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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις έχουν γίνει στο Διαδίκτυο των
Πραγμάτων, στο Υπολογιστικό Νέφος, στη κωδικοποίηση βίντεο, καθώς, και στις
κινητές συσκευές, οι οποίες βελτιώνουν την υγειονομική περίθαλψη. Αυτή η έρευνα,
παρέχει μια επισκόπηση αυτών των εξελίξεων. Επίσης, προτείνεται ένα σύστημα
επιτήρησης για διάχυτη παρακολούθηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το
οποίο βασίζεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η
τοπολογία πλέγματος, καθώς, παρέχει σημαντικά οφέλη. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται
πρωτόκολλα (όπως για παράδειγμα, το CoAP), για την συμπίεση και τη μεταφορά
δεδομένων, όπως επίσης,

χρησιμοποιείται και η Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση

Βίντεο (HEVC), για την συμπίεση και τη μεταφορά βίντεο. Η κωδικοποίηση HEVC
μπορεί να προσφέρει την ίδια ποιότητα βίντεο με το AVC (Advanced Video Coding),
στο μισό του ρυθμού μετάδοσης των bits. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες
Υπολογιστικού Νέφους, όπως η αποθήκευση και η παρακολούθηση των δεδομένων και
των βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, γίνεται μια συγκριτική ανάλυση, μεταξύ της
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και δύο άλλων προσεγγίσεων. Από την ανάλυση αυτή,
συμπεραίνεται ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος που προτάθηκε έχει κάποια
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις δύο άλλες παρόμοιες αρχιτεκτονικές. Επίσης, έγινε
μια ανάλυση του εύρους ζώνης και της ρυθμο-απόδοσης του δικτύου. Τα αποτελέσματα
είναι ενθαρρυντικά, καθώς, το εύρος ζώνης που απαιτείται για τη διαβίβαση των
δεδομένων και των βίντεο μειώνεται.
Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Υπολογιστικό Νέφος, Υγειονομική
Περίθαλψη, Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο, CoAP, Ασύρματα Δίκτυα
Αισθητήρων, 6LoWPAN, IPv6
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Abstract
The last few years, significant advances which improve healthcare have been
done in Internet of Things, in cloud computing, in video coding, and in mobile devices.
This research provides an overview of these advances. Also, an IoT-based surveillance
system for ubiquitous healthcare monitoring has been proposed. The system consists of
sensors, actuators, and cameras. Mesh topology was decided to be used as it provides
important advantages. Moreover, the Constrained Application Protocol (CoAP) is used
for the data compression and transferring, and the High-Efficiency Video Coding
(HEVC) is used for the video compression and transferring. The HEVC can deliver the
same video quality in half of the bit rate that the AVC can. Furthermore, cloud services
are provided, such as storage and real-time monitoring. Finally, a comparative analysis
between our proposed system architecture and two other approaches has been done.
From this analysis, it can be said that the system architecture has some benefits instead of
other similar architectures. Also, an analysis of the bandwidth and the network
throughput has been made. The results are significant since the bandwidth required for
the transmission of data and video is reduced.
Keywords: Internet οf Things, Cloud Computing, Healthcare, High-Efficiency Video
Coding, Constrained Application Protocol, Wireless Mesh Networks, 6LoWPAN, IPv6
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1 Εισαγωγή
Καθώς, οι ασύρματες τεχνολογίες, όπως, τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
(Wireless Sensors Networks, WSNs), και οι τεχνολογίες του Διαδικτύου εξελίσσονται,
μια νέα τεχνολογική τάση έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια. Η αυξανόμενη χρήση του
Διαδικτύου, από όλο και περισσότερους χρήστες, και οι εξελιγμένες τεχνολογίες
δικτύωσης, μας οδηγούν στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) [1].
Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια, με την άνθηση του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud
Computing, CC) και των κινητών συσκευών, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται νέα
τεχνολογικά επιτεύγματα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία, την επιστήμη,
και κυρίως, την ιατρική [2].

1.1 Πρόβλημα και σημαντικότητα του θέματος
Στον τομέα της υγείας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα, για τα
οποία έρχεται να δώσει λύση, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και οι νέες τεχνολογίες.
Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι:


Η

γήρανση

του

πληθυσμού

με

ταχύτατους

ρυθμούς,

λόγω

της

υπογεννητικότητας,


Τα χρόνια νοσήματα, λόγω της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού,



Η έλλειψη υγειονομικού προσωπικού και υγειονομικών υποδομών,



Η δύσκολη αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, όπως τροχαία
ατυχήματα, επείγουσα μαιευτική περίθαλψη κ.ο.κ.,



Το οργανωτικό πρόβλημα, αλλά, και η αλλοίωση της πληροφορίας.

Έτσι λοιπόν, η υγειονομική περίθαλψη, μέσω των νέων τεχνολογιών, περνάει από την
θεραπεία στην πρόληψη.
Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στον τομέα της υγείας, με την εξέλιξη των
τεχνολογιών και των υπηρεσιών, όλα τείνουν να αυτοματοποιηθούν. Πλέον, όλα τα
φυσικά αντικείμενα θα έχουν έξυπνους αισθητήρες (sensors) και ενεργοποιητές
(actuators) μικρού κόστους και μικρού μεγέθους, μέσω των οποίων θα μπορούμε να
συλλέγουμε πληροφορίες για αυτούς ή από αυτούς, σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες
μπορούν να επικοινωνούν, να αντιλαμβάνονται και να επεξεργάζονται δεδομένα, καθώς,
και να μετατρέπουν τα δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας, σε ψηφιακή (digital) μορφή. Οι

1

ενεργοποιητές (actuators) από την άλλη, μετατρέπουν τα φυσικά δεδομένα σε φυσικές
δράσεις [3].
Αντίθετα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, τα διάχυτα
δεδομένα ήρθαν για να μείνουν, και να βελτιώσουν τον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης, με πιο ακριβείς διαγνώσεις, με μικρότερες καθυστερήσεις για την θεραπεία
του ασθενή, και με λιγότερα εμπόδια για τους ασθενείς κατά τη λήψη της θεραπείας. Σε
αυτή την έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις, οι οποίες αυξάνονται στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης, προτείνεται μια αρχιτεκτονική, η οποία αποτελείται από
το συνδυασμό των νέων τεχνολογιών και τα οφέλη τους στον τομέα της υγείας.
Επιπλέον, γίνεται και μια συγκριτική ανάλυση της νέας αυτής αρχιτεκτονικής σε σχέση
με άλλες.

1.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να βοηθήσει την υγειονομική περίθαλψη,
έτσι ώστε, να γίνει πολύ πιο προσιτή και πολύ πιο γρήγορη για όλους και παντού. Με
αυτό τον τρόπο και με αισθητήρες, ενεργοποιητές, κάμερες υψηλής ευκρίνειας (High
Definition, HD), αλλά, και κάμερες βάθους, όλοι, αλλά ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και τα
άτομα με κινητικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα υγείας, μπορούν να επιβλέπονται
όσον αφορά την υγεία τους, αλλά, και να τους παρέχετε η ασφάλεια και η προστασία
από τους αρμόδιους ιατρούς και το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό.
Οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η κατανόηση των νέων τεχνολογιών,
που φέρνει η επανάσταση του Διαδικτύου, και η συνεισφορά τους, στη βελτίωση της
ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, στόχος είναι και η παρακίνηση του
πλήθους για ανάπτυξη νέων, καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών, έτσι ώστε, να κάνουμε
όλοι μαζί τον κόσμο καλύτερο και κυρίως την υγεία.

1.3 Δομή της διπλωματικής
Η δομή της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής:


Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας,
περιγράφοντας τις νέες τεχνολογίες, όπως το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», το
«Υπολογιστικό Νέφος», τα «Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων», καθώς, και οι πιο
πρόσφατες κωδικοποιήσεις βίντεο, οι οποίες αποτελούν τις κύριες τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται
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οι ορισμοί, τα χαρακτηριστικά, και τα θέματα ασφαλείας των τεχνολογιών που
αναφέραμε παραπάνω, αλλά, και η ενσωμάτωσή τους στον τομέα της υγείας.


Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική και γίνεται
ανάλυση του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την ενότητα,
παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος, η τοπολογία που επιλέχθηκε,
μια γενική επισκόπηση του συστήματος, ο συνδυασμός των τεχνολογιών, και η
ασφάλεια του συστήματος.



Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε αυτή την
ενότητα, γίνεται μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ του συστήματος που προτάθηκε
και δύο άλλων συστημάτων παρακολούθησης της υγείας ασθενών.



Στο Κεφάλαιο 5, το οποίο είναι το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής,
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας.
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2 Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»
Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things, IoT) είναι ένα σημαντικό
και επίκαιρο θέμα στη βιομηχανία της τεχνολογίας, και μπορούμε να πούμε ότι είναι η
εξέλιξη του Διαδικτύου, αλλά, και της υπολογιστικής, των πληροφοριών, και των
συστημάτων επικοινωνίας. Διανύουμε μια περίοδο στην οποία όλα τα αντικείμενα, τα
προϊόντα, οι αισθητήρες, οι υπηρεσίες, και τα διάφορα συστήματα, τείνουν να
δικτυωθούν, να αυτοματοποιηθούν και να προσφέρουν νέες δυνατότητες οι οποίες δεν
ήταν διαθέσιμες μέχρι τώρα, και η κορύφωση αυτής της προσπάθειας είναι το IoT το
οποίο είναι πολλά υποσχόμενο και θα μεταμορφώσει στην κυριολεξία πολλές πτυχές του
σημερινού τρόπου ζωής [4, 5].
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το όραμα του «έξυπνου σπιτιού» (Smart Home), το
οποίο θα μας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, και στο οποίο
κατευθυνόμαστε μέσω των δικτυωμένων συσκευών (Internet-enabled devices), των
συσκευών με δυνατότητα διαχείρισης της ενέργειας, και των συσκευών οικιακού
αυτοματισμού. Επιπλέον, η συνεργασία IoT συσκευών με ενσωματωμένους αισθητήρες
και ενεργοποιητές, συσκευών που φοριούνται (wearable devices), συσκευών υγείας με
δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, και συσκευών παρακολούθησης της υγείας,
μεταμορφώνουν τον τρόπο διανομής των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και
προσφέρουν στον τομέα της υγείας μια σειρά από καινοτομίες και εφαρμογές οι οποίες
θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής [4, 5].

Εικόνα 2-1: Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» [Πηγές Εικόνων - 1].
Από αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει εκτιμηθεί ότι περίπου 50
δισεκατομμύρια συσκευές θα είναι δικτυωμένες μέχρι το 2020. Η Cisco, για παράδειγμα,
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πιστεύει πως θα έχει συνδέσει στο Διαδίκτυο περισσότερες από 24 δισεκατομμύρια
συσκευές έως το 2019. Επίσης, η Morgan Stanley σχεδιάζει να έχει δικτυώσει 75
δισεκατομμύρια συσκευές έως το 2020 και η Huawei προβλέπει 100 δισεκατομμύρια IoT
συνδέσεις έως το 2025. Ενώ, η μεταβλητότητα των προβλέψεων καθιστά κάθε
συγκεκριμένο αριθμό αμφισβητήσιμο, συλλογικά αυτοί οι αριθμοί δίνουν μια εικόνα της
σημαντικής ανάπτυξης [4].
Η οικονομική ανάπτυξη των υπηρεσιών IoT, όπως αναφέρουν οι Ala Al-Fuqaha,
Mohsen Guizani, Mohammed Aledhari, και Moussa Ayyash, στην έρευνά τους [62],
είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις. Οι βιομηχανικές εφαρμογές και οι εφαρμογές
υγειονομικής περίθαλψης προβλέπεται ότι θα δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη οικονομική
επανάσταση, δημιουργώντας αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας κατά περίπου ένα με
τρία τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2025. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 22), παρατηρούμε, σύμφωνα με τους ερευνητές, τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των
εφαρμογών IoT στους διάφορους τομείς.

Εικόνα 2-2: Πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των εφαρμογών IoT [62].

2.1 Τι είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων;
Ο Βρετανός Kevin Ashton ήταν ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο
«Διαδίκτυο των Πραγμάτων» το 1999 έτσι ώστε να περιγράψει ένα σύστημα στο οποίο
τα φυσικά αντικείμενα συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω αισθητήρων. Ο K.Ashton με τον
5

όρο αυτό, ήθελε να τονίσει τη δύναμη της σύνδεσης των ετικετών Radio-Frequency
Identification (RFID), τις οποίες χρησιμοποιούσε προκειμένου να παρακολουθεί τα
εμπορεύματα χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Σήμερα, με τον όρο IoT
περιγράφουμε σενάρια στα οποία η σύνδεση στο Διαδίκτυο, και η υπολογιστική
ικανότητα, επεκτείνονται σε ένα πλήθος αντικειμένων, συσκευών, αισθητήρων, αλλά,
και καθημερινών ειδών [4].
Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» ορίζεται από τους ερευνητές στο «Ευρωπαϊκό
Ερευνητικό Σύμπλεγμα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων», ως «μια δυναμική
παγκόσμια υποδομή δικτύου, με αυτορυθμιζόμενα χαρακτηριστικά, βασισμένα στα
πρότυπα και στα διαλειτουργικά πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπου, τα φυσικά και
εικονικά ‘Πράγματα’, έχουν ταυτότητες (Identities, IDs), φυσικά χαρακτηριστικά,
εικονικές

προσωπικότητες,

χρησιμοποιούν

ευφυείς

διασυνδέσεις,

και

έχουν

ενσωματωθεί στο πλαίσιο του δικτύου πληροφόρησης» [5].
Από μια άλλη σκοπιά, το IoT μπορεί να οριστεί ως μια έννοια που
χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε την νέα εποχή του Διαδικτύου, όπου, το κάθε
φυσικό αντικείμενο θα διαθέτει μια μοναδική διεύθυνση, η οποία θα είναι η ταυτότητά
του, έτσι ώστε, να μπορεί να συνδεθεί και να επικοινωνεί στο Διαδίκτυο. Αυτή η
διεύθυνση δεν είναι άλλη από μια IPv6 διεύθυνση. Το πρωτόκολλο Internet Protocol
version 6 (IPv6) είναι η εξέλιξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας IPv4 πάνω στο οποίο
έχει χτιστεί ολόκληρο το Διαδίκτυο, και μπορεί να ‘φιλοξενήσει’ 2128 διευθύνσεις.

2.2 Μοντέλα επικοινωνίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Συσκευή» (Device-to-Device, D2D)
Το μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Συσκευή» (Device-to-Device, D2D)
είναι το πρώτο το οποίο παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα, και είναι αυτό κατά το
οποίο δύο ή περισσότερες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους και ανταλλάσουν δεδομένα,
χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ενδιάμεσου διακομιστή (server). Διάφοροι
τύποι δικτύων, όπως για παράδειγμα, τα IP δίκτυα, είναι αυτοί που δίνουν τη δυνατότητα
της επικοινωνίας και της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των συσκευών. Κάθε συσκευή
χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας για να επικοινωνήσει και να
ανταλλάξει δεδομένα.
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Εικόνα 2-2-1: Μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Συσκευή» [Πηγές Εικόνων 2].
Προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα (interoperability) αυτού
του μοντέλου δημιουργούνται, μιας και πολλά βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας αυτού
του μοντέλου δεν είναι συμβατά. Με αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής-χρήστης είναι
αναγκασμένος να επιλέξει μια συγκεκριμένη οικογένεια κατασκευαστών συσκευών που
χρησιμοποιεί ένα κοινό πρωτόκολλο, έτσι ώστε, να μην έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
Πολλοί ερευνητές και επιστήμονες, προσπαθούν να επιλύσουν αυτά τα θέματα
διαλειτουργικότητας.
Αυτό το μοντέλο επικοινωνίας χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, σε συστήματα
οικιακού αυτοματισμού, μιας και οι οικιακές συσκευές, όπως για παράδειγμα,
λαμπτήρες, θερμοστάτες, διακόπτες, και κλειδαριές, συνήθως, για την μεταξύ τους
επικοινωνία χρησιμοποιούν μικρά πακέτα δεδομένων και ο ρυθμός μετάδοσής τους είναι
χαμηλός [4].
Μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Νέφος» (Device-to-Cloud, D2C)
Το επόμενο μοντέλο επικοινωνίας που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα, είναι
το μοντέλο «Συσκευή προς Νέφος» (Device-to-Cloud) το οποίο περιγράφει την
απευθείας σύνδεση μιας IoT συσκευής με μια διαδικτυακή υπηρεσία νέφους (cloud
service), και έχει ως στόχο την ανταλλαγή δεδομένων, και τον έλεγχο της κυκλοφορίας
τους. Η επικοινωνία της συσκευής με το IP δίκτυο και κατ’ επέκταση με την υπηρεσία
νέφους γίνεται μέσω ενσύρματης σύνδεσης Ethernet ή μέσω ασύρματης σύνδεσης
(π.χ.Wi-Fi).
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Εικόνα 2-2-2: Μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Νέφος» [Πηγές Εικόνων – 3].
Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, έτσι και σε αυτό, κατά τη προσπάθεια
ενσωμάτωσης συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών, δημιουργούνται προκλήσεις
που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα. Συνηθίζεται, η συσκευή και η υπηρεσία
νέφους να ανήκουν στην ίδια οικογένεια κατασκευαστών, έτσι ώστε, να μην
δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Ο περιορισμός της χρήσης εναλλακτικών
παρόχων υπηρεσιών, συνήθως, το ονομάζουν «κλείδωμα στον κατασκευαστή» (vendor
lock-in) [4].
Μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Πύλη» (Device-to-Gateway, D2G)
Το μοντέλο επικοινωνίας αυτό, είναι το μοντέλο «Συσκευή προς Πύλη» (Deviceto-Gateway – D2G). Σε αυτό το μοντέλο μια IoT συσκευή επικοινωνεί και ανταλλάζει
δεδομένα με μια υπηρεσία νέφους, μέσω μιας ενδιάμεσης συσκευής που λειτουργεί ως
πύλη. Μια τέτοια πύλη, μπορεί να είναι μια έξυπνη κινητή συσκευή (smartphone) η
οποία μέσω μιας εφαρμογής, επικοινωνεί και ανταλλάζει μηνύματα με την υπηρεσία
νέφους. Επίσης, οι πύλες παρέχουν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, μετάφραση
πρωτοκόλλων και δεδομένων), και ασφάλεια.
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Εικόνα 2-2-3: Το μοντέλο επικοινωνίας «Συσκευή προς Πύλη» [Πηγές Εικόνων – 4].
Επιπλέον, η χρήση μιας ενδιάμεσης πύλης (gateway) επιλύει τις σοβαρές προκλήσεις της
δια-λειτουργικότητας μεταξύ των συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών [4].
Πολλές έρευνες γίνονται πάνω στα μοντέλα επικοινωνίας, όπως, αυτή των AmirMohammad Rahmani, Nanda Kumar Thanigaivelan, Tuan Nguyen Gia, Jose Granados,
Behailu Negash, Pasi Liljeberg, και Hannu Tenhunen, στην οποία παρουσίασαν μια
«Έξυπνη Πύλη για την ηλεκτρονική υγεία» (smart e-health gateway) [6]. Αυτή η έξυπνη
πύλη προσφέρει υπηρεσίες όπως, τοπική αποθήκευση (local storage) και επεξεργασία
των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, προσφέρει ενσωματωμένη εξόρυξη
δεδομένων (embedded data mining), και άλλες υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Μερικά
συστατικά μέρη που χρησιμοποιούνται για αυτό το σύστημα είναι τα Δίκτυα
Αισθητήρων Υγείας, οι οποίοι συλλαμβάνουν και μεταδίδουν τα σήματα μέσω
ασύρματης σύνδεσης (wireless) ή άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας στην έξυπνη πύλη
η οποία παρέχει ένα σημείο όπου το δίκτυο αισθητήρων επικοινωνεί με τον τοπικό
διακόπτη (switch). Δύο ακόμη συστατικά μέρη είναι ο τοπικός διακόπτης και η
πλατφόρμα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing platform). Σε αυτή την
πλατφόρμα περιλαμβάνονται, οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (broadcasting), οι
διακομιστές για τις αναλύσεις των ‘Μεγάλων Δεδομένων’ (Big Data), οι αποθήκες
δεδομένων, και οι Διαδικτυακοί Πελάτες (Web Clients).
Μοντέλο επικοινωνίας «Back-End Ανταλλαγής Δεδομένων» (Back-End DataSharing)
Το μοντέλο αυτό είναι το μοντέλο επικοινωνίας που ‘ζει στο πίσω μέρος όπου
γίνεται η συλλογή και ο διαμοιρασμός των δεδομένων’ (Back End Data-Sharing). Σε
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αυτό το μοντέλο, γίνεται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από μια υπηρεσία
νέφους, σε συνδυασμό με δεδομένα από άλλες πηγές [4].

