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Περίληψη 

Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN) είναι μια τεχνολογία που έχει αλλάξει 

τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και παρακολουθεί το περιβάλλον του. Έχει 

κατακλύσει την καθημερινότητα μας και έχει εισβάλλει στην ζωή μας, σε όλους τους 

τομείς. Μια εκδοχή των δικτύων αυτών αποτελούν και τα Ειδικού Σκοπού Δίκτυα 

Οχημάτων (VANET). 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια μελέτη πάνω σε αυτά τα δίκτυα 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας σε θέματα ασφάλειας και σε επιθέσεις που μπορούν 

να συμβούν. Παρουσιάζεται η ευκολία της πραγματοποίησης DoS επίθεσης και οι 

επιπτώσεις της στο σύνολο του συστήματος μέσω μιας διαδικασίας προσομοίωσης. 

Προσεγγίζουμε τα VANET ορίζοντας το πλαίσιο του Internet Of Things (IoT), 

περιγράφοντας τα συστατικά του και περιπτώσεις εφαρμογής του. Τα WSN και  τα ITS 

(Ευφυή Συστήματα Μεταφορών), ως τυπικές περιπτώσεις συστατικών και εφαρμογών 

του IoT, περιγράφονται για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε επαρκώς τα VANET. 

Τέλος, για τις ανάγκες της προσομοίωσης, κρίνεται απαραίτητο να αναλυθεί η 

αρχιτεκτονική και η λειτουργία των Ευφυή προγραμματιζόμενων δικτύων (SDN). 

 

Λέξεις Κλειδιά: IOT, SDN, WSN, VANET, DoS, ITS, ευπάθεια, ασφάλεια, 

επικοινωνία, Mininet-Wifi.   
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Abstract 

Wireless Sensor Networks (WSN) is a technology that has changed the way 

people perceive and monitor their environment. It has overwhelmed our everyday life 

and has invaded our lives in all areas. A version of these networks is also the Special 

Purpose Vehicle Networks (VANET). 

This diploma thesis is a study of these networks focusing on security issues and 

attacks that may occur. It presents the convenience of DoS attack and its impact on the 

whole system through a simulation process. 

We are approaching VANET by defining Internet Of Things (IoT), describing its 

components and cases of application. WSN and ITS (Intelligent Transport Systems), as 

typical components and applications of IoT, are described to be able to understand 

VANET adequately. 

Finally, for the needs of the simulation, it is necessary to analyze the architecture 

and operation of the Software-Defined Networks (SDN). 

Keywords: IoT, SDN, WSN, VANET, DoS, ITS, vulnerability, security, 

communication, Mininet-Wifi.   
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) είναι μια έννοια που 

καθημερινά εισάγεται στη ζωή μας όλο και περισσότερο. Αφορά αντικείμενα της 

καθημερινότητας μας, με ενσωματωμένους αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων, που 

αξιοποιούνται για την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Καινούργιες έννοιες όπως 

έξυπνο σπίτι, σύστημα επιτήρησης, έξυπνες μεταφορές «μπαίνουν» στη ζωή μας.  

Καθημερινά γινόμαστε χρήστες μιας τέτοιας εφαρμογής του IoT, και απολαμβάνουμε τα 

οφέλη της. Η ολοένα αυξανόμενη όμως χρήση του, δημιουργεί προβλήματα που 

επικεντρώνονται σε θέματα ασφάλειας αλλά και αναδεικνύει νέα προβλήματα, που δεν 

ήταν έντονα στα συμβατικά δίκτυα  υπολογιστών. 

Στις συσκευές IoT, κατά κύριο λόγο, η επικοινωνία επιτυγχάνεται ασύρματα. Η 

υιοθέτηση του αέρα ως δίαυλου μετάδοσης, μεγιστοποιεί τη δυσκολία του 

διαχειριστικού ελέγχου ενός τέτοιου δικτύου. Επίσης οι συσκευές του IoT δεν 

ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές υλοποίησης του εκάστοτε πρωτοκόλλου ( πρωτόκολλο 

TCP/IP & OSI ή πρωτοκόλλου IEEE 802.4 (Ethernet) ή IEEE 802.11 (WiFi), επειδή 

έχουν ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές, χαμηλές υπολογιστικές δυνατότητες, διαφορετικές 

ικανότητες διασύνδεσης και περιορισμούς στην κατανάλωση ενέργειας. 

Παρά τα τεχνολογικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα και τις τεράστιες 

οικονομικές δυνατότητες του IoT, αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ασφάλεια έχει καταστεί 

μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες, οι οποίες παρεμποδίζουν σοβαρά την περαιτέρω 

ανάπτυξη των υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών του IoT [1]. Μια απλή διείσδυση 

σε μια απλή συσκευή IoT, είτε με τη διερεύνηση της λανθασμένης ρύθμισης του 

υλικολογισμικού είτε με brute-force attack, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε επιθέσεις 

μεγάλης κλίμακας. 

 1.2   Σκοπός – Στόχοι 
 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει ζητήματα ασφάλειας και να παρουσιάσει 

περιπτώσεις προσβολής της, σε τερματικές συσκευές IoT και ειδικότερα σε Ειδικού 

Σκοπού Δίκτυα Οχημάτων (VANET). Ο τρόπος επίτευξης της ασφάλειας και ο κίνδυνος 
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διαταραχής της διαθεσιμότητας (μιας από τις συνιστώσες που αναφέρονται στον όρο 

ασφάλεια) [2] σε αυτά τα δίκτυα, αποτελούν τους βασικούς στόχους αυτής της εργασίας. 

 1.3  Συνεισφορά 
Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στα Ειδικού Σκοπού Δίκτυα 

Οχημάτων (VANET) και  περιγράφουμε πώς αυτά είναι μέρος του Διαδικτύου των 

Πραγμάτων και πώς σχετίζονται με τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων. Τα τελευταία 

χρόνια, τα δίκτυα αυτά (VANET) έχουν τραβήξει την προσοχή της ερευνητικής 

κοινότητας, λόγω της μεγάλης προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών που προσφέρουν 

στους οδηγούς και τα αυτοκίνητα. Η ανάπτυξη τους όμως, οδηγεί στην ανάγκη 

ιδιαίτερης προσοχής σε θέματα ασφάλειας, η οποία θα οδηγήσει στην απομάκρυνση των 

συναισθημάτων του κινδύνου και του φόβου. 

Για αυτό το λόγο περιγράφονται οι ευπάθειες που εμφανίζουν αλλά και οι 

δυνατότητες εκμετάλλευση τους, για την πραγματοποίηση επιθέσεων. Ο βαθμός 

δυσκολίας αυτών των επιθέσεων  και οι συνέπειες τους, αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί 

ασφαλείας, γίνεται μέσα από μια διαδικασία προσομοίωσης επίθεσης DDOS σε δίκτυο 

VANET. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 
Στην εργασία αυτή, θέλοντας να δείξουμε τον προβληματισμό για τη Δημιουργία 

Ασφαλούς Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων και πως οι τελικοί χρήστες μπορεί να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα άρνησης εξυπηρέτησης,  θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά 

στο πρώτο μέρος,  

• Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN). (κεφάλαιο 2) 

• Η συμμετοχή των WSN, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IOT). (κεφάλαιο 3) 

• Μια υποκατηγορία του IoT, που αφορά τα Ειδικού Σκοπού Δίκτυα 

Οχημάτων (VANET). (κεφάλαιο 4) 

• Τα Ευφυή Προγραμματιζόμενα Δίκτυα (SDN). (κεφάλαιο 5) 

Στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσονται θέματα ασφάλειας που παρουσιάζονται στα 

VANET, όπως ευπάθειες, επιθέσεις και συνέπειες που προκύπτουν (κεφάλαιο 6). Τέλος, 

γίνεται  μια προσομοίωση επίθεσης σε VANET, προβάλλοντας την ευκολία με την οποία 

διαταράσσεται η διαθεσιμότητα στα δίκτυα αυτά και κατά συνέπεια στις συσκευές του 

IoT (κεφάλαιο 7). 
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 2 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων  

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ / Wireless Sensor Network -WSN) 

ονομάζονται τα δίκτυα που αποτελούνται από αισθητήρες διασκορπιζόμενους στο χώρο 

και είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. [3] 

Τα WSN είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία που έχει αλλάξει τον 

τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και παρακολουθεί το περιβάλλον του. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς, συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση  

περιοχής,  ανίχνευση εισβολών [4]. Τα τελευταία χρόνια όμως η χρήση τους επεκτάθηκε 

και σε άλλους τομείς όπως, η υγεία, η οικολογία, οι κατασκευές, οι επικοινωνίες και οι 

μεταφορές [5]. 

Το μεγάλο πεδίο εφαρμογής τους και το χαμηλό κόστος υλοποίησης τους 

αποτελούν τα κίνητρα για την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων,. Περιλαμβάνουν ένα μεγάλο 

αριθμό αισθητήρων, χαμηλού κόστους, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, με δυνατότητα 

επικοινωνίας σε μικρή εμβέλεια.  

Κάθε τέτοιος κόμβος-αισθητήρας διαθέτει μικροεπεξεργαστή, μνήμη, 

πομποδέκτη, μια πηγή ενέργειας και ένα ή περισσότερους αισθητήρες για την 

παρακολούθηση του φυσικού κόσμου [6]. 

 
Εικόνα   2-1 Δομή Αισθητήρα [3] 

 

 2.1  Δομή του δικτύου WSN 
Στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων παρατηρούνται δύο  ειδών συσκευές. Οι 

κόμβοι-αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση και  την συλλογή των 

πληροφοριών και μιας τουλάχιστον συσκευής, η οποία χρησιμοποιείται για την 

συγκέντρωση των πληροφοριών από τους κόμβους. Συνήθως εμφανίζεται με το όνομα 

sink (καταβόθρα) ή base station (σταθμός βάσης).[7] 



 

4 

 
Εικόνα  2-2: Σενάριο WSN [8] 

 

Στην περίπτωση του ενός sink υπάρχει αυξημένη πιθανότητα κάποιοι 

απομακρυσμένοι κόμβοι να μην μπορούν να στείλουν τα δεδομένα τους λόγω κακής 

ποιότητας σήματος. Επιπλέον αυτό το σενάριο υστερεί και στο θέμα της 

επεκτασιμότητας του δικτύου. Με την αύξηση του αριθμού των κόμβων αυξάνονται και 

τα δεδομένα που συλλέγονται, με κίνδυνο το δίκτυο να φθάσει στα όρια του. 

Η περίπτωση των πολλαπλών sinks διορθώνει αυτά τα προβλήματα που μπορεί 

να παρουσιασθούν, αλλά δημιουργεί καινούργια. Σ’ αυτό το σενάριο υπάρχει η απαίτηση 

τα πρωτόκολλα επικοινωνίας να είναι πιο πολύπλοκα και σχεδιασμένα με διαφορετικά  

κριτήρια, όπως ελάχιστη καθυστέρηση, ελάχιστος αριθμός αλμάτων και μέγιστη 

απόδοση.[8] 

 2.2  Χαρακτηριστικά των WSN  
 

Ο αριθμός των κόμβων σε ένα WSN μπορεί να είναι πολύ μεγάλος και η 

κατανομή τους στο χώρο, κοντά στο φαινόμενο παρατήρησης, να είναι ασύντακτη. 

Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει επίβλεψη και φυσική παρακολούθηση τέτοιων κόμβων 

στο δίκτυο. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη τα δίκτυα να διαθέτουν συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά για να μπορούν να είναι πιο αποδοτικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Χαμηλό κόστος. Στα δίκτυα WSN συμμετέχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες κόμβοι 

αισθητήρων για τη μέτρηση του φυσικού φαινομένου. Προκειμένου να μειωθεί το 

συνολικό κόστος του δικτύου πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατό χαμηλότερο το 

κόστος κάθε κόμβου. 

Ενεργειακή Απόδοση. Η πηγή ενέργειας καταναλώνεται για υπολογισμούς, 

επικοινωνία και αποθήκευση. Η επικοινωνία είναι η πιο ενεργοβόρα λειτουργία. Αν 

εξαντληθεί τότε ο κόμβος παύει να υπάρχει, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα 

επαναφόρτισης. Γι αυτό το λόγο τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και οι αλγόριθμοι που 

αναπτύσσονται, πρέπει να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους. 

Υπολογιστική ισχύ. Για την συγκράτηση του κόστους και την εξοικονόμηση 

ενέργειας αναγκαστικά κάθε κόμβος έχει πολύ περιορισμένη υπολογιστική δυνατότητα. 

Δυνατότητες επικοινωνίας. Στα WSN χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα σε ένα 

ασύρματο κανάλι μικρής εμβέλειας και χαμηλού εύρους ζώνης. Έτσι το υλικό και το 

λογισμικό για την επικοινωνία πρέπει να εξετάζει ζητήματα ανθεκτικότητας, ευρωστίας 

και ασφάλειας. 

Ασφάλεια. Κάθε κόμβος πρέπει να έχει αρκετούς μηχανισμούς ασφάλειας ώστε 

να αποφευχθούν, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και η δυνατότητα επιθέσεων. 

Κατανεμημένη ανίχνευση και επεξεργασία. Στα WSN οι κόμβοι κατανέμονται 

ομοιόμορφα ή τυχαία και πρέπει να είναι ικανοί για συλλογή, διαλογή, επεξεργασία, 

συγκεντρώνοντας και αποστέλλοντας δεδομένα στο sink, ικανοποιώντας την ανάγκη της 

ευρωστίας του δικτύου. 

Δυναμική Τοπολογία Δικτύου. Τα WSN είναι δυναμικά δίκτυα, κάθε κόμβος 

μπορεί να υποστεί φυσική καταστροφή ή να ξεμείνει από ενέργεια, όπως  επίσης μπορεί 

να εισαχθούν νέοι κόμβοι στο δίκτυο. Απαιτείται λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη η 

λειτουργίας της αυτορρύθμισης και της αναδιαμόρφωσης.  

Αυτό-οργάνωση. Οι κόμβοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εισάγονται στο 

δίκτυο και να μπορούν να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους. 

Επικοινωνία multi-hop. Ο αριθμός των κόμβων είναι πολύ μεγάλος. Έτσι η 

επικοινωνία απομακρυσμένων κόμβων με το σταθμό βάσης γίνεται με τη βοήθεια 

ενδιάμεσων κόμβων με δρομολόγηση πολλαπλών βημάτων. 
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Εξειδικευμένες εφαρμογές. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται  είναι 

συγκεκριμένες και για συγκεκριμένο σκοπό, αντίθετα με αυτό που γίνεται στα 

συμβατικά δίκτυα. 

Στιβαρή λειτουργία. Οι κόμβοι αναπτύσσονται σε μεγάλο χώρο  και ίσως 

άγνωστο, με συνέπεια να υπάρχει απαίτηση να είναι ανεκτικοί στο σφάλμα και στο 

λάθος.[6] 

 2.3  Βασικές τοπολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων 
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση WSN  έχει διαφοροποιήσει κατά πολύ τις 

τοπολογίες των συμβατικών δικτύων [9]. Οι πιο διαδεδομένες εμφανίζονται στο 

παρακάτω σχήμα  

 
Εικόνα   2-3 : Τοπολογίες Δικτύων WSN [54] 

Τοπολογία Bus. Στην τοπολογία αυτή όταν ένας κόμβος θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε 

έναν άλλο, στέλνει το μήνυμα στο δίκτυο όπου το βλέπουν όλοι, αλλά μόνο ο 

συγκεκριμένος το δέχεται και το επεξεργάζεται. Είναι εύκολη στη εγκατάσταση αλλά 

υπάρχει πρόβλημα συμφόρησης της κυκλοφορίας και  μονής διαδρομής στο δίκτυο. 

