το δίκτυο κορεσθεί. Η μονάδα δρομολόγησης του

SPEED ονομάζεται  ακατάστατη  γεωγραφική  μη  καθορισμένη  προώθηση  (Stateless

Geographic Non-Deterministic forwarding -  SNFG) και  λειτουργεί  με τέσσερις  άλλες

μονάδες  στο  επίπεδο δικτύου.  Ο  μηχανισμός  ανταλλαγής  μηνυμάτων  σηματοδοσίας

συλλέγει  πληροφορίες  σχετικές  με τους κόμβους και  την θέση τους.  Η εκτίμηση της

καθυστέρησης σε κάθε κόμβο γίνεται υπολογίζοντας τον χρόνο που παρέρχεται για την

λήψη  ενός  μηνύματος  ACK από  κάποιο  γειτονικό  κόμβο  σαν  απάντηση  σε  ένα

απεσταλμένο πακέτο δεδομένων. Εξετάζοντας τις τιμές καθυστέρησης το SNGF επιλέγει

τον κόμβο που καλύπτει τις απαιτήσεις σε ταχύτητα. Σε περίπτωση αποτυχίας ελέγχεται

ο λόγος αναμετάδοσης του κόμβου ο οποίος υπολογίζεται με την εξέταση των λόγων

αποτυχίας των γειτονικών κόμβων (στην ουσία εξετάζεται ποιοι κόμβοι δεν παρέχουν

την  επιθυμητή  ταχύτητα)  και  ενημερώνεται  η  μονάδα  SNGF.  Συγκρινόμενο  με  τα

πρωτόκολλα  Dynamic Source Routing (DSR)  and Ad-hoc on-demand vector routing

(AODV),  το  SPEED αποδίδει  καλύτερα  από  την  άποψη  της  από  άκρο  σε  άκρο

καθυστέρησης και του λόγου αποτυχίας. Επιπλέον η συνολική ενέργεια μετάδοσης είναι

μικρότερη  λόγω  απλότητας  του  αλγόριθμου  δρομολόγησης,  για  παράδειγμα  οι

επικεφαλίδες των πακέτων ελέγχου είναι λιγότερες, και λόγω της ίσης κατανομής της

κίνησης του δικτύου. Αυτή η εξισορρόπηση φόρτου επιτυγχάνεται μέσω του μηχανισμού

SNGF διασκορπισμού πακέτων σε μια μεγάλη περιοχή αναμετάδοσης. Στο πρωτόκολλο

SPEED δεν λαμβάνεται υπόψη κάποια άλλη μετρική ενέργειας. 

Multi-Path and Multi-SPEED (MMSPEED):  Το πρωτόκολλο  MMSPEED είναι  μια

επέκταση  του  SPEED και  είναι  σχεδιασμένο  να  παρέχει  πιθανολογική  QoS

διαφοροποίηση λαμβάνοντας υπόψη χρονοδιαγράμματα και αξιοπιστία. Για την έγκαιρη

παράδοση των  πακέτων,  το  MMSPEED έχει  την  δυνατότητα  πολλαπλών ταχυτήτων

παράδοσης  για  κάθε  εισερχόμενο  πακέτο.  Κάθε εισερχόμενο  πακέτο  τοποθετείται  σε

κατάλληλες  ‘ουρές’  ανάλογα  με  την  τάξη  ταχύτητας  του.  Τα  πακέτα  στην  ουρά

υψηλότερου  επιπέδου  ταχύτητας  εξυπηρετούνται  με  την  χρήση  του FCFS

ακολουθούμενα  από τα  πακέτα  της  ουράς  του  επόμενου  επιπέδου ταχύτητας  κτλ. Η

απόδοση προτεραιότητας σε ένα πακέτο γίνεται στο επίπεδο  MAC. Η διαφοροποίηση

υπηρεσιών σε επίπεδο αξιοπιστίας επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό της πιθανότητας να

99



φτάσει το πακέτο στον προορισμό του και εν συνεχεία με την προώθηση του πακέτου

μέσω πολλαπλών διαδρομών των οποίων η ταχύτητα εκτέλεσης είναι υψηλότερη από

ένα επιθυμητό κατώφλι ταχύτητας.  Οι αποφάσεις  αυτές λαμβάνονται  τοπικά σε κάθε

κόμβο χωρίς να είναι απαραίτητη η καθολική γνώση του δικτύου  και η εγκατάσταση

μιας  από  άκρο  σε  άκρο  διαδρομής  οπότε  το  MMSPEED είναι  επεκτάσιμο  και

προσαρμοζόμενο  σε  μεγάλα  δίκτυα.  Ο  μοναδικός  περιορισμός  του  πρωτοκόλλου

MMSPEED είναι  ότι  δεν  λαμβάνει  υπόψη  κάποια  ενεργειακή  μετρική  ως  προς  την

κατανάλωση των κόμβων και του δικτύου.      

                                              

Energy-Aware QoS Routing Protocol:  Σε  αυτό  το  QoS πρωτόκολλο  για  δίκτυα

ασύρματων αισθητήρων, η κίνηση πραγματικού χρόνου δημιουργείται από αισθητήρες

απεικόνισης. Το προτεινόμενο πρωτόκολλο βρίσκει μια διαδρομή ελάχιστου κόστους και

ενεργειακά  αποδοτική,  συγκεκριμένης  από  άκρο  σε  άκρο  καθυστέρησης  κατά  την

διάρκεια  της  σύνδεσης.  Το κόστος  σύνδεσης  είναι  μια  συνάρτηση  του  ενεργειακού

αποθεματικού των κόμβων, της ενέργειας μετάδοσης, του ρυθμού σφαλμάτων και άλλων

επικοινωνιακών  παραμέτρων.  Με  σκοπό  την  ταυτόχρονη  υποστήριξη  της  κίνησης

καλύτερης  προσπάθειας  και  πραγματικού  χρόνου,  χρησιμοποιείται  ένα  μοντέλο

ερωτημάτων βασισμένο σε κλάσεις. Το μοντέλο ερωτημάτων επιτρέπει τον διαμοιρασμό

υπηρεσιών ανάμεσα σε κίνηση πραγματικού  χρόνου και  μη πραγματικού χρόνου.  Το

πρωτόκολλο  δημιουργεί  μια  λίστα  διαδρομών ελαχίστου  κόστους  με  την  χρήση μιας

εκτεταμένης  έκδοσης του αλγόριθμου  Dijkstra και  επιλέγει  από αυτήν την λίστα την

διαδρομή  που  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  στην  από  άκρο  σε  άκρο  καθυστέρηση.

Αποτελέσματα  προσομοίωσης  δείχνουν  ότι  το  πρωτόκολλο  λειτουργεί  με  μεγάλη

συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη QoS και ενεργειακές μετρικές, αλλά δεν παρέχει ευέλικτη

προσαρμογή για διαμοιρασμό του εύρους ζώνης (bandwidth) σε διαφορετικές συνδέσεις.

Multi Constrained QoS Multi-Path protocol (MCMP):  Στο  πρωτόκολλο  MCMP

γίνεται χρήση πεπλεγμένων διαδρομών για την μετάδοση των πακέτων δεδομένων προς

τον σταθμό βάσης σύμφωνα με καθορισμένες  QoS απαιτήσεις ως προς την αξιοπιστία

και την καθυστέρηση. Η καθυστέρηση διαμορφώνεται σαν πρόβλημα βελτιστοποίησης

το  οποίο  επιλύεται  με  την  εφαρμογή  ενός  αλγορίθμου  γραμμικού  ακέραιου

προγραμματισμού.  Στόχος  του  πρωτοκόλλου  είναι  να  χρησιμοποιήσει  τις  πολλαπλές

διαδρομές  για  να  αυξήσει  την  απόδοση  του  δικτύου  με  μέτριο  ενεργειακό  κόστος.