2.3 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Πλέον, οι άνθρωποι στη καθημερινή τους ζωή, έρχονται σε επαφή με αμέτρητες
συσκευές, και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα, η δικτύωση των οποίων μας οδηγεί στο
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, δηλαδή σε δια-δικτυωμένες συσκευές οι οποίες θα
διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Η νέα αυτή τεχνολογική τάση, συνοδεύεται από
αμέτρητες προσδοκίες ανάπτυξης και βελτίωσης σε όλους τους τομείς, και κυρίως στον
τομέα της υγείας, αλλά επίσης, συνοδεύεται και από ανησυχία για θέματα ασφαλείας και
παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Ένα μέρος της ευθύνης οφείλεται στην
πολυπλοκότητα των νέων αυτών τεχνολογιών.
Τα κυριότερα προβλήματα σχετίζονται με υπηρεσίες ασφαλείας, όπως η
ιδιωτικότητα (privacy), η πιστοποίηση της ταυτότητας (authentication), η ακεραιότητα
των δεδομένων (data integrity), και η εμπιστευτικότητα (confidentiality), αλλά, και
πολλές άλλες. Οι λόγοι για τους οποίους αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα είναι
πρώτα από όλα ότι, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων επεκτείνεται μέσω του Διαδικτύου
που γνωρίζουμε όλοι ή μέσω κινητών δικτύων και δικτύων αισθητήρων. Δεύτερον, όλα
τα αντικείμενα όπως είπαμε και πριν θα είναι συνδεδεμένα με αυτό το Διαδίκτυο, και
τέλος, η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των αντικειμένων. Επιπλέον, ένας ακόμη
λόγος, είναι η χαμηλή ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να «σηκώσει» τους περίπλοκους
μηχανισμούς ασφαλείας, όπως είναι οι διάφοροι μηχανισμοί κρυπτογράφησης.
Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε σύντομα μερικά από τα προβλήματα που αναφέραμε πιο
πάνω [7]:


η πιστοποίηση της ταυτότητας αποτελεί ένα δύσκολο έργο στο IoT, καθώς,
απαιτεί τις απαραίτητες υποδομές πιστοποίησης, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες.
Επιπλέον, συγκρίνοντας τα αντικείμενα με τις επικοινωνίες και τις διάφορες
υπολογιστικές συσκευές καταλαβαίνουμε ότι έχουν σπάνιους πόρους. Επίσης,
καμία από τις υπάρχουσες λύσεις δεν μπορεί να βοηθήσει για την αντιμετώπιση
επιθέσεων «Man-in-the-middle».



η ακεραιότητα των δεδομένων είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που
έχουν μελετηθεί και μελετούνται ακόμα από ερευνητές. Για την επίλυση αυτών
των προβλημάτων ασφαλείας, θα πρέπει να παρέχεται κάποιου είδους εγγύηση,
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τέτοια ώστε, να μην μπορεί ένας τρίτος κακόβουλος χρήστης να τροποποιήσει τα
δεδομένα, όταν αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε έναν κόμβο ή όταν αυτά
διασχίζουν το δίκτυο.
Έτσι λοιπόν, οι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούνε στα προβλήματα των
υπηρεσιών ασφαλείας. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις αρχιτεκτονικών ασφαλείας από
ερευνητές, όπως είναι αυτή των Liang Zhou και Han-Chieh Chao [8], οι οποίοι
παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική ασφαλείας «ενημερωμένων πολυμέσων» (mediaaware) που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πολυμέσων στους χρήστες,
οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Αυτή η αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε για να
καταστήσει ευκολότερες τις διαφορετικές υπηρεσίες πολυμέσων σε IoT περιβάλλοντα.
Τέλος, οφείλουμε να πούμε πως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων δεν καλείται να
σηκώσει μόνο του, το βάρος της ασφάλειας των δεδομένων, και της προσωπικής ζωής
των χρηστών. Το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing), τα Ασύρματα Δίκτυα
Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks), και οι νέες τεχνολογίες θα μοιραστούν τις
απαιτήσεις ασφαλείας και θα συνεισφέρουν όλες με τον τρόπο τους, έτσι ώστε, να
καταστεί το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, πιο
ασφαλές μιας και τα προβλήματα ασφαλείας θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

2.4 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στον τομέα της Υγείας
Η ικανότητα των αντικειμένων να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά, και με τον
άνθρωπο και το Διαδίκτυο, θα επηρεάσει τον τομέα της υγείας, και κυρίως, την
υγειονομική περίθαλψη. «Το πιο καταπληκτικό αντικείμενο του Διαδικτύου των
Πραγμάτων είναι ένας κόμβος αισθητήρα, δηλαδή ένας Αισθητήρας Διαδικτύου ( Web
Sensor, WS)» [9].
Οι σημερινές τάσεις στον τομέα της υγείας, μπορούν να ταξινομηθούν με
πολλούς τρόπους, ανάλογα, με την οπτική γωνία της τεχνολογίας, τη λειτουργικότητα,
και τα οφέλη. Υπάρχει μια τάση για τη σύγκλιση των καταναλωτικών και ιατρικών
συσκευών. Τα πιο πρόσφατα smartphones για παράδειγμα,

έχουν εγκατεστημένους

αισθητήρες υγείας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην «κινητή υγεία» (mobile health), η
οποία ορίζεται κατά αυτό τον τρόπο λόγω της χρήσης των κινητών και ασύρματων
τεχνολογιών για την άσκηση της ιατρικής και της παρακολούθησης της δημόσιας υγείας,
να μειώνει τα ιατρικά λάθη καθώς, με τη χρήση των αισθητήρων και των εφαρμογών
της κινητής υγείας (m-health), έχουμε [3]:
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την έγκαιρη (απευθείας) πληροφόρηση για τη κατάσταση της υγείας μας,



την έγκαιρη ενημέρωση του ιατρού-νοσηλευτή για τη κατάστασή μας,



την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση του ασθενή,



την έγκαιρη ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού για έκτακτες ανάγκες, με
στόχο την σωστή και γρήγορη προετοιμασία τους για το περιστατικό,



την απευθείας συνομιλία του ασθενή και του ιατρού, έτσι ώστε να μην υπάρχει
αλλοίωση της πληροφορίας παίζοντας το «σπασμένο τηλέφωνο»,



την καλύτερη οργάνωση των αρχείων τον ιατρών, έτσι ώστε, να μην γίνεται
αλλοίωση της πληροφορίας με το πέρασμα του χρόνου.

Οι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στον τομέα της υγείας, μπορούν να
ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τη λειτουργικότητά τους [3]:


Εντοπισμός των αντικειμένων και των ανθρώπων,



Προσδιορισμός και επαλήθευση ταυτότητας,



Αυτόματη συλλογή δεδομένων και αισθήσεων.

Στον 21ο αιώνα που διανύουμε, στον τομέα της υγείας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, όλα
τείνουν να αυτοματοποιηθούν, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση,
παρακολούθηση και περίθαλψη του ασθενή, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και
προετοιμασία του ιατρού, αλλά και τα καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα που θα
φέρουν οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Εικόνα 2-4: Το IoT στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης [Πηγές Εικόνων - 5].
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Πολλές έρευνες που μελετήσαμε, και πάνω στις οποίες βασίζεται και η έρευνα
αυτή, προσπαθούν να βρουν λύσεις, έτσι ώστε, η υγειονομική περίθαλψη να γίνει πιο
προσιτή, πιο λειτουργική, και πιο αξιόπιστη για όλους. Για παράδειγμα, οι ερευνητές
στην έρευνά τους [10], παρουσιάζουν την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική του
προτεινόμενου συστήματός τους. Το σύστημα αυτό είναι επεκτάσιμο και έχει ανοχή σε
σφάλματα, έτσι ώστε, οι κόμβοι αισθητήρων να διατηρούν τη σύνδεση μεταξύ τους. Μια
άλλη προσέγγιση [11], σχετίζεται με «ένα σύστημα διάχυτης υγειονομικής περίθαλψης»
(“an IoT-based pervasive healthcare system”) το οποίο παρέχει στους ασθενείς μια
φυσιολογική ζωή, χωρίς ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για την παρακολούθηση της
υγείας τους. Επίσης, παρέχει ακριβή ιατρικά δεδομένα και ένα σύστημα συναγερμού για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δύο συστήματα έχουν εφαρμοστεί σε αυτή την έρευνα,
για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών, ένα ασύρματο δίκτυο
αισθητήρων το οποίο είναι βασισμένο στη χαμηλής ενέργειας τεχνολογία ZigBee την
οποία θα δούμε σε επόμενη ενότητα, και ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων το οποίο
είναι βασισμένο στο IP (Internet Protocol), και το οποίο χρησιμοποιεί Wi-Fi. Επιπλέον,
παρουσιάζεται σε μία ακόμη έρευνα [12], η εφαρμογή ενός «ευφυούς συστήματος για τα
νοσοκομεία» (Smart Hospital System, SHS), μέσω των οποίων οι ασθενείς, οι κλινικοί
γιατροί, και ο εξοπλισμός στα νοσοκομεία, θα μπορεί να παρατηρηθεί και να ελεγχθεί.
Αυτό

το

σύστημα

χρησιμοποιεί

την

τεχνολογία

“RFID”

(Radio

Frequency

Identification), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα
(smartphones), όπου όλα αυτά είναι διαλειτουργικά μέσω της υποδομής του
πρωτοκόλλου CoAP (Constrained Application Protocol), μέσω του προτύπου
6LoWPAN, και μέσω του REST (Representational State Transfer). Επίσης, αυτό το
σύστημα με τη χρήση RFID αισθητήρων οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στους κόμβους,
συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση του νοσοκομείου, και
την κατάσταση της υγείας των ασθενών. Γενικά, μπορούμε να πούμε πως το σύστημα
αυτό, αναγνωρίζει τους ασθενείς και την κατάστασή τους, προσδιορίζει την ακριβή
τοποθεσία τους, και αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμα παραπέρα,
πέντε έρευνες για συστήματα παρακολούθησης της υγείας ηλικιωμένων ασθενών τα
οποία μελετήθηκαν, βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Η πρώτη [13]
αναφέρεται σε ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί διάφορους αισθητήρες για την
ανίχνευση επικίνδυνων για την υγεία του ασθενή καταστάσεων. Πιο αναλυτικά, το
σύστημα παρακολούθησης των ασθενών αποτελείται από κάμερες (vision-based
13

cameras), αισθητήρες βάθους (depth sensors) και μικρόφωνα χρησιμοποιώντας Wi-Fi,
Bluetooth,

GPS

δίκτυα,

επιταχυνσιόμετρα

(accelerometers),

και

συγχώνευση

αισθητήρων (sensors fusion) για τον συνδυασμό των ληφθέντων δεδομένων και για να
κάνουν καλύτερη διάγνωση. Η δεύτερη [14], αναφέρεται πάλι, σε ένα σύστημα
παρακολούθησης της υγείας ηλικιωμένων ατόμων το οποίο οι ερευνητές το ονόμασαν
«H3IoT» (Home Health Hub Internet of Things). Το σύστημα αυτό είναι μια πέντε
επιπέδων αρχιτεκτονική υποδομής, που περιέχει τα κανάλια επικοινωνίας, έναν
μικροελεγκτή, μια πύλη για το Διαδίκτυο, και διασύνδεση και εξάρτηση των βιοαισθητήρων και των εφαρμογών. Η τρίτη έρευνα [15], αναφέρεται σε ένα σύστημα
απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο
CoAP (Constrained Application Protocol) το οποίο παρέχει αποτελεσματικά δεδομένα
υγειονομικής περίθαλψης στους διακομιστές. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει την
κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων όπου και αν βρίσκονται. Η τέταρτη έρευνα [16],
αναφέρεται σε ένα σύστημα για την ανίχνευση πτώσης του ηλικιωμένου ατόμου. Στο
σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται ένας συνδυασμός διαφορετικών αισθητήρων για την
ανίχνευση της πτώσης, πλακέτες

(boards) ‘Arduino’ για την ανίχνευση γεγονότων

πτώσης, και ένα ζεύγος πομπού RF και δέκτη για την ασύρματη επικοινωνία, αλλά, και
ένα μήνυμα SMS που αποστέλλεται μέσω ενός GSM δικτύου, για μια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που έχει εντοπιστεί. Η πέμπτη έρευνα [17], αναφέρεται σε ήδη
υπάρχοντα και βασισμένα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων συστήματα παρακολούθησης
της υγείας, και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, από την οπτική
γωνία των παραμέτρων υγείας, των υποδομών υγείας, των ασύρματων επικοινωνιών, και
των θεμάτων ασφαλείας.
Επιπλέον, σε μια ακόμα έρευνα που μελετήθηκε [1], παρουσιάζεται η εφαρμογή
μιας αποτελεσματικής, χαμηλού κόστους, και ευέλικτης μεθόδου η οποία αποτελείται
από μηχανισμούς συνδεσιμότητας, για τη δικτύωση ενός 802.15.4 με ένα IP δίκτυο, και
κατ’ επέκταση, για την εφαρμογή ενός οικιακού συστήματος παρακολούθησης. Σε
ακόμα μία έρευνα [18], παρουσιάζεται μια συσκευή για τον υπολογισμό των επιπέδων
της γλυκόζης στο αίμα. Το σύστημα αυτό, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο «XMPP»
(Extensible Messaging and Presence Protocol) για την ανταλλαγή μηνυμάτων, και μια
υποδομή ενός ελεγκτή επικοινωνίας εφαρμογής (Controller Application Communication,
CAC).
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Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι τα οφέλη που παρέχονται από τις νέες
τεχνολογίες (όπως, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων), αλλά, και τις εφαρμογές τους είναι
πολλά, και αυτά θα τα δούμε ακόμα πιο αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.
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3 Το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing)
Με τις εξελίξεις των τεχνολογιών δικτύωσης μια νέα αναπτυσσόμενη τάση
γεννήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών για διαχείριση, αποθήκευση, και
πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές τους τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε
κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία εκτός του υπολογιστή τους, στην οποία αποκτούν
πρόσβαση μέσω κάποιας υπηρεσίας του Διαδικτύου από οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμη
μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αυτή η νέα τάση ονομάζεται «Υπολογιστικό Νέφος»
(Cloud Computing, CC) ή όπως το ονομάζουν οι απλοί χρήστες «Σύννεφο» ή πιο απλά
«Νέφος». Το Υπολογιστικό Νέφος αναφέρεται στην παράδοση των υπολογιστικών
πόρων στο Διαδίκτυο.

Εικόνα 3: Το Υπολογιστικό Νέφος [Πηγές Εικόνων - 6].
Το «Υπολογιστικό Νέφος» (Cloud Computing, CC) σύμφωνα με τους ερευνητές
ορίζεται ως «ένα νέο πεδίο πληροφορικής, που παρέχει νέες προοπτικές σε τεχνολογίες
δικτύωσης και θέτει ζητήματα στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
υπαρχόντων δικτύων και κέντρων δεδομένων» [5]. Σύμφωνα με το US National Institute
for Standards and Technology (NIST), το Υπολογιστικό Νέφος είναι «ένα μοντέλο που
δίνει τη δυνατότητα της συνεχούς, εύκολης και υψηλών απαιτήσεων πρόσβασης σε μια
κοινόχρηστη συλλογή ρυθμιζόμενων υπολογιστικών πόρων, οι οποίοι τροφοδοτούνται
και απελευθερώνονται με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης και αλληλεπίδρασης
παροχής υπηρεσιών» [19].
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέφους.
Ένα από αυτά είναι η ευρεία πρόσβαση σε ένα δίκτυο, όπου οι υπηρεσίες προσφέρονται
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μέσω παρόχων υπηρεσιών ιδιωτικών δικτύων ή μέσω του Διαδικτύου. Επίσης,
χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι οι χρήστες του νέφους μπορούν να
διαχειρίζονται τους υπολογιστικούς πόρους τους, τους οποίους έχουν αποθηκευμένους
στο «σύννεφο», οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση. Επίσης, οι
υπηρεσίες διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους, και χρεώνονται στον χρήστη
αναλόγως [20].

3.1 Τι είναι το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος;
Το «Κινητό Υπολογιστικό Νέφος» (Mobile Cloud Computing, MCC) είναι ο
συνδυασμός του Υπολογιστικού Νέφους (CC), των φορητών υπολογιστών και των
ασύρματων δικτύων. Οι δυνατότητες των κινητών συσκευών έχουν βελτιωθεί πολύ
γρήγορα όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ, την αποθήκευση, τη δυνατότητα
υποστήριξης, και την ανάπτυξη εφαρμογών [21].

Εικόνα 3-1. Το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος [21].
Το MCC αναφέρεται σε μια υποδομή (infrastructure), που τόσο η αποθήκευση
των δεδομένων, όσο και η επεξεργασία τους, πραγματοποιούνται εκτός της κινητής
συσκευής από την οποία ξεκίνησε η αίτηση. Επιπλέον, μια κινητή οντότητα δεν
περιορίζεται μόνο σε μια κινητή συσκευή, αλλά περιλαμβάνει τους πόρους του
υπολογιστικού νέφους, τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τους χρήστες [21, 22].

3.2 Υπηρεσίες στο Υπολογιστικό Νέφος
Σε γενικές γραμμές οι πάροχοι του υπολογιστικού νέφους (cloud computing)
προσφέρουν τρία είδη υπηρεσιών [20, 25]:
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το «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service – SaaS), η οποία, μπορούμε
να πούμε ότι, είναι η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες, έτσι ώστε, να
μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που διατίθενται στο υπολογιστικό
νέφος. Μερικά παραδείγματα της υπηρεσίας SaaS, είναι οι εφαρμογές Google
Apps, Facebook, και YouTube.



τη «Πλατφόρμα ως υπηρεσία» (Platform as a Service – PaaS), η οποία, είναι μια
υπολογιστική πλατφόρμα που παρέχεται στους χρήστες, ως υπηρεσία και
επιπλέον, τους παρέχει μια υποδομή με ένα υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης,
προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν τις εφαρμογές του
υπολογιστικού νέφους. Ένα παράδειγμα μιας υπηρεσίας PaaS είναι η “Google
AppEngine”, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να κάνουν χρήση
ορισμένων εργαλείων και βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούνται σε δια-δικτυακές
εφαρμογές της Google, με σκοπό τη δημιουργία των δικών της προσαρμοσμένων
εφαρμογών, και κατ’ επέκταση, τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας
εφαρμογών.