 

Τοπολογία Tree. Υπάρχει κεντρικός κόμβος που ονομάζεται κόμβος ρίζα. Στο 

χαμηλότερο επίπεδο σχηματίζεται δίκτυο Αστέρι. Θεωρείται μια υβριδική κατάσταση 

των τοπολογιών Αστέρι και Peer to Peer. Ο κόμβος χρησιμοποιεί hop ή multi-hop, τα 

δεδομένα που λαμβάνονται, στέλνονται, στο sink και σε γονιό του στο δέντρο, εφόνσον 

υπάρχει κατάλληλη απαίτηση από τα παιδιά του. Στην τοπολογία αυτή είναι αναγκαίο να 

επιλεχθεί η συντομότερη διαδρομή με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρή 
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καθυστέρηση. Επίσης δημιουργείται πρόβλημα αν διακοπεί η σύνδεση με τη ρίζα 

διακόπτοντας το δίκτυο. 

 

Τοπολογία αστέρι. Έχουμε κεντρικό κόμβο επικοινωνίας όπου συνδέονται όλοι οι 

κόμβοι, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των άλλων κόμβων. Όλη η επικοινωνία 

γίνεται με το κεντρικό κόμβο που παίζει το ρόλο server ή sink ενώ κάθε κόμβος έχει το 

ρόλο του client. 

 

Τοπολογία Ring. Κάθε κόμβος έχει δύο γείτονες κόμβους. Όλα τα μηνύματα ταξιδεύουν 

κυκλικά με την ίδια κατεύθυνση. Με την αποτυχία ενός κόμβου μπορεί να καταρρεύσει  

όλο το δίκτυο. 

 

Τοπολογία Mesh. Στη τοπολογία  αυτή το μήνυμα μπορεί να φθάσει στο προορισμό του 

από διάφορες διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι στη τοπολογία Ring  αν και μπορεί να 

υπάρχουν δύο διαδρομές το μήνυμα μπορεί να ταξιδέψει προς μία μόνο κατεύθυνση. 

Ένα δίκτυο πλέγματος στο οποίο κάθε κόμβος συνδέεται με όλους τους άλλους 

ονομάζεται full mesh, ενώ υπάρχει η δυνατότητα κάποιοι κόμβοι να συνδέονται έμμεσα 

με κάποιους άλλος. 

 

Τοπολογία Circular. Στη τοπολογία αυτή υπάρχει μια κυκλική περιοχή ανίχνευσης και 

στο κέντρο υπάρχει μια αποθήκη δεδομένων (sink). Οι κόμβοι ανιχνεύουν το γεγονός 

παρατήρησης και το μεταφέρουν στην αποθήκη. Οι κόμβοι είναι τυχαία αναπτυγμένοι με 

ομοιόμορφη πυκνότητα γύρω από την αποθήκη. Ανάλογα με την απόσταση από την 

αποθήκη και το εύρος μετάδοσης, τα δεδομένα μπορεί να εκτελούν single hop  ή  multi-

hops πριν φθάσουν στην αποθήκη. Η κυκλική τοπολογία είναι εύκολη στην 

εγκατάσταση, στην συντήρηση και πολύ αποδοτική. 

 

Τοπολογία Grid. Το πεδίο παρατήρησης χωρίζεται σε πλέγματα τα οποία δεν 

επικαλύπτει το ένα το άλλο και έχουν το ίδιο μέγεθος. Σε κάθε τέτοια περιοχή υπάρχει 

τουλάχιστον ένας και μόνο ένας κόμβος ανά πάσα στιγμή. Για την επέκταση του χρόνου 

λειτουργίας του δικτύου οι κόμβοι λειτουργούν με τη σειρά. Ένας κόμβος επιλέγεται ως 

Master  και είναι υπεύθυνος για την δρομολόγηση και την μετάδοση των πακέτων. Η 



 

8 

δρομολόγηση γίνεται grid by grid για την αποφυγή της συμφόρησης του δικτύου ενώ 

επεκτείνεται ενεργειακά  η διάρκεια ζωής του δικτύου. 

 

 2.4  Αρχιτεκτονική των WSN 
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization – 

ISO) έχει παρουσιάσει τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση δικτύων, σε 

ένα μοντέλο 7 επιπέδων. Κάθε επίπεδο εκμεταλλεύεται τις λειτουργίες του κατώτερου 

επιπέδου και  διαθέτει τις δικές του στο ανώτερο. 

 

2-1 Μοντέλο OSI 

Μοντέλο 
OSI  

 Μονάδα 
δεδομένων Επίπεδο Λειτουργία 

Λογισμικό Δεδομένα 7. Εφαρμογών 
Παρέχεται στις 

εφαρμογές πρόσβαση 
στο δίκτυο 

 
 

 
 6. Παρουσίασης 

Αναπαράσταση 
δεδομένων και 

κρυπτογράφηση 

 
 

 
 5. Συνόδου 

Έλεγχος του διαλόγου 
μεταξύ των άκρων της 

επικοινωνίας 

 
 Τμήμα 4. Μεταφοράς Αξιόπιστη επικοινωνία 

από άκρο σε άκρο 

Υλικό Πακέτο 3. Δικτύου 

Καθορισμός διαδρομών 
και λογικών 

διευθύνσεων των 
κόμβων στα πλαίσια 

ενός διαδικτύου 

 
 Πλαίσιο 2. Ζεύξης 

δεδομένων 

Φυσική 
διευθυνσιοδότηση (MAC 

& LLC) 

 
 Bit 1. Φυσικό 

Δυαδική μετάδοση 
σήματος μέσω του 

φυσικού μέσου 

 



 

9 

Τα δίκτυα WSN  ακολουθούν το μοντέλο OSI με τη μόνη διαφορά ότι 

απουσιάζουν τα επίπεδα Παρουσίασης και Συνόδου. Παράλληλα ενσωματώνονται και 

τρία διασταυρούμενα επίπεδα (cross layers). Το επίπεδο διαχείρισης ενέργειας, το 

επίπεδο φορητότητας και το επίπεδο διαχείρισης λειτουργιών. Η μέγιστη απόδοση του 

δικτύου και η αύξηση του χρόνου λειτουργίας του είναι ο λόγος ύπαρξης των επιπέδων 

αυτών. 

 
Εικόνα   2-4 : Αρχιτεκτονική Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων [7] 

 

Σε κάθε ένα από τα επίπεδα υλοποιούνται διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας 

σχηματίζοντας τη στοίβα πρωτοκόλλων ενός δικτύου WSN. Για τη επιλογή των 

πρωτοκόλλων αυτών λαμβάνονται υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα 

δίκτυο WSN, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.[7] 

 2.5  Πρωτόκολλα επικοινωνίας ανά επίπεδο 

 2.5.1 Transport Layer 
Οι δύο κύριες λειτουργίες που επιτελούνται είναι η παροχή αξιοπιστίας και η 

αποφυγή συμφόρησης στο δίκτυο. Πολλά πρωτόκολλα έχουν σχεδιασθεί για να 
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υλοποιήσουν τις δύο αυτές λειτουργίες είτε προς την κατεύθυνση (upstream)  user to 

sink, είτε προς την κατεύθυνση (downstream) sink to user. Τα πιο δημοφιλή από αυτά 

είναι:[10][11] 

• STCP (Sensor Transmission Control Protocol) – upstream protocol 

• PORT (Price-Oriented Reliable Transport Protocol) - downstream 

protocol 

• PSFQ (Pump Slow Fetch Quick) - downstream protocol 

• ESRT (Event-to-Sink Teliable Transport) [12] 

 2.5.2 Network layer 
Η κύρια λειτουργία του είναι η δρομολόγηση δεδομένων. Έχουμε τρεις 

κατηγορίες πρωτόκολλων δρομολόγησης, ανάλογα με τη δομή του δικτύου [13][10]. 

 2.5.2.1 Flat-based or Data Centric routing 

Όλοι οι κόμβοι έχουν τον ίδιο ρόλο και βασίζεται στη τεχνική της πλημμύρας. Τα 

μειονεκτήματα του επικεντρώνονται στην κατάρρευση που προκαλείται από τα 

διπλότυπα μηνύματα που καταφθάνουν στο ίδιο κόμβο, στην επικάλυψη λόγω του ότι 

δύο κόμβοι που βρίσκονται στην ίδια περιοχή στέλνουν παρόμοια μηνύματα στους 

ίδιους γείτονες τους και στη αποδυνάμωση των πόρων, λόγω μεγάλης κατανάλωσης 

ενέργειας. Παραδείγματα τέτοιων πρωτόκολλων είναι : 

1. Directed Diffusion 
2. Minimum Cost Forwarding Algorithm 
3. Coherent/No coherent Processing 
4. SPIN(Sensor Protocols for Information via Negotiation) 

Δημιουργήθηκε από τέσσερα πρωτόκολλα  
1. SPIN – PP 
2. SPIN – EC 
3. SPIN – BC 
4. SPIN - RL 

5. Rumor Routing 
6. SER (Stream Enable Routing) 
7. GBR (Gradient-Based Routing) 
8. CADR (Constrained Anisotropic Diffusion Routing) 
9. COUGAR 

 2.5.2.2 Hierarchical-based or Cluster based Routing 

Η ομαδοποίηση των κόμβων γίνεται για την επίλυση προβλημάτων ενέργειας. Η 

διαδικασία δρομολόγησης χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, η κύρια λειτουργία 
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είναι η επιλογή των επικεφαλής των ομάδων και στο δεύτερο η δρομολόγηση 

δεδομένων. Κόμβοι με υψηλά αποθέματα ενέργειας χρησιμοποιούνται για την αποστολή 

των δεδομένων και οι υπόλοιποι για την ανίχνευση και καταγραφή των δεδομένων. 

Παραδείγματα τέτοιων πρωτόκολλων, με πιο διαδεδομένο το LEACH  είναι : 

1. SHRP (Simple Hierarchical Routing Protocol) 
1. LEACH (Low energy Adaptive Cluster Hierarchy) routing protocol. 
2. LEACH-C (LEACH Centralized) routing protocol. 
3. PEGASIS (Power Efficient Gathering in Sensor Information System) routing 

protocol. 
4. Hierarchical PEGASIS 
5. HEAP (Hierarchical Energy Aware Protocol for routing and Aggregation in 

Sensor networks) 
6. HPEQ (Hierarchical Periodic, Event-driven and Query-based) 
7. TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol) and 

APTEEN (Adaptive TEEN) 
10. SMECN (Small MECN) 
11. SOP (Self-Organizing Protocol) 
12. GAF (Geographic Adaptive Fidelity) 
13. SPAN  

 2.5.2.3 Location-based Routing 

Εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες θέσης των κόμβων για την αναμετάδοση των 

δεδομένων αντί της αποστολής σε όλο το δίκτυο. Παραδείγματα τέτοιων πρωτόκολλων 

είναι : 

1. MECN (Minimum Energy Communication Network) and SMECN (Small 
MECN) 

2. GAF (Geographic Adaptive Fidelity) 
3. GEAR (Geographic and Energy Aware Routing)  

 

 2.5.3 Data Link Layer – Physical Layer 
Το PHY καθορίζει την συχνότητα, την ενέργεια, την διαμόρφωση και άλλες 

συνθήκες ασύρματης σύνδεσης. Το MAC καθορίζει τον χειρισμό της μετάδοσης των 

δεδομένων εντός του δικτύου [14]. 

Η IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων 

και Ηλεκτρονικών Μηχανικών — IEEE)  υποστηρίζει πολλές ομάδες εργασίας για την 

ανάπτυξη ασύρματων και ενσύρματων προτύπων επικοινωνίας. Για παράδειγμα το 

πρότυπο 802.3 αφορά το ενσύρματο Ethernet, το 802.11 αφορά τα ασύρματα δίκτυα, 

γνωστά ως Wi-Fi. Το πρότυπο 802.15 προσδιορίζει τις λειτουργίες διαφόρων ασύρματων 
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προσωπικών δικτύων WPAN για διαφορετικές εφαρμογές. Για παράδειγμα το 802.15.1 

είναι το Bluetooth, το 802.15.3 είναι υψηλού ρυθμού μετάδοσης για τεχνολογίες  Ultra-

WideBand (UWB) και το 802.15.6 για δίκτυα BAN. 

Το πρότυπο 802.15.4 είναι ίσως το μεγαλύτερο πρότυπο για WPANs. 

Αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση και τον έλεγχο χαμηλού ρυθμού μετάδοσης 

απαιτήσεων και επέκταση σε συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Εμφανίζεται σε 

διάφορες εκδόσεις 802.15.4a..f οι οποίες όμως χρησιμοποιούν την ίδια βασική 

τεχνολογία της 802.15.4 a/b. 

 

Το πρότυπο 802.15.4 επιλέχθηκε να καθορίζει τις λειτουργίες στο φυσικό 

επίπεδο (PHY)  και στο επίπεδο ελέγχου πρόσβασης (MAC) ενός δικτύου WSN. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το 802.15.4 χρησιμοποιείται μόνο για τα δύο 

πρώτα επίπεδα του μοντέλου OSI. Σκοπός του πρότυπου είναι να προσφέρει την βασική 

υποδομή την οποία θα εκμεταλλευτούν άλλα πρότυπα για την υλοποίηση των υπόλοιπων 

επιπέδων. Η πιο διαδεδομένη εκμετάλλευση του 802.15.4 για υλοποίηση των υπολοίπων 

επιπέδων είναι το ZigBee που παρουσιάστηκε από τη ZigBee Alliance. Παρέχει 

λειτουργίες ταυτοποίησης, κρυπτογράφησης, ασφάλειας και δρομολόγησης δεδομένων. 

Η πιο δημοφιλής χρήση του ZigBee αφορά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με τοπολογία 

πλέγματος. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα υλοποίηση με το πρότυπο 802.15.4 είναι το 6LoWPAN 

που δημιουργήθηκε από την IETF (The Internet Engineering Task Force). Αυτή η 

παραλλαγή του πρότυπου προσφέρει την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται διευθύνσεις 

128-bit της έκδοσης 6 (IPv6). Το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας συμπίεση των IPv6 

πακέτων έτσι ώστε να ταιριάζουν στα frames του πρότυπου 802.15.4. Ο στόχος του 

πρότυπου είναι η ενσωμάτωση του TCP/IP στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

Ένα άλλο πρότυπο της IEEE το 802.11, το γνωστό σε όλους Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) χρησιμοποιείται για την ασύρματη επικοινωνία συσκευών. Προσφέρει 

καλύτερη μετάδοση, είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας έχει ταχύτητα και 

αξιοπιστία. 
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 3 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things (IoT)) 

 3.1  Εισαγωγή 
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) αποτελούν τα μάτια και τα αυτιά του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων. Είναι η γέφυρα που συνδέει τον πραγματικό κόσμο με τον 

ψηφιακό κόσμο. 

Το Internet of Things (IoT) αποτελεί ένα όραμα στο οποίο όλα είναι 

διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Είναι μόλις 30 χρόνια περίπου από την εμφάνιση του 

διαδικτύου όπου συνδέονταν μόλις 100 υπολογιστές. Από τότε μέχρι σήμερα, η εξέλιξη 

είναι ραγδαία. Εκατομμύρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

ανταλλάσοντας πληροφορίες δεδομένα και υπηρεσίες. 

Σήμερα μεγάλη πρόκληση αποτελεί η διασύνδεση όλων των αντικειμένων 

(συσκευές, ρούχα, κτήρια, οχήματα) που βρίσκονται γύρω μας, ώστε να παράγονται 

πληροφορίες και δεδομένα για την καλύτερη επιχειρηματική δράση.Βέβαια η εξέλιξη 

μας φέρνει στο δίλλημα, αν μιλάμε για διαδίκτυο πραγμάτων (internet of things) ή 

διαδίκτυο των πάντων (internet of everythings) 

Ο όρος Internet of Things (IoT) προτάθηκε από τον Kevin Ashton το 1999 [15] 

και η έννοια που δόθηκε είναι η εξής:  

«Σήμερα οι υπολογιστές και ως εκ τούτου το Διαδίκτυο εξαρτώνται από τον άνθρωπο 

για την απόκτηση των πληροφοριών. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το διαδίκτυο 

συλλαμβάνονται και δημιουργούνται από τον άνθρωπο με δακτυλογράφηση, με λήψη 

μιας ψηφιακής εικόνας ή και σάρωση κώδικα. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν 

είναι και πολύ καλοί στην καταγραφή των δεδομένων σχετικά με το τι συμβαίνει στο 

πραγματικό κόσμο με βάση την ακρίβεια και την προσοχή. Έτσι είμαστε όμως, έτσι είναι 

το περιβάλλον μας, η κοινωνία μας δεν βασίζεται σε ιδέες ή πληροφορίες αλλά με βάση 

τα πράγματα. Οι ιδέες και οι πληροφορίες είναι μεν σημαντικές αλλά τα πράγματα έχουν 

πολύ μεγαλύτερη σημασία.» (Kevin,1999). 