Ωστόσο  το  πρωτόκολλο  δρομολογεί  τα  δεδομένα  πάντα  μέσω  της  διαδρομής  με  τα
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λιγότερα βήματα (hops), για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σε QoS, οπότε σε ορισμένες

περιπτώσεις καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Energy Constrained Multi-Path (ECMP):  Το πρωτόκολλο ECMP αποτελεί επέκταση

του  MCMP,  διαμορφώνοντας  το  QoS πρόβλημα  δρομολόγησης  σε  πρόβλημα

ενεργειακής βελτιστοποίησης με  επιπλέον περιοριστικές  παραμέτρους  την αξιοπιστία,

την καθυστέρηση αναπαραγωγής και γεωχωρικούς περιορισμούς επιλογής διαδρομής. Το

πρωτόκολλο  ECMP εξισορροπεί τον ελάχιστο αριθμό βημάτων για την μετάδοση των

δεδομένων  και  την  ελάχιστη  κατανάλωση  ενέργειας  επιλέγοντας  την  διαδρομή  που

ικανοποιεί τις QoS απαιτήσεις και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.

Message-Initiated Constrained-Based Routing (MCBR): Το (MCBR) αποτελείται από

σαφείς  προδιαγραφές  και  βασιζόμενες  σε  περιορισμούς  ως  προς  τους  προορισμούς

δεδομένων, ως προς την διαδρομή, QoS απαιτήσεις ως προς τα μηνύματα και μια σειρά

από  QoS στρατηγικές.  Ο διαχωρισμός προδιαγραφών δρομολόγησης και στρατηγικών

δρομολόγησης καθιστά πιθανή την ανακάλυψη στρατηγικών μετα-δρομολόγησης. Αυτό

επιτρέπει  την  ύπαρξη  QoS απαιτήσεων,  στο  επίπεδο  εφαρμογής,ω  για  μεμονωμένα

μηνύματα.  Εφαρμόζοντας γενικής χρήσης στρατηγικές μετα-δρομολόγησης, ένα μήνυμα

δεδομένων δρομολογείται από την πηγή του στον προορισμό μέσω διαδρομής η οποία

ικανοποιεί  τις  QoS απαιτήσεις  του  συγκεκριμένου  μηνύματος.  Τα  μηνύματα

ανακαλύπτουν και  ενημερώνονται  για την διαδρομή τους στην πορεία τους προς τον

προορισμό. Το MCBR αποτελείται από δύο ειδών στρατηγικές μετα-δρομολόγησης: η

μια βασίζεται σε αναζήτηση και η άλλη είναι η περιορισμένη πλημμύρα.  Ωστόσο, τα

επιπλέον  πακέτα  ελέγχου (λόγω  της  πλημμύρας  του δικτύου  με πακέτα  ελέγχου)

προσθέτουν μια σημαντική επικεφαλίδα στα μηνύματα. 

Energy efficient and QoS aware multipath based routing (EQSR): Το EQSR  είναι

από τα πιο πρόσφατα  QoS πρωτόκολλα δρομολόγησης ειδικά σχεδιασμένο για δίκτυα

ασύρματων  αισθητήρων  το  οποίο  παρέχει  διαφοροποίηση  υπηρεσιών  δίνοντας  την

απόλυτη προτεραιότητα στην πραγματικού χρόνου μετάδοση δεδομένων έναντι στην μη

πραγματικού  χρόνου  μετάδοση.  Το  EQSR χρησιμοποιεί  την  τεχνική  πολλαπλών

διαδρομών  μαζί  με  μια  τεχνική  διόρθωσης  σφαλμάτων  προώθησης  (Forward Error

Correction -  FEC)  για  να  ανακάμπτει  από  αστοχίες  κόμβων,  χωρίς  την  χρήση

υπερχείλισης  στο  δίκτυο  για  επαναπροσδιορισμό διαδρομών.  Το πρωτόκολλο  EQSR,
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στην φάση κατασκευής των διαδρομών λαμβάνει υπόψη την εναπομένουσα ενέργεια των

κόμβων, την διαθέσιμη μνήμη και τον λόγο σήματος προς θόρυβο του καναλιού (για την

πρόβλεψη του επόμενου βήματος). Το  EQSR διαιρεί το μεταδιδόμενο μήνυμα σε ένα

πλήθος  ισομεγεθών  μηνυμάτων,  προσθέτει  κώδικες  διόρθωσης  και  το  μεταδίδει

ταυτόχρονα μέσω πολλαπλών διαδρομών για να αυξήσει την πιθανότητα ένα ουσιαστικό

τμήμα του πακέτου να φτάσει στον προορισμό του χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Το

EQSR διαχειρίζεται  εξίσου αποτελεσματικά πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου

μετάδοση  δεδομένων  υιοθετώντας  ένα  μοντέλο  προτεραιοτήτων  που  παρέχει

διαφοροποίηση υπηρεσιών.

QoS-based energy-efficient sensor routing (QuESt):  Το  πρωτόκολλο  QuESt

προσδιορίζει  εξειδικευμένες  ανάλογα  με  την  εφαρμογή,  σχεδόν  ιδανικές  διαδρομές

αισθητήρων,  βελτιστοποιώντας  διάφορες  QoS παραμέτρους  (από  άκρο  σε  άκρο

καθυστέρηση και απαιτήσεις σε εύρος ζώνης) και την κατανάλωση ενέργειας. Βασίζεται

στον αλγόριθμό  MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm). Το πρωτόκολλο  QuESt

μπορεί να καθορίσει  ένα πλήθος σχεδόν ιδανικών διαδρομών ικανοποιώντας τις  QoS

απαιτήσεις ακόμη και με ανακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου.

 5.3.8 Σύγκριση πρωτοκόλλων δρομολόγησης 

Αρκετοί μελετητές έχουν ασχοληθεί σε εργασίες τους με την ταξινόμηση αλλά και την

σύγκριση των πρωτοκόλλων δρομολόγησης για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Στην

πραγματικότητα δεν υπάρχει  πρωτόκολλο που να καλύπτει  όλες τις  εφαρμογές,  αλλά

κατά περίπτωση επιλέγεται αυτό το οποίο μπορεί να καλύψει καλύτερα τις απαιτήσεις

συγκεκριμένων εφαρμογών. Στις διάφορες συγκριτικές μελέτες [35,45] μελετώνται τα

κυριότερα  πρωτόκολλα  δρομολόγησης  ως  προς  την  ενεργειακή  τους  απόδοση,  την

επεκτασιμότητα, μέγεθος επικεφαλίδας,  QoS και άλλες παραμέτρους. Στην συγκριτική

μελέτη των Bhattacharyya et  al. [45] (πίνακας 10) εξετάζεται  εκτενέστερα μικρότερο

πλήθος πρωτοκόλλων. Τα πρωτόκολλα LEACH, TEEN,APTEEN και PEGASIS έχουν

παρόμοια  χαρακτηριστικά  και  αρχιτεκτονικές.  Έχουν  όλα  καθορισμένη  υποδομή.  Τα

LEACH,  TEEN  και  APTEEN  είναι  πρωτόκολλα  ομαδοποίησης  ενώ  το  PEGASIS

βασίζεται  στην  δημιουργία  αλυσίδας  κόμβων.  Η  απόδοση  του  APTEEN  είναι  στο

ενδιάμεσο  των  TEEN  και  LEACH  όσον  αφορά  την  κατανάλωση  ενέργειας  και  την

μακροβιότητα  του  δικτύου.  Το TEEN  μεταδίδει  μόνο  τα  κρίσιμα  δεδομένα  ενώ  το

APTEEN πραγματοποιεί περιοδικές μεταδόσεις δεδομένων το οποίο παραμένει από αυτή
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την  άποψη  καλύτερο  από  το  LEACH  διότι  το  APTEEN  πραγματοποιεί  μεταδόσεις

βασιζόμενο σε μια τιμή κατωφλίου ενώ το LEACH μεταδίδει δεδομένα συνεχώς.