την «Υποδομή ως υπηρεσία» (Infrastructure as a Service - IaaS), η οποία
μεταφέρει εικονικές μηχανές και εξαρτήματα δικτυακής αποθήκευσης, από το
ιδιωτικό περιβάλλον, στο υπολογιστικό νέφος, και οι διαδικασίες γίνονται με
ταχύτατους ρυθμούς. Κύριος στόχος της, είναι να κάνει τους πόρους, όπως
διακομιστές δικτύου και αποθήκευσης, πιο εύκολα προσβάσιμους από τις
εφαρμογές και τα λειτουργικά συστήματα. Χρησιμεύει, ως το στρώμα θεμέλιο
για τα άλλα μοντέλα παροχής υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, η έλλειψη ασφάλειας σε
αυτό το επίπεδο θα επηρεάσει σίγουρα και τα άλλα μοντέλα παράδοσης (SaaS
και PaaS) διότι είναι χτισμένα πάνω σε αυτό το επίπεδο. Ένα παράδειγμα της
υπηρεσίας IaaS είναι η Amazon, η οποία παρέχει στους πελάτες της, τη
δυνατότητα της δυναμικής παροχής νέων εικονικών μηχανών για το
υπολογιστικό νέφος που παρέχει η Amazon, χρησιμοποιώντας πρότυπα
διαμόρφωσης, τα οποία έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις.
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Εικόνα 3-2: Illustration of the cloud computing architecture [21].
Ανεξάρτητα από τα μοντέλα υπηρεσίας, έχουμε και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης [21]:


Το «Δημόσιο Νέφος» (Public Cloud) του οποίου η υποδομή έχει ρυθμιστεί έτσι
ώστε, να είναι προσβάσιμη από το ευρύ κοινό ή από μεγάλες ομάδες της
βιομηχανίας. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιείται δημόσια και έτσι
περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα και άλλα είδη οργανισμών. Τα δημόσια νέφη τα
διαχειρίζονται γενικά τρίτοι ή προμηθευτές μέσω του Διαδικτύου.



Το «Ιδιωτικό Νέφος» (Private Cloud) όπου η υποδομή του είναι επαρκής για μια
εννιαία οργάνωση. Διοικείται από τον οργανισμό ή από τρίτους. Αυτό το
υπολογιστικό νέφος που έχει συσταθεί, είναι εξ’ ολοκλήρου ιδιοκτησία της
οργάνωσης, και εξυπηρετεί τις δικές της ανάγκες. Επίσης, αναφέρεται ως
εσωτερικό νέφος και συνήθως καθορίζεται από την δική του υπηρεσία
πληροφορικής.



Το «Εικονικό Ιδιωτικό Νέφος ή Κοινωνία Νέφους» (Virtual Private Cloud or
Cloud Community). Γενικά, η τοπική υποδομή είναι επαρκής για τη λειτουργία
των συστημάτων νέφους. Τα κοινοτικά νέφη θεωρούνται ευεργετικά σε
συγκεκριμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αποτελεί μια εναλλακτική λύση
για την αντιμετώπιση των περιορισμών, τόσο των δημοσίων όσο και των
ιδιωτικών νεφών.



Το «Υβριδικό Νέφος» (Hybrid Cloud) το οποίο είναι συνδυασμός δύο ή
περισσότερων νεφών (public, private, or community). Καθιστά την υποδομή του
νέφους, αλλά και κάθε νέφος παραμένει ως μια μοναδική οντότητα.
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3.3 Οφέλη από το Υπολογιστικό Νέφος
Το υπολογιστικό νέφος, παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα, ορισμένα από τα οποία,
είναι η επεκτασιμότητα (scalability), η ανθεκτικότητα, η ευελιξία (flexibility), η
αποτελεσματικότητα (efficiency), η αξιοπιστία (reliability), το χαμηλό κόστος (low cost),
και η αύξηση του χώρου αποθήκευσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι πάροχοι του υπολογιστικού νέφους παρέχουν τεράστιες
υποδομές αποθήκευσης, πράγμα που σημαίνει ότι η αποθήκευση και η διαχείριση των
μεγάλων όγκων δεδομένων των χρηστών έγινε πλέον πραγματικότητα.

Εικόνα 3-3. Το πλεονέκτημα της αποθήκευσης στο νέφος [Πηγές Εικόνων - 7].
Επίσης, το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρονται από το νέφος, καθορίζεται
από ένα μοντέλο, το οποίο αναφέρεται ως «πληρωμή ανά χρήση» (pay per usage).
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ένας χρήστης του νέφους έχει μεγαλύτερο οικονομικό
όφελος από ότι έχει με τη μη χρήση του. Δηλαδή, το κόστος της χρήσης των υπηρεσιών
του νέφους είναι μικρότερο σε σχέση με το κόστος της αγοράς υλικών (hardware) και
λογισμικού (software) για την εξασφάλιση του αντίστοιχου χώρου και των αντίστοιχων
υπηρεσιών στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη [23, 25].
Από την πλευρά του χρήστη, το νέφος θεωρείται αξιόπιστο όσον αφορά την
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, αρχεία, και εφαρμογές, μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, η
επεκτασιμότητα, η οποία θεωρείται και αυτή με τη σειρά της, πλεονέκτημα που
προσφέρει το υπολογιστικό νέφος, είναι η ικανότητα διαχείρισης που διαθέτει το νέφος
για θέματα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Οι δυνατότητες διαχείρισης των
υπολογιστικών πόρων αυτών καθιστούν το νέφος αποτελεσματικό στην ανάπτυξη νέων
προϊόντων και καινοτόμων ιδεών. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα δεδομένα δεν είναι
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εύκολο να χαθούν προσθέτει άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα του υπολογιστικού
νέφους, έναντι, των άλλων τοπικών και προσωπικών υπηρεσιών, και προϊόντων υλικού
και λογισμικού [24, 25].
Επιπρόσθετα, η ευελιξία του υπολογιστικού νέφους στην αγορά, δηλαδή, η
προσαρμογή του νέφους στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες, αλλά, και η
αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων που το διακρίνει, αποτελούν εξίσου
σημαντικά πλεονεκτήματά του [20, 25].
Ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα οφέλη, αποτελεί η προστασία των
προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι ένα από τα οφέλη που παρέχουν οι πάροχοι του
νέφους. Αυτό το θέμα θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα, όπου θα δούμε τις αδυναμίες
και την ασφάλεια στο υπολογιστικό νέφος.

3.4 Ασφάλεια και αδυναμίες στο Υπολογιστικό Νέφος
Το Υπολογιστικό Νέφος, και κυρίως, το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος, παρά τα
πιθανά οφέλη που προσφέρουν και το γεγονός ότι, έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο των
υπολογιστών και των κινητών συσκευών, δημιουργούν ένα ερωτηματικό, αλλά, και
προβληματισμό, όσον αφορά, την ασφάλεια των δεδομένων, την απώλεια ελέγχου στα
δεδομένα, και την ασφάλεια του χρήστη στο κινητό δίκτυο (mobile network). Η
εμπιστευτικότητα (confidentiality), η ακεραιότητα των δεδομένων (data integrity), η
διαθεσιμότητα (availability), η ανθεκτικότητα, και η ιδιωτική ζωή είναι μερικές από τις
ανησυχίες, τόσο των παρόχων των υπηρεσιών νέφους, όσο και των χρηστών. Τα
παραπάνω προβλήματα, οδηγούν σε ζητήματα ασφαλείας στην υποδομή (infrastructure),
στον έλεγχο πρόσβασης (control access), στη διαχείριση της ταυτότητας (identity
management), και στον έλεγχο της ακεραιότητας (integrity control) [26].

Εικόνα 3-4. Η ασφάλεια στο υπολογιστικό νέφος [8].
21

Το υπολογιστικό νέφος, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ενότητες,
είναι μια υπηρεσία, η οποία είναι προσβάσιμη και εξ’ αποστάσεως. Για τον λόγο αυτό, η
σχέση μεταξύ του παρόχου των υπηρεσιών και του χρήστη δεν είναι πάντα επαρκώς
προστατευμένη. Οι υποκλοπές και οι επιθέσεις «Άρνησης Υπηρεσιών» (Denial of
Service, DoS), είναι μερικά από τα προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν και
απειλούν τη μεταφορά των δεδομένων. Γενικότερα, το υπολογιστικό νέφος είναι
ευάλωτο σε πολλές απειλές που αφορούν κυρίως, τα επίπεδα υποδομής, δικτύου, και
εφαρμογής [27].
Μια λύση για τα διάφορα προβλήματα, μερικά από τα οποία αναφέρθηκαν
παραπάνω, προτάθηκε από τους Jenish Shah, Kushal Patel, και Hardik Patel στην έρευνά
τους [27]. Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πάροχοι του υπολογιστικού
νέφους, παίρνουν μέτρα ασφαλείας ανάλογα με την αρχιτεκτονική και την προσφορά του
νέφους. Για παράδειγμα, η «salesForce.com» χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ασφαλείας,
κατά τον οποίο, για να αποδείξει την ταυτότητά του και να αποκτήσει πρόσβαση στην
πλατφόρμα (cloud platform) ο πελάτης, θα πρέπει κατά τη στιγμή της σύνδεσης, να
εισάγει έναν εξουσιοδοτημένο κωδικό ασφαλείας για την συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Στο «σύννεφο» οι παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης των κινδύνων δεν είναι
εφικτοί. Ο έλεγχος των δεδομένων είναι δουλειά των παρόχων των υπηρεσιών νέφους
και για αυτόν τον λόγο τα προβλήματα αυτά, και η διαχείρισή τους είναι διαμοιρασμένα
στο χρήστη, στον πάροχο του νέφους, και κατ’ επέκταση στον πάροχο του Διαδικτύου
(Internet Service Provider, ISP). Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, το νέφος
υποστηρίζεται από την ασφαλή χρήση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το οποίο
προστατεύεται από ιούς και επιθέσεις DoS.
Συμπερασματικά, όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας και τις αδυναμίες του
υπολογιστικού νέφους, μπορούμε να σημειώσουμε πως εφόσον το νέφος παρέχει
υπολογιστική και χώρο αποθήκευσης, τότε η ασφάλεια και η αξιοπιστία πρέπει να
βελτιωθούν. Δηλαδή, οι κακόβουλες προσπάθειες για πρόσβαση στα προσωπικά
δεδομένα των χρηστών και οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών πρέπει να ανιχνεύονται και
να αντιμετωπίζονται, μιας, και το «σύννεφο» είναι μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες
και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες [23].
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3.5 Το Υπολογιστικό Νέφος στον τομέα της Υγείας
Το Υπολογιστικό Νέφος στον τομέα της υγείας, και πιο συγκεκριμένα, της
υγειονομικής περίθαλψης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων περίθαλψης
και παρακολούθησης της υγείας των ασθενών. Τα δεδομένα της υγείας εισέρχονται,
κατά αυτό τον τρόπο, σε μια νέα εποχή.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, λοιπόν, οι νέες τεχνολογίες και το cloud
computing, ενσωματώνονται σε συστήματα παρακολούθησης της υγείας ασθενών με
σκοπό να εξελίξουν τους τρόπους υγειονομικής περίθαλψης που υπήρχαν μέχρι τώρα,
και να τους κάνουν πιο οικονομικούς, πιο ακριβής, και πιο ασφαλής. Πολλοί είναι οι
ερευνητές, οι οποίοι συνδυάζουν τις νέες τεχνολογίες με το υπολογιστικό νέφος, και θα
γίνουν ακόμα περισσότεροι, καθώς, το υπολογιστικό νέφος είναι μία από τις πιο
διαδεδομένες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν ευρέως τα επόμενα χρόνια.

Εικόνα 3-5. Το Υπολογιστικό Νέφος στον τομέα της υγείας [Πηγές Εικόνων - 9].
Αρκετά τέτοια συστήματα, τα οποία συνδυάζουν τις νέες τεχνολογίες με το νέφος
μελετήθηκαν στην εργασία αυτή και θα δούμε μερικά παραδείγματα παρακάτω. Ένα
παράδειγμα, είναι μια αρχιτεκτονική ενός ευφυούς συστήματος παρακολούθησης για το
σπίτι (“Smart Home”), η οποία ενσωματώνει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, με τις
υπηρεσίες του Υπολογιστικού Νέφους και παρουσιάζεται στην έρευνα [28] των Moataz
Soliman, Tobi Abiodun, Tarek Hamouda, Jiehan Zhou, και Chung-Horng Lung. Η
μέτρηση των συνθηκών του σπιτιού, η δυνατότητα παρακολούθησης των συσκευών, και
ο έλεγχος της πρόσβασης στο σπίτι, είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται
από τις νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου και το υπολογιστικό νέφος.
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Μια άλλη έρευνα [29], παρουσιάζει μια πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και το υπολογιστικό νέφος, για τη διαχείριση των
αισθητήρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την περίθαλψη της υγείας του ασθενή, και
των κινητών τηλεφώνων. Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των αισθητήρων και της
εφαρμογής νέφους, όπως, και η επεκτασιμότητα των αποθηκευμένων δεδομένων, είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης.
Σε μια ακόμα έρευνα [30], οι ερευνητές Maria Fazio και Antonio Puliafito,
παρουσιάζουν δύο στρατηγικά μοντέλα για την ανίχνευση των πόρων, τα οποία
παρέχονται ως υπηρεσία, καθώς, και μια υποδομή νέφους, την οποία ονόμασαν
“Cloud4Sens”. Αυτή η υποδομή εκμεταλλεύεται τεχνολογίες νέφους, για την απόκτηση,
την ενσωμάτωση, και τη διαχείριση των ετερογενών πόρων αίσθησης (heterogeneous
sensing) και των κινητών πόρων που διατίθενται από διάφορες υποδομές
παρακολούθησης. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών (Quality of Service) και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους χρήστες. Το
σύστημα αυτό, δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει το είδος της υπηρεσίας που
χρειάζεται. Η Cloud4Sens υποδομή, συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες από
διαφορετικούς τύπους συσκευών αισθητήρων και δικτύων αισθητήρων (sensor
networks). Μπορούμε να πούμε ότι η υποδομή αυτή προσφέρει διαλειτουργικότητα
(interoperability),

καθώς,

γίνεται

εκμετάλλευση

διαφορετικών

τεχνολογιών

επικοινωνίας, όπως, ZigBee, Wi-Fi, Ethernet, 6LoWPAN, και πολλές άλλες τις οποίες θα
δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω.
Επιπλέον, μελετήσαμε την αρχιτεκτονική, την οποία προτείνανε οι ερευνητές
Yuichi Igarashi, Matti Hiltunen, Kaustubh Joshi, και Richard Schlichting στην έρευνά
τους [31], και την οποία ονομάσανε “Cloud-Enhanced Home Controller (CEHC)”. Αυτή
η αρχιτεκτονική αποτελείται αρχικά, από ένα στοιχείο του ελεγκτή του σπιτιού (home
controller element, HE), στον οποίο συνδέονται οι συσκευές και κατ’ επέκταση
«τρέχουν» οι εφαρμογές. Στη συνέχεια, έχουμε ένα στοιχείο του υπολογιστικού νέφους
(cloud element, CE), το οποίο αυξάνει τις δυνατότητες του HE, και το οποίο έχει την
ικανότητα της εκτέλεσης εφαρμογών. Ένα από τα οφέλη αυτής της αρχιτεκτονικής είναι
ότι οι εφαρμογές μπορούν να τρέξουν χωρίς συνδεσιμότητα. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται από αυτή την πλατφόρμα είναι η ανίχνευση της αποτυχίας (detection of
failure), η κατάσταση συγχρονισμού (state synchronization), η μεταφορά των δεδομένων
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(data transfer), και ένας χρόνο-προγραμματιστής (scheduler), ο οποίος διανέμει τις
εφαρμογές στην πλατφόρμα αυτοματισμού του σπιτιού. Ο χρόνο-προγραμματιστής που
χρησιμοποιείται σε αυτή την προσέγγιση είναι o System-Wide Scheduler (SWiS). Από
αυτόν καθορίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας (Quality of Service, QoS) η οποία
παρέχεται στους χρήστες από μια εφαρμογή.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα συστήματα που μελετήθηκαν και περιγράφηκαν εν
συντομία, παραπάνω, ο τομέας της υγείας έχει αρχίσει να μετακινείται προς τις
πλατφόρμες του υπολογιστικού νέφους, παρά τα ζητήματα ασφαλείας, τα οποία θα
εμπόδιζαν τη μετακίνηση αυτή. Η ανάγκη για αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης
και της υπολογιστικής, αλλά, και το μικρό κόστος, αποτελούν τους σημαντικότερους
παράγοντες, στους οποίους οφείλεται η ώθηση του τομέα της υγείας, και πιο
συγκεκριμένα, της υγειονομικής περίθαλψης ασθενών, στο υπολογιστικό νέφος.
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4 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks,
WSNs)
Η επέκταση του Διαδικτύου, από τα δίκτυα υπολογιστών, σε σταθερά και κινητά
δίκτυα επικοινωνίας, και στη συνέχεια, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, φέρνει στο φώς
τα «Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων» (Wireless Sensor Networks, WSNs) τα οποία είναι
η τεχνολογία πάνω στην οποία είναι βασισμένο το Διαδίκτυο των Πραγμάτων [32]. Τα
ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs), είναι όπως καταλαβαίνουμε από τον όρο, δίκτυα
τα οποία αποτελούνται από κόμβους αισθητήρων και ενεργοποιητών οι οποίοι
συνδέονται μεταξύ τους μέσω ασύρματης σύνδεσης, και χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση, την συλλογή, και την μέτρηση των διαφορετικών περιβαλλοντικών και
φυσικών δεδομένων [33].
Για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι τα WSNs, θα αναλύσουμε τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργούν. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρατηρούμε και στη παρακάτω εικόνα
(Εικόνα 4), ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων, αποτελείται από πολλούς κόμβους
αισθητήρων, οι οποίοι λειτουργούν αυτόνομα και συνδέονται μεταξύ τους, μέσω
ασύρματων συνδέσεων (wireless links). Μέσω των ασύρματων συνδέσεων, οι κόμβοι
αισθητήρων, δηλαδή, οι αισθητήρες, ανταλλάσουν μηνύματα και δεδομένα μεταξύ τους.
Στα WSNs έχουμε multi-hop επικοινωνία μεταξύ των κόμβων, και αυτό σημαίνει, πως,
το δίκτυό μας επεκτείνει το μέγεθός του σύμφωνα με τον αριθμό των κόμβων του.

Εικόνα 4. Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων [Πηγές Εικόνων - 10].
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Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο διαμοιρασμός των πληροφοριών, οι κόμβοι λειτουργούν
ταυτόχρονα, και ως δέκτες (hosts), και ως δρομολογητές (routers), ανάλογα με την
περίσταση. Δηλαδή, οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν ως ραδιο-πομποδέκτες. Αυτή η
λειτουργία τους καθιστά ικανούς να επικοινωνούν μεταξύ τους κάνοντας χρήση ραδιοσημάτων. Επίσης, οι αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα της ανίχνευσης και της
υπολογιστικής. Επιπλέον, όπως αναφέρουν και οι ερευνητές M. A. Matin και M. M.
Islam στο άρθρο τους [33], ένας κόμβος αισθητήρα έχει περιορισμένη ταχύτητα
επεξεργασίας, υπολογιστική ισχύ, και χωρητικότητα αποθήκευσης, αλλά, και
περιορισμένο εύρος ζώνης (bandwidth). Για τον λόγο αυτό, και με το συνδυασμό των
διαφορετικών τεχνολογιών και πρωτοκόλλων υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης των
περιορισμών της ταχύτητας, της αποθήκευσης, και του εύρους ζώνης [32, 33].
Τα WSNs πλέον, έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται σε πάρα πολλά συστήματα
ελέγχου, όπως για παράδειγμα, συστήματα παρακολούθησης της υγείας των ασθενών.
Τέτοιου είδους συστήματα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί από ερευνητές σε έρευνες που
διεξήγαγαν, θα δούμε πιο αναλυτικά σε επόμενη υποενότητα.