Ο όρος πράγματα οριοθετείται διαφορετικά, ανάλογα με τον τομέα που 

χρησιμοποιείται. [16]. Στη βιομηχανία πράγματα εννοούνται το προϊόν, ο εξοπλισμός, τα 

μεταφορικά μέσα,. Στο περιβάλλον εννοούμε τα κτήρια, τα δέντρα και γενικότερα τους 

φυσικούς πόρους [17]. 
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Εικόνα   3-1: The Internet of Things [72] 

  

 3.2  Η Αρχιτεκτονική του Internet of Things (Internet of Things (IoT)) 
 

Το Internet of Things (IoT) πρέπει να επιτρέπει την διασύνδεση δισεκατομμυρίων 

ή ακόμα και τρισεκατομμυρίων συσκευών. Αυτό απαιτεί μια ευέλικτη αρχιτεκτονική 

πολλαπλών επιπέδων. Υπάρχουν πολλές προτάσεις αρχιτεκτονικής που δεν έχουν όμως 

συγκλίνει σε ένα μοντέλο αναφοράς. Ωστόσο υπάρχουν προσπάθειες ώστε να σχεδιασθεί 

μια κοινή αρχιτεκτονική (Internet of Things (IoT-A)[18]. 

Από τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές το βασικό μοντέλο είναι μια αρχιτεκτονική 3 

επιπέδων [19]. 

Τα επίπεδα αυτά είναι : 

• Application 
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• Network 

• Perception 

Ωστόσο, στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, έχουν προταθεί άλλα μοντέλα που 

προσθέτουν περισσότερη ανάλυση, με επικρατέστερο το μοντέλο 5 επιπέδων.  

 
Εικόνα   3-2: Αρχιτεκτονική του Internet of Things (IoT) [20] 

 

Το πρώτο επίπεδο των αντικειμένων (Objects) ή αλλιώς το επίπεδο αντίληψης 

αντιπροσωπεύει τους φυσικούς αισθητήρες του Internet of Things (IoT) που συλλέγουν 

και επεξεργάζονται πληροφορίες. Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται και η καταγραφή 

και η ταυτοποίηση των αντικειμένων.. 

Το δεύτερο επίπεδο (Object Abstraction ή Network Layer ) είναι αυτό που 

πραγματοποιεί την μεταφορά των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, στο προηγούμενο 

επίπεδο, μέσω ασφαλών δίαυλων επικοινωνίας όπως RFID, 3G, GSM, WiFi, BLE, 

ZigBee κ.λ.π.. Επίσης αντιμετωπίζονται λειτουργίες cloud computing και διαχείρισης 

δεδομένων. 

Στο τρίτο επίπεδο, την υπηρεσία διαχείρισης (Service Management ή 

Middleware) όπως αποκαλείται, αντιστοιχίζεται μια υπηρεσία με τον αιτούντα αυτής, 

βασιζόμενη σε διευθύνσεις και ονόματα. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να 

συνεργάζονται με ετερογενή αντικείμενα, χωρίς να ληφθεί υπόψη μια συγκεκριμένη 

πλατφόρμα υλικού. Επίσης διαχειρίζεται τα δεδομένα που έλαβε, παίρνει αποφάσεις και 

παρέχει απαιτούμενες υπηρεσίες στα πρωτόκολλα δικτύου. 

Στο επίπεδο εφαρμογής (Application Layer) παρέχονται υπηρεσίες που ζητούνται 

από τους πελάτες. Για παράδειγμα μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες για θερμοκρασία, 
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υγρασία κ.λπ. που έχουν ζητηθεί. Μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας έξυπνες 

υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Το επίπεδο εφαρμογής καλύπτει 

πολλές κάθετες αγορές όπως έξυπνο σπίτι, έξυπνο κτήριο, μεταφορές υγεία, βιομηχανία. 

Το Επιχειρηματικό επίπεδο διαχειρίζεται συνολικά τις δραστηριότητες και τις 

υπηρεσίες του Internet of Things (IoT). Είναι υπεύθυνο για την δημιουργία 

επιχειρηματικού μοντέλου, διαγραμμάτων, γραφημάτων, βάση των δεδομένων που 

παρελήφθησαν από το προηγούμενο επίπεδο. Επιπλέον έχει την ευθύνη της 

παρακολούθησης και διαχείρισης των υπολοίπων επιπέδων, συγκρίνοντας την έξοδο 

κάθε επιμέρους επιπέδου με την αναμενόμενη, για την βελτίωση των υπηρεσιών και την 

προστασία της ιδιωτικότητας.[20] 

 3.3  Τα Χαρακτηριστικά του Internet of Things (IoT)  
 

Η λειτουργία του Internet of Things (IoT) αποτυπώνεται στη παρακάτω εικόνα 

προβάλλοντας όλα τα δομικά του στοιχεία. [19][21] 

 

 
Εικόνα   3-3 : Χαρακτηριστικά του Internet of Things (IoT) [19] 

 

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το IoT είναι :  

• Ταυτοποίηση. Τα αντικείμενα είναι μοναδικά αναγνωρίσιμα και αυτό είναι 

ζωτικής σημασίας στο Internet of Things (IoT) ώστε να μπορεί να ταιριάξουν 

υπηρεσίες και απαιτήσεις. Μέθοδοι αναγνώρισης υπάρχουν πολλές όπως EPG, 

uCode, NFC, RFID, αλλά ταυτοποίηση σημαίνει όχι μόνο αναγνώριση αλλά και 

διευθυνσιοδότηση. Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης μπορεί να είναι IPv4, IPv6, 

6LoWPAN. Η τελευταία παρέχει ένα μηχανισμό συμπίεσης στα headers του IPv6 

και καθιστά την IPv6 κατάλληλη για χαμηλής κατανάλωσης ασύρματα δίκτυα. 

 

• Ανίχνευση. Αναφέρεται σε συλλογή πληροφοριών από αντικείμενα και 

αποστολή σε αποθήκες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή το υπολογιστικό νέφος. 
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Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες 

από απαιτούμενες υπηρεσίες. 

 

• Επικοινωνία. Οι τεχνολογίες επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στο Internet of 

Things (IoT) συνδέουν ετερογενή αντικείμενα για να προσφέρουν ειδικές έξυπνες 

υπηρεσίες. Μερικά παραδείγματα πρωτόκολλων επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται είναι [14]: 

o RFID and Near-Field Communication – Στη δεκαετία του 2000, το RFID 

ήταν η κυρίαρχη τεχνολογία. Αργότερα, η NFC έγινε κυρίαρχη. Η NFC 

έγινε γνωστή από τη χρήση της στα κινητά τηλέφωνα στις αρχές του 

2010, με τη χρήση της στις δημόσιες μεταφορές και συναλλαγές. 

o Bluetooth Low Energy – Αυτή είναι μια από τις τελευταίες τεχνολογίες. 

Όλα τα κινητά τηλέφωνα, τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτουν hardware 

για BLE. Ετικέτες που βασίζονται σε  BLE μπορεί να σηματοδοτούν την 

παρουσία τους με σωστή διαχείριση ενέργειας και να λειτουργούν για ένα 

χρόνο με μια μικρή μπαταρία  λιθίου. 

o Low energy wireless IP networks – Χαμηλής κατανάλωσης  WiFi, 

χωρισμένο σε διαφορές ζώνες GHz στην μπάντα  ISM (industrial 

scientific and medical band). Συχνά χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη 

έκδοση IPv6 που ονομάζεται  6LowPAN και βασίζεται σε αποκλειστικά 

πρωτόκολλα δρομολόγησης όπως το  LOADng. Τυποποιήθηκε από την 

 ITU σύμφωνα με τη σύσταση της  ITU-T G.9903 και  RPL. 

o ZigBee – Τεχνολογία επικοινωνίας βασισμένη στο πρότυπο IEEE 

802.15.4 2.4 GHz. Πρωτόκολλο επικοινωνίας για την υλοποίηση του 

φυσικού επιπέδου και του επιπέδου MAC για low-rate wireless Private 

Area Networks. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της, όπως η 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ο χαμηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων, 

το χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση την κατατάσσουν, σαν μια πολύ 

ενδιαφέρουσα τεχνολογία για την ανάπτυξη Internet of Things (IoT). 

o LTE-Advanced – LTE-A είναι μια προδιαγραφή επικοινωνίας υψηλής 

ταχύτητας για κινητά δίκτυα. Σε σύγκριση με την αρχική LTE η LTE-A 

έχει βελτιωθεί ώστε να έχουν επεκταθεί η κάλυψη, η υψηλότερη απόδοση 

https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://en.wikipedia.org/wiki/6LowPAN
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.9903/en
https://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee
https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_Advanced
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και η χαμηλότερη λανθάνουσα κατάσταση. Μία σημαντική εφαρμογή της 

τεχνολογίας αυτής είναι η Vehicle-to-Vehicle (V2V) επικοινωνία.  

o HaLow - Μεγάλης εμβέλειας, WiFi χαμηλής ισχύος. Δεν είναι σε θέση να 

μεταφέρει πολλά δεδομένα (bandwidth), αλλά επαρκή για απλές συσκευές 

που απαιτούν σύνδεση δικτύου. 

o HomePlug – Αυτό το πρότυπο δικτύωσης χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία στο IoT, σε σπίτι ή κτήριο χρησιμοποιώντας τις γραμμές 

ρεύματος. 

o Ethernet – Αυτό το πρότυπο δικτύωσης χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία στο IoT, με χρήση συνεστραμμένου ζεύγους. 

 

• Computation. Οι μονάδες επεξεργασίας και οι εφαρμογές λογισμικού αποτελούν 

το «μυαλό» του Internet of Things (IoT). Διάφορες πλατφόρμες υλικού έχουν 

αναπτυχθεί για την εκτέλεση εφαρμογών του Internet of Things (IoT) όπως 

Arduino, UDOO, FriendlyARM, Intel Galileo, Raspberry PI, Gadgeteer, 

BealeBone,  Cubieboard,  Zl, WiSense, Mulle, T-Mote Sky. Επίσης 

αναπτύχθηκαν και πλατφόρμες λογισμικού αλλά και λειτουργικά συστήματα. Για 

παράδειγμα η Contiki RTOS έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως. Μάλιστα παρέχει και 

ένα προσομοιωτή για Internet of Things (IoT) και  WSN. Άλλα λειτουργικά 

συστήματα είναι τα TinyOS, LiteOS, RInternet of Things (IoT) OS. Να 

σημειωθεί ότι κάποιες εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας, σε συνεργασία με την 

Google, δημιούργησαν το Open Auto Alliance (OAA), βελτιώνοντας την 

πλατφόρμα Android,  για να υιοθετηθεί στο IoV (Διαδίκτυο Οχημάτων). 

 

3-1 Λειτουργικά συστήματα για Internet of Things (IoT) 

System License Technologies Supported Typical η 
Size 

Programming 
Model 

Language, IDE. 
Simulator 

TinyOS • 
Open 
Source 
BSD 

Broadcast based Routing. 
Probabilistic Routing. Multi-
Path Routing. Geographical 
Routing. Reliability based 
Routing. TDMA based 
Routing. Directed Diffusion. 
Tiny Sec 

few kB RAM 
10s kB ROM 

Event Driven, 
support for TOS 

threads 

NesC Ans. 
TinyDT, 
Eclipse/ 
TOSSIM 

Contiki 
Open 
Source 
BSD 

61owpan, RPL. CoAP.TLS. 
DTLS 

2KB RAM 
40KB ROM 

Protothreads and 
events C/Any/ COOJA 

Mantis Open 
Source 

  0.5KB RAM 
14KB ROM 

Threads C 

https://en.wikipedia.org/wiki/HaLow
https://en.wikipedia.org/wiki/HomePlug
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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Nano-RK 

Open 
Source 
Dual 
License 
GPL and 
Commerc
ial 

RTLink, PCF TDMA. b-mae. 
U-Connect, WiDom 

2KB RAM 
18KB ROM 111 reads C/Any, Eclipse/ 

LiteOS 
Open 
Source 
GPLv3 - 

JTAG 
  Threads and 

Events LitcC++ 

FreeRTOS 

Open 
Source 
Modified 
GPL 

TCP.UDP.Hihernei. TLS 4KB RAM 
9KB ROM 

  

C 

mbed OS 

Open 
Source 
Apache 
v2.0 

6L0WPAN, CoAP. BLE. Wi-fi, 
ZigbeelP.ZigbeeLAN. Cellular. 
Ethernet. ITS. DTLS 

    

C,C++/mbed 
online 1DH/ 

RIOT 

Open 
Source 
LGPL 
v2.1 

6L0WPAN. RPL. CoAP. UDP. 
TCP,CBOR.CCN-Iite. 
OpenVVSN. UBJSON 

1.5KB RAM 
5KB ROM 111 reads C,C++/Any / 

 

 

• Υπηρεσίες. Κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις διαφορετικές κλάσεις : Identity-

related Services, Information Aggregation Services, Collaborative Services και 

Ubiquitous Services. 

o Identity-related Services, είναι οι πιο βασικές και χρησιμοποιούνται και 

στις άλλες κλάσεις. Κάθε εφαρμογή που χρειάζεται να μεταφέρει 

αντικείμενα από το πραγματικό κόσμο στον εικονικό, πρέπει να 

ταυτοποιήσει τα αντικείμενα αυτά. 

o Information Aggregation Services, συλλέγουν και συνοψίζουν τις 

πρώτες ακατέργαστες μετρήσεις που πρέπει να υποβληθούν και να 

επεξεργαστούν από την Internet of Things (IoT) εφαρμογή. 

o Collaborative Services, βρίσκονται στην κορυφή των προηγούμενων και 

χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων 

και παροχή των κατάλληλων ενεργειών. 

 Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) είναι πολύ κοντά σε 

αυτήν κλάση και αντιπροσωπεύουν την συνεργασία μεταξύ 

υπολογισμού και επικοινωνίας για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο του δικτύου μεταφοράς [22] [23] [21]. Ο στόχος τους είναι 

να πετύχουν καλύτερη αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα 
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διαθεσιμότητα και ασφάλεια στις υποδομές των μεταφορών. Το 

ITS βασίζεται σε τέσσερα βασικά υποσυστήματα, και 

συγκεκριμένα: υποσύστημα του οχήματος (αποτελείται από GPS, 

αναγνώστης RFID, OBU, και την επικοινωνία), υποσύστημα 

σταθμού (εξοπλισμό στους δρόμους), υποσύστημα κέντρου 

παρακολούθησης και υποσύστημα ασφάλειας. 

 

o Ubiquitous Services, βοηθούν ώστε οι προηγούμενες υπηρεσίες να είναι 

διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν σε οποιονδήποτε τις 

χρειάζεται, οπουδήποτε. 

 

• Semantics. Αναφέρεται στη δυνατότητα να εξάγει γνώση, από διάφορες μηχανές, 

για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας. Περιλαμβάνει ανακάλυψη και 

χρήση πόρων, μοντελοποίηση πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων. 

Υποστηρίζεται από Semantic Web technologies όπως RDF και OWL. Το 2011 η 

W3C (World Wide Web Consortium) εξέδωσε ως σύσταση τη EXI (Efficient 

XML Interchange) που σχεδιάστηκε για βελτιστοποίηση XML εφαρμογών σε 

περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων. 