Πρωτόκολ

λα
Κινητικότητα

Διαχείριση

Ισχύος

Διάρκεια

Ζωής

Δικτύου

Επεκτασιμότητα
Ενημέρωση

Πόρων
Ταξινόμηση

Συνάθροιση

Δεδομένων

Βάσει

Ερωτημά

των

Πολλαπλών Διαδρομών

LEACH

Σταθερός

Σταθμός

Βάσης

Μέγιστη
Πολύ

Καλή
Καλή ΝΑΙ Ομαδοποίησης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

TEEN

Σταθερός

Σταθμός

Βάσης

Μέγιστη
Πολύ

Καλή
Καλή ΝΑΙ

Αντίδρασης /

Ομαδοποίησης
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

APTEEN

Σταθερός

Σταθμός

Βάσης

Μέγιστη
Πολύ

Καλή
Καλή ΝΑΙ Υβριδικό ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

PEGASIS

Σταθερός

Σταθμός

Βάσης

Μέγιστη
Πολύ

Καλή
Καλή ΝΑΙ

Αντίδρασης /

Ομαδοποίησης
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

SPIN Υποστηρίζεται Περιορισμένη Καλή Περιορισμένη ΝΑΙ
Προληπτικό /

Επίπεδο
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Directed

Diffusion
Περιορισμένη Περιορισμένη Καλή Περιορισμένη ΝΑΙ

Προληπτικό /

Επίπεδο
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Rumor

Routing

Πολύ

Περιορισμένη

Δεν

Υποστηρίζεται

Πολύ

Καλή
Καλή ΝΑΙ

Υβριδικό /

Επίπεδο
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

GEAR Περιορισμένη Περιορισμένη Καλή Περιορισμένη ΝΑΙ
Βάσει

Τοποθεσίας
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

GAF Περιορισμένη Περιορισμένη Καλή Περιορισμένη ΝΑΙ
Βάσει

Τοποθεσίας
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Πίνακας 10: Συγκριτικός πίνακας πρωτοκόλλων δρομολόγησης [45]

Στο  PEGASIS αποφεύγεται  η δημιουργία επικεφαλίδας μηνύματος του  LEACH αλλά

απαιτείται δυναμική τροποποίηση της τοπολογίας διότι δεν παρακολουθείται η ενέργεια

των  αισθητήρων.  Το  PEGASIS εισάγει  εκτεταμένη  καθυστέρηση  για  τους

απομακρυσμένους κόμβους της αλυσίδας. Ο απλός επικεφαλής κόμβος μπορεί να γίνει

σημείο  συμφόρησης  (bottleneck)  στο  PEGASIS το  οποίο  τελικά  επιτυγχάνει  τον

διπλασιασμό της διάρκειας ζωής του δικτύου σε σύγκριση με το LEACH.

Στο Directed Diffusion, ο σταθμός βάσης αποστέλλει ερωτήματα προς τους αισθητήρες

με την τεχνική της υπερχείλισης ενώ στο SPIN οι αισθητήρες κοινοποιούν τα δεδομένα

τους έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι κόμβοι να αποστείλουν αιτήματα προς αυτούς τους

αισθητήρες. Στο Directed Diffusion, ο κάθε κόμβος επικοινωνεί με τους γειτονικούς του

και δεν απαιτείται η πλήρης γνώση του δικτύου ενώ το SPIN έχει καθολική επίγνωση της

τοπολογίας του δικτύου. Το SPIN υποδιπλασιάζει τα πλεονάζοντα δεδομένα σε σύγκριση

με την μέθοδο της υπερχείλισης. Στο  SPIN δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την παράδοση
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των  δεδομένων  άρα δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  εφαρμογές  όπου  απαιτείται  η

αξιόπιστη παράδοση δεδομένων. 

Πρωτόκολλα

Δρομολόγησης

Συνάθροιση

Δεδομένων
Χρήση Ισχύος Επεκτασιμότητα Επικεφαλίδα

Βάσει

Ερωτημάτων
QoS

Μοντέλο

Παράδοσης

Δεδομένων

GAF ΟΧΙ Περιορισμένη Καλή Μέτρια ΟΧΙ ΟΧΙ Εικονικό Πλέγμα

GEAR ΟΧΙ Περιορισμένη Περιορισμένη Μέτρια ΟΧΙ ΟΧΙ Βάσει Απαιτήσεων

SPEED ΟΧΙ Χαμηλή Περιορισμένη Ελάχιστη ΝΑΙ ΝΑΙ Γεωγραφικό

SPAN ΝΑΙ Περιορισμένη Περιορισμένη Υψηλή ΟΧΙ ΟΧΙ Συνεχές

SAR ΝΑΙ Υψηλή Περιορισμένη Υψηλή ΝΑΙ ΝΑΙ Συνεχές

AQUIRE ΝΑΙ Χαμηλή Περιορισμένη Περιορισμένη ΝΑΙ ΟΧΙ
Σύνθετων

Ερωτημάτων
SPIN ΝΑΙ Περιορισμένη Περιορισμένη Χαμηλή ΝΑΙ ΟΧΙ Βάσει Απαιτήσεων

Directed

Diffusion
ΝΑΙ Περιορισμένη Περιορισμένη Χαμηλή ΝΑΙ ΟΧΙ Βάσει Συμβάντων

SOP ΟΧΙ Χαμηλή Καλή Υψηλή ΟΧΙ ΟΧΙ Συνεχές

VGA ΝΑΙ Χαμηλή Καλή Υψηλή ΟΧΙ ΟΧΙ Καλό

PEGASIS ΟΧΙ Μέγιστη Καλή Χαμηλή ΟΧΙ ΟΧΙ
Βάσει Αλυσίδας

κόμβων
TEEN &

APTEEN
ΝΑΙ Υψηλή Καλή Υψηλή ΟΧΙ ΟΧΙ

Ενεργού

Κατωφλίου

LEACH ΝΑΙ Υψηλή Καλή Υψηλή ΟΧΙ ΟΧΙ
Επικεφαλούς

Συστάδας

COUGAR ΝΑΙ Περιορισμένη Περιορισμένη Υψηλή ΝΑΙ ΟΧΙ Βάσει Ερωτημάτων

CADR ΝΑΙ Περιορισμένη Περιορισμένη Χαμηλή ΝΑΙ Συνεχές

GBR ΝΑΙ Χαμηλή Περιορισμένη Χαμηλή ΝΑΙ Υβριδικό

Rumor

Routing
ΝΑΙ Χαμηλή Καλή Χαμηλή ΝΑΙ Βάσει Απαιτήσεων

Πίνακας 11: Συγκριτικός πίνακας πρωτοκόλλων δρομολόγησης [35]
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Τα SPIN, Directed Diffusion και Rumor Routing ανήκουν στην κατηγορία των επίπεδων

(flat) πρωτοκόλλων δρομολόγησης των οποίων οι διαδρομές σχηματίζονται σε περιοχές

που  έχουν  δεδομένα  προς  αποστολή.  Στα  υπόλοιπα  πρωτόκολλα  που  ανήκουν  στην

κατηγορία των ιεραρχικών, σχηματίζονται ομάδες αισθητήρων μέσα στο δίκτυο. Στην

περίπτωση της ιεραρχικής δρομολόγησης, η εξάντληση της ενέργειας των κόμβων είναι

ομοιόμορφη  και  δεν  μπορεί  να  ελεγχθεί  ενώ  στην  περίπτωση  της  επίπεδης

δρομολόγησης  εξαρτάται  από  το  πλάνο  μετάδοσης  δεδομένων.  Στις  προηγούμενες

περιπτώσεις η συνάθροιση δεδομένων γίνεται από τους επικεφαλείς ομάδων ενώ στην

τελευταία οι κόμβοι των  multi-hop διαδρομών συναθροίζουν  τα εισερχόμενα από τους

γειτονικούς τους κόμβους δεδομένα. Το GEAR περιορίζει το πλήθος των ενδιαφερόντων

του Directed Diffusion αποστέλλοντας τα σε μια συγκεκριμένη περιοχή παρά στέλνοντας

τα σε όλο το δίκτυο. Το GEAR έτσι συμπληρώνει το Directed Diffusion και καταναλώνει

λιγότερη  ενέργεια.  Το πρωτόκολλο  GAF σύμφωνα  με  αποτελέσματα  προσομοίωσης,

αποδίδει τουλάχιστον το ίδιο καλά με ένα κανονικό ad hoc πρωτόκολλο δρομολόγησης

ως προς την καθυστέρηση και την απώλεια πακέτων και αυξάνει την διάρκεια ζωής του

δικτύου  με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι Tyagi και  Jain [35] συνέταξαν

τον συγκριτικό πίνακα 11 ο οποίος είναι ο πλέον περιεκτικός σε πλήθος πρωτοκόλλων.