4.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων
Όπως ένα Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (Wireless Local Area Network, WLAN),
έτσι, και ένα Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (WSN) διακρίνεται από μια σειρά
χαρακτηριστικών (πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων). Ένα βασικό χαρακτηριστικό
των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (WSN) είναι η αυτονομία που έχουν ως
συσκευές, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και δρομολόγησης των δεδομένων, αλλά,
και η ευκολία (convenience) που παρέχουν, έτσι ώστε, να υπάρχει πανταχού παρούσα
σύνδεση και να είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή τη χρειαστούμε [33]. Επίσης,
βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η επεκτασιμότητα (scalability), καθώς τα δίκτυα αυτά
επεκτείνουν την περιοχή κάλυψης, δηλαδή, το μέγεθός τους, μέσω της επικοινωνίας των
κόμβων η οποία γίνεται με πολλαπλών αλμάτων (multi-hop) δρομολόγηση, ανάλογα με
τις ανάγκες τους [34].
Από την πλευρά των χρηστών, άλλο ένα πλεονέκτημα αποτελεί η κινητικότητα
(mobility). Με τον όρο αυτό, περιγράφουμε την σύνδεση του χρήστη μέσω κινητής
συσκευής την χρονική στιγμή που βρίσκεται σε κίνηση. Συνεπώς, η κινητικότητα είναι
ένα πλεονέκτημα της ασύρματης σύνδεσης και κατ’ επέκταση των WSNs, έναντι των
τοπικών ενσύρματων συνδέσεων. Επίσης, αυτό το πλεονέκτημα δίνει τη δυνατότητα
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ανάπτυξης συστημάτων τα οποία συλλέγουν και μεταδίδουν τα δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε και το πλεονέκτημα του γρήγορου χρόνου απόκρισης, ο
οποίος βέβαια μειώνει τη διάρκεια ζωής του δικτύου.
Ένα χαρακτηριστικό, το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα των WSNs έναντι άλλων
δικτύων, είναι η αντοχή που έχουν στα σφάλματα (fault tolerance). Αυτό σημαίνει ότι η
λειτουργία του συστήματος, και συνεπώς, η συλλογή και η μετάδοση των δεδομένων δεν
θα διακοπεί αν ένας κόμβος σταματήσει να λειτουργεί, αλλά θα γίνει αυτόματα
ανακατεύθυνση των μεταδιδόμενων δεδομένων μέσω εναλλακτικής διαδρομής, δηλαδή
μέσω άλλων διαθέσιμων κόμβων του δικτύου.
Ακόμα ένα χαρακτηριστικό των WSNs, το οποίο αποτελεί και βασικό παράγοντα
επιλογής για τον καταναλωτή, είναι το κόστος ανάπτυξης, εγκατάστασης, και χρήσης
ενός WSN. Το κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης του δικτύου αισθητήρων είναι
χαμηλό, καθώς, δεν απαιτείται έμπειρο άτομο ή εξειδικευμένος τεχνικός για την
ανάπτυξη και την εγκατάσταση ενός τέτοιου δικτύου. Όμως, το κόστος ποικίλει ανάλογα
με τον αριθμό των κόμβων σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Έτσι λοιπόν, κάθε κόμβος θα
πρέπει να έχει χαμηλό κόστος, έτσι ώστε, να είναι προσιτός στον καταναλωτή.
Επίσης, ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αποτελεί η
συμβατότητα (adaptability). Κάθε εταιρία παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών
κατασκευάζει τις δικές της συσκευές, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
συνεργατικά με συσκευές που δεν ανήκουν στον ίδιο κατασκευαστή. Για αυτό το λόγο, η
ανάγκη για συμβατότητα μεταξύ των συσκευών είναι μεγάλη, και ήδη, έχει σημειωθεί
πρόοδος, καθώς, νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και οι ήδη υπάρχουσες εξελίσσονται.
Τα WSNs χαρακτηρίζονται από την ασύρματη σύνδεση, και αυτό είναι ένας
λόγος για ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων αξιοπιστίας, όπως για παράδειγμα, η
απώλεια πακέτων (packet loss). Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα στο οποίο θα
πρέπει να επικεντρωθούν οι ερευνητές, είναι το πρόβλημα της ενεργειακής απόδοσης
(energy efficiency). Δηλαδή, η χρήση μπαταρίας ως πηγή ενέργειας για τους αισθητήρες,
μειώνει κατά κάποιο τρόπο, τη διάρκεια ζωής του αισθητήρα [33].

4.1.1 ΙΕΕΕ 802.15.4 Standard
Το πρότυπο IEEE 802.15.4 ανήκει στην οικογένεια προτύπων ΙΕΕΕ 802, χωρίς
αυτό όμως, να σημαίνει ότι έχει όλες τις ιδιαιτερότητες των άλλων προτύπων.
Δημιουργήθηκε, έτσι ώστε, να υποστηρίζει Ασύρματα Προσωπικού Χώρου Δίκτυα28

Χαμηλού Ρυθμού μετάδοσης (Low Rate-Wireless Personal Area Networks, LRWPANs). Εκτός από τη συνεισφορά του στο φυσικό επίπεδο, παρέχει και υπηρεσίες στο
επίπεδο ζεύξης, και πιο συγκεκριμένα στο υπο-επίπεδο MAC (Media Access Layer) του
δικτύου το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομά του, παρέχει πρόσβαση στα
πολυμέσα. Το πρότυπο αυτό έχει ως στόχο την εξασφάλιση της αξιοπιστίας, αλλά, και
των ασύρματων τεχνολογιών σε μικρές συσκευές. Οι ισχυρές αυτές ασύρματες
τεχνολογίες θα μπορούσαν να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συσκευές οι
οποίες χρησιμοποιούν μπαταρία [35, 36].

Εικόνα 4-1-1. Το πρότυπο IEEE 802.15.4 [Πηγές Εικόνων - 11].
Ένα Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (WSN) αποτελείται, όπως ήδη έχουμε
αναφέρει, από κόμβους αισθητήρων οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με ασύρματους
αισθητήρες και πομποδέκτες. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη ενότητα, τα WSNs
παρέχουν υπηρεσίες σε πολλούς τομείς. Έτσι λοιπόν, το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.15.4 είναι
κατάλληλο για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs), στα οποία χρησιμοποιείται, για
την διασύνδεση μεταξύ των κόμβων αισθητήρων, μιας και αυτοί, μπορούν να
σχηματίσουν ένα LR-WPAN [35, 36].
Χαρακτηριστικά αυτού του προτύπου αποτελούν ο χαμηλός ρυθμός μετάδοσης
δεδομένων (low data/bit rate), η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (low power
consumption), το χαμηλό κόστος (low cost), και η μικρή εμβέλεια (short range). Αυτά τα
χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τις απαιτήσεις που έχει ένα WSN. Επιπλέον, το πρότυπο
ΙΕΕΕ 802.15.4 για την πρόσβαση και χρήση του ασύρματου καναλιού, έτσι ώστε, να
μεταδώσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιεί στο υπο-επίπεδο MAC το
πρωτόκολλο Πολλαπλής Πρόσβασης Φορέα Αίσθησης με Αποφυγή Συγκρούσεων
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA/CA) [35, 36, 37].
Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακούν τον όρο ΙΕΕΕ 802.15.4 σκέφτονται πως
γίνεται αναφορά στη τεχνολογία ZigBee την οποία θα δούμε παρακάτω. Εδώ οφείλουμε
να τονίσουμε πως όταν αναφερόμαστε στο πρότυπο αυτό δεν εννοούμε τη τεχνολογία
ZigBee. Μπορούμε όμως να πούμε ότι υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα, όπως για
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παράδειγμα, το ZigBee, το 6LoWPAN, καθώς και άλλα, μερικά από τα οποία θα
αναλύσουμε παρακάτω, τα οποία χρησιμοποιούν το πρότυπο IEEE 802.15.4.
Το πρότυπο αυτό, επίσης, λειτουργεί (δηλαδή, η επικοινωνία γίνεται) σε
διάφορες συχνότητες, όπως, στα 868-868.8 MHz, στα 902-928 MHz, και στα 2.4002.4835 MHz ή 2.4 GHz η οποία είναι και η πιο δημοφιλής ζώνη [35, 36, 37].

4.1.2 ZigBee
Το ZigBee είναι μια νέα τεχνολογία, η οποία θεωρείται ότι, είναι η πιο δημοφιλής
τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αισθητήρων,
οργάνων, και συστημάτων ελέγχου, καθώς, και για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση,
τον έλεγχο, και τις εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων. Το ZigBee θεωρείται επίσης,
ότι είναι ένα «ανοιχτό, παγκόσμιο, και βασισμένο σε πακέτα, πρωτόκολλο», το οποίο
παρέχει στα ασύρματα δίκτυα αξιοπιστία (reliability), αλλά, και ασφάλεια (security),
μέσω μιας εύκολης στη χρήση αρχιτεκτονικής. Το πρότυπο ZigBee όπως, και το
πρότυπο IEEE 802.15.4, είναι ασύρματες τεχνολογίες δικτύωσης και υποστηρίζουν
χαμηλού ρυθμού μετάδοση δεδομένων (low data rate). Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία
ZigBee είναι υπεύθυνη για την μετάδοση των δεδομένων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων
χαμηλής ισχύος (low power). Το πρότυπο ZigBee, προσδιορίζει το επίπεδο δικτύου
(network layer) και το επίπεδο εφαρμογής (application layer), ενώ, το πρότυπο IEEE
802.15.4, στο οποίο αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα, προσδιορίζει το φυσικό
επίπεδο και το επίπεδο ζεύξης δεδομένων [38, 39, 41].

Εικόνα 4-1-2. Η τεχνολογία ZigBee [Πηγές Εικόνων - 12].
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Ένα χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αυτής είναι οι χαμηλές τιμές του ρυθμού
μετάδοσης των δεδομένων (data rate), ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται, και
τις οποίες μπορούμε να δούμε στον πίνακα (Πίνακας 4-1-2) που ακολουθεί.
Πίνακας 4-1-2: Ο ρυθμός μετάδοση δεδομένων με την τεχνολογία ZigBee [39].
Data Rate

Frequency Band

250 Kbps

2.4 GHz

40 Kbps

915 MHz

20 Kbps

868 MHz

Μερικά ακόμη χαρακτηριστικά, αποτελούν η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
(low power consumption) με σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, το
χαμηλό κόστος (low cost), το εύρος ζώνης το οποίο είναι επίσης, χαμηλό, και μπορεί να
εκπέμψει ως τα 100 μέτρα. Τέλος, άλλο ένα χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αυτής είναι
το σύνολο των κόμβων που μπορεί να διαχειριστεί ένα δίκτυο το οποίο στηρίζεται στην
τεχνολογία ZigBee, και ο αριθμός αυτός, φτάνει τους 255 κόμβους [38, 39, 40].
Κάθε δίκτυο αισθητήρων, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία ZigBee,
αποτελείται από τρείς βασικούς κόμβους, έναν συντονιστή (coordinator), έναν
δρομολογητή (router), και έναν τερματική συσκευή (end device). Αντίστοιχα, ο πρώτος
κόμβος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των υπόλοιπων κόμβων, ο δεύτερος είναι
υπεύθυνος για την δρομολόγηση και την επέκταση του δικτύου, και ο τρίτος είναι
υπεύθυνος για την σύνδεση των κόμβων μεταξύ τους [39].
Ο οικιακός αυτοματισμός, ο αυτοματισμός στο γραφείο, ο βιομηχανικός
αυτοματισμός, η παρακολούθηση της υγείας, και οι χαμηλής ενέργειας αισθητήρες είναι
μερικά από τα οφέλη που παρέχει η τεχνολογία ZigBee [38, 39].
Τέλος, ένα βασικό μειονέκτημα, το οποίο πρέπει να αναφερθεί και αποτελεί λόγο
για την αποτυχία της τεχνολογίας αυτής, είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας (lack of
interoperability).

4.1.3 IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Network (6LoWPAN)
Η Internet Engineering Task Force (IETF), δημιουργήθηκε το 2004, με σκοπό να
αντιμετωπίσει την πρόκληση της ασύρματης IPv6 επικοινωνίας στο πρότυπο IEEE
802.15.4 χαμηλής ισχύος (low power), το οποίο χρησιμοποιείται για συσκευές με
περιορισμένη ισχύ, μνήμη, και αποθηκευτικό χώρο, όπως είναι για παράδειγμα, οι
κόμβοι αισθητήρων. Η IETF, λοιπόν, δημιούργησε ένα πρότυπο, το οποίο ονόμασε
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«IPv6 over Low-power Personal Area Network» ή «6LoWPAN», και το οποίο
καθορίζεται από το RFC 6282 (Request for Comment), μια μορφή συμπίεσης για IPv6
πλαίσια δεδομένων (datagrams) σε ασύρματα δίκτυα ή δίκτυα αισθητήρων που
βασίζονται στο πρότυπο IEEE 802.15.4, το οποίο στην πραγματικότητα ορίζει πως
γίνεται η μεταφορά των IPv6 πλαισίων δεδομένων σε ένα IEEE 802.15.4 ραδιο-κανάλι
(radio link). Ο κύριος στόχος του 6LoWPAN, λοιπόν, είναι να βελτιώσει τη μετάδοση
των IPv6 πακέτων, μέσω δικτύων χαμηλής ισχύος και δικτύων με απώλειες (Low-cost
and Lossy Networks, LLNs). Στην ουσία, αυτό που ήθελε να πετύχει η IETF, είναι να
καθορίσει το 6LoWPAN ως τεχνική για την υλοποίηση του TCP/IP πρωτοκόλλου στα
ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs) [42, 43, 45].

Εικόνα 4-1-3. Η τεχνολογία 6LoWPAN [Πηγές Εικόνων - 13].
Το 6LoWPAN είναι μια τεχνολογία δικτύωσης η οποία αποτελεί μια πολύ καλή
επιλογή για τις εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), αλλά, και για τη
σύνδεση των πραγμάτων και των εφαρμογών με το νέφος (cloud). Είναι μια τεχνολογία
η οποία συνδυάζει τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs) με τα επιτυχημένα και
πανταχού παρόντα IP δίκτυα.
Πιο συγκεκριμένα, το 6LoWPAN παρέχει ασύρματους κόμβους αισθητήρων με
ικανότητες IP επικοινωνίας, δηλαδή, χρησιμοποιεί πρωτόκολλα IP δρομολόγησης (IP
routing protocols) για τη διαχείριση των πινάκων δρομολόγησης (routing tables) στους
IP δρομολογητές, οι οποίοι υποδεικνύουν τον επόμενο κόμβο στον οποίο θα
προωθηθούν τα IP πακέτα, έτσι ώστε να φτάσουν στο προορισμό τους. Παρέχει στην
ουσία, ένα προσαρμοσμένο επίπεδο (adaptation layer) πάνω από το επίπεδο ζεύξης
δεδομένων (data link layer), το οποίο μέσω μηχανισμών συμπίεσης (compression),
κατακερματισμού (fragmentation), και ενθυλάκωσης (encapsulation), βελτιώνει τη
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μετάδοση των IPv6 πακέτων στα δίκτυα που έχουν απώλειες και χαμηλή ισχύ, όπως για
παράδειγμα τα IEEE 802.15.4 δίκτυα [42, 43, 44].
Πιο αναλυτικά, κατά τη συμπίεση κεφαλίδας (header compression), και
λαμβάνοντας υπόψη, τη χρήση κοινών πεδίων, συμπιέζονται η IPv6 κεφαλίδα των 40
bytes και η UDP κεφαλίδα των 8 bytes. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να πούμε ότι, το
πρότυπο αυτό υποστηρίζει μόνο τη συμπίεση των IPv6 πακέτων και όχι των IPv4.
Επίσης, η συμπίεση της TCP κεφαλίδας δεν υποστηρίζεται από τη μορφή συμπίεσης
RFC 6282.

4.1.4 Wireless Fidelity (Wi-Fi)
Η γνωστή σε όλους μας τεχνολογία Wi-Fi (Wireless Fidelity), το οποίο
χρησιμοποιείται για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς,
και συστημάτων, παρουσιάστηκε από την Wi-Fi Alliance και είναι βασισμένο στο
πρότυπο IEEE 802.11. Αρχικά, δημιουργήθηκαν τα πρότυπα IEEE 802.11a και IEEE
802.11b, και στη συνέχεια, για καλύτερη μετάδοση (transmission), κατανάλωση
ενέργειας (power consumption), ταχύτητα (speed), και αξιοπιστία (reliability),
δημιουργήθηκαν τα πρότυπα IEEE 802.11g και IEEE 802.11n, με το τελευταίο να
αγγίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων της τάξεως των 300 Mbps. Η τεχνολογία αυτή,
χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια, από όλα τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα
(Wireless Local Area Networks, WLANs) [39, 46, 47].

Εικόνα 4-1-4. Η τεχνολογία Wi-Fi [Πηγές Εικόνων - 14].
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Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Wi-Fi, όπως αναφέραμε
και προηγουμένως, είναι η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η ενισχυμένη ταχύτητα, και ο
χαμηλός ρυθμός αποτυχιών (low error rate), δηλαδή, η υψηλή αξιοπιστία. Επιπλέον, η
χωρητικότητα (capacity) είναι και αυτή ενισχυμένη. Επίσης, ένα από τα βασικότερα
χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής, είναι η ασφάλεια των δεδομένων που παρέχει
[46, 47, 48].
Σύμφωνα με το άρθρο [48] της Wi-Fi Alliance, το Wi-Fi βρίσκει, επίσης,
εφαρμογή, στον τομέα της υγείας και πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης. Στον τομέα της υγείας, λοιπόν, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής
στα δίκτυα των νοσοκομείων για παράδειγμα, παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα του
ασθενούς σε πραγματικό χρόνο, αλλά, και μια ασφαλή λύση, έτσι ώστε, να
προστατεύονται ευαίσθητες πληροφορίες του ασθενούς. Επίσης, υποστηρίζει με τρόπο
αποτελεσματικό, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που εμπεριέχονται στο δίκτυο του
νοσοκομείου και έχουν δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης.

4.2 Βασικές Τοπολογίες Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων
Ένα Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (WSN) είναι, όπως ήδη έχουμε αναφέρει,
ένα σύνολο από κόμβους, οι οποίοι οργανώνονται σε ένα δίκτυο. Η τοπολογία λοιπόν,
των κόμβων του WSN, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς, βοηθάει στο να ξεπεραστούν οι
διάφοροι περιορισμοί, όπως είναι, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, η
αφάνεια (latency), η μεγιστοποίηση της ζωής (lifetime), η υπολογιστική κρίση των
πόρων, η μείωση των παρεμβολών και η ποιότητα της επικοινωνίας [50, 51, 52].
Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να συγκρίνουμε, για κάθε περίπτωση, τις
διάφορες τοπολογίες, έτσι ώστε, να μπορούμε στην συνέχεια, να επιλέξουμε την
τοπολογία που κρίνουμε πως είναι η βέλτιστη για το δίκτυό μας, κατά την σχεδίαση
αλγορίθμων και πρωτοκόλλων [50, 51, 52].