 

Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλα τα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και αποτελούν τα δομικά στοιχεία και τις τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Internet 

of Things (IoT). 

 

3-2 Συνοπτική περιγραφή του IoT 

IoT Elements Samples 

Identification 
Naming  EPC, uCode  
Addressing IPv4, IPv6 

Sensing 
Smart Sensors, Wearable sensing 
devices. Embedded sensors, 
Actuators, RFID tag 

Communication 
RFID, NFC, UWB, Bluetooth. BLE. 
IEEE 802.15.4, Z-Wave, W1F1, 
WiFiDrrect,, LTE-A 

https://www.w3.org/about
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Computation 

Hardware 

SmartTlnngs. Ardumo, Phidgets, 
Intel Galileo. Raspberry Pi. 
Gadgeteer. BeagleBone, Cubieboard. 
Smart Phones 

Software 
OS (Contiki, TmyOS, LiteOS, Riot 
OS, Android); Cloud (Nunbits, 
Hadoop. etc.) 

Service 

Identity-related (shipping), 
Iiifonnation Aggregation (smart 
gnd), Collaborative-Aware (smart 
home). Ubiquitous (smart city) 

Semantic    RDF, OWL, EXI  
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Ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transportation Systems-

ITS) 
 

Ένα πεδίο εφαρμογής του IoT, είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent 

Transportation Systems-ITS). Αναφέρεται στο συνδυασμό τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνιών με σκοπό να παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο  για την 

άνετη και ασφαλέστερη διακίνηση οχημάτων και προϊόντων. 

Η αστικοποίηση και ο μεγάλος πληθυσμός των πόλεων έχουν δημιουργήσει 

πολλά προβλήματα στη καθημερινή ζωή των πολιτών όσο αφορά την μετακίνηση τους. 

Συνεχώς αναδεικνύονται και εντείνονται προβλήματα στην κινητικότητα ανθρώπων και 

προϊόντων, με επιπτώσεις, στην κατανάλωση χρόνου και χρήματος, στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση, στην κατανάλωση καύσιμου. 

Η επένδυση σε υποδομές και δρόμους είναι φυσικό να βελτιώνουν τις συνθήκες 

αυτές, αλλά δεν είναι αρκετή. Τα τελευταία χρόνια πολλά κράτη και βιομηχανίες 

επενδύουν στη ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 

στα συστήματα μεταφορών, θεωρώντας ότι είναι ένα βήμα για την αντιμετώπιση τέτοιων 

προβλημάτων. 

Σκοπός, της ενέργειας αυτής, είναι να καταστούν ευφυή όλα τα στοιχεία του 

συστήματος μεταφορών, ενσωματώνοντας σε αυτά αισθητήρες και συστήματα 

επικοινωνιών ώστε η επικοινωνία μεταξύ τους να βελτιώσει την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, να αυξήσει την ασφάλεια  των οδηγών, αλλά και να διευκολύνει τη 

μετακίνηση τους. 
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Εικόνα   3-4 : Ευφυή Συστήματα Μεταφορών- (ITS) [77] 

 

 3.4  IoT σε συστήματα μεταφορών 
 

Η εφαρμογή του IoT σε συστήματα μεταφορών εντοπίζεται στις εξής κατηγορίες 

[24]. 

 

Το IoT μέσα στο όχημα. Μέσω αισθητήρων επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η 

παρακολούθηση του οχήματος ως προς την θέση του αλλά και την μηχανολογική του 

κατάσταση. 

Το IoT στους δρόμους. Επικοινωνία με τα οχήματα για την αποφυγή κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, ενημέρωση για χώρους στάθμευσης και αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

Το IoT στις συγκοινωνίες. Ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των μέσων μαζικής 

μεταφοράς και πληροφόρηση για τη συνδυαστική χρήση τους. 

Το IoT αντί των οδηγών. Η αυτόνομη οδήγηση επιτυγχάνεται με την χρήση 

αισθητήρων για την κατανόηση του περιβάλλοντος, την ύπαρξη λωρίδων κυκλοφορίας, 

την εμφάνιση πεζών και την αναγνώριση των υποδομών του οδικού δικτύου. 
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 4 Ειδικού Σκοπού Δίκτυα Οχημάτων (VANET) 

 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιλαμβανόμενες τις εξελίξεις και εκμεταλλευόμενες 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, άρχισαν να παρέχουν υπηρεσίες 

επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συσκευών, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, 

επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών εν κινήσει. 

Οι ενέργειες αυτές, ήταν αφορμή για την εμφάνιση των Vehicular Ad-hoc 

Networks (VANET). Τo VANET είναι ένα Ad-hoc δίκτυο όπου διάφορα κινούμενα 

οχήματα και διάφορες συσκευές σύνδεσης έρχονται σε επαφή με ένα ασύρματο μέσο και 

ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους. 

Κάθε όχημα είναι ελεύθερο να μπει στο δίκτυο αλλά και να φύγει από αυτό και 

να ανταλλάσει πληροφορίες όσο βρίσκετε μέσα σε αυτό. 

Το VANET είναι μια παραλλαγή του MANET (Mobile Ad-hoc Network) το 

οποίο αποτελείται από κόμβους που επικοινωνούν χωρίς κεντρικό δίκτυο, αλλά είναι οι 

ίδιοι εξοπλισμένοι, με δυνατότητες δικτύωσης.[25] 

Η ελευθερία των κόμβων να εισέλθουν ή να εγκαταλείψουν το δίκτυο 

οποτεδήποτε στα VANET, δίνει την δυνατότητα δυναμικής τοπολογίας και μη συνεχούς 

σύνδεσης, για αυτό και απαιτεί διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγησης από αυτά του  

MANET. 

 

Συγκεντρωτικά οι κυριότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ MANET και VANET 

είναι οι εξής.[26] 

 

4-1 Διαφορές MANET - VANET 

 MANET VANET 

Περιγραφή Κινούμενοι ασύρματοι κόμβοι 

συνδεόμενοι με άλλους κόμβους 

μέσα σε συγκεκριμένο εύρος 

επικοινωνίας. Δεν απαιτείται 

κεντρική δικτυακή δομή. 

Τα οχήματα είναι οι 

ασύρματοι κόμβοι. Η 

επικοινωνία γίνεται μεταξύ 

των οχημάτων αλλά και 

μεταξύ οχημάτων και 

κεντρικής δικτύωσης. 

Κινητικότητα Αργή. Τυπική ταχύτητα 2m/sec με Πολύ γρήγορη, με 



 

25 

διαφορετική πυκνότητα. ταχύτητες 20-30 m/sec. 

Προβλέψιμη και 

περιορισμένη από το οδικό 

δίκτυο και τους κανόνες 

κυκλοφορίας. 

Τοπολογία Τυχαία AD-hoc. Αστέρι με το υπόλοιπο 

δίκτυο και Ad-hoc με τα 

άλλα οχήματα. 

Αλλαγές 

τοπολογίες 

Δυναμική. Οι κόμβοι έχουν 

δυνατότητα εισόδου ή εξόδου από 

το δίκτυο απροειδοποίητα.  

Πολύ πιο δυναμική, ενώ η 

κίνηση είναι γραμμική. 

Περιορισμοί 

ενέργειας 

Οι περισσότεροι κόμβοι 

λειτουργούν με μπαταρίες, άρα 

είναι περιορισμένη η ενέργεια τους. 

Δυνατότητα χρήσης της 

μπαταρίας του οχήματος ή 

φορτιστή.  

 4.1  Αρχιτεκτονική VANET 
 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής IEEE 1471-2000 και ISO/IEC 

42010 οι οντότητες σε ένα δίκτυο VANET μπορεί να χωριστούν σε τρεις τομείς 

[25][27]. 

 

• Μετακινούμενο τομέα. Χωρίζεται σε δύο τομείς. Στον τομέα των οχημάτων που 

μετακινούνται συνεχώς και στον τομέα των κινητών συσκευών όπως smartphone, 

laptop PDAs. 

• Τομέας Υποδομής. Χωρίζεται και αυτός σε δύο τομείς. Υποδομή στην άκρη του 

δρόμου, που περιλαμβάνει ακίνητες οντότητες, όπως φανάρια και κολώνες. 

Επιπλέον κεντρική υποδομή που  περιλαμβάνει κέντρο ελέγχου δικτύου, κέντρο 

ελέγχου κυκλοφορίας. 

• Γενικός Τομέας. Περιλαμβάνει την υποδομή του διαδικτύου και άλλες ιδιωτικές 

υποδομές που συνεισφέρουν στο VANET. 
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Εικόνα   4-1 : Δίκτυο VANET [73] 

 

Η επικοινωνία  μεταξύ των οντοτήτων αυτών κατηγοριοποιείται σε τέσσερις 

διαφορετικούς τύπους [27]. 

In-vehicle επικοινωνία: Αναφέρεται στην επικοινωνία μέσα στο όχημα και 

ασχολείται με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του οδηγού και την καταγραφή της 

κατάστασης και απόδοσης του οχήματος. Αναπτύσσονται και σχεδιάζονται δύο τεχνικές: 

παθητική ασφάλεια και ενεργητική ασφάλεια. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται 

στοιχεία του οχήματος, όπως  ζώνες ασφάλειας ή αερόσακοι, για την περίπτωση 

ατυχήματος και στην δεύτερη υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων όπως αντοχής – κόπωσης 

οδηγού, έλεγχος λωρίδας κυκλοφορίας ή συμφόρησης. [28] 

Vehicle-to-vehicle (V2V) επικοινωνία: Αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ 

διαφορετικών οχημάτων, ώστε να βοηθηθούν οι οδηγοί, οι οποίοι κινούνται στον ίδιο 

δρόμο, ανταλλάσοντας πληροφορίες ή προειδοποιήσεις. Δεν απαιτείται η χρήση του 

τομέα υποδομής ( χρήση WiFi, 4G ). 

Vehicle-to-road infrastructure (V2I) επικοινωνία: Αναφέρεται στην 

επικοινωνία του οχήματος με τον τομέα υποδομής για την ενημέρωση του οδηγού σε 

πραγματικό χρόνο. Αφορά θέματα κυκλοφορίας, καιρού, οδοστρώματος, ορίου 

ταχύτητας κ.α. 

Vehicle-to-broadband cloud (V2B) επικοινωνία: Αναφέρεται στην επικοινωνία 

του οχήματος με τον έξω κόσμο. Είτε στέλνοντας πληροφορίες για την ενεργητική 
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ασφάλεια του οδηγού και του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, είτε λαμβάνοντας 

πληροφορίες και άλλες υπηρεσίες όπως ψυχαγωγία, διαδίκτυο. 

 
Εικόνα   4-2 : Τύποι επικοινωνιών [27] 

 

 4.2  Αρχιτεκτονική επιπέδων στα VANET 
Στα δίκτυα VANET ακολουθείται η αρχιτεκτονική 5 επιπέδων του μοντέλου 

αναφοράς OSI. 

4-2 Αρχιτεκτονική 5 επιπέδων δικτύου VANET 

Application layer 
Transport layer 
Network layer 

Link layer 
 LLC sublayer 

MAC sublayer 

PHY layer 
 PLCP sublayer 

PMD sublayer 
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Ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις με τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα που 

εφαρμόζονται ανά περιοχή. Στις ΗΠΑ για  dedicated short-range communication 

(DSRC) που σχεδιάσθηκε ειδικά για τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας 

χρησιμοποιείται το παρακάτω μοντέλο. 

4-3 Αρχιτεκτονική δικτύου VANET στις ΗΠΑ 

Safety 
applications 

 Nonsafety 
Applications 

Transport and 
network layer 
IEEE 1609.3 

 Transport layer 
TCP/UDP 

Security 
IEEE 1609.2 

 Network layer 
IPv6 

 LLC sublayer  
 IEEE 802.2  
 MAC sublayer extension  
 IEEE 1609.4  
MAC sublayer 
PHY layer 

 IEEE802.11p 

 

Τα πρωτόκολλα που αναφέρονται είναι: 

 Το IEEE 802.11p, το οποίο είναι μια τροποποιημένη έκδοση του ΙΕΕΕ 802.11,  

έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ασύρματη επικοινωνία στη επικοινωνία οχημάτων. Είναι 

γνωστό και ως WAVE (wireless access in vehicular environments). Ορίζει τα πρότυπα 

για τις V2V και V2I επικοινωνίες καθώς και για το σχεδιασμό του (PHY)  φυσικού 

επιπέδου. Και στις ΗΠΑ, αλλά πρόσφατα και στην Ευρώπη δεσμεύτηκε η συχνότητα 

5,9Hz για τον σκοπό αυτό. Αναπτύχθηκε στηριζόμενο στο πρότυπο  ASTM E2213-03 

(προκάτοχος του ΙΕΕΕ 802.11p) με σκοπό να παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο επικοινωνίας 

σε όλους του εθνικούς οδικούς δρόμους.[28] 

Το ΙΕΕΕ 1609 είναι πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στα ψηλότερα επίπεδα και 

αποτελεί μια ολόκληρη οικογένεια πρωτοκόλλων. Στοχεύει στη ασφαλή επικοινωνία στα 

VANET σε συνεργασία με το ΙΕΕΕ 802.11p.[29][28] 

Το ΙΕΕΕ 1609.1 ορίζει τις μορφές επικοινωνίας όπως τα μηνύματα εντολών και 

τις μορφές αποθήκευσης δεδομένων και τους πόρους που χρησιμοποιούνται μεταξύ 

όλων των κόμβων της αρχιτεκτονικής. 

Το ΙΕΕΕ 1609.2 ασχολείται με τα ζητήματα ασφάλειας ορίζοντας τις μορφές που 

θα έχουν τα μηνύματα που ανταλλάσσονται καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 
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Το ΙΕΕΕ 1609.3 υποστηρίζει επίσης την ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων. Εκτός 

από τις υπηρεσίες που καθορίζει στο επίπεδο δικτύου και μεταφοράς όπως η 

δρομολόγηση, αντικαθιστά το IPv6, ορίζοντας σύντομα μηνύματα WAVE. 

Το ΙΕΕΕ 1609.4 υποστηρίζει πολυκαναλικές ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των 

συσκευών WAVE καθορίζοντας τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες υποστήριξης των 

υποεπιπέδων  MAC. 

 

 
Εικόνα   4-3 : Αρχιτεκτονική WAVE[28] 

 

 4.3  Η Ελληνική πραγματικότητα για τα VANET 
Στην Ελλάδα όλα αυτά καθορίζονται από την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα 

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ- ITS) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων [30]. Η Εθνική Αρχιτεκτονική είναι ένα οργανωτικό, λειτουργικό και 

τεχνολογικό πλαίσιο που αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών. Στηρίχτηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική FRAME η οποία αποτελεί 

προϊόν πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων (KAREN, FRAME-NET, FRAMES, E-

FRAME) που ολοκληρώθηκαν ως το 2011. 