Τα συμπεράσματα βέβαια και από αυτό τον πίνακα είναι τα ίδια με του πίνακα 10.
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 6 Ασφάλεια δικτύων ασύρματων αισθητήρων

Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιθέσεις ασφαλείας λόγω

της  ιδιαίτερης  φύσης  τους,  της  ασύρματης  επικοινωνίας  τους,  του  μεγέθους  και  της

ευαισθησίας των ίδιων των αισθητήρων και του εχθρικού πολλές φορές περιβάλλοντος

λειτουργίας  τους.  Παρακάτω γίνεται  μια αναφορά στις  απαιτήσεις  ασφαλείας από τα

δίκτυα  αισθητήρων,  στα  είδη  επιθέσεων  και  σε  κάποια  μέτρα  προστασίας  η  οποία

βασίζεται στα [46,47]

6.1 Απαιτήσεις ασφαλείας

Εμπιστευτικότητα  δεδομένων Εμπιστευτικότητα  είναι  η  ικανότητα  απόκρυψης

μηνυμάτων από παθητικούς εισβολείς έτσι ώστε τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω

του  δικτύου  ασύρματων  αισθητήρων  να  παραμένουν  εμπιστευτικά.  Είναι  το

σημαντικότερο  θέμα  στην  ασφάλεια  των  δικτύων.  Ένας  κόμβος  δεν  πρέπει  να

αποκαλύπτει τα δεδομένα του στους γειτονικούς διότι κάποιος από αυτούς μπορεί να

είναι ο εισβολέας στο δίκτυο.

Αυθεντικοποίηση  δεδομένων Με  την  αυθεντικοποίηση  εξασφαλίζεται  η  αξιοπιστία

ενός  μηνύματος  μέσω  αναγνώρισης  του  προορισμού  του.  Οι  επιθέσεις  στα  δίκτυα

αισθητήρων δεν περιλαμβάνουν μόνο την αλλαγή των πακέτων άλλα και την εισαγωγή

στο δίκτυο επιπρόσθετων ψευδών πακέτων.  Η αυθεντικοποίηση επιτυγχάνεται  με την

επιβεβαίωση της ταυτότητας των αποστολέων και των παραληπτών, μέσω συμμετρικών

ή  ασύμμετρων  μηχανισμών  ανταλλαγής  μυστικών  κλειδιών.  Η  εξασφάλιση  της

αυθεντικοποίησης είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ασύρματου μέσου μετάδοσης και

της αφύλακτης φύσης των δικτύων αισθητήρων.

Ακεραιότητα  δεδομένων  Η  ακεραιότητα  δεδομένων  είναι  απαραίτητη  για  την

εξασφάλιση  της  αξιοπιστίας  των  δεδομένων  και  αναφέρεται  στην  ικανότητα  της

επιβεβαίωσης ότι τα μηνύματα δεν έχουν αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί. Ακόμη

και  αν σε ένα δίκτυο έχουν ληφθεί  μέτρα για την εμπιστευτικότητα,  είναι δυνατόν η

ακεραιότητα  των  δεδομένων  να  έχει  παραβιασθεί.  Η  ακεραιότητα  ενός  δικτύου

αισθητήρων πλήττεται όταν:
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• Ένας κακόβουλος κόμβος του δικτύου διοχετεύει ψευδή δεδομένα 

• Ασταθείς συνθήκες λόγω του ασύρματου καναλιού οδηγούν σε αλλοίωση ή

απώλεια δεδομένων. 

Διαθεσιμότητα δεδομένων Ο όρος διαθεσιμότητα καθορίζει εάν ένας κόμβος μπορεί να

χρησιμοποιήσει τους πόρους του και τους πόρους του δικτύου και εάν το δίκτυο είναι

διαθέσιμο  για  την  επικοινωνία  μηνυμάτων.  Ωστόσο,  η  αστοχία  διαθεσιμότητας  του

σταθμού βάσης ή των επικεφαλών συστάδων, μπορεί να απειλήσει την λειτουργία του

δικτύου αισθητήρων συνολικά. Γι’ αυτό και η διαθεσιμότητα είναι πρωτίστης σημασίας

για την διατήρηση ενός λειτουργικού δικτύου.

Φρεσκάδα δεδομένων Ακόμη και αν η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα δεδομένων

εξασφαλίζονται  σε  ένα  δίκτυο  αισθητήρων,  υπάρχει  η  ανάγκη  διασφάλισης  της

φρεσκάδας  κάθε  μηνύματος.  Φρεσκάδα  δεδομένων  σημαίνει  ότι  τα  δεδομένα  είναι

πρόσφατα,  και  δεν κυκλοφορούν παλιά μηνύματα μέσα στο δίκτυο.  Για την επίλυση

αυτού του προβλήματος, ένας αριθμός nonce (nonce είναι ένας αυθαίρετος αριθμός που

χρησιμοποιείται μόνο μια φορά σε μια κρυπτογραφική επικοινωνία) ή κάποιος μετρητής

χρόνου προστίθεται στο πακέτο των δεδομένων για να διασφαλιστεί η φρεσκάδα τους.

Αυτό-οργάνωση Ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων είναι τυπικά ένα ad hoc δίκτυο,

που  απαιτεί  κάθε  κόμβος  του  να  είναι  ανεξάρτητος  και  ευέλικτος  ώστε  να

αυτό-οργανώνεται και να αυτό-επιδιορθώνεται σύμφωνα με διαφορετικές καταστάσεις.

Δεν  υπάρχει  σταθερή  υποδομή  με  σκοπό  την  διαχείριση  του  δικτύου.  Αυτό  το

χαρακτηριστικό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ασφάλεια των δικτύων αισθητήρων.

Εάν  δεν  υπάρχει  μηχανισμός  αυτό-οργάνωσης  σε  ένα  δίκτυο  αισθητήρων,  το

αποτέλεσμα  μιας  επίθεσης  ή  έστω το  επικίνδυνο  περιβάλλον  λειτουργίας,  μπορεί  να

αποβούν καταστροφικά.

Συγχρονισμός Οι περισσότερες εφαρμογές δικτύων αισθητήρων βασίζονται σε κάποια

μορφή συγχρονισμού. Επιπλέον, οι αισθητήρες μπορεί να χρειαστεί να υπολογίσουν την

από άκρο σε άκρο καθυστέρηση μετάδοσης των πακέτων, όταν αυτά δρομολογούνται

από διαφορετικές διαδρομές. Σε περισσότερο συνεργατικά δίκτυα αισθητήρων μπορεί να

απαιτείται συγχρονισμός ομάδας για εφαρμογές παρακολούθησης.
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Ασφαλής εντοπισμός  Συχνά, η χρησιμότητα ενός δικτύου αισθητήρων βασίζεται στην

ικανότητα του να εντοπίζει αυτόματα και  με ακρίβεια την θέση κάθε αισθητήρα του

δικτύου. Ένα δίκτυο αισθητήρων σχεδιασμένο για τον εντοπισμό σφαλμάτων, απαιτεί

ακριβείς  πληροφορίες θέσης για να καταδείξει την θέση της βλάβης. Δυστυχώς,  ένας

εισβολέας  εύκολα μπορεί  να διαδώσει  μη ασφαλείς  πληροφορίες  θέσης αναφέροντας

ψευδώς την ισχύ των σημάτων άλλων κόμβων ή αναπαράγοντας σήματα άλλων κόμβων.