4.2.1 Τοπολογία Σημείο προς Σημείο (Point to Point)
H τοπολογία «Σημείο-προς-Σημείο» (Point-to-Point, P2P), αποτελείται από ένα
ειδικό, και μεγάλης εμβέλειας, ασύρματο κανάλι επικοινωνίας, το οποίο συνδέει
ασύρματα, και με υψηλή δυναμικότητα, δύο κόμβους αισθητήρων. Αυτή η τοπολογία
ήταν η πιο κοινή τοπολογία που χρησιμοποιούταν στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
[50].
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Εικόνα 4-2-1. Η τοπολογία Σημείο προς Σημείο (Point to Point) [Πηγές Εικόνων 15].
Το βασικό πλεονέκτημα, το οποίο ταυτόχρονα, αποτελεί και μειονέκτημα αυτής
της τοπολογίας είναι το μοναδικό κανάλι επικοινωνίας που διαθέτει, καθώς από τη μία
παρέχει ασφάλεια κατά τη μετάδοση των δεδομένων, και από την άλλη, η ύπαρξη
λάθους στο κανάλι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στη μετάδοση των δεδομένων
μεταξύ των δυο κόμβων του δικτύου [50].

4.2.2 Δενδροειδής Τοπολογία (Tree)
Η Δενδροειδής τοπολογία (Tree), θεωρείται συνδυασμός της τοπολογίας Pointto-Point που αναφέραμε παραπάνω, και της τοπολογίας Αστέρα (Star), που θα
αναλύσουμε στην επόμενη ενότητα. Στην τοπολογία αυτή, οι κόμβοι του δικτύου
σχηματίζουν μια δενδρική δομή ή ένα λογικό δένδρο, όπως είναι αυτό της εικόνας
(Εικόνα 4-2-2) παρακάτω, όπου υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος ‘ρίζα’ και αυτός ο
κόμβος στην εικόνα παρακάτω, είναι ο συντονιστής (coordinator), ο οποίος παίζει το
ρόλο του κύριου δρομολογητή επικοινωνίας [50, 51].

Εικόνα 4-2-2. Η Δενδροειδής τοπολογία (Tree) [Πηγές Εικόνων - 17].
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Στην δενδροειδή τοπολογία, έχουμε δύο ειδών κόμβους, έναν κόμβο γονιό (parent node),
και ένα κόμβο παιδί (child node). Οι child κόμβοι είναι αυτοί, οι οποίοι συνδέονται σε
ένα δίκτυο από coordinators. Οι FFD (Full Function Devices) συσκευές μπορούν να
στέλνουν, αλλά, και να λαμβάνουν πακέτα δεδομένων. Τέτοιες συσκευές είναι οι
δρομολογητές (routers). Κάθε άλλη συσκευή (Reduced Function Devices, RFD) που
βρίσκεται στο δίκτυο, μπορεί να επικοινωνεί μόνο με τον PAN (Personal Area Network)
coordinator και ονομάζεται τελική συσκευή (end device). Πιο συγκεκριμένα, οι
coordinators, αλλά, και οι δρομολογητές έχουν την ιδιότητα, όπως είπαμε, να έχουν
παιδιά κόμβους. Αυτό σημαίνει φυσικά, πως είναι γονείς κόμβοι. Αντίθετα, οι τελικές
συσκευές δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, το οποίο σημαίνει πως μπορούν μόνο να
στείλουν δεδομένα και όχι να δεχτούν, όπως οι κόμβοι γονείς [50, 51, 53].
Το πλεονέκτημα αυτής της τοπολογίας είναι η μικρή κατανάλωση ενέργειας σε
σχέση με άλλες τοπολογίες. Μερικά, από τα μειονεκτήματα αυτής της τοπολογίας είναι
πρώτα από όλα, το κόστος, το οποίο εξαρτάται από το πώς είναι διαμορφωμένοι οι
κόμβοι. Επίσης, η δενδροειδής τοπολογία είναι χρονοβόρα και παρουσιάζει μεγάλη
καθυστέρηση κατά την αποστολή δεδομένων από ένα κόμβο leaf σε έναν κόμβο parent,
καθώς, τα δεδομένα θα χρειαστεί να διασχίσουν όλους τους κόμβους της ομάδας.
Επιπλέον, η τοπολογία αυτή, έχει ανομοιόμορφη κατανάλωση ενέργειας από τους
κόμβους του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι κόμβοι του δικτύου, οι οποίοι βρίσκονται
πιο κοντά στον κόμβο parent, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τους άλλους
κόμβους, για την προώθηση των πακέτων. Τέλος, σε περίπτωση αποτυχίας της
μετάδοσης των δεδομένων από τον κόμβο parent, όλα τα επίπεδα κάτω από τον κόμβο
αυτό καταργούνται [50].

4.2.3 Τοπολογία Αστέρα (Star)
Στην τοπολογία Αστέρα (Star topology), έχουμε και εδώ έναν κόμβο συντονιστή
(coordinator), ο οποίος θα είναι ο κεντρικός κόμβος του δικτύου, και στον οποίο
μπορούν να συνδεθούν άμεσα δέκα με δεκαπέντε τελικές συσκευές. Ο συντονιστής είναι
υπεύθυνος για την μετάδοση των δεδομένων, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας
«sink» κόμβος.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της τοπολογίας είναι η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
και το γεγονός ότι το δίκτυο είναι εύκολο να επεκταθεί, πράγμα που καθιστά την
τοπολογία αστέρα επεκτάσιμη (scalable).
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Εικόνα 4-2-3. Η τοπολογία Αστέρα (Star) [Πηγές Εικόνων - 16].
Το μειονέκτημα αυτής της τοπολογίας είναι πως σε περίπτωση που ο συντονιστής
υποστεί μια βλάβη και επειδή, δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για κάθε κόμβο,
τότε το δίκτυο θα έχει σημαντικές απώλειες. Για αυτόν το λόγο, η τοπολογία αυτή δεν
χαρακτηρίζεται για την αξιοπιστία της.

4.2.4 Τοπολογία Δακτυλίου (Ring)
Σε μια τοπολογία δακτυλίου (ring topology), κάθε κόμβος του δικτύου, όπως
παρατηρούμε και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4-2-4), συνδέεται για να
επικοινωνήσει, με τους δύο γειτονικούς του κόμβους. Όλα τα πακέτα δεδομένων
ακολουθούν την ίδια πορεία, είτε αυτή είναι αριστερόστροφη, είτε δεξιόστροφη.

Εικόνα 4-2-4. Η τοπολογία Δακτυλίου (Ring) [Πηγές Εικόνων - 16].
Ένα μειονέκτημα αυτής της τοπολογίας είναι πως μια αποτυχία σε έναν κόμβο χαλάει το
βρόγχο επανάληψης (loop) και το δίκτυο καταρρέει [51].
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4.2.5 Τοπολογία Πλέγματος (Mesh)
Στην τοπολογία πλέγματος (mesh topology) όλοι οι κόμβοι μπορούν να
συνδέονται και να ανταλλάζουν δεδομένα μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, κάθε
κόμβος μπορεί να συμπεριφέρεται και ως δρομολογητής (router) και ως «οικοδεσπότης»
(host). Η ικανότητα των πολλαπλών

διαδρομών της τοπολογίας αυτής, δίνει τη

δυνατότητα σε κάθε μήνυμα, να μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδρομή και προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ένα δίκτυο πλέγματος, στο οποίο κάθε κόμβος συνδέεται με
κάθε άλλον, ονομάζεται πλήρες δίκτυο πλέγματος (full mesh). Υπάρχουν φυσικά, και
mesh δίκτυα, στα οποία οι κόμβοι συνδέονται μόνο έμμεσα με άλλους. Όπως
παρατηρούμε και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4-2-5), έχουμε και σε αυτή την
τοπολογία ένα κόμβο συντονιστή (coordinator), ο οποίος συνδέεται με άλλες συσκευές,
οι οποίες μπορεί να είναι είτε routers, είτε τελικές συσκευές (end devices), και οι οποίες
αποτελούν τα παιδιά κόμβους (child) του συντονιστή. Ένας router, αντίστοιχα, μπορεί να
συνδεθεί με τους άλλους κόμβους, οι οποίοι αποτελούν τα παιδιά του, και με τους
οποίους μπορούν να επικοινωνούν απευθείας όταν βρίσκονται εντός της εμβέλειας του
router [50, 51, 53].

Εικόνα 4-2-5. Η τοπολογία Πλέγματος (Mesh) [Πηγές Εικόνων - 18].
Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της τοπολογίας πλέγματος είναι η δυνατότητα
των κόμβων να συνεχίζουν την επικοινωνία μεταξύ τους αλλά, και να βρίσκουν νέες
διαδρομές, σε περιπτώσεις που κάποιος κόμβος σταματήσει να λειτουργεί. Για τον λόγο
αυτό λοιπόν, η τοπολογία πλέγματος χαρακτηρίζεται για την αξιοπιστία της. Επιπλέον, η
τοπολογία αυτή, παρέχει στα ασύρματα δίκτυα τη δυνατότητα της επεκτασιμότητας.
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4.3 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο, το
οποίο συνδέει με ευφυή τρόπο, όλα τα αντικείμενα μεταξύ τους και έχει
αυτορυθμιζόμενες δυνατότητες, οι οποίες βασίζονται σε πρότυπα και διαλειτουργικά
πρωτόκολλα (interoperable protocols). Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα, τα οποία
υποστηρίζονται από το IoT, από τα οποία τα ασύρματα πρωτόκολλα παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του IoT. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-3), μπορούμε να δούμε
συνοπτικά, τα πρωτόκολλα τα οποία υποστηρίζονται από το IoT, χωρισμένα στα επίπεδα
στα οποία βρίσκουν εφαρμογή [54, 55].
Πίνακας 4-3: Τα πρωτόκολλα στα διάφορα επίπεδα OSI [54].
Επίπεδα

Πρωτόκολλα

Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer) HTTP, CoAP, EBHTTP, LTP, SNMP,
IPfix, DNS, NTP, SSH, DLMS, COSEM,
DNP, MODBUS
Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)

IPv6/IPv4, RPL, TCP/UDP, uIP, SLIP,
6LoWPAN

Φυσικό επίπεδο και επίπεδο ελέγχου

IEEE 802.11 Series, 802.15 Series, 802.3,

πρόσβασης πολυμέσων (PHY/MAC

802.16, WirelessHART, Z-WAVE, UWB,

Layer)

IrDA, PLC, LonWorks, KNX

Παρακάτω, θα αναλύσουμε σύντομα, δύο από τα πιο δημοφιλή ασύρματα πρωτόκολλα,
και αυτά είναι το HTTP (Hypertext Transfer Protocol) και το CoAP (Constrained
Application Protocol).

4.3.1 Το πρωτόκολλο HTTP
Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hypertext Transfer Protocol, HTTP)
είναι ένα πρωτόκολλο, το οποίο το συναντάμε στο επίπεδο εφαρμογής και αποτελεί το
πρωτόκολλο της ίδρυσης του Διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό, δημιουργήθηκε το 1990
για την μετάδοση των δεδομένων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς
και πολλές εργασίες, όπως, εξυπηρετητές ονομάτων (name servers) και κατανεμημένα
συστήματα διαχείρισης αντικειμένων, κάνοντας χρήση των επεκτάσεων των μεθόδων
αίτησης που διαθέτει, των κωδικών σφαλμάτων και των κεφαλίδων [57, 58, 59].
Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαθέτει το HTTP, έτσι ώστε, να επιτρέπει την
κατασκευή συστημάτων, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τη μεταφορά των δεδομένων,
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είναι η πληκτρολόγηση της αναπαράστασης των δεδομένων. Ένα ακόμα σημαντικό
χαρακτηριστικό που διαθέτει το HTTP, είναι η ευελιξία που έχει στη διαχείριση όλων
των τύπων δεδομένων [57, 58, 59].
Η

επικοινωνία

με

το

HTTP

γίνεται

μέσω

ενός

προτύπου

αίτησης

(request)/απόκρισης (response), το οποίο μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα
(Εικόνα 4-3-1) . Το HTTP, λοιπόν, είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο είναι
βασισμένο στο πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP που χρησιμοποιείται για την παροχή
δεδομένων στο Διαδίκτυο. Είναι ένας τυποποιημένος τρόπος, για την επικοινωνία μεταξύ
των υπολογιστών. Η πιο συνηθισμένη χρήση του πρωτοκόλλου αυτού είναι μεταξύ ενός
εξυπηρετητή σελίδων (web browser) και ενός εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) [57,
58, 59].

Εικόνα 4-3-1. Η επικοινωνία με το πρωτόκολλο HTTP [Πηγές Εικόνων - 19].
Το HTTP, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στέλνει σε έναν εξυπηρετητή του
διαδικτύου, για την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας, μηνύματα αίτησης, μέσω των
browsers των υπολογιστών των χρηστών, για να αιτηθούν κάποια ενέργεια. Οι ενέργειες
είναι γνωστές και ως μέθοδοι και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-3-1)
[57].
Πίνακας 4-3-1: Οι μέθοδοι στο πρωτόκολλο HTTP [57].
Μέθοδος

Περιγραφή

OPTIONS

Μια αίτηση για πληροφορίες σχετικά με τις
διαθέσιμες

ενέργειες

(Ερώτημα

για

ορισμένες επιλογές)
GET

Ένα αίτημα (request) για την ανάκτηση
πληροφοριών. (Αίτηση ανάγνωσης μιας
ιστοσελίδας)

HEAD

Όπως είναι η μέθοδος GET, χωρίς να
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μεταφέρει όμως, το τμήμα body της
απόκρισης του server. (Αίτηση ανάγνωσης
της κεφαλίδας μιας ιστοσελίδας)
Ένα

POST

αίτημα

για

την

αποδοχή

ενός

επισυναπτόμενου τμήματος, ως ένα νέο
υποδεέστερο
σύνδεσμο

στον

URL.

αναγνωρισμένο

(Προσθήκη

σε

μια

ιστοσελίδα)
Ένα

PUT

αίτημα

για

την

αποδοχή

ενός

επισυναπτόμενου

τμήματος

και

αποθήκευσή

στο

(Αίτηση

του

URL.

η

αποθήκευσης μιας ιστοσελίδας)
DELETE

Αιτήματα

τα

οποία

ο

origin

server

διαγράφει έναν πόρο. (Κατάργηση της
ιστοσελίδας)
TRACE

Αιτήματα στα οποία ο server επιστρέφει
οτιδήποτε

έχει

επισυναπτόμενο
απόκρισης

λάβει
τμήμα

(response).

ως

ένα

body

της

(Αντήχηση

της

εισερχόμενης αίτησης)

4.3.2 Το πρωτόκολλο CoAP
Το Constrained Application Protocol (CoAP) είναι ένα πρωτόκολλο, το οποίο και
αυτό, όπως, το HTTP, το συναντάμε στο επίπεδο εφαρμογής, και το οποίο σχεδιάστηκε
για επικοινωνία «Μηχανής προς Μηχανή» (Machine to Machine Communication). Είναι
ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο, το οποίο χρησιμοποιείται σε συσκευές του Διαδικτύου,
όπως για παράδειγμα, στους κόμβους ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, σε IoT
εφαρμογές, καθώς, και σε δίκτυα με απώλειες (lossy networks). Επιπλέον, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και τη λήψη ενημερώσεις των αισθητήρων, όπως, και
για προώθηση των ενημερώσεων του (firmware) στις συσκευές του δικτύου. Επίσης, το
πρωτόκολλο αυτό έχει πολύ χαμηλό overhead [54, 59, 60].
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Το CoAP μεταφράζει τα δεδομένα σε HTTP εύκολα, χάρη στο σχεδιασμό του,
έτσι ώστε, να μπορεί να αλληλεπιδράει με το Διαδίκτυο. Μπορούμε να πούμε ότι τα δύο
αυτά πρωτόκολλα (HTTP και CoAP), είναι περίπου ίδια, αλλά, ταυτόχρονα έχουν και
πολλές διαφορές. Η πιο σημαντική διαφορά τους είναι ότι το HTTP χρησιμοποιεί TCP
(Transmission Control Protocol), ενώ το CoAP χρησιμοποιεί UDP (User Datagram
Protocol) [54, 59, 60].
Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί τις μεθόδους GET, POST, PUT και DELETE,
οι οποίες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-3-2) [61].
Πίνακας 4-3-2: Οι μέθοδοι στο πρωτόκολλο CoAP [61].
Μέθοδοι

Περιγραφή

GET

Αιτείται να επιστραφεί μια αναπαράσταση των HTTP πόρων
που αναγνωρίστηκαν από την αίτηση URI (Uniform Resource
Identifier)
Αιτείται από τον proxy να έχει την αναπαράσταση εσώκλειστη

POST

στην αίτηση, την οποία επεξεργάζεται από τον HTTP origin
server.
Αιτείται από τον proxy να ενημερώσει ή να κατασκευάσει τους

PUT

HTTP πόρους οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την αίτηση
URI, που έχει εσώκλειστη την αναπαράσταση.
DELETE

Αιτείται από τον proxy να διαγράψει τους HTTP πόρους που
αναγνωρίστηκαν από την αίτηση URI στον HTTP origin server.

4.4 Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSNs), όπως ήδη έχουμε αναφέρει,
βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς και εφαρμογές. Η ασφάλεια, λοιπόν, είναι ένα
σημαντικό θέμα, για πολλές εφαρμογές των δικτύων αυτών. Τα ασύρματα αυτά δίκτυα,
έχουν προβλήματα ασφαλείας, κυρίως, λόγο των περιορισμένων υπολογιστικών πόρων
των κόμβων και της περιορισμένης ενέργειας. Για αυτόν το λόγο, δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί ασφαλείας, οι οποίοι θα δεσμεύουν υπολογιστικούς
πόρους, επιβαρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο, την απόδοση του δικτύου [63].
Πιο αναλυτικά, στα WSNs μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι αλγόριθμοι
κρυπτογράφησης (encryption) και πιστοποίησης της ταυτότητας (authentication), οι
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οποίοι όμως επιβαρύνουν το δίκτυο και μειώνουν τη χωρητικότητα (capacity) των
ασύρματων καναλιών (links). Επίσης, η χρήση αυτών των μηχανισμών θα έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση του εύρους ζώνης (bandwidth) του δικτύου [66].
Το ζήτημα της κατανάλωσης της ενέργειας από αυτούς τους μηχανισμούς και
τους αλγόριθμους, για την ασφάλεια των πληροφοριών στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης ασθενών, είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς, οι πληροφορίες του τομέα αυτού
είναι προσωπικές και ευαίσθητες. Επομένως, είναι σημαντικό να επιλέξουμε έναν
αλγόριθμο κρυπτογράφησης, κατάλληλο για την ασφάλεια ενός συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης, και σύμφωνα, με τις δυνατότητες των πόρων, όπως είναι για
παράδειγμα, η μνήμη, ο επεξεργαστής, και η παροχή ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή [64].
Ωστόσο, τα θέματα, τα οποία απασχολούν τους ερευνητές και πρέπει να
αντιμετωπιστούν, είναι αυτά που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4-4). Πιο
συγκεκριμένα, έχουν να κάνουν με την πιστοποίηση της ταυτότητας (authentication), τον
έλεγχο πρόσβασης (access control), τη διαχείριση των κλειδιών, και τη διαχείριση της
εμπιστοσύνης (trust management) [65].