Ανάλογη Αρχιτεκτονική ανέπτυξαν και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Στο 

εγχειρίδιο της PIARC “ITS Handbook”1 περιέχεται το πλαίσιο εφαρμογής των ΕΣΜ σε 

                                                 
1 https://www.piarc.org/en/order-library/5535-en-ITS Manual - 2nd edition.htm 
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33 χώρες και 39 αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής τους. Μερικά παραδείγματα 

τέτοιων αρχιτεκτονικών είναι: 

 

4-4 Πλαίσιο εφαρμογής των ΕΣΜ σε διάφορες χώρες 

ΗΠΑ US National ITS 
Architecture 

https://www.its.dot.gov/arch/ 1995 

ΚΑΝΑΔΑΣ  Canadian ITS  
Architecture 

https://www.tc.gc.ca/eng/innovation/its-

architecture.htm 

1999 

ΙΑΠΩΝΙΑ Japanese 
National  ITS 
Architecture 

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/index.html 1999 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ITS Australia -
National ITS 
Industry Strategy 
2012-2017 
 

http://www. its-austral ia.com.au 2012-

2017 

 

Οι θεματικές περιοχές που περιλαμβάνει η Εθνική Αρχιτεκτονική είναι : 

• Σχεδιασμός Υποδομών και Συντήρηση 
• Καταγραφή Παραβάσεων και Επιβολή Νομικών Κυρώσεων 
• Οικονομικές Συναλλαγές/ Ηλεκτρονικές πληρωμές 
• Διαχείριση Συμβάντων και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 
• Καθοδήγηση και Οδηγίες Ταξιδιού 
• Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφοριακής Ζήτησης 
• Συνεργατικά Συστήματα 
• Ευφυή Συστήματα Οχημάτων 
• Διαχείριση Εμπορευμάτων και Στόλου Οχημάτων 
• Μέσα Δημοσίων Μεταφορών 

 
Όσο αφορά την θεματική περιοχή Ευφυή Συστήματα Οχημάτων αναφέρει επί λέξει 

«Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτονικής ΕΣΜ αφορά τις τρέχουσες ή και μελλοντικές 
ανάγκες, τις απαιτούμενες λειτουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα με τις απαιτούμενες ανταλλαγές 
αυτών και τις ανάγκες αποθήκευσης τους, για την παροχή πληροφοριών κυκλοφορίας και 
μετακίνησης εντός του οχήματος, προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους οδηγούς που 
παράγονται από μία πληθώρα πηγών, την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα γειτνιάζοντα οχήματα 
και την ανίχνευση αντικειμένων πλησίον των οχημάτων.» 

 

 4.4  Τυποποίηση για VANET 
«Τυποποίηση», είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται, για 

υφιστάμενα ή δυνητικά προβλήματα κοινής και επαναλαμβανόμενης χρήσης, διατάξεις 

οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο εφαρμογής.[31] 

http://ia.com.au/
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Ειδικότερα, η τυποποίηση περιλαμβάνει την εκπόνηση, έκδοση και 

εφαρμογή προτύπων, αλλά και άλλων κειμένων τεχνικής καθοδήγησης, όπως τεχνικών 

προδιαγραφών, οδηγών εφαρμογής, κωδίκων πρακτικής, κανονισμών κλπ. 

Χρήσιμοι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην Εθνική Αρχιτεκτονική είναι : 
 
4-5 Βασικοί Ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τα ΕΣΜ 

Πρότυπο 
 

Το πρότυπο είναι ένα έγγραφο που έχει καθιερωθεί με 
συναίνεση και έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο φορέα, το 
οποίο παρέχει, για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, 
κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για 
δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα τους και το οποίο 
αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης, σε ένα 
δεδομένο πλαίσιο εφαρμογής. 

Τεχνική προδιαγραφή Έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να 
ικανοποιεί ένα προϊόν, μία διεργασία ή μία υπηρεσία. 

Κανονισμός Έγγραφο που περιέχει δεσμευτικούς νομοθετικούς κανόνες και 
που υιοθετείται από μία Αρχή. 

Πρωτόκολλο Το πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων ή συμβάσεων 
σχεδιασμένων για τον έλεγχο της ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ δύο οντοτήτων που επιθυμούν να συνδεθούν. 

 
Τη διαδικασία τυποποίησης στην Ελλάδα έχει αναλάβει το Εθνικό Σύστημα 

Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στο οποίο ανήκει ως αυτοτελή λειτουργική μονάδα ο 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ). Ο οργανισμός αυτός συνεργάζεται με 

την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/ TC 278 «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών» που 

έχει αναλάβει την τυποποίηση των ΕΣΜ στην Ευρώπη. Ανάλογα υπάρχει συνεργασία 

και με την Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 204. 

Το σύνολο των προτύπων και των κανονιστικών κειμένων που αναφέρονται στην 

Εθνική Αρχιτεκτονική χωρίζονται σε τρεις ενότητες. 

• Διεπαφές Δεδομένων 

• Διεπαφές μεταξύ μέσων 

• Ασφάλεια και προστασία δεδομένων 
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 4.4.1 Διεπαφές Δεδομένων 
Με την απόφαση Νο 1720/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

υιοθετήθηκε μια σειρά μέτρων έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα και η 

πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 

κυβερνήσεων. 

 4.4.1.1 Διαλειτουργικότητα 

Διαλειτουργικότητα δεδομένων είναι η πλήρης και ανοιχτή τεκμηρίωση των 

διεπαφών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ώστε αυτή να γίνεται χωρίς περιορισμούς 

στην πρόσβαση ή φραγμούς στην υλοποίηση. Η απόφαση Νο 1720 αφορά το πλαίσιο 

IDA για τη Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση.[32] Με βάση το ευρωπαϊκό e-GIF 

αναπτύχθηκε το Εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας με στόχο να διευκολύνει την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την υιοθέτηση της στο δημόσιο τομέα. 

 

 4.4.1.2 Ανοικτά δεδομένα 

Ανοικτά δεδομένα είναι τα δεδομένα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν, να 

αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε αρκεί να αναφέρεται ο δημιουργός τους και 

διατίθενται ξανά υπό τους ίδιους όρους. 

Η Ελλάδα εναρμονίζεται ψηφίζοντας το νόμο Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 

23Α/31/10/2014) για την  ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ2013/37 και συμμετέχει στο έργο 

HOMER  (ΜΕ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗΝ Εταιρεία Ελευθέρου Λογισμικού / Λογισμικού 

Ανοιχτού Κώδικα) με σκοπό την εναρμόνιση των πολιτικών αξιοποίησης και πρόσβασης 

στα δεδομένα του Δημόσιου Τομέα. 

Επίσης σχεδιάστηκε και συντηρείται το geodata.gov.gr για την διαχείριση της 

ανοικτής δημόσιας γεωχωρικής πληροφορίας ( Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων 

του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»). 

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την Εθνική Αρχιτεκτονική και 

αφορούν συγκεκριμένα τα VANET είναι: 

 

4-6 Ευρωπαϊκά πρότυπα για VANET 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12253 «Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας (RTTT) - Αποκλειστική 

επικοινωνία μικρής εμβέλειας (DSRC) · Φυσικό επίπεδο με χρήση 

μικροκυμάτων στους 5.8 GHz» 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12795 «Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας · Αποκλειστική επικοινωνία 

μικρής κλίμακας (DSRC) - Επίπεδο ζεύξης δεδομένων DSRC: μέση πρόσβαση 

και έλεγχος της λογικής ζεύξης» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12834 «Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας · Αποκλειστική 

επικοινωνία μικρής κλίμακας (DSRC) - Επίπεδο εφαρμογής DSRC» 
 

Δημιουργούν μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων για DSRC ώστε να γίνει 

κατάλληλη για την υλοποίηση του φυσικού επιπέδου (OSI). 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 300674-1 «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - 

Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - 

Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας 

(DSRC) (500kbit/s/250kbit/$) που λειτουργεί στη 

βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη συχνοτήτων 5,8 GHz · Μέρος 1: 

Γενικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι δοκιμής για παρόδιες μονάδες (RSU) 

και εποχούμενες μονάδες (OBU)» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 300674-2-1 Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 

R&TTE · Υπομέρος 1: Απαιτήσεις για τις παρόδιες μονάδες (RSU)» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 300674-2-2 Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 

R&TTE · Υπομέρος 2: Απαιτήσεις για τις εποχούμενες μονάδες (OBU» 
 

Για τις γεωχωρικές πληροφορίες στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί το INSPIRE 

(Infrastucture for Spatial Information in Europe), το οποίο αποτελεί το νομικό πλαίσιο 

για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων υποδομών. – Ευρωπαική Οδηγία 2007/2/ΕΕ. 

 4.4.2 Διεπαφές μεταξύ μέσων 
Το TCP/IP χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις ροές δεδομένων, των υπηρεσιών 

διεπαφής, των εφαρμογών και των εξωτερικών φορέων. 

Το IEEE 802.11 περιλαμβάνεται στο wireless access in vehicular environment     

(WAVE) και είναι το μόνο πρότυπο για τον έλεγχο πρόσβασης μέσων ( MAC). 

Βασίζεται στα IEEE 802.11P και IEEE 1069. 

Για την επικοινωνία εντός του οχήματος υπάρχει το πρότυπο Προσωπικού 

Δικτύου και υιοθετούνται  τεχνολογίες Bluetooth, ZigBee, Ultra wide Band, WLAN και 

Wi-Fi. 
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Ειδικά για τα VANET προτείνεται πρωτόκολλο δρομολόγησης M-AODV+, το 

οποίο αποτελείται από τρία τμήματα. Επιλογή καναλιού επικοινωνίας, ανεύρεση της 

πύλης και επικοινωνία δρομολόγησης υποδομής –με – υποδομή. 

 4.4.3 Ασφάλεια και προστασία δεδομένων 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/40/ΕΕ αλλά και το ΠΔ50/2012 (Άρθρο 8) σαφώς 

δηλώνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας 

των εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ θα πρέπει να είναι σύννομη και να διασφαλίζει τα 

προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή 

των χρηστών, εφαρμόζοντας την αρχή της ανωνυμίας των δεδομένων, όπου είναι εφικτό.  

 4.4.3.1 Προσωπικά δεδομένα 

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών 

δεδομένων για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι οι 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ. 2009/136/ΕΚ. 

Η Ελλάδα εναρμονίζεται με τους νόμους Ν2472/1997, Ν. 3471/2006. Ν. 

4139/2013. 

Στο διεθνή χώρο ένα σύνολο προτύπων που αφορούν την ασφάλεια και 

προστασία δεδομένων στα συστήματα ΕΣΜ και έχουν απασχολήσει τους οργανισμούς 

ISO και CEN παρατίθονται στον παρακάτω πίνακα: 

4-7 Διεθνή πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων στα συστήματα ΕΣΜ 
Τυποποιητικό έγγραφο ISO Τίτλος-Περιγραφή 

ISO/TR 12859:2009 «Intelligent transport systems ·· System architecture ·· Privacy 
aspects in ITS standards and systems» 
Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες σε αυτούς που 
αναπτύσσουν πρότυπα ΕΣΜ και συστημάτων που άπτονται της 
ιδιωτικότητας δεδομένων και σχετικών κανονιστικών κειμένων, για 
την ανάπτυξη και αναθεώρηση προτύπων και ευφυών συστημάτων 
μεταφορών. 

Σειρά προτύπων ISO 
27000 

Οικογένεια προτύπων που παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, η οποία επιτρέπει ένα 
πρωταρχικό και συστηματικό έλεγχο των διακινδυνεύσεων ενός 
οργανισμού, που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, 
περιλαμβανομένης της αναγνώρισης και ταξινόμησης των απειλών 
και τρωτών σημείων, προσδιορίζοντας τους κατάλληλους ελέγχους 
και την παρακολούθηση ώστε οι έλεγχοι για την ασφάλεια 
των πληροφοριών να ικανοποιούν διαρκώς τις ανάγκες ασφάλειας 
πληροφοριών του οργανισμού. 

Τυποποιητικό έγγραφο CEN Τίτλος-Περιγραφή 
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CEN/TR 16742:2014 “Intelligent transport systems - Privacy aspects in ITS standards 
and systems in Europe” 
ως οδηγό για τις Ομάδες Εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται ο χειρισμός των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, 
στα πρότυπα και στις τεχνικές εκθέσεις. 

CEN CWA 16113:2010 “ Personal Data Protection Good Practices” 
Ένα σύνολο καλών πρακτικών για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων, που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ειδικών που 
συμμετείχαν στη σχετική Ημερίδα της CEN. 

 

Ενώ από ευρωπαϊκής πλευράς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 

Προτύπων (ETSI) παραθέτει ένα ανάλογο σύνολο προτύπων που αφορούν την ασφάλεια 

και προστασία δεδομένων σε ΕΣΜ. 

4-8 Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων στα συστήματα 

ΕΣΜ 
Τυποποιητικό έγγραφο ETSI Τίτλος 
TR 102893 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Threat, Vulnerability and Risk 

Analysis (TVRA) 

TS 102731 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Security Services and 
Architecture 

TS 102867 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Stage 3 mapping for IEEE 
1609.2 

TS 102943 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Confidentiality services 

TS 102941 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Trust and Privacy 
Management 

TS 102942 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Access Control 

TS 102940 Intelligent Transport Systems (ITS); Security; ITS communications 
security architecture and security management 



 

36 

 5 Ευφυή προγραμματισμένα δίκτυα (SDN) 

 5.1  Εισαγωγή 
Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής και των υπολογιστών τα 

τελευταία 30 χρόνια βρίσκεται σε σημαντική άνοδο. Την εξέλιξη αυτή ακολουθεί και η 

διαδικασία δικτύωσης. Στο φυσικό επίπεδο έχουμε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με το 

bandwidth να αυξάνεται καθημερινά. Οι δικτυακές συσκευές βελτιώνονται 

χρησιμοποιώντας αρκετά ισχυρό hardware και έξυπνο firmware και  εφαρμογές δικτύου 

αναπτύσσονται καθημερινά. Αυτό που παραμένει στάσιμο και δεν έχει βελτιωθεί τις 

προηγούμενες δεκαετίες, είναι η δομή του δικτύου. Βασικές λειτουργίες του δικτύου 

όπως η δρομολόγηση και η πρόσβαση εξαρτώνται αποκλειστικά από τις συσκευές 

διάφορων κατασκευαστών που χρησιμοποιούν διαφορετικό firmware εμποδίζοντας τον 

πειραματισμό και την έρευνα πάνω σε νέα πρωτόκολλα. 

Βασικές δικτυακές συσκευές (δρομολογητές, μεταγωγείς, firewall) 

συγκεντρώνουν την λειτουργικότητα του δικτύου και εκτελούν διεργασίες που 

χωρίζονται σε τρεις λειτουργικές οντότητες. 

Προώθηση δεδομένων. 

Την μέθοδο προώθησης πακέτων. 

Διαχείριση δικτυακής κίνησης. 

Κάθε συσκευή λοιπόν εκτελεί ανεξάρτητα και αυτόνομα όλο το σύνολο των 

παραπάνω λειτουργιών δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην διαχείριση του δικτύου 

όπως  

• Δυσκολία βελτιστοποίησης  

• Προβλήματα ασφάλειας 

• Προβλήματα απόδοσης 

• Προβλήματα ελέγχου και διαχείρισης 

• Δυσκολία παραμετροποίησης  

Αναλογιζόμενη τα προβλήματα αυτά η κοινότητα Open Networking Foundation 

δημιουργεί μια νέα γενιά αρχιτεκτονικής δικτύων τα λεγόμενα SDN (Software Defined 

Network) ή Ευφυή προγραμματισμένα δίκτυα.[33] 
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Κεντρική ιδέα της διαδικασίας αυτής, είναι ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου 

από το επίπεδο δεδομένων [34][35]. Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε 

δίκτυα λειτουργικά, ευέλικτα, προγραμματιζόμενα και κυρίως ελεγχόμενα.  

Η προώθηση πακέτων γίνεται από τους μεταγωγείς (switches) από την θύρα 

εισόδου στη θύρα εξόδου, ελέγχοντας την επικεφαλίδα του πακέτου, σύμφωνα με τους 

πίνακες προώθησης που έχουν δημιουργηθεί. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στο 

επίπεδο 2 του συστήματος OSI (ζεύξης δεδομένων).  

Η μέθοδος της προώθησης των πακέτων ανατίθεται στους δρομολογητές 

δημιουργώντας τις ανάλογες επικεφαλίδες των πακέτων [36]. Ο δρομολογητής δουλεύει 

στο επίπεδο 3 του OSI (επίπεδο δικτύου). 

 

Η αρχιτεκτονική γενικότερα των δικτύων αυτών φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

[37][33] : 

 
Εικόνα   5-1 : Αρχιτεκτονική SDN [37] 

 

Στην εικόνα ξεχωρίζουν τα: 

Επίπεδο Εφαρμογών (SDN Application)  
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Είναι προγράμματα με τα οποία ο διαχειριστής θα επικοινωνεί με τον controller 

για να καταγραφούν οι απαιτήσεις του δικτύου ώστε να σχεδιαστούν οι ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν από το δίκτυο. 