6.2 Απειλές ασφαλείας σε δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

Εξαιτίας του ασύρματου μέσου μετάδοσης και της τοποθέτησης των κόμβων σε εχθρικά

περιβάλλοντα, τα δίκτυα αισθητήρων είναι ευάλωτα σε επιθέσεις  ασφαλείας εναντίον

τους. Οι επιθέσεις ταξινομούνται με διάφορους τρόπους, σαν παθητικές και ενεργητικές,

ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου που γίνεται η επίθεση, εάν η επίθεση προέρχεται από

κόμβους του δικτύου ή όχι και εάν η υπολογιστική ισχύς του επιτιθέμενου είναι ανάλογη

ή  μεγαλύτερη  των  κόμβων  (mote-class και  laptop-class).  Παρακάτω  ακολουθεί  μια

ανάλυση  των  κυριοτέρων  απειλών  ασφαλείας,  ταξινομημένες  σε  παθητικές  και

ενεργητικές, με ταυτόχρονη αναφορά στα επίπεδα δικτύου στα οποία γίνεται η επίθεση. 

6.2.1 Παθητικές απειλές

Παθητικές  απειλές  ονομάζονται  η  παρακολούθηση  και  η  ακρόαση  του  καναλιού

επικοινωνίας  από  μη  εξουσιοδοτημένους  επιτιθέμενους.  Παθητικής  φύσης  είναι  οι

επιθέσεις ενάντια στην ιδιωτικότητα. Το κυριότερο πρόβλημα ιδιωτικότητας στα δίκτυα

αισθητήρων είναι  η  συλλογή  πληροφοριών  και  αυτό  γιατί  ο  επιτιθέμενος  μπορεί  να

αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.

Έτσι δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία του επιτιθέμενου στο περιβάλλον του δικτύου

και μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες που θέλει με ακίνδυνο και ανώνυμο τρόπο. Οι

κυριότερες απειλές κατά της ιδιωτικότητας είναι: 

Παρακολούθηση και υποκλοπές: Είναι η πιο κοινή επίθεση κατά της ιδιωτικότητας. Με

υποκλοπή  των  δεδομένων,  ο  επιτιθέμενος  εύκολα  ανακαλύπτει  τα  περιεχόμενα  των

επικοινωνιών.  Όταν  στα  δεδομένα  μεταφέρονται  και  πληροφορίες  ελέγχου  για  την

διαμόρφωση του δικτύου αισθητήρων (τοπολογία, θέση αισθητήρων κτλ), η μέθοδος της

υποκλοπής είναι αρκετά αποτελεσματική ενάντια στην ιδιωτικότητα των δικτύων.

108



 Ανάλυση  κυκλοφορίας: Ακόμη  και  κατά  την  μεταφορά  κρυπτογραφημένων

μηνυμάτων, υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα ανάλυσης των προτύπων επικοινωνίας

του δικτύου. Οι διάφορες δραστηριότητες των αισθητήρων μπορούν να αποκαλύψουν

αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε ένας επιτιθέμενος να προκαλέσει βλάβη στο δίκτυο.

 Καμουφλαρισμένοι επιτιθέμενοι: Αυτή η μέθοδος περιγράφει την εισαγωγή εχθρικών

καμουφλαρισμένων  κόμβων στο δίκτυο  ή την  παραβίαση κόμβων του δικτύου  έτσι

ώστε να λειτουργούν σε όφελος του επιτιθέμενου. Με αυτό τον τρόπο οι κόμβοι του

επιτιθέμενου  λειτουργούν  σαν  κανονικοί  κόμβοι  του  δικτύου  αντιγράφοντας  και

κατόπιν δρομολογώντας σε λανθασμένες διαδρομές τα πακέτα που υποκλέπτουν και

βλάπτουν την ιδιωτικότητα του δικτύου.
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6.2.2 Ενεργητικές απειλές

Οι μη εξουσιοδοτημένες επιθέσεις παρακολούθησης, ακρόασης και τροποποίησης των

δεδομένων  σε  ένα  κανάλι  επικοινωνίας  είναι  γνωστές  σαν  ενεργητικές  επιθέσεις.  Οι

επιθέσεις ενεργητικής φύσης είναι: 1. Επιθέσεις δρομολόγησης σε δίκτυα αισθητήρων, 2.

Επιθέσεις  διαθεσιμότητας  του  δικτύου  (DoS Attacks),  3.  Ανατροπή  κόμβου,  4.

Δυσλειτουργία  κόμβου,  5.  Εξάντληση  κόμβου,  6.  Φυσικές  επιθέσεις,  7.  Αλλοίωση

μηνύματος,  8.  Ψευδής  κόμβος,  9.  Επιθέσεις  πλαστογράφησης  κόμβου,  10.  Παθητική

συλλογή πληροφοριών.

1) Επιθέσεις δρομολόγησης σε δίκτυα αισθητήρων: Οι παρακάτω επιθέσεις αφορούν

το  επίπεδο  δικτύου,  ονομάζονται  επιθέσεις  δρομολόγησης  και  συμβαίνουν  κατά  την

δρομολόγηση μηνυμάτων.

α)  Πλαστογραφημένες,  τροποποιημένες  ή  επαναληφθείσες  πληροφορίες

δρομολόγησης  Ένα σχήμα  ad hoc δρομολόγησης χωρίς προστασία είναι ευάλωτο σε

τέτοιου είδους απειλές, καθώς κάθε κόμβος λειτουργεί σαν δρομολόγητης, και μπορεί

άμεσα  να  επηρεάσει  τις  πληροφορίες  δρομολόγησης.  Είναι  δυνατόν  στο  δίκτυο  να

δημιουργηθούν βρόχοι δρομολόγησης, να επεκταθούν ή να συντομεύσουν οι διαδρομές

διαφόρων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν ψευδή μηνύματα λάθους και να αυξηθεί η από

άκρο σε άκρο καθυστέρηση του δικτύου.

β) Επιλεκτική προώθηση Ένας κακόβουλος κόμβος μπορεί να προωθεί μόνο κάποια

επιλεγμένα πακέτα. Ιδιαίτερα αποτελεσματική απειλή εάν συνδυαστεί με μια επίθεση με

την οποία συλλέγεται μεγάλος όγκος πληροφοριών μέσω του κακόβουλου κόμβου. Στα

δίκτυα  αισθητήρων  υποτίθεται  ότι  οι  κόμβοι  προωθούν  πιστά  τα  πακέτα  που  έχουν

λάβει, κάποιοι κακόβουλοι (παραβιασμένοι) κόμβοι όμως μπορεί να μην προωθήσουν

όλα  τα  πακέτα.  Παρόλα  αυτά  οι  όμοροι  κόμβοι  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν

διαφορετικές διαδρομές δρομολόγησης.

γ) Επίθεση καταβόθρας Η προσέλκυση όλης της κίνησης δεδομένων του δικτύου μέσω

ενός  συγκεκριμένου  κόμβου  ονομάζεται  επίθεση  καταβόθρας.  Σκοπός  αυτής  της

επίθεσης είναι να προσελκύσει όλη την κίνηση μιας συγκεκριμένης περιοχής του δικτύου

μέσω  ενός  παραβιασμένου  κόμβου.  Οι  επιθέσεις  καταβόθρας  λειτουργούν  συνήθως
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κάνοντας τον παραβιασμένο κόμβο ιδιαίτερα ελκυστικό για τους γειτονικούς του (από

την άποψη της ενέργειας, της ισχύος κτλ). 

δ)  Επίθεση Sybil Είναι  η  περίπτωση  κατά  την  οποία  ένας  κόμβος  παρουσιάζει

περισσότερες  της  μίας  ταυτότητες  στους  άλλους  κόμβους  του  δικτύου.  Στοχεύει  σε

σχήματα  ανεκτικά  σε  σφάλματα  όπως  είναι  η  κατανεμημένη  αποθήκευση,  η

δρομολόγηση πολλαπλών διαδρομών και η συντήρηση της τοπολογίας δικτύου. Τεχνικές

αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης μπορούν να αποτρέψουν την επίθεση  Sybil σε

ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων.

ε)  Επίθεση σκουληκότρυπας  Στην  επίθεση  σκουληκότρυπας,  ο  επιτιθέμενος

καταγράφει πακέτα ή bits από μία τοποθεσία του δικτύου και τα στέλνει με την τεχνική

σήραγγας σε άλλη θέση του δικτύου από όπου και τα αναμεταδίδει. Με αυτό τον τρόπο

πείθει απομακρυσμένους μεταξύ τους κόμβους ότι είναι γειτονικοί οδηγώντας τους σε

εξάντληση της ενέργειας τους. 