Εικόνα 4-4: Οι υπηρεσίες ασφαλείας για διάχυτα υπολογιστικά περιβάλλοντα
[Πηγές Εικόνων - 20].
Οι ερευνητές Kuan Zhang, Kan Yang, Xiaoxui Liang, Zhou Su, Xuemin
(Sherman) Shen, και Henry H. Luo, παρουσιάζουν στην έρευνά τους [67] μια
αρχιτεκτονική, για τη συνεχή επιτήρηση της υγείας των ασθενών, την απομακρυσμένη
διάγνωση, και την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, σε αυτή την
έρευνα, παρουσιάζονται κάποιες μετρήσεις για την ασφάλεια και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής των δεδομένων των ασθενών και κατ’ επέκταση των ίδιων των ασθενών.
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Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του συστήματος που προτείνουν η ερευνητές,
παρέχει πρόσβαση μέσω ελέγχου ταυτότητας, εγγύηση ακεραιότητας, εμπιστευτικότητα,
και μη άρνηση μέσω κρυπτογράφησης και υπογραφής. Επίσης, διασφαλίζει την
προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς, και τα πνευματικά δικαιώματα.
Συμπερασματικά λοιπόν, οι απαιτήσεις ασφαλείας των ασύρματων δικτύων
αισθητήρων, είναι το απόρρητο των δεδομένων, η ανανέωση των δεδομένων, η
ακεραιότητα των δεδομένων, και η διαθεσιμότητα των δεδομένων. Εφόσον, οι
απαιτήσεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη, και έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλοι μηχανισμοί
ασφαλείας για την αντιμετώπιση κάθε μίας από αυτές τις απαιτήσεις, τότε τα δεδομένα
θα είναι, κατά κάποιο τρόπο, ασφαλή. Πολλοί ερευνητές ασχολούνται με θέματα
ασφάλειας των δεδομένων και επιθέσεις που μπορεί να γίνουν σε αυτά, και έχουν
προτείνει, και θα συνεχίσουν να προτείνουν, λύσεις για την αντιμετώπιση τους [63, 64].

4.5 Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στον τομέα της Υγείας
Ταυτόχρονα, με την εξέλιξη του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, έχουμε
και την εξέλιξη των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks,
WSNs), δηλαδή, συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα. Με τη νέα αυτή
τεχνολογία, τα διάφορα προβλήματα υγείας, όπως, χρόνιες παθήσεις, καρδιολογικά
προβλήματα, εμφράγματα, σοβαρά ατυχήματα κ.ο.κ., θα αντιμετωπίζονται καλύτερα,
λόγω της έγκαιρης ενημέρωσης και κατ’ επέκταση, της καλύτερης οργάνωσης, καθώς ο
ιατρός θα είναι ήδη ενημερωμένος για το περιστατικό και θα μπορεί να προετοιμαστεί
κατάλληλα για αυτό [2].

Εικόνα 4-5: Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης [Πηγές Εικόνων – 21].
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Η πρόοδος των συσκευών παρακολούθησης της υγείας, αποτελεί την αρχή μιας
νέας εποχής, όπου τα δεδομένα υγείας θα συλλέγονται μέσω αισθητήρων, θα
μεταδίδονται, και θα αναλύονται από τους παρόχους της υγειονομικής περίθαλψης. Στη
νέα αυτή εποχή, η διάχυτη ροή των δεδομένων υγείας, θα βελτιώσει τη διάγνωση,
καθώς, θα παρέχει ακριβή δεδομένα υγείας, και θα παρέχει πιο σύντομη θεραπεία,
καθώς, θα μειώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς πριν και κατά τη λήψη
της θεραπείας [68].
Με τις πρόσφατες εξελίξεις στα WSNs έχουμε πολλούς τομείς εφαρμογής τους
στον τομέα της υγείας. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες που φοριούνται (wearable
sensors), καθώς, και άλλα είδη αισθητήρων, οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθούνται.
Στην υγειονομική περίθαλψη, η παρακολούθηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη
συγκατάθεση του ασθενή. Από κάθε άποψη, τα προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν είναι προβλήματα ασφαλείας, ιδιωτικής ζωής, νομικά, και άλλα
συναφή θέματα [69].
Πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν και υλοποιούν λύσεις αλλά, και
ολόκληρα συστήματα παρακολούθησης της υγείας. Ένα τέτοιο «σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης και παρακολούθησης για νοσοκομεία, το οποίο χρησιμοποιεί τα ασύρματα
δίκτυα αισθητήρων», είναι αυτό, το οποίο παρουσίασαν οι Media Aminian και Hamid
Reza Naji στην έρευνά τους [70]. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασαν ένα σύστημα
παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων πολλαπλών οργάνων του ασθενούς. Οι
φυσιολογικοί παράμετροι, οι οποίοι ανιχνεύονται από του αισθητήρες, οι οποίοι
βρίσκονται στο σώμα του ασθενούς και συντελούν ένα Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων
Σώματος (Wireless Body Area Network, WBAN), μπορεί να είναι η αρτηριακή πίεση, οι
παλμοί της καρδιάς, και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, το σύστημα ανιχνεύοντας αλλαγές
και συνθήκες, οι οποίες δεν δείχνουν φυσιολογικές, στις παραμέτρους, τότε γίνεται
αποστολή μιας ειδοποίησης, μέσω SMS ή e-mail, στους αρμόδιους ιατρούς, για την
ενημέρωσή τους και για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.
Υπάρχουν και άλλα πολλά τέτοιου είδους συστήματα, τα οποία παρέχουν άλλου
είδους υπηρεσίες υγείας και διευκολύνουν την περίθαλψη των ασθενών. Ένα τέτοιο
σύστημα, για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών στο σπίτι, θα σχεδιαστεί σε
επόμενο κεφάλαιο, συνδυάζοντας όλες τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες αναλύσαμε στα
προηγούμενα κεφάλαια.
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5 Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο
Το πιο πρόσφατο πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο είναι η Υψηλής Απόδοσης
Κωδικοποίηση Βίντεο (High Efficiency Video Coding, HEVC) ή Η.265. Σε κάθε γενιά
κωδικοποίησης, το κάθε επόμενο πρότυπο κωδικοποίησης που σχεδιάζεται, έχει περίπου
διπλάσιο ρυθμό μετάδοσης βίντεο από το προηγούμενο. Επιπλέον, έχει μειωμένο κόστος
παράδοσης και αποθήκευσης βίντεο, καθώς επίσης, και τη δυνατότητα να διατηρεί ή να
αυξάνει την ποιότητα του βίντεο για τον τελικό χρήστη-θεατή [71, 72]. Στην παρακάτω
εικόνα (Εικόνα 5), μπορούμε να δούμε τον ρυθμό μετάδοσης των bit βίντεο σε
συνάρτηση με τις διαφορετικές γενεές κωδικοποίησης βίντεο.

Εικόνα 5: Οι γενεές της κωδικοποίησης βίντεο [72]
Το πρότυπο αυτό, χωρίς να χάσει σε ποιότητα, μειώνει ως και 50% σε σχέση με
το προηγούμενο πρότυπο (Advanced Video Coding, AVC or H.264) το μέγεθος του
αρχείου βίντεο ή τη ροή bit (bit stream), με αποτέλεσμα να μειώσει το κόστος για την
αποθήκευση του βίντεο, αλλά, και το κόστος της μεταφοράς του [71, 72].
Κατά τη συμπίεση του βίντεο, αυτό το οποίο κάνουμε στην πραγματικότητα,
είναι να μειώνουμε ή να αφαιρούμε περιττές πληροφορίες από μια ροή βίντεο (video
stream). Με αυτό τον τρόπο, συμβάλουμε, έτσι ώστε, να μπορούμε να αποθηκεύσουμε ή
να αποστείλουμε αρχεία βίντεο μέσω του Διαδικτύου. Η αφαίρεση των περιττών
πληροφοριών γίνεται με τη χρήση αλγορίθμων. Αυτή είναι και η διαδικασία της
κωδικοποίησης (coding), ενώ η αντίθετη διαδικασία ονομάζεται αποκωδικοποίηση
(decoding). Οι τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μείωση του όγκου των
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πληροφοριών μιας ακολουθίας δυαδικών ψηφίων βίντεο, είναι ο λόγος για τον οποίο
διαφέρουν οι κωδικοποιήσεις μεταξύ τους [71].
Τέλος, ο διαχωρισμός ανάμεσα στα διαφορετικά είδη βίντεο γίνεται με βάση τις
διαφορετικές ποιότητες βίντεο. Ο ρόλος του SHVC, είναι να κωδικοποιεί τα διαφορετικά
πρότυπα βίντεο σε δύο επίπεδα, το «Βασικό Επίπεδο» (Base Layer, BL) και το «Επίπεδο
Ενίσχυσης» (Enhancement Layer, EL). Το πρώτο επίπεδο (BL), μεταδίδει τη ροή των bit
των δεδομένων, και το δεύτερο επίπεδο (EL), αναμεταδίδει τα χαμένα πακέτα που δεν
κατάφεραν να μεταδοθούν από το βασικό επίπεδο [83].

5.1 Τα οφέλη από την Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο
Μερικά από τα οφέλη, που παρέχει ο σχεδιασμός του προτύπου HEVC, είναι η
αποτελεσματικότητα (efficiency) της κωδικοποίησης, και η ανθεκτικότητα στην απώλεια
δεδομένων. Ο κύριος στόχος της κωδικοποίησης αυτής είναι φυσικά, η αύξηση της
συμπίεσης δεδομένων κατά 50% από την προηγούμενη κωδικοποίηση. Επίσης, η
κωδικοποίηση HEVC παρέχει πολλές λειτουργίες διαμόρφωσης, οι οποίες είναι
διαφορετικές σε κάθε σενάριο εφαρμογής. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρουν
αποτελεσματικότητα, μικρότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα, παραλληλοποίηση,
μικρότερη καθυστέρηση επεξεργασίας, καθώς, και τεχνικές ανθεκτικότητας σε λάθη που
μπορεί να γίνουν [73, 74, 75].
Η HEVC κωδικοποίηση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε, να αντιμετωπίζει
όλες τις υπάρχουσες εφαρμογές του προηγούμενου προτύπου (AVC). Επιπλέον, εστιάζει
στο ζήτημα της αυξημένης ανάλυσης βίντεο και στο ζήτημα της αυξημένης χρήσης των
αρχιτεκτονικών παράλληλης επεξεργασίας (parallel processing). Πιο συγκεκριμένα,
βελτιώνει την προώθηση της ποιότητας κωδικοποίησης, τη ροή των bit των βίντεο, και
τη σχέση μεταξύ χρόνου καθυστέρησης και αλγορίθμου πολυπλοκότητας [73, 75].
Στόχος των υπηρεσιών βίντεο είναι η μείωση του μεγέθους, έτσι ώστε, να
καταλαμβάνει λιγότερο χώρο αποθήκευσης, και η πτώση της κατανάλωσης του εύρους
ζώνης (bandwidth) του δικτύου κατά τη μετάδοση [73, 75]. Στο παρακάτω γράφημα
(Γράφημα 5-1), μπορούμε να δούμε την διαφορά της κατανάλωσης εύρους ζώνης από τις
δυο πιο πρόσφατες κωδικοποιήσεις, την AVC και την HEVC [76].
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Γράφημα 5-1: Η διαφορά της κατανάλωσης εύρους ζώνης στα πρότυπα
κωδικοποίησης βίντεο [76].
Υπολογίζεται ότι, με το HEVC πρότυπο κωδικοποίησης καταναλώνεται περίπου 70% με
80% λιγότερο εύρος ζώνης από ότι με το AVC, χρησιμοποιώντας την ίδια ποιότητα
βίντεο [76].
Ένα ακόμα από τα οφέλη του προτύπου HEVC είναι η ταχύτητα μεταφοράς των
δεδομένων βίντεο, η οποία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του προηγούμενου
προτύπου κωδικοποίησης. Επίσης, η δυνατότητα διαχείρισης ποιότητας βίντεο με 3D,
4K, και 8K αναλύσεις, αποτελεί μία από τις βασικές ιδιότητες του προτύπου αυτού [77].
Η υιοθέτηση της κωδικοποίησης HEVC από υψηλές πλατφόρμες κατανάλωσης, όπως
είναι για παράδειγμα, οι φορητές συσκευές, οι έξυπνες τηλεοράσεις, και τα tablets,
αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα [78]. Τέλος, το πρότυπο κωδικοποίησης
βίντεο HEVC χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και από καλή σταθερότητα [77].

5.2 Η Μετάδοση Βίντεο μέσω του Διαδικτύου και θέματα ασφαλείας
Οι καταναλωτές, οι οποίοι επιθυμούν να απολαμβάνουν βίντεο υψηλής
ανάλυσης, μέσω του Διαδικτύου, στις συσκευές τους, αυξάνονται συνεχώς. Σύμφωνα με
στατιστικές αναλύσεις, περίπου 200 εκατομμύρια χρήστες παρακολουθούν 50
δισεκατομμύρια βίντεο κάθε μήνα. Σχεδόν όλοι αυτοί οι χρήστες θέλουν υψηλές
αναλύσεις βίντεο σε κάθε μία από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν, η
κωδικοποίηση HEVC θα παρέχει σε όλους αυτούς τους χρήστες υψηλές αναλύσεις πιο
γρήγορα, εξοικονομώντας αποθηκευτικό χώρο, και με μικρότερη καθυστέρηση [78].
Παράλληλα, με την διάδοση της κωδικοποίηση βίντεο HEVC, διαδίδεται ευρέως
και το υπολογιστικό νέφος, όπως και οι νέες τεχνολογίες, τα οποία αν συνδυαστούν όλα
μαζί, θα παρέχουν πολλές νέες δυνατότητες. Το υπολογιστικό νέφος θα παρέχει
απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο σε χαμηλό κόστος για την αποθήκευση των βίντεο.
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Επίσης, θα παρέχει διαφόρων ειδών υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα, ανάλυση των
βίντεο, προστασία των δεδομένων, δηλαδή ασφάλεια, και διάθεση των βίντεο στους
χρήστες μέσω του Διαδικτύου, από οπουδήποτε, και οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει ο
χρήστης [78]. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5-2), βλέπουμε την διαδικασία της
μετάδοσης βίντεο από το κωδικοποιητή HEVC στο διακομιστή του Διαδικτύου, από
εκεί, στους διακομιστές του υπολογιστικού νέφους, και τελικά, η προβολή και η χρήση
του βίντεο από τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης.

Εικόνα 5-2: Η μετάδοση του βίντεο μέσω του διαδικτύου [81].
Σε μια έρευνα [79], παρουσιάστηκε ένας αποδοτικός αλγόριθμος για τη μετάδοση
ενός HEVC stream με «απτικά (haptic)» δεδομένα,

μέσω του Διαδικτύου, και σε

πραγματικό χρόνο. Τα απτικά δεδομένα είναι ένα είδος δεδομένων, το οποίο σημαίνει,
σύμφωνα με τους ερευνητές, «Σχετικά με την αίσθηση της αφής», και το οποίο
προσπαθεί να ταξιδέψει μέσω του Διαδικτύου. Σύμφωνα με τους ερευνητές George
Kokkonis, Kostas E. Psannis, Manos Roumeliotis, και Yutaka Ishibashi, λοιπόν, η νέα
αυτή κωδικοποίηση είναι πολλά υποσχόμενη, για τη μετάδοση Ultra High Definition
βίντεο, μέσω του Διαδικτύου, και σε πραγματικό χρόνο.
Τέλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι, εκτός από τα οφέλη που μπορεί να παρέχει
η νέα κωδικοποίηση βίντεο, έχει και κάποια «ανοιχτά» ζητήματα, όσον αφορά την
ασφάλεια των μεταδιδόμενων, μέσω του Διαδικτύου, δεδομένων βίντεο.
Πολλές είναι οι έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει για τη σχεδίαση μεθόδων
ασφαλείας που θα προστατέψουν τα μεταδιδόμενα, μέσω του Διαδικτύου HEVC βίντεο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, Vasileios A. Memos και Kostas E.
Psannis, στην έρευνά τους [80], έχουν προταθεί ειδικοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης για
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την κωδικοποίηση HEVC, έτσι ώστε, να προστατεύσουν την ακολουθία βίντεο από τους
επιτιθέμενους. Οι ίδιοι προτείνουν έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης, για αποδοτική
κρυπτογράφηση και ασφαλή μετάδοση αρχείων βίντεο, συμπιεσμένων από την
κωδικοποίηση HEVC. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, βασίζεται στο τροποποιημένο από
αυτούς πρότυπο Advanced Encryption Standard (AES). Τα αποτελέσματα από την
σύγκριση του προτεινόμενου αλγορίθμου κρυπτογράφησης και ήδη υπαρχόντων
αλγορίθμων έδειξαν ότι, ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι πιο αποδοτικός, παρέχει
μεγαλύτερη ασφάλεια, και καλύτερη συνολική απόδοση.

5.3 Επεκτάσιμη Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο
Η πρώτη έκδοση της κωδικοποίησης βίντεο HEVC, η οποία ολοκληρώθηκε στις
αρχές του 2013, παρείχε υποστήριξη μόνο για χρονική επεκτασιμότητα. Στη δεύτερη
ολοκληρωμένη έκδοση το καλοκαίρι του 2014, ολοκληρώνεται μια νέα επεκτάσιμη
μορφή της κωδικοποίησης HEVC, με στόχο να υποστηρίζει και άλλους τύπους
επεκτασιμότητας (για παράδειγμα, spatial και quality scalability). Στην ουσία όμως, η
αποτυχία της αποστολής δεδομένων και βίντεο από τους κόμβους του δικτύου, είναι ένας
λόγος, ο οποίος ώθησε πολλούς ερευνητές στην επέκταση της υπάρχουσας
κωδικοποίησης HEVC, σε «Επεκτάσιμη Υψηλής απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο»
(Scalable High-efficiency Video Coding, SHVC) [81, 82].
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στην έρευνά τους [82], στην κωδικοποίηση
SHVC, ένα εργαλείο για την βελτίωση των επιπέδων ενίσχυσης (enhancement layers,
EL) είναι η πρόβλεψη μεταξύ των επιπέδων (interlayer prediction, ILP). Αυτό το
εργαλείο παρέχει πρόβλεψη για μια εικόνας EL κάνοντας χρήση του επιπέδου βάσης
(Base Layer, BL) ή κάποιου άλλου χαμηλότερης αναφοράς επιπέδου εικόνας.
Η επεκτάσιμη αυτή μορφή κωδικοποίησης σχεδιάστηκε για να παρέχει
ελαστικότητα (flexibility) στις υπηρεσίες της υψηλής ποιότητας του ψηφιακού βίντεο,
καθώς, και παράδοση της υψηλής ποιότητας του ψηφιακού βίντεο. Οι ερευνητές Hahyun
Lee, Jung Won Kang, Jinho Lee, Jin Soo Choi, Jinwoong Kim, και Donggyu Sim, στην
έρευνά τους [82] προτείνουν μια επεκτάσιμη μορφή HEVC, η οποία είναι σχεδιασμένη
και βασισμένη στην αρχιτεκτονική αποκωδικοποίησης πολλαπλών βρόγχων (multiloop). Μια κωδικοποίηση μπορεί να σχεδιαστεί με βάση δύο αρχιτεκτονικές
κωδικοποίησης, την μονού βρόγχου (single-loop) και την πολλαπλών βρόγχων. Στην
αποκωδικοποίηση πολλαπλών βρόγχων η αντιστάθμιση κίνησης (motion compensation,
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MC) γίνεται σε κάθε επίπεδο αναφοράς (reference layer, RL), σε αντίθεση με την
αποκωδικοποίηση μονού βρόγχου, όπου η αντιστάθμιση κίνησης γίνεται μόνο μια φορά.
Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η αποδοτικότητα της αποκωδικοποίησης
πολλαπλών βρόγχων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν της αποκωδικοποίησης μονού
βρόγχου. Επίσης, ένα πλεονέκτημα της SHVC πολλαπλών βρόγχων αποκωδικοποίησης
είναι η επεκτασιμότητα πολλαπλών όψεων (multi-view scalability).