 

Επίπεδο Ελέγχου (SDN Controller)  

 Αποτελείται από τρία μέρη. Ένας Northbound Agent που διεκπεραιώνει την 

επικοινωνία με το επίπεδο εφαρμογών. Μια κεντρική μονάδα ελέγχου που εκτελεί τις 

διεργασίες που πρέπει να γίνουν στο δίκτυο και  τους Drivers που διεκπεραιώνουν την 

επικοινωνία με το επίπεδο δεδομένων. 

 

Επίπεδο Δεδομένων (SDN Datapath)  

 Αποτελεί μια δικτυακή οντότητα που επωμίζεται τον έλεγχο και την φροντίδα 

των διεργασιών προώθησης και επεξεργασίας των δεδομένων που διακινούνται. Περιέχει 

έναν  CDPI Agent για την επικοινωνία με το επίπεδο ελέγχου και μηχανισμούς 

προώθησης δεδομένων.   

 

NorthBound SDN Διεπαφή (SDN NorthBound Interfaces – NBI)  

 Διεπαφές που υλοποιούν την επικοινωνία του επιπέδου εφαρμογών με το επίπεδο 

ελέγχου. Προσδίδουν την εικόνα του δικτύου στο επίπεδο εφαρμογών και δίνουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την συμπεριφορά του δικτύου. 

 

Διεπαφή διασύνδεσης επιπέδου ελέγχου-δεδομένων (SDN Control to Data- 

Plane Interface – CDPI)  

 Παρέχει τον απαραίτητο έλεγχο, προγραμματιστικά, για τις λειτουργίες 

μεταφοράς (forwarding procedure) και ενημερώνει για τυχόν προβλήματα κατά την 

μεταφορά δεδομένων.  

 
Με την χρήση των διεπαφών αυτών επιτυγχάνεται πλήρης επικοινωνία μεταξύ 

των επιπέδων ελέγχου και δεδομένων μέσα από κατάλληλα πρωτόκολλα που 

αναπτύχθηκαν. Μερικά από αυτά είναι [38] : 

ForCES, 

OpenFlow 

NETCONF/YANG 
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PCEP 

OpFlex 

 

Από τα παραπάνω πρωτόκολλα το πιο διαδεδομένο είναι το OpenFlow και κατά 

πολλούς το επικρατέστερο σε δίκτυα SDN. Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής αυτής 

είναι η ύπαρξη ενός μεταγωγέα OpenFlow που δημιουργεί πίνακες ροών (flow tables ) 

βάση των οποίων γίνεται η αντιστοίχιση και προώθηση πακέτων και εγκαθιστά ένα 

ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας προς έναν OpenFlow Controller που διαχειρίζεται τον 

μεταγωγέα.[38][33][39][40] 

Για κάθε πακέτο που λαμβάνει ο μεταγωγέας ξεκινάει μια διαδικασία 

αντιστοίχισης με τον πινάκα ροών που διαθέτει. Όταν αυτή είναι επιτυχημένη ξεκινάει η 

διαδικασία που έχει ορισθεί (Actions), αλλιώς το πακέτο στέλνεται στον Controller μέσω 

του secure channel και αναλαμβάνει ο Controller  την δρομολόγηση του, με ενδεχόμενη 

προσθήκη εγγραφών στον πίνακα ροών του μεταγωγέα.  

 
Εικόνα   5-2 : SDN Δίκτυο [38] 

 

 5.2  Flow Table 
Ο πίνακας ροών [41][42][43][44][34] αποτελείται από εγγραφές που έχουν την 

παρακάτω μορφή. 

5-1 Μορφή εγγραφών στο πίνακα Ροών 

Πεδία Επικεφαλίδων 

(Header Fields) 

Μετρητές 

(Counters) 

Ενέργειες 

(Actions) 



 

40 

 5.2.1 Πεδία επικεφαλίδας 
Στα πεδία επικεφαλίδας περιέχονται οι κανόνες με τους οποίους θα γίνει η 

ταυτοποίηση του πακέτου. [45][46][47][48]  Κάθε πεδίο περιέχει μια συγκεκριμένη τιμή 

ή την τιμή ANY. Υπάρχουν 12 τέτοια πεδία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

5-2 Πεδία επικεφαλίδων 

Field  Bits Applicable Notes 
Ingress Port (εξαρτάται 

από την 
υλοποίηση) 

Όλα τα πακέτα Αριθμητική αναπαράσταση της 
εισερχόμενης θύρας ξεκινώντας 

από το 1 

Ethernet Source 
Address 

48 Όλα τα πακέτα στις 
ενεργοποιημένες 

πόρτες. 

  

Ethernet 
Destination 

Addressl 

48 Όλα τα πακέτα στις 
ενεργοποιημένες 

πόρτες. 

  

Ethernet type 16 Ολα τα πακέρα στις 
ενεργοποιημένες 

πόρτες. 

  

VLAN id 12 Όλα τα πακέτα με 
Ethernet type 

0x8100 

  

VLAN priority 3 Όλα τα πακέτα με 
Ethernet type 

0x8100 

VLAN PCP field 

IP source 
address 

32 Όλα τα πακέτα IP 
και ARP 

Υποστηρίζονται υποδίκτυα 

IP destination 
address 

32 Όλα τα πακέτα IP 
και ARP 

Υποστηρίζονται υποδίκτυα 

IP protocol 8 IP and ARP Χρήση των 8 χαμηλότερων bit 
του ARP opcode 

IP ToS bits 6 IP and ARP Χαρακτηρισμός ως 8μπιτη 
ποσότητα και τοποθετώντας το 

ToS στα υψηλότερα 6 bit. 

Transport source 
port/ICMP Type 

16 TCP.UDP,ICMP Μόνο τα 8 χαμηλότερα bit 
χρησιμοποιούνται για ICMP 

Type 

Transport 
destination port 

ICMP code 

16 TCP.UDP,ICMP Μόνο τα 8 χαμηλότερα bit 
χρησιμοποιούνται για ICMP 

Code 
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 5.2.2 Μετρητές 
Οι μετρητές ενημερώνονται [49][50][51][39] για κάθε πίνακα, ροή εγγραφής, 

θύρα, και ουρά του μεταγωγέα. Οι μετρητές που καταχωρούνται είναι : 

 
Εικόνα   5-3 : Πίνακας Μετρητών [45] 

 5.2.3 Ενέργειες 
Κάθε εγγραφή στον πίνακα ροών περιέχει ένα σύνολο ενεργειών (actions)  που 

ορίζουν πως ο μεταγωγέας θα συμπεριφερθεί στη εγγραφή. Ο μεταγωγέας είναι 

υποχρεωτικό να υποστηρίζει ένα σύνολο ενεργειών που ονομάζονται “required»” ενώ 

ενημερώνει τον ελεγκτή και για ποιες άλλες ενέργειες “optional” είναι διαθέσιμος και 

μπορεί να υποστηρίξει. [45][46][47][51] Το σύνολο των ενεργειών που μπορούν να 

υποστηριχτούν είναι : 

 

 

5-3 Ενέργειες Μεταγωγέα 

Ενέργεια Λειτουργία Αναγκαιότητα 
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FORWARD Προώθηση πακέτων προς οποιοδήποτε φυσικό port, 
καθώς και προς τα παρακάτω εικονικά:  

• ALL  
• CONTROLLER  
• LOCAL  
• TABLE  
• IN_PORT 

REQUIRED 

FORWARD 
Προώθηση πακέτων τα παρακάτω εικονικά ports:  

• NORMAL 
• FLOOD 

OPTIONAL 

ENQUEUE 
Προσθήκη του πακέτου σε ουρά μίας port για περεταίρω 
προώθηση OPTIONAL 

DROP 
Απόρριψη πακέτου μέσω εγγραφής flow η οποία δεν 
περιέχει κανένα action ορισμένο REOUIRED 

MODIFY-
FIELD 

Μεταβολή των επικεφαλίδων ενός πακέτου από τον 
μεταγωγέα OpenFlow OPTIONAL 

 

Οι εικονικές θύρες που χρησιμοποιούνται είναι [48][37][46]: 

 

5-4 Εικονικές Θύρες 

ALL: Στέλνει το πακέτο έξω από όλες τις διεπαφές του μεταγωγέα, χωρίς 

να περιλαμβάνει την θύρα εισόδου. 

CONTROLLER Ενθυλακώνει το πακέτο και το προωθεί στον controller. 

LOCAL Στέλνει το πακέτο στην τοπική δικτυακή στοίβα του μεταγωγέα. 

TABLE Πραγματοποιεί κάποια ενέργεια στο flow table. Μόνο για packet-

out μηνύματα. 

IN_PORT Στέλνει το πακέτο από την πόρτα που εισήχθη. 

NORMAL Επεξεργάζεται το πακέτο χρησιμοποιώντας το κλασική προώθηση 

που υποστηρίζεται από το μεταγωγέα. 

FLOOD Προώθηση του πακέτου από όλες τις πόρτες του μεταγωγέα, εκτός 

από αυτήν που εισήχθη, με βάση το ελάχιστο συνεκτικό δέντρο. 

 

 

Matching 

Η διαδικασία που ακολουθείται με την είσοδο κάθε πακέτου περιγράφεται 

[41][52][53] από το παρακάτω διάγραμμα:  
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Εικόνα   5-4 : Αντιστοίχιση Πακέτου [45] 

 

Ανταλλαγή Μηνυμάτων 

Η σύνδεση και η επικοινωνία μεταξύ του μεταγωγέα και του ελεγκτή όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω γίνεται μέσω ενός ασφαλούς δίαυλου επικοινωνίας, 

χρησιμοποιώντας TSL σύνοδο και συνήθως γίνεται στην TCP θύρα 6633. 

Τα μηνύματα που στέλνονται μεταξύ των δύο μερών χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες 

 

Control-to-switch : Στέλνονται από τον ελεγκτή για τον έλεγχο και την εποπτεία του 

μεταγωγέα [46][42][54]. 

 

5-5 Μηνύματα Ελεγκτή 

Features Απαίτηση για ενημέρωση από τον μεταγωγέα για τα χαρακτηριστικά 

που υποστηρίζει. Ακολουθεί απάντηση από τον μεταγωγέα. 

Configuration Ρύθμιση των παραμέτρων του μεταγωγέα. 

Modify-State Προσθήκη, διαγραφή  ή τροποποίηση εγγραφών στον πίνακα ροής 

του μεταγωγέα. 

Read-State Απαίτηση στατιστικών δεδομένων για την κατάσταση του πίνακα 

ροών ή των εγγραφών ή των θυρών. 
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Send-Packet Αποστολή πακέτων έξω από μια θύρα στον μεταγωγέα. 

Barrier Απαίτηση αναφοράς για ολοκληρωμένες ενέργειες.  

 

Asynchronous: Στέλνονται από τον μεταγωγέα για την πληροφόρηση του ελεγκτή για 

την κατάσταση του δικτύου. 

Packet-In Τα πακέτα που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν στέλνονται στον 

ελεγκτή. 

Flow-Removed Ενημερώνεται ο ελεγκτής για το χρονικό διάστημα αδράνειας, μετά 

το οποίο η εγγραφή θα αφαιρείται. 

Port-Status Ενημερώνεται ο ελεγκτής για την αλλαγή κατάστασης σε μια θύρα. 

Error Ενημερώνεται ο ελεγκτής για σφάλματα που αντιμετωπίσθηκαν. 

 

Symmetric: Στέλνονται και από τους δύο χωρίς αίτηση ή απαίτηση. 

Hello Κατά την εκκίνηση της σύνδεσης τους. 

Echo Επιβεβαιώνεται η ακεραιότητα της σύνδεσης. 

Vendor Προσφέρει  ένα τρόπο αύξησης της λειτουργικότητας εντός του 

OpenFlow πρωτοκόλλου.  

 

Εγκατάσταση σύνδεσης  

Και οι δύο στέλνουν μήνυμα OFPT_HELLO με τη μεγαλύτερη έκδοση του 

πρωτόκολλου openflow που υποστηρίζουν. Αν υπάρχει συμφωνία τότε πραγματοποιείται 

σύνδεση. Σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται μήνυμα OFPT_ERROR με τα 

χαρακτηριστικά OFPT_FAILED και OFPHFC_COMPATIBLE στα πεδία type και code 

αντίστοιχα. 

 

 5.3  Εκδόσεις του OpenFlow 
Οι εκδόσεις του OpenFlow που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα: 
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Εικόνα   5-5 :Η ιστορία του OpenFlow 

 

Ενώ συνοπτικά παρουσιάζονται και οι βελτιώσεις που έχουν ενσωματωθεί σε 

κάθε καινούργια έκδοση: 

 

5-6 Βελτιώσεις ανά έκδοση του OpenFlow 

Version Major Feature _■_ Reason I sc Cases 

1.0-1.1 

Multiple tabic Avoid flow entry explosion   

Group Table Enable Applying action sets to 
group of flows 

Load balancing, 
Failover, Link 
Aggregation 

Full VLAN and MPLS 
Support     

1.1-1.2 

OXM Match Extend matching flexibility   

Multiple Controller HA/Load balancing/Scalabil ity 
Controller Failover, 

Controller Load 
Balancing 

1.2- 1.3 
Meter table Add QoS and DiflServ capability   

Table miss entry Provide flexibility   

1.3- 1.4 
Synchronized Table Enhance table scalability Mac 

Learning/Forwarding 

Bundle Enhance switch synchronization Multiple switch 
configuration 

1.4- 
1.5.................... 

Egress Table Enabling processing to be done in 
output port   

Scheduled bundle Further enhance switch 
synchronization   

 6 Θέματα ασφάλειας στο VANET  

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των VANET όπως, υψηλή κινητικότητα, δυναμική 

τοπολογία, και προβλέψιμη κίνηση των κόμβων απαιτούν καινούργιους αλγόριθμους 
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κρυπτογράφησης και πρωτόκολλα ασφάλειας. Ειδικότερα σε θέματα ασφάλειας 

αποτελούν πρόκληση, αφού θεωρητικά αφορούν θέματα ζωής ή θανάτου. 

Μερικές από τις προκλήσεις που δημιουργούνται και πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την διάρκεια του σχεδιασμού των δικτύων VANET είναι: 

[55][56][57][58][59][60] 

Delay Sensitive: Ευαισθησία στην καθυστέρηση. Υπάρχουν εφαρμογές που 

σχετίζονται με την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών και χρειάζεται να αποστείλουν 

μηνύματα με καθυστέρηση  μερικών ms. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, 

κρυπτογράφησης και ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ζητήματα 

χρονοκαθυστέρησης. 

Network Volatility:  Μεταβλητότητα δικτύου. Η κινητικότητα των αντικειμένων 

του δικτύου και η δυναμική αλλαγή της τοπολογίας του δικτύου καθιστούν σύντομη την 

διάρκεια σύνδεσης και προκαλούν πολλές αποσυνδέσεις. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη 

να απαιτείται  μικρότερος χρόνος εκτέλεσης  των πρωτόκολλων ασφαλείας.  

Trust and information verification: Εμπιστοσύνη και επιβεβαίωση δεδομένων. 

Τα δεδομένα μεταδίδονται  πολύ γρήγορα και με πολλαπλούς τρόπους. Συχνά οι 

αποσυνδέσεις προκαλούν απώλεια πακέτων και οι γείτονες που χρησιμοποιούνται για τη 

μετάδοση αλλάζουν δυναμικά. Ως εκ τούτου η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι 

αξιόπιστη και να επαληθεύεται η ακεραιότητα τους. Η αξιοπιστία των δεδομένων είναι 

πιο πολύτιμη από την αξιοπιστία των κόμβων. 

Key Distribution: Διανομή κλειδιών. Στους μηχανισμούς ασφάλειας που 

εφαρμόζονται χρησιμοποιούνται κλειδιά κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Η 

διανομή των κλειδιών σε δίκτυα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω 

αποτελεί σημαντική πρόκληση  για τον σχεδιασμό πρωτόκολλων ασφάλειας. 