στ) Επίθεση HELLO flood Ένας επιτιθέμενος αποστέλλει ή αναμεταδίδει τα πακέτα

HELLO του πρωτοκόλλου δρομολόγησης από ένα κόμβο σε ένα άλλο με μεγαλύτερη

ισχύ. Στην επίθεση αυτή χρησιμοποιούνται τα πακέτα HELLO σαν μέσο για να πειστούν

οι κόμβοι στο δίκτυο αισθητήρων ότι ο επιτιθέμενος είναι γειτονικός τους κόμβος. Ο

επιτιθέμενος είναι εφοδιασμένος με πομποδέκτη μεγάλης εμβέλειας και διαθέτει μεγάλη

επεξεργαστική ισχύ. Αποστέλλει πακέτα HELLO σε ένα πλήθος απομονωμένων σε μια

ευρεία περιοχή του δικτύου. Λόγω της ισχύος του σήματος του επιτιθέμενου, οι κόμβοι

πείθονται ότι αυτός είναι όμορος τους με αποτέλεσμα την αποστολή των δεδομένων τους

προς  τον  σταθμό  βάσης  μέσω  αυτού  και  την  πλήρη  πλαστογράφηση  τους.

Μέσο προστασίας από τις επιθέσεις δρομολόγησης σε δίκτυα αισθητήρων αποτελεί το

πρωτόκολλο δικτύου Secure cell relay (SCR) που αναλύθηκε διεξοδικά στην σελίδα 55.

2)  Επιθέσεις  διαθεσιμότητας  του  δικτύου  (Denial of Service Attacks)  Η άρνηση

διαθεσιμότητας  του  δικτύου  (DoS)  προέρχεται  από  ακούσια  αστοχία  των  κόμβων  ή

κακόβουλη δράση. Επίθεση DoS δεν θεωρείται μόνο η προσπάθεια του επιτιθέμενου να

ανατρέψει, διακόψει ή καταστρέψει ένα δίκτυο, αλλά και κάθε συμβάν που ελαττώνει

την  ικανότητα  παροχής  υπηρεσιών  από  το  δίκτυο.  Στα  ασύρματα  δίκτυα

πραγματοποιούνται  διάφορες  επιθέσεις  DoS σε  διάφορα  επίπεδα  του  δικτύου.  Στο

φυσικό  επίπεδο  μπορεί  να  υπάρξουν  παρεμβολές  ή  αλλοιώσεις,  στο  επίπεδο  ζεύξης
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συγκρούσεις,  εξάντληση  και  μεροληψία,  στο  επίπεδο  δικτύου  παραμέληση  και 

απληστία,  παλιννόστηση,  εσφαλμένη  κατεύθυνση,  μαύρες  τρύπες  και  στο  επίπεδο

μεταφοράς  η  επίθεση  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  κακόβουλη  πλημμύρα  και

αποσυγχρονισμό. Μηχανισμοί προστασίας από επιθέσεις DoS είναι η μισθωμένοι πόροι

δικτύου, ισχυρή αυθεντικοποίηση και αναγνώριση της κίνησης του δικτύου. 

3) Ανατροπή κόμβου Η σύλληψη ενός κόμβου μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες

του όπως τα κλειδιά κρυπτογράφησης με αποτέλεσμα την παραβίαση όλου του δικτύου

αισθητήρων. Η παραβίαση ενός και μόνο κόμβου μπορεί να οδηγήσει στην λήψη του

κλειδιού από τον επιτιθέμενο. 

4)  Δυσλειτουργία κόμβου  Ένας  κόμβος  που  δεν  λειτουργεί  σωστά  μπορεί  να

δημιουργήσει ανακριβή δεδομένα τα οποία θα βλάψουν την ακεραιότητα του δικτύου

ιδιαίτερα εάν ο κόμβος είναι σημείο συνάθροισης δεδομένων, όπως για παράδειγμα ένας

επικεφαλής συστάδας.

5) Εξάντληση κόμβου  Η εξάντληση ενός κόμβου είναι η κατάσταση κατά την οποία

ένας κόμβος παύει να λειτουργεί.  Στην περίπτωση που σταματήσει η λειτουργία ενός

επικεφαλούς συστάδας, τα πρωτόκολλα του δικτύου αισθητήρων πρέπει να είναι αρκετά

εύρωστα ώστε να περιορίζουν τις επιπτώσεις από την διακοπή λειτουργίας του κόμβου

παρέχοντας εναλλακτικές διαδρομές για την δρομολόγηση των δεδομένων. 

6)  Φυσικές  επιθέσεις  Τα  δίκτυα  αισθητήρων  λειτουργούν  σε  αντίξοα,  εχθρικά

περιβάλλοντα χωρίς επίβλεψη και συντήρηση. Οι φυσικές επιθέσεις σε αντίθεση με τις

υπόλοιπες  στοχεύουν  στην  μόνιμη  φυσική  καταστροφή  των  αισθητήρων  από  τους

επιτιθέμενους.  Για  παράδειγμα  ο  επιτιθέμενος  μπορεί  να  εξάγει  τα  κρυπτογραφικά

κλειδιά  από  ένα  αισθητήρα,  να  αλλάξει  τον  προγραμματισμό  του  ή  να  τους

αντικαταστήσει από κακόβουλους κόμβους υπό τον έλεγχο του.

7) Αλλοίωση μηνύματος Κάθε τροποποίηση του περιεχομένου  ενός  μηνύματος,  που

παραβιάζει  την  ακεραιότητα  του,  από  ένα  επιτιθέμενο  αποτελεί  επίθεση  αλλοίωσης

μηνύματος.

8)  Ψευδής  κόμβος  Ένας  ψευδής  κόμβος  περιλαμβάνει  την  προσθήκη  από  τον

επιτιθέμενο στο δίκτυο ενός κόμβου και την εισαγωγή σε αυτό κακόβουλων δεδομένων.

Ένας εισβολέας μπορεί να προσθέσει στο σύστημα ένα κόμβο ο οποίος να τροφοδοτεί το
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δίκτυο με λανθασμένα δεδομένα ή να αποτρέπει την διέλευση αληθών δεδομένων. Είναι

μια  από τις  πιο  επικίνδυνες  απειλές  διότι  ο  κακόβουλος  κώδικας  που  εισάγεται  στο

δίκτυο,  διαδίδεται  σε  όλους  τους  κόμβους,  καταστρέφοντας  όλο  το  δίκτυο  ή  ακόμη

χειρότερα αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του δικτύου προς όφελος του επιτιθέμενου. 

9) Επιθέσεις  πλαστογράφησης κόμβου  Σαν έννοια  η πλαστογράφηση κόμβου είναι

σχετικά απλή: ο επιτιθέμενος προσπαθεί να προσθέσει στο υπάρχον δίκτυο ένα κόμβο

αντιγράφοντας το ID ενός υπάρχοντος κόμβου του δικτύου. Ο κόμβος που λειτουργεί με

αυτό τον  τρόπο μπορεί  να διαταράξει  σοβαρά την απόδοση του δικτύου.  Τα πακέτα

δεδομένων  μπορεί  να  καταστραφούν  ή  να  δρομολογηθούν  σε  λάθος  κατεύθυνση  με

αποτέλεσμα την αποσύνδεση του δικτύου, ψευδής αναγνώσεις αισθητήρων κτλ. Εάν ο

επιτιθέμενος  έχει  φυσική  πρόσβαση  στο  δίκτυο,  είναι  δυνατή  η  αντιγραφή

κρυπτογραφικών κλειδιών στους πλαστούς κόμβους. Με την εισαγωγή πλαστών κόμβων

σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, ο επιτιθέμενος μπορεί να ελέγξει συγκεκριμένα

τμήματα του δικτύου.