5.4 Η Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο στον τομέα της Υγείας
Με την ραγδαία εξέλιξη και χρήση των κινητών συσκευών (smartphones, tablets,
notebooks), αλλά, και με την εξέλιξη του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών,
μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπου το βίντεο μεταφέρεται στην ανάλυση που απαιτεί ο
χρήστης, από την κάμερα, μέσω του Διαδικτύου, στις κινητές συσκευές των χρηστών, οι
οποίες, όπως γνωρίζουμε, έχουν χαμηλή ανάλυση οθόνης, χαμηλή υπολογιστική, και
χρησιμοποιούν μπαταρία. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν, της κωδικοποίησης βίντεο, παρέχει
αρκετά οφέλη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς, πλέον μπορούν να
καλυφτούν οι υψηλές απαιτήσεις του τομέα αυτού.
Η χρήση της τεχνολογίας αυτής για την παρακολούθηση των ασθενών, αλλά, και
του προσωπικού σε νοσοκομεία ή ακόμα, και στο σπίτι, προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα στον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης. Αποτελεί ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο των ασθενών, του προσωπικού, και του
κόστους, καθώς επίσης, και για την αύξηση της ασφάλειας [84].

Εικόνα 5-4: Η επιτήρηση βίντεο στον τομέα της υγείας [Πηγές εικόνων: 22]
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Παρακάτω, αναφέρουμε μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη της επιτήρηση
μέσω βίντεο είναι [84]:


Η αύξηση της ασφάλειας, αλλά και της προστασίας των ασθενών και γενικότερα,
του περιβάλλοντος που επιτηρείται.



Η βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού, που είναι υπεύθυνο για την
παροχή των υπηρεσιών υγείας.



Η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, καθώς, δεν θα γίνονται εύκολα λάθη.



Η απομακρυσμένη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των ασθενών, είναι
ίσως το πιο σημαντικό από τα οφέλη, καθώς, θα δώσει λύση σε αρκετά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας.
Τέλος, από τους πιο σημαντικούς κινδύνους της παρακολούθησης της υγείας

μέσω βίντεο, αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς, όπως
αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα δεδομένα στο Διαδίκτυο θα απειλούνται
πάντα, όσο καλά και να τα προστατεύουμε.
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6 Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική
Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να σκεφτούμε πριν προτείνουμε την
αρχιτεκτονική του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Έτσι λοιπόν, μετά από μελέτη
παρόμοιων συστημάτων που προτάθηκαν από άλλους ερευνητές, και ύστερα από το
συνδυασμό των τεχνολογιών IoT, των υπηρεσιών, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, των
δικτύων, και των εφαρμογών, θα σχεδιάσουμε το προτεινόμενο έξυπνο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης.
Πίνακας 6: Λίστα με σύμβολα που χρησιμοποιούνται.
Symbol

Definition

NS

Total number of sensors

KC

Total number of cameras

Lnodes

Total number of links

Sdata

Total sensors data

Cvideos

Total cameras videos

Ploss(in)

Packet loss in the network
Packet loss out of the

Ploss(out)

network

Drec

Total Data received

Dsent

Total Data sent
Number of nodes failed to

Nnf

transmit
Number of nodes succeeded

Anodes
C

Capacity

B

Bandwidth

M

Signal levels

R

Throughput

l

Amount of data (bits)
Time needed to complete

t

the transmission
Transmission channel’s

SNR

noise

S

Signal

N

Noise
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6.1 Η Αρχιτεκτονική του συστήματος

Εικόνα 6-1. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική.
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική του προτεινόμενου
συστήματος που βασίζεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Η αρχιτεκτονική
χωρίζεται σε τρία επίπεδα:
1. το Περιβάλλον του Σπιτιού (Home Environment),
2. τον Δρομολογητή (Router), που λειτουργεί ως πύλη, και
3. το Απομακρυσμένο Περιβάλλον (Remote Environment)
Όπως παρατηρούμε και στην Εικόνα 6-1 παραπάνω, στο πρώτο επίπεδο της
αρχιτεκτονικής έχουμε ένα home 6LoWPAN mesh δίκτυο το οποίο αποτελείται από
αισθητήρες, ενεργοποιητές, κάμερες, έναν δρομολογητή ακμής (Edge router) ο οποίος
είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση των πακέτων από και προς το Διαδίκτυο, και έναν
τοπικό διακομιστή (local server) για την τοπική αποθήκευση των δεδομένων και των
βίντεο. Στο δεύτερο επίπεδο, όπως είπαμε, έχουμε έναν δρομολογητή ο οποίος
λειτουργεί ως πύλη μεταξύ του τοπικού επιπέδου και του Διαδικτύου. Τέλος, έχουμε το
επίπεδο του απομακρυσμένου περιβάλλοντος όπου έχουμε έναν διακομιστή νέφους
(cloud server) στον οποίο γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων και των βίντεο, αλλά,
και η επεξεργασία τους για την διάγνωση της υγείας του ασθενούς από τα αρμόδια
άτομα.
Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που προτείνεται υποστηρίζει μια σειρά
φυσικών παραμέτρων. Οι πιο κοινοί είναι η θερμοκρασία του σώματος (body
temperature, BT), η πίεση του αίματος (blood pressure, BP), ο ρυθμός των παλμών
(pulse rate, PR), ο ρυθμός της καρδιάς (heart rate, HR), το βάρος (weight, WGT), ο
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ρυθμός αναπνοής (respiratory rate, RR), η ανίχνευση δραστηριότητας (activity detection,
AD), η ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα (blood glucose, BG), ο κορεσμός του οξυγόνου
(oxygen saturation, SO2), και η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής (medication
compliance, MC). Επίσης, το σύστημα παρακολούθησης της υγείας, υποστηρίζει
μετρήσεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος (electrocardiography, ECG) και μετρήσεις
ηλεκτρομυογραφήματος (electromyography, EMG) [17]. Στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 6-1) μπορούμε να δούμε το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων σε bits/second.
Πίνακας 6-1: Οι φυσικοί παράμετροι με τους ρυθμούς μετάδοσής τους [10].
Φυσικοί Παράμετροι

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Πίεση αίματος (BP)

80-800 bps

Ρυθμός παλμών καρδιάς (PR)

80-800 bps

Ποσότητα γλυκόζης στο αίμα (BG)

80-800 bps

Θερμοκρασία σώματος (BT)

80-800 bps

Ρυθμός αναπνοής (RR)

50-120 bps

Κορεσμός του οξυγόνου (SO2)

50-120 bps

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)

2.4 Kbps/10 Kbps/72 Kbps

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις χρειάζονται όλες μαζί, σύμφωνα με τους ερευνητές Tuan
Nguyen, Amir-Mohammad Rahmani, Tomi Westerlund, Pasi Liljeberg, και Hannu
Tenhunen [10], περίπου, 8.7 Kbps ρυθμό μετάδοσης των bit των δεδομένων.

6.2 Η Τοπολογία
Η τοπολογία όπως ήδη έχουμε αναφέρει, παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία
του συστήματος. Όσο καλύτερη η τοπολογία, τόσο πιο αξιόπιστο το σύστημά μας.
Συγκεκριμένα, πρώτα, επικεντρωνόμαστε στην τοπολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για
τη σύνδεση μεταξύ των αισθητήρων, των ενεργοποιητών, και των καμερών. Όλοι οι
κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links), έτσι ώστε, να μπορούν να
επικοινωνούν για τη μεταφορά των δεδομένων και του βίντεο. Αυτό ονομάζεται
«Τοπολογία του Δικτύου» (Network Topology). Η απόφαση που πάρθηκε ήταν να
χρησιμοποιηθεί η «Τοπολογία Πλέγματος» (Mesh Topology), η οποία θεωρείται το
μέλλον του Διαδικτύου των Πραγμάτων [85]. Στην τοπολογία πλέγματος η οποία
φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 6-2) παρακάτω, οι κόμβοι του δικτύου μπορούν να
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συνδεθούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο
Διαδίκτυο.

Εικόνα 6-2. Η Mesh τοπολογία.
Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της τοπολογίας πλέγματος είναι ότι αν ένας
κόμβος του δικτύου σταματήσει να λειτουργεί, οι υπόλοιποι κόμβοι μπορούν ακόμα να
επικοινωνούν μεταξύ τους, και να βρουν άλλες διαδρομές για τη μεταφορά των
δεδομένων και του βίντεο. Αυτή η περίπτωση περιγράφεται από τους παρακάτω δύο
τύπους:

(1)
(2)
Με λίγα λόγια, κάθε κόμβος, ανάλογα με τη περίσταση, μπορεί να λειτουργεί, και ως
host και ως διακομιστής. Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να αναπαρασταθούν όπως
φαίνονται στο γράφημα (Γράφημα 6-2) παρακάτω, όπου η μετάδοση δεν σταματά όταν
ένας κόμβος αποτύχει να μεταδώσει δεδομένα και βίντεο. Πιο συγκεκριμένα, οι κόμβοι
που δε μεταδίδουν δεδομένα και βίντεο, δεν επηρεάζουν τη μετάδοση από άλλους
κόμβους.
Χρησιμοποιούμε “Full Duplex Mesh” τοπολογία, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι
οι αισθητήρες, οι ενεργοποιητές, και οι κάμερες, επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό
μπορεί να περιγραφεί από τον παρακάτω τύπο [86]:
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Γράφημα 6-2. Μετάδοση Δεδομένων και Βίντεο.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-2) φαίνονται μερικά από τα πλεονεκτήματα
της τοπολογίας πλέγματος (mesh topology), έναντι άλλων γνωστών τοπολογιών [87].
Πίνακας 6-2: Τα πλεονεκτήματα της τοπολογίας πλέγματος έναντι άλλων [87].
Mesh

Star

Point-to-

Point-to-Point

multi-Point

(P2P)

Reliability

High

High

Low

High

Adaptability

High

For short-term

Low

Low

(None-only two)

networks
Scalability

SPoF

Thousands of

(10-15 end

(7-30 end

nodes

points)

points)

Yes

No

No

No

6.3 Επισκόπηση του Συστήματος
Στα ασύρματα δίκτυα IEEE 802.15.4 τοπολογίας πλέγματος, γίνεται σύνδεση και
εγκαθίδρυση επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η “Full Mesh” επικοινωνία είναι η επέκταση της περιοχής κάλυψης που
σημαίνει ότι το δίκτυό μας θα μεγαλώνει όσο εγκαθιστούμε νέες συσκευές σε αυτό, και
η υψηλή αντοχή. Το πρότυπο IEEE 802.15.4 έναντι άλλων προτύπων, παρέχει στις
ενσωματωμένες

συσκευές

(embedded

devices), χαμηλότερο ρυθμό
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μετάδοσης

δεδομένων, χαμηλότερη ισχύ, και μικρότερο κόστος. Επίσης, μπορεί να παρέχει
ασύρματες επικοινωνίες που έχουν μικρή εμβέλεια. Το πρότυπο αυτό, χρησιμοποιείται
στο «φυσικό επίπεδο» (Physical Layer), όπου τα bits των δεδομένων αφού μετατραπούν
σε σήματα, έχουν την δυνατότητα να μεταδίδονται και να λαμβάνονται.
Συνεχίζοντας, στο «επίπεδο της ζεύξης δεδομένων» (Data Link Layer), υπάρχει
ένας αξιόπιστος σύνδεσμος (link), όπου γίνεται η ανίχνευση και η διόρθωση σφαλμάτων
για τα σήματα που μεταδόθηκαν από το φυσικό επίπεδο. Το επίπεδο ζεύξης δεδομένων,
χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά επίπεδα. Το πρώτο, είναι το “Media Access Control”
(MAC) ή «επίπεδο ελέγχου πρόσβασης πολυμέσων», το οποίο στο δίκτυό μας αποτελεί
το πρότυπο IEEE 802.15.4. Αυτό το πρότυπο παρέχει πρόσβαση στα μέσα, αλλά, δεν
καθορίζει την απόδοση της δρομολόγησης (routing performance). Το δεύτερο, είναι το
«επίπεδο προσαρμογής του 6LoWPAN» (6LoWPAN Adaptation Layer), όπου γίνεται η
προσαρμογή από το IPv6 στο IEEE 802.15.4. Το 6LoWPAN, όπως ήδη έχουμε
αναφέρει, είναι μια τεχνολογία που συνδέει τις συσκευές στο νέφος. Χρησιμοποιεί
μηχανισμούς ενθυλάκωσης

(encapsulation),

και συμπίεσης κεφαλίδων (header

compression), οι οποίοι χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε, τα IPv6 πακέτα δεδομένων να
μπορούν να μεταδοθούν και να ληφθούν από το δίκτυο που είναι βασισμένο στο
πρότυπο IEEE 802.15.4. Το 6LoWPAN μειώνει την επιβάρυνση (overhead), και αυξάνει
το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο φορτίο. Επίσης, παρέχει υψηλή αξιοπιστία (high reliability),
ενεργειακή απόδοση (energy efficiency), κινητικότητα (mobility), προσαρμοστικότητα
(adaptability), και χαμηλό κόστος (low cost). Κάθε κόμβος του δικτύου μας μπορεί να
λειτουργεί και ως αποστολέας, και ως παραλήπτης.
Από τη μία πλευρά, έχουμε συσκευές οι οποίες όταν δεν χρησιμοποιούνται
μπαίνουν σε αδράνεια (sleep mode) για εξοικονόμηση ενέργειας, και οι οποίες
συμπεριφέρονται σαν hosts. Από την άλλη πλευρά, έχουμε συσκευές οι οποίες δεν
σταματούν να λειτουργούν ποτέ και συμπεριφέρονται σαν δρομολογητές (routers). Η
ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των συσκευών του δικτύου μας παρέχεται από έναν
6LoWPAN Δρομολογητή Άκρης/Ακμής (6LoWPAN Edge Router). Επίσης, αυτός ο
δρομολογητής είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση των δεδομένων και των βίντεο, από,
και προς το δίκτυό μας. Το δίκτυό μας μπορεί να συνδεθεί με άλλα δίκτυα, μέσω,
ενσύρματης σύνδεσης (Ethernet) ή ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi). Το 6LoWPAN
χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό, που ονομάζεται «Εξερεύνηση Γειτονικού Κόμβου»
(Neighbor Discovery, ND), και ο οποίος, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της
58

επικοινωνίας που έχει ο host και ο router μέσω του ίδιου συνδέσμου (link) [42, 43]. Στον
επόμενο πίνακα (Πίνακας 6-3) βλέπουμε τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε κάθε
επίπεδο του δικτύου μας [44].
Πίνακας 6-3: Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε κάθε επίπεδο του δικτύου
μας [44].
Πρωτόκολλα

Επίπεδα OSI

CoAP over UDP

Application Layer

CoAP over UDP

Transport Layer

(DTLS used for security)
IPv6

Network Layer

6LoWPAN

Adaptation / Data Link Layer

MAC 802.15.4

Data Link Layer

PHY 802.15.4

Physical Layer

Η διευθυνσιοδότηση και η δρομολόγηση των δεδομένων και της ζωντανής
μετάδοσης βίντεο, παρέχονται στο επόμενο επίπεδο, που είναι το «επίπεδο δικτύου»
(Network Layer). Σε αυτό το επίπεδο, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το
Internet Protocol (IP). Με τη χρήση του IP πρωτοκόλλου, αναθέτουμε σε κάθε συσκευή
μια μοναδική διεύθυνση IPv6 [42, 88]. Οι διευθύνσεις IP, οι οποίες επικοινωνούν μέσω
του προτύπου IEEE 802.15.4 για την ενεργοποίηση της σύνδεσης μεταξύ των WSN και
του Διαδικτύου,

θα πρέπει να προσαρμόζονται στο χαμηλό εύρος ζώνης (low

bandwidth), στη χαμηλή ισχύ (low power), και στο δίκτυο χαμηλού κόστους (low cost
network) [75]. Η δρομολόγηση των δεδομένων και των βίντεο από το οικιακό μας δίκτυο
στον δρομολογητή, μπορεί να περιγραφεί από τον παρακάτω τύπο:

(4)
Το επόμενο επίπεδο στο οποίο ξεκινούν οι επικοινωνίες μεταξύ των εφαρμογών
των συσκευών, ονομάζεται «επίπεδο μεταφοράς» (Transport Layer). Σε αυτό το επίπεδο,
το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε για τη μεταφορά των δεδομένων και των βίντεο
είναι το “User Datagram Protocol” (UDP). Το πρωτόκολλο UDP, υποστηρίζει
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χαμηλότερη λανθάνουσα κατάσταση (lower latency), και είναι πιο γρήγορο από το
“Transmission Control Protocol” (TCP).
Τέλος, έχουμε το τελευταίο επίπεδο το οποίο ονομάζεται «επίπεδο εφαρμογής»
(Application Layer), και στο οποίο χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο “Constrained
Application Protocol” (CoAP). Το CoAP είναι όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ένα
πρωτόκολλο επιπέδου διαδικτυακής (web) εφαρμογής, το οποίο υποστηρίζει συσκευές
που λειτουργούν με μπαταρία και συσκευές που χρησιμοποιούν ενεργειακή συγκομιδή
(energy harvesting). Το CoAP είναι παρόμοιο με το HTTP (Hypertext Transport
Protocol), αλλά, χωρίς τη χρήση του TCP. Αυτό το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί UDP, και
επίσης, επιτρέπει (low overhead), (IP multicast), κτλ. Επιπλέον, το πρωτόκολλο CoAP
συμπιέζει τα δεδομένα HTTP, έτσι ώστε, να στέλνει λιγότερα δεδομένα μέσω μιας
ασύρματης ζεύξης [42, 44, 88]. Το CoAP, επίσης, βασίζεται στην αρχιτεκτονική REST
και παρέχει τη μέθοδο REST, όπως και, τις GET, POST, PUT, και DELETE, τις οποίες
αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6-3) δείχνει τα
επίπεδα του πρωτοκόλλου CoAP [87].

Εικόνα 6-3: Τα επίπεδα του πρωτοκόλλου CoAP [89].