Incentives: Κίνητρα. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν να σχεδιάζουν 

εφαρμογές που θα προσελκύσουν τους πελάτες. Αυτό δημιουργεί προβλήματα διότι οι 

περισσότεροι πελάτες δεν θα συγκατατεθούν σε εφαρμογές που θα ανακοινώνουν 

αυτόματα οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή άλλης 

παραβατικής συμπεριφοράς. 
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 6.1.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας 
Λαμβάνοντας υπόψη, τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθορίζονται 

οι απατήσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται σε ένα δίκτυο VANET. Οι απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες αναφέρονται συνοπτικά: [61][62][59][63][64][65][60][66] 

  

Authentication: Εξασφαλίζει ότι το μήνυμα παράγεται από νόμιμο χρήστη. Όλοι 

οι υπάρχοντες κόμβοι πρέπει να αυθεντικοποιηθούν προτού έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του δικτύου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διατήρηση της ιδιωτικότητας, γι 

αυτό προτείνεται η χρήση αυθεντικοποίησης με ψευδώνυμα. 

 

Availability: Προσδιορίζει την απαίτηση ότι η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη 

στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, όποτε ζητηθεί η πρόσβαση στις υποδομές ή η 

επικοινωνία με άλλα οχήματα, χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Μάλιστα πολλές φορές η 

καθυστέρηση δευτερολέπτου ή χιλιοστού του δευτερολέπτου μπορεί να καταστήσει το 

μήνυμα άχρηστο.  

 

Non-Repudiation: Απαιτείται ότι δεν μπορεί να αρνηθεί ο αποστολέας ότι 

έστειλε το μήνυμα αλλά και από την άλλη ότι ο παραλήπτης δεν παρέλαβε το μήνυμα. 

Θα πρέπει πάντα να είναι δυνατή η επαλήθευση όλων των αλλαγών ή των γεγονότων 

που λαμβάνουν χώρα στο δίκτυο. 

 

Access control: Απαιτείται ότι όλοι οι κόμβοι στο δίκτυο θα συμπεριφέρονται 

σύμφωνα με τους κανόνες και τα δικαιώματα που τους έχουν ανατεθεί. 

 

Privacy: Οι προσωπικές και ιδιωτικές πληροφορίες των οδηγών και των 

οχημάτων δεν πρέπει να είναι διαθέσιμες για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η 

διατήρηση μιας λογικής ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής είναι 

μία πρόκληση που βρίσκει εμπόδια στην επιθυμία των οδηγών για ανωνυμία και στην 

επιθυμία των αρχών για ιχνηλασιμότητα. 

 

Confidentiality: Η εμπιστευτικότητα διασφαλίζει ότι οι μη αναγνωρισμένες 

οντότητες δεν μπορούν ποτέ να έχουν πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες στο 
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δίκτυο. Περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων και η μυστικότικοτητα εξασφαλίζεται με 

κρυπτογράφηση και ανταλλαγή ειδικών μηνυμάτων μεταξύ OBU και RSU. 

 

Data Verification: Απαιτείται για την εξάλειψη ψευδών μηνυμάτων. Κάθε 

κόμβος πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς συσχέτισης των δεδομένων που συνδέονται με 

ένα συμβάν για την επιβεβαίωση τους. 

 

Integrity: Εξασφαλίζει στον δέκτη ότι τα ληφθέντα δεδομένα δεν μεταβάλλονται 

κατά τη μετάδοση τους, από κάποιον κακόβουλο χρήστη. Για την διασφάλιση της 

ακεραιότητας των δεδομένων, χρησιμοποιείται  ψηφιακή υπογραφή σε συνδυασμό  με 

πρόσβαση με κωδικό. 

 6.1.2  Ευπάθειες στα VANET 
Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική κοινότητα έχει εστιάσει πάνω σε θέματα που 

αφορούν τα VANET και έχει επικεντρωθεί σε θέματα ασφάλειας. Από τους πρώτους που 

αναφέρθηκαν στην ασφάλεια σε VANET είναι το 2010 οι J.T. Isaac, S. Zeadally, and 

J.S. Camara, όπου δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο “Security attacks and solutions for 

vehicular ad hoc networks”. Αναφέρουν κάποιες από τις κυριότερες επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε VANET μέχρι το 2010. Επίσης προτείνουν κάποιες λύσεις 

ασφαλείας και πως θα γίνεται πρόληψη τέτοιων επιθέσεων. Επικεντρώνονται σε πέντε 

χαρακτηριστικά ασφάλειας, την ανωνυμία, την διαχείριση κλειδιών, την ιδιωτικότητα, 

την φήμη και την τοποθεσία.[67] 

Το 2012, στο άρθρο “Survey on Security Attacks in Vehicular Ad hoc Networks 

(VANET)”, ο MS Al-kahtani διαφοροποιεί τους επιτιθέμενους στα δίκτυα VANET σε 

κατηγορίες όπως [61]: 

Insider vs. Outsider 
Malicious vs. Rational 

Active vs. Passive 
Local vs. Extended 

 

Ενώ, το 2013, οι I. Sumra, I. Ahmad,  J. Manan στο άρθρο τους “Classes of attacks in 

VANET” κατηγοριοποιούν τις επιθέσεις στα VANET σε πέντε κλάσεις:[68] 

 

Monitoring Attacks 
Social Attacks 
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Timing Attacks 
Application Attacks 

Network Attacks 
 

Το 2014, ο M. Saggi, στο άρθρο «A Survey of Vehicular Ad Hoc network on Attacks & 

Security Threats in VANET», κατηγοριοποεί τις επιθέσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις 

ασφάλειας που διακυδεύονται. [69] 

 
Εικόνα   6-1 : VANET -  Επιθέσεις και Απειλές [48] 

 

Γενικότερα οι επίθέσεις διαχωρίζονται σε Inter-Vehicle και  Intra-Vehicle, 

επιθέσεις μέσα στο όχημα και εκτός οχήματος. 

Όπως ανάφερθηκε παράπάνω η διαθεσιμότητα (Availability) προσδιορίζει την 

απαίτηση ότι η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες όποτε 

ζητηθεί η πρόσβαση στις υποδομές ή σε άλλα οχήματα χωρίς σημαντική καθυστέρηση. 

Αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλειας στα VANET και συχνό στόχο των 
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επιτιθέμενων σε τέτοια δίκτυα. Διάφορες επιθέσεις  αναφέρονται σε αυτήν την 

κατηγορία, με σημαντικότερες τις  Denial of Service επιθέσεις. 

 

 6.1.3 Επιθέσεις Άρνησης εξυπηρέτησης - Denial of Service attacks –DOS 
Είναι μια από τις κυριότερες επιθέσεις στα δίκτυα VANET  [70].  Ανήκει στην 

κατηγορία των Network Attacks και αφορά την προσπάθεια να καταστούν μη διαθέσιμες 

οι υπηρεσίες του δικτύου. Υπάρχουν τρεις τρόποι να πραγματοποιηθούν DoS επιθέσεις : 

 

• Μπλοκάρισμα του καναλιού επικοινωνίας.  

• Υπερφόρτωση δικτυακού πόρου.  

• Κατανεμημένη DoS 

 

Μπλοκάρισμα του καναλιού επικοινωνίας. Γνωστό ως jamming, παρεμπόδιση ή 

παρακώλυση επικοινωνίας στο πομπό ή δέκτη με παρεμβολές ή θορύβους. 

 

Υπερφόρτωση δικτυακού πόρου. Η πιο συχνή περίπτωση DoS είναι η SYN flood 

attack. Εκμεταλλευόμενη την χειραψία TCP, στέλνονται χιλιάδες πακέτα SYN, έτσι 

ώστε να είναι απασχολημένος με αυτή τη διαδικασία ο δέκτης και ενδεχομένως να 

καταρρεύσει κάποια στιγμή. Στα VANET η  DoS μπορεί να συμβεί είτε μεταξύ 

οχημάτων (V-V Vehicle to Vehicle) είτε μεταξύ οχήματος και RSU (V-I Vehicle to 

Infrastructure).  

 

• Vehicle to Infrastructure (V-I):  Ο χρήστης μπλοκάρει το κανάλι επικοινωνίας 

με το RSU, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν άλλα οχήματα 

διότι το RSU είναι απασχολημένο. 

• Vehicle to Vehicle (V-V): Ο χρήστης παρακωλύει την επικοινωνία του οχήματος 

ώστε το όχημα να μην μπορεί να λαμβάνει τις υπηρεσίες που θα έπρεπε. 

 

Κατανεμημένη DoS (DDoS). Γίνεται από περισσότερους του ενός επιτιθέμενους 

προς τον συγκεκριμένο στόχο. Και  σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να στοχεύει προς 

ένα όχημα ή προς την υποδομή του δικτύου (RSU). 
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 6.1.3.1 SYN Flood  

Συγχρονισμός πλημμύρας (SYN) είναι ένας τύπος  DDoS επίθεσης. Αναφέρεται 

και ως Half-open-attack[72]. Χρησιμοποιεί το μηχανισμό χειραψίας TCP. Στην 

επικοινωνία δικτύου, ο πελάτης στέλνει ένα πακέτο SYN. O διακομιστής επιστρέφει στη 

συνέχεια SYN και ACK και αναμένει ένα ACK από τον πελάτη. Επομένως ο 

διακομιστής αφήνει την υποδοχή ανοιχτή και περιμένει τον πελάτη να στείλει το πακέτο 

ACK για να ολοκληρωθεί η χειραψία τριών μερών. Λαμβάνοντας αυτό ως πλεονέκτημα, 

μια επίθεση SYN πλημμύρας στέλνει χιλιάδες πακέτα SYN με παραπλανητική 

διεύθυνση πηγής. Έτσι ο διακομιστής διατηρεί τις συνδέσεις «ημιανοιχτές» και σπαταλά 

άσκοπα πόρους. 

6-2 TCP Three handshake Διαδικασία  

 
6-3 TCP SYN attack [55] 
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 7 Προσομοίωση επίθεσης Dos σε VANET 

 7.1  Σκοπός της διαδικασίας 
 Η διαδικασία της προσομοίωσης έχει ως στόχο να αναδείξει την ευκολία 

με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια DoS επίθεση. Η ιστορία της επίθεσης είναι 

τόσο παλαιά, όσο και το διαδίκτυο. Τα πρώτα γεγονότα DoS αναφέρονται από το 1994 

και επικεντρώνονται σε απλές επιθέσεις από ένα μόνο επιτιθέμενο. 

Με την πάροδο του χρόνου η DoS εξελίσσεται σε επιθέσεις που προέρχονται από 

χιλιάδες επιτιθέμενους με πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Η διαφοροποίηση αυτή όμως 

αφορά μόνο το ορισμό της επίθεσης (distributed denial of service (DDoS) ), ενώ 

παραμένει ίδια η ευκολία που μπορεί να ξεκινήσει και ίδια η δυσκολία που μπορεί  να 

αντιμετωπισθεί. 

Η Akamai κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (CDN) 

για την παροχή μέσων και λογισμικού και λύσεις ασφάλειας cloud, ανέφερε πέντε 

τέτοιες επιθέσεις άνω των 300 Gbps το τελευταίο εξάμηνο του 2016. Η πλειοψηφία 

αυτών των επιθέσεων πραγματοποιήθηκε με συστήματα Windows/Linux προηγούμενης 

γενιάς. 

Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται αντιληπτό, αν αναλογιστούμε ότι η 

εμφάνιση του Internet of Things έχει εισάγει στο όλο σύστημα δισεκατομμύρια 

συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιου είδους επιθέσεις, δεδομένου ότι 

δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι υπολογιστικοί πόροι για την επίθεση. 

Η αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων δεν είναι πλήρως αποτελεσματική στα 

συμβατικά δίκτυα. Αυτό αναδεικνύει την μεγάλη πρόκληση για την αντιμετώπιση DDoS 

επιθέσεων σε  ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δεδομένου των ιδιαιτεροτήτων και των 

διαφορών που παρουσιάζουν. 

 7.2  Η προσομοίωση της επίθεσης 
Η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί σε ένα δίκτυο αρχιτεκτονικής VANET. Θα 

γίνει σε διάφορες φάσεις και θα περιλαμβάνει σταδιακά κλιμακούμενη επίθεση, είτε  V-

V, είτε V-I, με σκοπό την παρατήρηση των αντιδράσεων του controller  αλλά και 

ολόκληρου του δικτύου. Στην πρώτη φάση η επίθεση θα πραγματοποιηθεί από ένα 

όχημα (attacker) σε ένα άλλο όχημα (V-V). Επιλέγεται η SYN flood attack όπου θα 
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αποστέλλονται πακέτα για ορισμένο χρονικό διάστημα και θα παρατηρούνται και θα 

καταγράφονται  οι επιδράσεις που θα συμβούν στο δίκτυο. 

 7.3  Το περιβάλλον της επίθεσης 
Χρησιμοποιείται ένα σύστημα Linux (Debian 8.7.1) με 3 GB μνήμη και 2 

επεξεργαστές. Για την δημιουργία του δικτύου επιλέγεται ένας Network Emulator, ο 

Mininet-Wifi ενώ για την δημιουργία πακέτων επιλέγεται το εργαλείο Hping3. 

 7.4  Network Emulator – Mininet-Wifi 
 

Η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του Mininet-wifi. Το mininet 

είναι ένας προσομοιωτής δικτύων. Αναφέρεται και ως προσομοιωτής οργάνωσης και 

διαχείρισης δικτύων. Διαθέτει ένα σύνολο από εικονικά hosts, switches, routers και  

links που εκτελούνται σε ένα απλό Linux Kernel. 

 

Ένας Mininet Host λειτουργεί όπως μια πραγματική μηχανή, που μπορεί να 

συνδεθεί σε πραγματικό δίκτυο και να εκτελέσει οποιαδήποτε προγράμματα (Linux 

Based). Υπάρχει δυνατότητα να σταλούν πακέτα μέσω μιας πραγματικής Ethernet 

διεπαφής, ρυθμίζοντας την ταχύτητα και την καθυστέρηση. 

 

Γενικότερα τα εικονικά στοιχεία του Mininet εμφανίζονται ως πραγματικά και ο 

λόγος είναι ότι  δημιουργούνται από Software και μπορούν να έχουν συμπεριφορά 

παρόμοια με αυτήν των Hardware μηχανών. 

 7.4.1 Πλεονεκτήματα Mininet 
To Mininet αποτελεί ένα εύχρηστο και εύκολο εργαλείο. Στον τομέα της 

προσομοίωσης δικτύων εμφανίζεται να έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα.  

 

Συγκρινόμενο με προσεγγίσεις πλήρους συστήματος εικονικοποίησης το Mininet 

μπορεί να : 

• Boots faster: δευτερόλεπτα αντί λεπτών. 
• Scales larger: υποστήριξη τουλάχιστον 4096 hosts ή switches. 
• Provides more bandwidth: σε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα έως και 

2Gbps.  
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• Installs easily: διαθέσιμη εικονική μηχανή για VMware ή VirtualBox για  
Mac/Win/Linux με OpenFlow v1.0 εργαλεία, ήδη εγκατεστημένα. 
 

Συγκρινόμενο με hardware testbeds, το Mininet είναι : 

• Ανέξοδο και πάντα διαθέσιμο  
• Εύκολο και γρήγορο στη παραμετροποίηση με δυνατότητα επανεκκίνησης 

 

Συγκρινόμενο με προσομοιωτές,το Mininet 

• Εκτελεί πραγματικές εφαρμογές χωρίς ανάγκη τροποποίησης  
• Εύκολο στην διασύνδεση με πραγματικά δίκτυα 
• Προσφέρει διαδραστική απόδοση  

 7.4.2 Χαρακτηριστικά του Mininet 
Ειδικότερα το Mininet προσφέρει : 

• Δημιουργία πολλαπλών τοπολογιών.  
• Εκτέλεση οποιουδήποτε  λογισμικού  είναι εγκατεστημένο στο λειτουργικό 

σύστημα Linux.  
• Τροποποίηση  της προώθησης πακέτων (OpenFlow). 
• Χρήση  σε πολλαπλές πλατφόρμες, υπολογιστών, εικονικά μηχανήματα, ακόμα 

και σε τεχνολογία cloud (νεφοϋπολογιστική). 
• Χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python. 
• Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και υπό ενεργή ανάπτυξη.  