10) Παθητική συλλογή πληροφοριών Ένας επιτιθέμενος με ισχυρούς πόρους μπορεί να

συλλέξει πληροφορίες από ένα δίκτυο αισθητήρων που δεν είναι κρυπτογραφημένο. Ο

εισβολέας με τον κατάλληλο δέκτη και μια καλοσχεδιασμένη κεραία μπορεί εύκολα να

συλλάβει την ροή των δεδομένων. Η υποκλοπή των μηνυμάτων που περιέχουν τις θέσεις

φυσικής  τοποθέτησης  των  αισθητήρων  επιτρέπει  στον  επιτιθέμενο  την  φυσική

καταστροφή  των  αισθητήρων.  Εκτός  από την  θέση  των  αισθητήρων,  ο  επιτιθέμενος

μπορεί να παρατηρήσει το ανάλογα με την εφαρμογή περιεχόμενο των μηνυμάτων όπως

το  ID των μηνυμάτων, χρονοσημάνσεις κτλ.  Για την ελάττωση των απειλών από την

παθητική  συλλογή  πληροφοριών,  είναι  αναγκαία  η  χρήση  ισχυρών  τεχνικών

κρυπτογράφησης.

6.3 Μηχανισμοί ασφαλείας 

Οι μηχανισμοί ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση, προστασία και ανάνηψη

από  επιθέσεις  ασφαλείας.  Μία  ευρεία  ποικιλία  συστημάτων  ασφαλείας,  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί ενάντια σε κακόβουλες επιθέσεις, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε δύο

μεγάλες κατηγορίες: τα χαμηλού επιπέδου και υψηλού επιπέδου συστήματα. Στην εικόνα

14  παρουσιάζονται  συνοπτικά  οι  μηχανισμοί  ασφαλείας  για  δίκτυα  ασύρματων

αισθητήρων.
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6.3.1 Μηχανισμοί χαμηλού επιπέδου

Οι βασικές αρχές των μηχανισμών ασφαλείας χαμηλού επιπέδου για δίκτυα αισθητήρων

είναι:  1.  Εγκατάσταση  κλειδιών  και  εμπιστευτικότητας,  2.  Μυστικότητα  και

αυθεντικοποίηση,  3.  Ιδιωτικότητα,  4.  Ευρωστία  σε  επικοινωνιακό  DoS,  5.  Ασφαλής

δρομολόγηση και  6. Ανθεκτικότητα σε σύλληψη κόμβου.
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Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές αυτές αρχές.

1)  Εγκατάσταση  κλειδιών  και  εμπιστευτικότητας  Η  βασική  απαίτηση  κατά  την

δημιουργία ενός δικτύου αισθητήρων είναι η εγκατάσταση κρυπτογραφικών κλειδιών.

Εξαιτίας των περιορισμένων πόρων των αισθητήρων, δεν μπορεί α ακολουθηθεί κάποια

εξελιγμένη  τεχνική  διαμοιρασμού  του  δημόσιου  κλειδιού  του  δικτύου.  Οι  τεχνικές

εγκατάστασης  κλειδιών  πρέπει  να  προσαρμόζονται  σε  δίκτυα  εκατοντάδων  ή  και

χιλιάδων  κόμβων.  Επιπλέον,  τα  επικοινωνιακά  σχήματα  των  δικτύων  αισθητήρων

διαφέρουν από τα παραδοσιακά δίκτυα. Οι κόμβοι πιθανόν να πρέπει να εγκαταστήσουν

κλειδιά  με  τους  γειτονικούς  τους  και  με  τους  κόμβους  συνάθροισης  δεδομένων.  Το

μειονέκτημα όλων αυτών είναι ότι οι επιτιθέμενοι που παραβίασαν επιτυχώς αρκετούς

κόμβους του δικτύου, μπορούν να ανακατασκευάσουν όλο τον μηχανισμό των κλειδιών

κρυπτογράφησης και να παραβιάσουν όλο το δίκτυο.

2)  Μυστικότητα  και  αυθεντικοποίηση  Οι  περισσότερες  εφαρμογές  των  δικτύων

αισθητήρων  απαιτούν  προστασία  ενάντια  στις  υποκλοπές,  την  εισαγωγή  και  την

τροποποίηση  πακέτων.  Το  κυριότερο  μέσο  άμυνας  είναι  η  κρυπτογράφηση.

Αξιοσημείωτοι  συμβιβασμοί  προκύπτουν  κατά  την  εφαρμογή  κρυπτογράφησης  σε

δίκτυα αισθητήρων. Για την από σημείο σε σημείο επικοινωνία, η από άκρο σε άκρο

κρυπτογράφηση πετυχαίνει  υψηλά επίπεδα ασφαλείας  άλλα απαιτεί  την εγκατάσταση

των  κλειδιών  σε  όλους  τους  ακραίους  κόμβους  και  είναι  ασύμβατη  με  παθητική

συμμετοχή κόμβων στο δίκτυο και τοπική εκπομπή μηνυμάτων. Η κρυπτογράφηση σε

επίπεδο ζεύξης με ένα κοινό κλειδί για όλο το δίκτυο, απλοποιεί την εγκατάσταση του

κλειδιού και υποστηρίζει την παθητική συμμετοχή κόμβων στο δίκτυο και την τοπική

εκπομπή  μηνυμάτων,  οι  ενδιάμεσοι  κόμβοι  όμως  μπορεί  να  υποκλέψουν  ή  να

τροποποιήσουν μηνύματα. Τα παλαιότερα δίκτυα αισθητήρων χρησιμοποιούν κατά κύριο

λόγο κρυπτογράφηση επιπέδου ζεύξης καθώς είναι η ευκολότερη προσέγγιση ανάμεσα

στις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης. 

3) Ιδιωτικότητα Όπως και στα παραδοσιακά δίκτυα, τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

έχουν  απαιτήσεις  ιδιωτικότητας.  Αρχικά  τα  δίκτυα  αισθητήρων  αναπτύσσονται  για

νόμιμες χρήσεις, στην συνέχεια μπορούν όμως εάν παραβιαστούν να χρησιμοποιηθούν

κατά  απρόβλεπτο  τρόπο.  Ένας  τρόπος  ασφάλειας  είναι  η  επίγνωση  της  παρουσίας

κόμβων  στο  δίκτυο,  ποιοι  κόμβοι  δηλαδή  συμμετέχουν  στο  δίκτυο,  και  ο  τρόπος
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συλλογής δεδομένων του δικτύου, ποιοι κόμβοι δηλαδή και με ποιο τρόπο συλλέγουν τα

δεδομένα του δικτύου.

4) Ευρωστία σε επικοινωνιακό DoS  Ένας επιτιθέμενος προσπαθεί να διαταράξει την

λειτουργία  του δικτύου εκπέμποντας  ένα σήμα υψηλής ισχύος.  Εάν η εκπομπή είναι

αρκετά ισχυρή, είναι δυνατόν να εμποδιστεί η επικοινωνία όλου του δικτύου. Μια πιο

εξελιγμένη  μορφή  επίθεσης  είναι  η  προσπάθεια  από  μέρους  του  επιτιθέμενου  να

ανακόψει την επικοινωνία με παραβίαση του πρωτοκόλλου ελέγχου πρόσβασης μέσου

(802.11  MAC protocol),  εκπέμποντας  για  παράδειγμα  κατά  την  διάρκεια  εκπομπής

άλλων κόμβων ή αιτούμενος συνεχώς πρόσβαση στο κανάλι επικοινωνίας με μηνύματα

αίτησης αποστολής δεδομένων.

5) Ασφαλής δρομολόγηση Η δρομολόγηση και η προώθηση δεδομένων είναι βασικής

σημασίας υπηρεσίες για την επικοινωνία σε δίκτυα αισθητήρων. Δυστυχώς τα τρέχοντα

πρωτόκολλα  δρομολόγησης υποφέρουν  από άποψη ασφαλείας  σε πολλά σημεία.  Για

παράδειγμα ένας επιτιθέμενος μπορεί να ξεκινήσει μια  DoS επίθεση στο πρωτόκολλο

δρομολόγησης  εμποδίζοντας  τελικά  την  επικοινωνία.  Οι  απλούστερες  επιθέσεις

περιλαμβάνουν  εισαγωγή  κακόβουλων  πληροφοριών  δρομολόγησης  στο  δίκτυο  με

αποτέλεσμα ασυνέπειες στην δρομολόγηση. Ένας μηχανισμός απλής αυθεντικοποίησης

μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητα σε επανάληψη μηνύματα δρομολόγησης. 