6.4 Χρήση του Scalable High Efficiency Video Coding (SHVC)
Η απευθείας σύνδεση στα δεδομένα από οποιοδήποτε μέρος και όποια στιγμή τα
χρειαζόμαστε, είναι μια ικανότητα που παρέχει το υπολογιστικό νέφος, μέσω των
υπηρεσιών αποθήκευσης του νέφους.
Η «Υψηλής Απόδοσης Κωδικοποίηση Βίντεο» (High-Efficiency Video Coding,
HEVC) είναι το νέο επίτευγμα μετά την «Αναλογική Κωδικοποίηση Βίντεο» (Analog
Video Coding, AVC). Η κωδικοποίηση βίντεο HEVC προσφέρει καλύτερη συμπίεση
βίντεο (πάνω από το 50%), με την ίδια ποιότητα βίντεο, όπως το AVC. Όπως,
παρατηρούμε, και στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6-4-1), η HEVC χρησιμοποιεί το
μισό περίπου ρυθμό μετάδοσης bit (bit rate), απ’ ότι χρησιμοποιεί η AVC.
60

Bit Rate

Bit rate in video coding
160
140
120
100
80
60
40
20
0

MPEG2
AVC
HEVC

SHVC
1995

2005

2013

Bit rate

2015

Year

Γράφημα 6-4-1: Η κωδικοποίηση βίντεο ανά γενιά [71].
Η κωδικοποίηση HEVC μπορεί επίσης, να μεταφέρει βίντεο, μέσω του Διαδικτύου, σε
πραγματικό χρόνο και αποτελεσματικά [71, 90]. Επίσης, η κωδικοποίηση HEVC παρέχει
μετάδοση πολυμέσων (streaming media) με υψηλή ποιότητα, και καταναλώνει το μισό
εύρος ζώνης (bandwidth), απ’ ότι καταναλώνει η AVC. Η κωδικοποίηση αυτή έχει
κατασκευαστεί για μετάδοση πολυμέσων υψηλής ποιότητας (high quality streaming
media). Η HEVC, επιπλέον, μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις ήδη υπάρχουσες
εφαρμογές AVC.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η αποτυχία της αποστολής
δεδομένων και βίντεο από τους κόμβους του δικτύου, ώθησε πολλούς ερευνητές, να
επεκτείνουν την υπάρχουσα κωδικοποίηση HEVC σε «Επεκτάσιμη Υψηλής απόδοσης
Κωδικοποίηση Βίντεο» (Scalable High-efficiency Video Coding, SHVC) [81, 82].
Όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, ο διαχωρισμός ανάμεσα στα
διαφορετικά είδη βίντεο γίνεται με βάση τις διαφορετικές ποιότητες βίντεο, δηλαδή, με
βάση τις διαφορετικές αναλύσεις βίντεο. Επίσης, όπως είπαμε, ο ρόλος του SHVC, είναι
να κωδικοποιεί τα διαφορετικά πρότυπα βίντεο σε δύο επίπεδα, το «Βασικό Επίπεδο»
(Base Layer, BL) και το «Επίπεδο Ενίσχυσης» (Enhancement Layer, EL). Το πρώτο
επίπεδο (BL), μεταδίδει τη ροή των bit των δεδομένων, και το δεύτερο επίπεδο (EL),
αναμεταδίδει τα χαμένα πακέτα που δεν κατάφεραν να μεταδοθούν από το βασικό
επίπεδο [83]. Σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές Y. Ye,
V. Beroncini, και Y. K. Wang [91], συμπεραίνεται ότι ο ρυθμός μετάδοσής των bit των
δεδομένων (bit rate) είναι κατά 40-60% μικρότερος με χρήση SHVC, σε σύγκριση με το
σενάριο χρήσης της HEVC, παρόλο που έχουν την ίδια ποιότητα βίντεο. Στο παρακάτω
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εικόνα (Εικόνα 6-4), βλέπουμε τα αποτελέσματα των τεσσάρων διαφορετικών
περιπτώσεων επεκτασιμότητας (scalability).

Εικόνα 6-4: Μισή τιμή του bitrate με χρήση SHVC έναντι αυτής της HEVC [91].
Αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις επεκτασιμότητας είναι, για ρυθμό επεκτασιμότητας
(scalability ratio) στα 1.5x, για ρυθμό επεκτασιμότητας στα 2x, για SNR
επεκτασιμότητα, και για «Γκάμα Χρωμάτων επεκτασιμότητας» (Color Gamut
Scalability, CGS).
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να σημειώσουμε ότι οι ροές βίντεο (video streams)
δεν θα μεταδίδονται συνέχεια, παρά μόνο όταν ανιχνευθεί αλλαγή στα δεδομένα του
ασθενή, δηλαδή, αλλαγή της κατάστασης της υγείας του ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, οι
ροές βίντεο θα μεταδίδονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Με αυτό το τρόπο,
εξοικονομούμε πόρους του δικτύου και παρέχουμε ιδιωτικότητα των προσωπικών
δεδομένων του ασθενή. Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6-4-2), παρατηρούνται δύο
περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση, είναι εκείνη κατά την οποία έχουμε συνεχή μετάδοση
μόνο των δεδομένων, και η δεύτερη περίπτωση, είναι εκείνη στην οποία έχουμε τη
συνεχή μετάδοση των δεδομένων και ταυτόχρονα μετάδοση βίντεο λόγω ανίχνευσης
επείγουσας ανάγκης.
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Γράφημα 6-4-2: Περιπτώσεις μετάδοση βίντεο και μη.

6.5 Ασφάλεια Συστήματος
Η ασφάλεια, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που προτείνεται και το
οποίο βασίζεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, μιας και οι
πληροφορίες υγείας είναι προσωπικές, και για αυτό το λόγο, δεν είναι ασφαλής.
Δεδομένης της κατάστασης και τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το Διαδίκτυο δεν θα
είναι ποτέ ασφαλές.
Σε κάθε επίπεδο του συστήματος υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας. Το δίκτυο
6LoWPAN χρησιμοποιεί AES-128 ασφάλεια επιπέδου ζεύξης (link layer security), η
οποία είναι υπεύθυνη για την κρυπτογράφηση και τη γνησιότητα (authentication) των
συνδέσμων (links). Το 6LoWPAN παρέχει ασφαλή παράδοση πακέτων δεδομένων και
ασφαλή παράδοση μηνυμάτων. Στο επίπεδο μεταφοράς, και επειδή, χρησιμοποιούμε
UDP, έχουμε κάποιους “Datagram Transport Layer Security” (DTLS) μηχανισμούς
ασφαλείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια του πρωτοκόλλου CoAP,
μιας, και θέλουμε να κρατήσουμε τις επικοινωνίες μεταξύ των συσκευών, ασφαλείς [42,
43]. Επιπλέον, το πρότυπο IEEE 802.11 (Wi-Fi) έχει πολλά πρωτόκολλα ασφαλείας,
μερικά από τα οποία είναι, το ‘Wi-Fi Protected Access II (WPA2)’ το οποίο παρέχει
εμπιστευτικότητα δεδομένων, ακεραιότητα, προστασία από επαναλήψεις, και επικύρωση
της ταυτότητας χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο κρυπτογράφησης, το οποίο είναι
βασισμένο στην κρυπτογράφηση AES, και καλείται “Counter mode cipher block
Chaining Message authentication code Protocol (CCMP)” [11, 88]. Επίσης, στο
απομακρυσμένο περιβάλλον, δηλαδή, στο διακομιστή υπηρεσιών νέφους όπου γίνεται η
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ανάλυση των δεδομένων, παρέχονται μηχανισμοί ασφαλείας για τη προστασία των
δεδομένων αυτών.
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7 Τα αποτελέσματα της έρευνας
Το υπολογιστικό νέφος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματός μας, και
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάλυση των δεδομένων των ασθενών.
Επιπλέον, για την συμπίεση και τη μεταφορά των βίντεο βάθους, και των υψηλής
ανάλυσης βίντεο. Επίσης, για τη συμπίεση των δεδομένων, έτσι ώστε, να μπορούμε να
στέλνουμε τα δεδομένα μέσω ενός ασύρματου καναλιού (wireless link), χρησιμοποιούμε
το πρωτόκολλο CoAP. Ακόμα παραπέρα, το πρότυπο IEEE 802.15.4 χρησιμοποιείται για
την παροχή μικρής εμβέλειας ασύρματων επικοινωνιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, και χαμηλό
κόστος.
Τώρα θα περάσουμε στο θέμα του εύρους ζώνης (bandwidth). Το εύρος ζώνης
αναπαριστά τη ταχύτητα κατά την οποία μια ποσότητα δεδομένων και βίντεο, θα
μεταφερθεί μέσω του καναλιού διπλής κατεύθυνσης (bidirectional link), μεταξύ δύο
κόμβων του δικτύου. Υπάρχουν δύο τύποι εύρους ζώνης. Το εύρος ζώνης upstream το
οποίο αναπαριστά την ποσότητα των δεδομένων και των βίντεο που ‘ανέβηκαν’ στο
διακομιστή νέφους από το δίκτυό μας, και το εύρος ζώνης downstream το οποίο
αναπαριστά την ποσότητα των δεδομένων και των βίντεο που ‘κατεβάσαμε’ στο δίκτυό
μας από το διακομιστή νέφους.
Το εύρος ζώνης στις ασύρματες και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ράδιοτεχνολογίες (radio technologies), κυμαίνεται από είκοσι ως διακόσα πενήντα Kbits/sec.
(20-250 Kbps), όπως βλέπουμε και στo παρακάτω γράφημα (Γράφημα 7-1). Παρόλα
αυτά, στο δίκτυο που παρουσιάσαμε το εύρος ζώνης μειώνεται λόγω της προώθησης των
πολλαπλής διαδρομής κόμβων (multi-hop forwarding), και λόγω των περιπτώσεων της
αποστολής ή της μη αποστολής μιας ροής βίντεο (video stream). Έτσι λοιπόν, στο
γράφημα (Γράφημα 7-1) παρακάτω, παίρνουμε τέσσερις (4) περιπτώσεις εύρους ζώνης.
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Γράφημα 7-1: Οι τέσσερις περιπτώσεις εύρους ζώνης.
Στη πρώτη περίπτωση μόνο οι αισθητήρες συλλέγουν πληροφορίες (οι κάμερες είναι σε
αδράνεια λόγω μη ανίχνευσης έκτακτης ανάγκης). Μπορούμε να πούμε ότι, σε αυτή τη
περίπτωση, το εύρος ζώνης κυμαίνεται από είκοσι ως τριάντα Kbits/sec (20-30 Kbps).
Στη δεύτερη περίπτωση, όπου οι αισθητήρες και οι κάμερες ανιχνεύουν αλλαγή στα
δεδομένα, δηλαδή, επείγουσα ανάγκη, τότε το εύρος ζώνης για την μετάδοση των
δεδομένων και των βίντεο, κυμαίνεται από είκοσι ως εκατό Kbits/sec (20-100 Kbps).
Στην τρίτη περίπτωση, έχουμε το χαμηλότερο εύρος ζώνης, διότι κανείς δεν βρίσκεται
στο σπίτι και οι περισσότεροι αισθητήρες, και όλες οι κάμερες βρίσκονται σε αδράνεια.
Τέλος, στην τέταρτη περίπτωση, λόγω της μετάδοσης των δεδομένων και των βίντεο από
όλους τους αισθητήρες, τους ενεργοποιητές, και τις κάμερες, το εύρος ζώνης κυμαίνεται
από είκοσι ως λιγότερα από διακόσα πενήντα Kbits/sec (20 to less than 250 Kbps).
O Nyquist απέδειξε ότι σε κανάλι δίχως θόρυβο και με εύρος ζώνης B (Hz) είναι
εφικτό να μεταδοθούν δεδομένα με ρυθμό [92]:

(5)
Όπου, το C είναι η χωρητικότητα (Capacity) σε bits/sec, το B είναι το εύρος ζώνης σε
bps και το M αναπαριστά τα επίπεδα του σήματος.
Όμως, στα κανάλια μετάδοσης υπάρχει θόρυβος. Σύμφωνα με το θεώρημα του
Shannon λοιπόν, η χωρητικότητα του καναλιού εξαρτάται από το εύρος ζώνης του
καναλιού και τον λόγο του σήματος προς τον θόρυβο:
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(6)

(7)
Από την άλλη πλευρά, έχουμε την απόδοση του δικτύου (network throughput) η
οποία αναπαριστά τη ποσότητα των δεδομένων και των βίντεο η οποία μεταδίδεται από
το δίκτυο, μέσω του Διαδικτύου, στον διακομιστή νέφους και το αντίστροφο, σε μια
μονάδα του χρόνου. Η απόδοση (throughput) του δικτύου δίνεται από τον παρακάτω
τύπο [93]:

(8)
Όπου, το R είναι η απόδοση, το l είναι η ποσότητα των δεδομένων σε bits, και το t είναι
ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η μετάδοση.
Στο γράφημα (Γράφημα 7-2) που ακολουθεί, βλέπουμε την απόδοση του δικτύου
6LoWPAN ως συνάρτηση των κόμβων του δικτύου, όπου και παρατηρείται ότι, η
απόδοση του δικτύου έφτασε στη μέγιστη τιμή της για έναν συγκεκριμένο αριθμό
κόμβων. Στη συνέχεια, μειώνεται λόγω της απόρριψης των πακέτων (drops of packets),
και της μεγάλης ουράς (high queuing) που σχηματίστηκε [94].
Στο γράφημα (Γράφημα 7-2), που βλέπουμε παρακάτω λοιπόν, έχουμε άλλες
τρείς (3) περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε την κατάσταση στην οποία μόνο
οι αισθητήρες μεταδίδουν δεδομένα. Η απόδοση του δικτύου σε αυτή τη περίπτωση,
μετριέται περίπου στα τριάντα Kbits/sec (30 Kbps), για ένα συγκεκριμένο αριθμό
κόμβων (για παράδειγμα, είκοσι τρείς (23) αισθητήρες που σημαίνει είκοσι τρείς (23)
κόμβους), και στη συνέχεια μειώνεται περίπου στα είκοσι (20) Kbps λόγω του υψηλού
queuing και των χαμένων πακέτων (packet loss) [94]. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου οι
αισθητήρες και οι κάμερες μεταδίδουν δεδομένα λόγω ανίχνευσης επείγουσας
κατάστασης του ασθενούς, η απόδοση του δικτύου μετριέται περίπου στα εκατό με
εκατόν είκοσι (100-120) Kbps. Ύστερα από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό κόμβων, η
απόδοση θα μειώνεται. Στην τρίτη περίπτωση, όπου και σε αυτήν έχουμε έκτακτη
ανάγκη, όλοι οι κόμβοι του δικτύου θα μεταδίδουν τα δεδομένα και τα βίντεο που
συλλέξανε και η απόδοση θα κυμαίνεται στα διακόσα είκοσι (220) με διακόσα πενήντα
(250) Kbps και μειώνεται μετά από συγκεκριμένο αριθμό κόμβων.
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Γράφημα 7-2: Οι τρείς περιπτώσεις απόδοσης του δικτύου.
Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 7-3) παρατηρείται ότι ο «ρυθμός απόρριψης
πακέτου» (Packet Error Rate, PER) βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα για χαμηλό «Διάστημα
Γενιάς Πακέτου» (Packet Generation Interval, PGI). Οι μετρήσεις δείχνουν ότι για κάθε
μία από τις περιπτώσει, ακόμα και για τη περίπτωση που έχουμε έναν κόμβο, ο «Χρόνος
Γενιάς Πακέτου» (Packet Generation Time, PGT) αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό, όσο ο
ρυθμός που μειώνεται το PER μέχρι να μηδενιστεί [94]. Επίσης, οι ερευνητές Waiser
Mehmood, Ammad Hassan, Rohan Tabish, Farid Touati, Adel Ben Mnaouer, και Brahim
Gaabab [94], μέσω μετρήσεων, συμπεράνανε ότι χρειάζονται περίπου εκατό (100) msec
PGI για να μεταδοθούν τα δεδομένα στο κάθε ένα κόμβο του δικτύου, με σκοπό την
αύξηση της απόδοσης του δικτύου, και την μείωση των συγκρούσεων. Έτσι λοιπόν,
όπως παρατηρούμε στην εικόνα (Εικόνα 7-3) παρακάτω, το εύρος ζώνης θα είναι
μικρότερο για το κάθε κόμβο που προστίθεται στο δίκτυο, και για αυτό το λόγο η
απόδοση του δικτύου θα είναι υψηλότερη.

Εικόνα 7-3: Ο ρυθμός απόρριψης πακέτου (Packet Error Rate) [94].
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Παρακάτω, η αρχιτεκτονική του συστήματος που προτάθηκε, έχει πολλά
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα συστήματα που μελετήθηκαν, λόγω της τοπολογίας,
όπως πολύ υψηλή επεκτασιμότητα (scalability) πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να
επεκταθεί η περιοχή κάλυψης (coverage range), έτσι ώστε, να μπορούν να
ενσωματωθούν χιλιάδες κόμβοι. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα
(adaptability) και υψηλή αντοχή (robustness). Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενη
ενότητα, τα δίκτυα πλέγματος (mesh networks) μπορούν να παρέχουν «ανοχή σε
σφάλματα» (fault tolerance), και χαρακτηριστικά αυτό-θεραπείας (healing features). Δύο
από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η αξιοπιστία των συνδέσμων (link reliability)
καθώς στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) η πηγή και ο προορισμός μπορούν να
συνδεθούν μέσω πολλαπλών διαδρομών (multiple paths), και η από «Άκρη σε Άκρη
αξιοπιστία» (End-to-End reliability) η οποία υπόσχεται την παράδοση των δεδομένων
και των βίντεο από την πηγή στο προορισμό. Μερικά ακόμα, πλεονεκτήματα της
αρχιτεκτονικής μας έναντι άλλων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, είναι η
φορητότητα (mobility), και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, για την ασφάλεια
του συστήματός μας, παρέχονται, ακεραιότητα των δεδομένων (data integrity),
εμπιστευτικότητα των δεδομένων (data confidentiality), και έλεγχο της ταυτότητας των
κόμβων (node authentication) μιας και, ο κάθε κόμβος έχει τη δική του
ταυτότητα/διεύθυνση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πίνακα (Πίνακας 7) παρακάτω, κάνουμε μια
συγκριτική ανάλυση του συστήματός μας με δύο άλλα παρεμφερή συστήματα.
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Πίνακας 7: Συγκριτική Ανάλυση μεταξύ της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και
άλλων αρχιτεκτονικών.
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8 Επίλογος
8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή, μελετήθηκε ένα ευρύ φάσμα ερευνών στον τομέα του
Διαδικτύου των Πραγμάτων, του Υπολογιστικού Νέφους, και άλλων χαρακτηριστικών
τεχνολογιών των αποτελεσματικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Μετά την
ανάλυση αυτών των συστημάτων και αρχιτεκτονικών, προτάθηκε μια αρχιτεκτονική, η
οποία είναι βασισμένη στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τις νέες τεχνολογίες. Το
σύστημα αυτό, αποτελείται από αισθητήρες, ενεργοποιητές, και κάμερες.
Η συνέχεια αυτής της εργασίας αποτελείται από μια συγκριτική ανάλυση, μεταξύ
του προτεινόμενου συστήματος και ορισμένων άλλων προσεγγίσεων. Τα αποτελέσματα
της ανάλυσης δείχνουν ενθαρρυντικά, καθώς, το προτεινόμενο σύστημα πλεονεκτεί
έναντι των δύο άλλων προσεγγίσεων. Μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα
είναι η επεκτασιμότητα, η αξιοπιστία, η προσαρμοστικότητα, η ανοχή σε σφάλματα, και
η διαλειτουργικότητα.
Επιπλέον, έχει γίνει ανάλυση του μέσου εύρους ζώνης (average bandwidth) και
της μέσης ρυθμο-απόδοσης (average throughput) του δικτύου. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι το εύρος ζώνης μειώνεται, επειδή, το συμπιεσμένο βίντεο μεταδίδεται μόνο
όταν ανιχνευτεί μια αλλαγή στην κατάσταση του ασθενούς.

8.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας
Στην έρευνα αυτή, εκτός από την επισκόπηση των νέων τεχνολογιών, προτείνεται
και μια αρχιτεκτονική, στην οποία υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Αρχικά, είναι
απαραίτητο να τονιστεί πως δεν έχει γίνει προσπάθεια υλοποίησης του συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης, και για αυτόν το λόγο, τα αποτελέσματα βασίζονται στο
θεωρητικό υπόβαθρο των νέων τεχνολογιών και στα υλοποιημένα συστήματα άλλων
ερευνητών.
Τέλος, περιορισμοί της έρευνας αυτής αποτελούν η περιορισμένη ενέργεια και τα
θέματα ασφαλείας, τους οποίους αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πιο
συγκεκριμένα, το πρόβλημα του περιορισμού των συσκευών σε ενέργεια πρέπει να
βελτιωθεί προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο εξελιγμένους και
περίπλοκους μηχανισμούς ασφαλείας.
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8.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις
Στο μέλλον, πρόκειται να υλοποιηθεί αυτό το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης,
δίνοντας την ευκαιρία σε άτομα με προβλήματα υγείας, να ζήσουν τη ζωή τους με
μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, θα αντιμετωπιστούν όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικά οι διάφοροι περιορισμοί που προκύπτουν, όσον αφορά, την
κατανάλωση ενέργειας, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, και την αξιοπιστία του
συστήματος.
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