6) Ανθεκτικότητα σε σύλληψη κόμβου  Ένα από τα δυσκολότερα θέματα στα δίκτυα

αισθητήρων είναι η ανθεκτικότητα σε σύλληψη κόμβων του δικτύου. Συνήθως οι κόμβοι

είναι τοποθετημένοι  σε θέσεις  εύκολα προσβάσιμες σε επιτιθέμενους.  Αυτή η έκθεση

των  κόμβων  αυξάνει  την  πιθανότητα  σύλληψης  τους  από  επιτιθέμενους,  εξαγωγής

πληροφοριών  κρυπτογράφησης,  τροποποίησης  του  προγραμματισμού  τους  ή

αντικατάσταση τους  από κακόβουλους  κόμβου ελεγχόμενους  από τον επιτιθέμενο.  Η

ασφαλής από παραβίαση συσκευασία των κόμβων είναι μία λύση, η οποία όμως είναι

ακόμη  μεγάλου κόστους.  Προτιμότερες  είναι  αλγοριθμικές  λύσεις  στο  πρόβλημα της

σύλληψης κόμβων.

6.3.2 Μηχανισμοί υψηλού επιπέδου

Οι  μηχανισμοί  ασφαλείας  υψηλού  επιπέδου  περιλαμβάνουν  την  ασφαλή  διαχείριση

ομάδων, την ανίχνευση εισβολών και την ασφαλή συνάθροιση δεδομένων..
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1) Ασφαλής διαχείριση ομάδων  Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων

περιορίζεται  από τις  υπολογιστικές  και  επικοινωνιακές  δυνατότητες  του.  Ενδιαφέρον

παρουσιάζει  η συνάθροιση και  επεξεργασία δεδομένων μέσα στο δίκτυο από ομάδες

κόμβων.  Για  παράδειγμα  μια  ομάδα  κόμβων  μπορεί  να  είναι  υπεύθυνη  για  την  από

κοινού παρακολούθηση της πορείας ενός οχήματος μέσω του δικτύου. Οι κόμβοι που

αποτελούν  την  ομάδα  μπορεί  να  αλλάζουν  συνεχώς.  Πολλές  άλλες  υπηρεσίες  του

δικτύου  μπορεί  να  εκτελούνται  από  ομάδες  κόμβων.  Κατά  συνέπεια,  απαιτούνται

ασφαλή πρωτόκολλα διαχείρισης ομάδων, τα οποία θα επιτρέπουν την ασφαλή είσοδο

στην ομάδα νέων μελών και θα υποστηρίζουν την ασφαλή επικοινωνία της ομάδας. Το

αποτέλεσμα της ομαδικής επεξεργασίας συνήθως μεταδίδεται στον σταθμό βάσης, και

πρέπει να είναι αυθεντικοποιημένο ως προς την προέλευση του από μια έγκυρη ομάδα

του δικτύου.

2) Ανίχνευση εισβολών  Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι ευαίσθητα σε πολλές

μορφές  εισβολών  και  απαιτούν  μια  λύση  ασφαλείας  η  οποία  θα  είναι  πλήρως

κατανεμημένη και χαμηλού κόστους από άποψη επικοινωνίας, ενέργειας και μνήμης. Η

χρήση  ασφαλών  ομάδων  είναι  μια  πολλά  υποσχόμενη  προσέγγιση  για  την

αποκεντρωμένη ανίχνευση εισβολών.

3) Ασφαλής συνάθροιση δεδομένων Ένα πλεονέκτημα των δικτύων αισθητήρων είναι η

λεπτομερής  μέτρηση  που  προσφέρει  ο  μεγάλος  αριθμός  πυκνά  τοποθετημένων

αισθητήρων.  Οι  τιμές  μέτρησης  πρέπει  να  συναθροίζονται  προς  αποφυγή  μετάδοσης

τεράστιων  ποσοτήτων  πληροφοριών  προς  τον  σταθμό  βάσης.  Για  παράδειγμα,  το

σύστημα μπορεί να υπολογίζει την μέση θερμοκρασία μιας περιοχής, να συνδυάζει τιμές

αισθητήρων για  τον  υπολογισμό θέσης και  ταχύτητας  κινούμενου  αντικειμένου  ή να

συναθροίζει  δεδομένα  για  την  αποφυγή  ψευδών  συναγερμών.  Αναλόγως  με  την

αρχιτεκτονική του δικτύου, η συνάθροιση μπορεί να γίνει σε πολλά σημεία του δικτύου

τα οποία όμως θα πρέπει να είναι ασφαλή.
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 7 Επίλογος – Συμπεράσματα

Τα  δίκτυα  ασύρματων  αισθητήρων  αποτελούν  ένα  σχετικά  νέο  και  διαρκώς

εξελισσόμενο πεδίο έρευνας για την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η χρήση τους σε

στρατιωτικές  αλλά  κυρίως  σε  πολιτικές,  αγροτικές,  περιβαλλοντικές  και  ιατρικές

εφαρμογές  δίνει  ισχυρό  ερέθισμα  για  την  διαρκή  εξέλιξη  τους.  Ο  ισχυρότερος

περιοριστικός παράγοντας στην χρήση των ασύρματων αισθητήρων είναι η ίδια η φύση

τους:  μικρές  ευαίσθητες  συσκευές  με  μικρές  υπολογιστικές  δυνατότητες  και  μικρή

εμβέλεια, με στόχο να διατηρηθεί πολύ χαμηλά η κατανάλωση ενέργειας τους, που είναι

και  το  κυριότερο  μέλημα  κατά  την  κατασκευή  και  χρήση  τους.  Η  τροφοδοσία  από

μπαταρίες,  οι  οποίες  δύσκολα  αντικαθίστανται  λόγω  των  τοποθεσιών  όπου

αναπτύσσονται τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων, απαιτεί την μέγιστη προσοχή κατά

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αισθητήρων σαν υλικά αλλά και όλων των μέσων

που χρησιμοποιούνται για την δικτύωση τους. Όλα τα πρωτόκολλα όλων των επιπέδων

είναι  ειδικά  μελετημένα  για  την  κατά  το  δυνατόν  ελάχιστη  και  ισορροπημένη

κατανάλωση ενέργειας αλλά και την συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου σε περίπτωση

που κάποιοι κόμβοι εξαντληθούν. 

Στόχος  των  ερευνών,  εκτός  από την βελτίωση  όλων  των  πόρων λογισμικού  για  την

χρήση και δικτύωση των αισθητήρων, θα πρέπει να είναι η υλικοτεχνική βελτίωση των

ίδιων των αισθητήρων. Μικροεπεξεργαστές και πομποδέκτες χαμηλότερης κατανάλωσης

θα αυξήσουν την διάρκεια ζωής των αισθητήρων και των δικτύων. Επίσης μεγάλο βάρος

πρέπει  να  δοθεί  στην  ανάπτυξη  καλύτερων  και  ισχυρότερων  μπαταριών  αλλά  και

μεθόδων  επαναφόρτισης  όπου  είναι  δυνατόν,  για  παράδειγμα  από  φωτοβολταϊκά

στοιχεία. Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν και την οικονομική κατασκευή των

αισθητήρων, διότι στις περισσότερες εφαρμογές απαιτείται μεγάλο πλήθος αισθητήρων

για την ανάπτυξη του δικτύου.

Ίσως  μια  ενδιαφέρουσα  πρόταση  θα  ήταν  η  χρήση,  σε  κάποιες  εφαρμογές  όπως  ο

ασύρματος αμπελώνας που περιγράφεται στην σελίδα 19, έξυπνων κινητών τηλεφώνων

(smartphones),  τα  οποία  έχουν  μεγάλη  επεξεργαστική  ισχύ  και  μνήμη,  σαν  κινητών

σταθμών βάσης για την συλλογή των δεδομένων των αισθητήρων.
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