 7.4.3 Mininet CLI 
Το Mininet παρέχει περιβάλλον γραμμής εντολών ( Command Line Interface) με 

πολλές εντολές, για την οπτικοποίηση και την διαχείριση  του δικτύου. Υπάρχει 

δυνατότητα της εντολής xterm για την εκτέλεση εντολών σε επιμέρους κόμβους. 

 7.4.4 Mininet API  
Στο Mininet  περιλαμβάνονται μια σειρά από κλάσεις της Python αλλά και 

εξειδικευμένες κλάσεις για τις ανάγκες του. Μερικές από αυτές όπως Topo, Mininet, 

Host, Switch, Link και οι υποκατηγορίες τους, είναι παραδείγματα κλάσεων που 

χρησιμοποιεί το Mininet. 

 

Οι κλάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - επίπεδα: 

• Χαμηλού επιπέδου API: κύριες κλάσεις που αφορούν τους κόμβους και τις 
συνδέσεις 

• Μεσαίου επιπέδου API: μέθοδοι για την προσθήκη κόμβων και την διαμόρφωση 
του δικτύου  
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• Υψηλού επιπέδου API: επιλογές ρύθμισης της τοπολογίας 
 

 7.4.5 Mininet-wifi 
 

Το Mininet-wifi είναι πανομοιότυπο με το Mininet. Η διαφορά τους είναι ότι στο 

Mininet-wifi περιλαμβάνονται ως κόμβοι και οι κλάσεις  Station και Access Points. 

Προσθέτει wifi χαρακτηριστικά στο Mininet βασιζόμενο στους υπάρχοντες Linux 

wireless drivers και δημιουργεί τον 80211_hwsim wireless simulation driver για τις 

ανάγκες της προσομοίωσης των χαρακτηριστικών ενός κινούμενου σταθμού, όπως η  

θέση και η κίνηση του σε σχέση με το Access Point. 

 

Stations:  είναι συσκευές που συνδέονται σε ένα Access Point μέσω αυθεντικοποίησης. 

Στην υλοποίηση του Mininet-wifi κάθε Station έχει μία Wireless κάρτα (staX-wlan0). 

 

Access Point: συσκευές που διαχειρίζονται τα συσχετιζόμενα Stations. Χρησιμοποιούν 

εικονικές ασύρματες διεπαφές. Ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο API, έχει τη δυνατότητα 

να καλύψει κάποια σπουδαία χαρακτηριστικά  όπως ssid, channel, mode, password, 

cryptography, κ.α. 

 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην υλοποίηση  του Mininet-Wifi είναι η 

ύπαρξη του κόμβου Car. Η αρχιτεκτονική του κόμβου εμφανίζεται στην παρακάτω 

εικόνα: 
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Εικόνα   7-1 : Η αρχιτεκτονική του κόμβου Car [74] 

Ο κόμβος Car  περιέχει ένα κόμβο Station (STA) και ένα κόμβο Switch ( SW). 

Αν ένα όχημα θελήσει να επικοινωνήσει με κάποιο άλλο (Vehicle-to-Vehicle), αυτό 

γίνεται μέσω του Switch (Vehicle1SW), ενώ η επικοινωνία με τα RSUs (Vehicle-to-

Infrastructure) γίνεται απευθείας μεταξύ Vehicle1 και RSU. 

 

 7.5  Δημιουργία δικτύου VANET 
 

Θα χρησιμοποιηθεί μια έτοιμη υλοποίηση VANET που υπάρχει ως παράδειγμα 

στη εγκατάσταση του Mininet-wifi, το vanet.py 

 
    #!/usr/bin/python 

'Simple idea around Vehicular Ad Hoc Networks - VANET' 

   from mininet.net import Mininet 

 from mininet.node import Controller, OVSKernelSwitch 

 from mininet.link import TCLink 
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 from mininet.cli import CLI 

 from mininet.log import setLogLevel 

 import os 

 import random 

 

   def topology(): 

       "Create a network." 

     net = Mininet(controller=Controller, link=TCLink, switch=OVSKernelSwitch) 

       print "*** Creating nodes" 

     car = [] 

     stas = [] 

     for x in range(0, 10): 

         car.append(x) 

         stas.append(x) 

     for x in range(0, 10): 

         min = random.randint(1, 10) 

         max = random.randint(11, 30) 

         car[x] = net.addCar('car%s' % (x + 1), wlans=1, ip='10.0.0.%s/8' % (x + 1), min_speed=min, max_speed=max, range=50) 

       rsu11 = net.addAccessPoint('RSU11', ssid='RSU11', mode='g', channel='1', range=100) 

     rsu12 = net.addAccessPoint('RSU12', ssid='RSU12', mode='g', channel='6', range=100) 

     rsu13 = net.addAccessPoint('RSU13', ssid='RSU13', mode='g', channel='11', range=100) 

     rsu14 = net.addAccessPoint('RSU14', ssid='RSU14', mode='g', channel='11', range=100) 

     c1 = net.addController('c1', controller=Controller) 

       print "*** Configuring wifi nodes" 

     net.configureWifiNodes() 

       net.meshRouting('custom') 

       print "*** Associating and Creating links" 

     net.addLink(rsu11, rsu12) 

     net.addLink(rsu11, rsu13) 

     net.addLink(rsu11, rsu14) 

       print "*** Starting network" 

     net.build() 

     c1.start() 

     rsu11.start([c1]) 

     rsu12.start([c1]) 

     rsu13.start([c1]) 

     rsu14.start([c1]) 

     i = 201 

     for sw in net.carsSW: 

         sw.start([c1]) 

         os.system('ifconfig %s 10.0.0.%s' % (sw, i)) 

         i += 1 

       """uncomment to plot graph""" 

     net.plotGraph(max_x=500, max_y=500) 

       """Number of Roads""" 

     net.roads(20) 

       """Start Mobility""" 

     net.startMobility(time=0) 

       i = 1 

     j = 2 

     k = 1 

     for c in car: 

         c.cmd('ifconfig %s-wlan0 192.168.0.%s/24 up' % (c, k)) 
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         c.cmd('ifconfig %s-eth0 192.168.1.%s/24 up' % (c, i)) 

         c.cmd('ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.%s' % j) 

         i += 2 

         j += 2 

         k += 1 

       i = 1 

     j = 2 

     for v in net.carsSTA: 

         v.cmd('ifconfig %s-eth0 192.168.1.%s/24 up' % (v, j)) 

         v.cmd('ifconfig %s-mp0 10.0.0.%s/24 up' % (v, i)) 

         v.cmd('echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward') 

         i += 1 

         j += 2 

       for v1 in net.carsSTA: 

         i = 1 

         j = 1 

         for v2 in net.carsSTA: 

             if v1 != v2: 

                 v1.cmd('route add -host 192.168.1.%s gw 10.0.0.%s' % (j, i)) 

             i += 1 

             j += 2 

       print "*** Running CLI" 

     CLI(net) 

       print "*** Stopping network" 

     net.stop() 

   if __name__ == '__main__': 

     setLogLevel('info') 

     topology() 

 

Το παράδειγμα θα τροποποιηθεί ώστε να χρησιμοποιεί 10 οχήματα (Cars) και 4 

RSU (Road Side Unit). Επίσης θα σχεδιασθεί ένα οδικό δίκτυο 20 δρόμων. Τα οχήματα 

κινούνται στους συγκεκριμένους δρόμους με τυχαία κατεύθυνση. 

Η εκτέλεση του vanet.py δημιουργεί το δίκτυο που  περιγράψαμε. 

 
Εικόνα   7-2 : Δημιουργία του   Δικτύου Προσομοίωσης 
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Η εντολή nodes μας δίνει τους διαθέσιμους κόμβους που δημιουργήθηκαν  

 

 
 

  Ενώ η εντολή net μας περιγράφει τα interfaces και τις συνδέσεις που έγιναν 

καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του δικτύου. 

 
Εικόνα   7-3 : Interfaces και τις συνδέσεις 

 

Επισημαίνεται ότι η αρχιτεκτονική που περιγράφθηκε για το όχημα (Vehicle) στη 

περιγραφή του Mininet-wifi, ακολουθείται  και υλοποιείται επακριβώς. 
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Εικόνα   7-4 : Αρχιτεκτονική οχήματος [74] 

 

 

Το Mininet-wifi διαθέτει γραφικό περιβάλλον για την αναπαράσταση του 

δικτύου, το Mininet-WiFi Graph. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η εικόνα που 

παρουσιάζει το δίκτυο μας, έχει την παρακάτω μορφή: 

 

 
Εικόνα   7-5 : Το δίκτυο της προσομοίωσης 
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           1 

                      2 

 

Οι πράσινες γραμμές αναπαριστούν το οδικό δίκτυο που έχει σχεδιασθεί, οι γκρι 

κύκλοι προσδιορίζουν την εμβέλεια των RSUs και οι ροζ κύκλοι προσδιορίζουν τα 

οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο και την εμβέλεια αυτών. 

 7.5.1 Ο controller 
 

Στη υλοποίηση του παραπάνω δικτύου περιλαμβάνεται και ένας OpenFlow  

controller, και συγκεκριμένα ο Floodlight (java-based). Μια σύντομη περιγραφή και 

ανάλυση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5. Η αναγνώριση της τοπολογίας του δικτύου 

φαίνεται από την Διεπαφή του controller (127.0.0.1/8080/ui/pages/topology.html) ως 

εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι  

1. κάθε όχημα εμφανίζεται ως ανεξάρτητο δίκτυο ενώ υπάρχει και   

2. ένα δίκτυο που συνδέονται όλα τα οχήματα με τα RSU. 
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 7.6  Η διαδικασία της επίθεσης 
 

Για να πραγματοποιήσουμε SYN flood attack επιλέγουμε ένα από τα οχήματα να 

παίξει το ρόλο του attacker  (car1) και παράγουμε SYN πακέτα με τη χρήση του hping3. 

Το hping3 είναι ένα εργαλείο δικτύου με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε 

πακέτα ICMP/UDP/TCP για να μπορούμε να ελέγχουμε την επίδοση του δικτύου. 

 

Στη φάση αυτή επιχειρείται V-V (Vehicle to  Vehicle) επίθεση. Θα 

υπερφορτώσουμε ένα όχημα (carΧ). Με τη εντολή xterm ανοίγουμε ένα τερματικό για 

να εκτελέσουμε εντολές στο όχημα car1 το οποίο έχει το ρόλο του επιτιθέμενου,  

 

 7.6.1 Επίθεση 1η 
Η πρώτη προσπάθεια επίθεσης έγινε εγκαθιστώντας το σύστημα σε ένα laptop  

με επεξεργαστή Intel Celeron και 4GB Ram. Η δοκιμή αυτή απέτυχε, διότι οι πόροι του 

συστήματος ήταν ελάχιστοι. Με την εκκίνηση του controller και την δημιουργία δικτύου 

από το Mininet-Wifi, το σύστημα εξάντλησε τους πόρους του, με αποτέλεσμα γα γίνει 

αργό και δυσλειτουργικό. 

 
Εικόνα   7-6 : Πόροι του συστήματος 
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 7.6.2 Επίθεση 2η 
Στο ίδιο περιβάλλον, η δοκιμή γίνεται με μικρότερες απαιτήσεις. Στο δίκτυο 

έχουμε 5 οχήματα και οδικό δίκτυο 10 δρόμων. Ο controller ανταποκρίνεται πιο 

λειτουργικά και το δίκτυο VANET έχει την εξής μορφή :  

 
Εικόνα   7-7: Τοπολογία του Δικτύου 

Από την γραφική αναπαράσταση που μας δίνει το Mininet-Wifi επιλέγουμε δύο 

κοντινά οχήματα το car2 και το car5 για να πραγματοποιηθεί η επίθεση.  

 

Σε τερματικό που εκτελείται στο car2 δίνουμε την εντολή 

 

hping3 -V -c 1000 -d 120 -S -w 64 --rand-source --flood  10.0.0.5 

• --flood: sent packets as fast as possible. Don't show replies. 
• -V -- Verbose 
• -c --count: packet count 
• -d --data: data size 
• -S --syn: set SYN flag 
• -w --win: winsize (default 64) 

και ξεκινάει η διαδικασία της επίθεσης. Ο controller δέχεται συνεχώς αιτήσεις 

handshake.  

 

Στα 14 λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσης παρατηρούνται οι πρώτες 

δυσλειτουργίες στο δίκτυο, ενώ δεν μπορεί να εμφανιστεί σωστά η τοπολογία του. 
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Στα 17 λεπτά το δίκτυο έχει «χάσει» τις περισσότερες συνδέσεις του. Μόνο το 

όχημα car2, που παίζει το ρόλο του επιτιθέμενου, παραμένει αναλλοίωτο. 

 

 
Στα 19 λεπτά ο controller αποσυνδέει τα δύο οχήματα (car2, car5) που 

εμπλέκονται στην επίθεση. 
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Με το τέλος της επίθεσης ο controller προσπαθεί να επαναφέρει τις συνδέσεις με 

τα switch και να αποκαταστήσει το δίκτυο. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι τα οχήματα επανέρχονται κανονικά αλλά δεν 

αποκαθίστανται οι συνδέσεις με τα RSU.  

 
Θα χρειαστεί επανεκκίνηση του controller για την πλήρη αποκατάσταση του 

δικτύου. 

 7.6.3 Επίθεση 3η 
Η Τρίτη επίθεση γίνεται με τα ίδια στοιχεία. Η διαφορά από την προηγούμενη 

είναι ο όγκος των δεδομένων που στέλνονται. Σε τερματικό που εκτελείται στο car2 

δίνουμε την εντολή 

 

hping3 -V -c 100000 -d 360 -S -w 64 --rand-source --flood  10.0.0.5 
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• --flood: sent packets as fast as possible. Don't show replies. 
• -V -- Verbose 
• -c --count: packet count 
• -d --data: data size 
• -S --syn: set SYN flag 
• -w --win: winsize (default 64) 

Η διαδικασία της επίθεσης είναι ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος της 

επίθεσης. Στέλνονται περισσότερα πακέτα και μεγαλύτερου μεγέθους. Η αντίδραση του  

controller παραμένει ίδια.  

 
Στους ίδιους περίπου χρόνους ο controller αποσυνδέει τα RSUs και τα οχήματα. 

 
 

Με το τέλος της επίθεσης δεν υπάρχει αποκατάσταση του δικτύου και δεν έχουμε 

σωστή εμφάνιση της τοπολογίας του. 
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Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται επανεκκίνηση του controller. 

 7.6.4 Επίθεση 4η 
Η προσπάθεια για αυτή την επίθεση έγινε εγκαθιστώντας το σύστημα σε ένα 

επιτραπέζιο υπολογιστή με επεξεργαστή AMD-64 (FX4130 τετραπύρηνο) και 6GB Ram. 

Επιλέχτηκε το αρχικό σενάριο με 10 οχήματα και οδικό δίκτυο 20 δρόμων. Τα 

δύο οχήματα που επιλέχθηκαν λόγω τοποθεσίας είναι τα car1 και car2. Σε τερματικό που 

τρέχει στο όχημα car1 εκτελούμε την εντολή :  

hping3 -V -c 1000000 -d 120 -S -w 64 --rand-source --flood  VICTIM_IP 

• --flood: sent packets as fast as possible. Don't show replies. 
• -V -- Verbose 
• -c --count: packet count 
• -d --data: data size 
• -S --syn: set SYN flag 
• -w --win: winsize (default 64) 

 
 

Η διαδικασία αποστολής πακέτων αρχίζει και απασχολεί τον controller με 

λειτουργίες HandShake που προέρχονται από το Switch  του car1 
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Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία για τα επόμενα 5 λεπτά, αρχίζουν οι πρώτες 

παρενέργειες στο δίκτυο.  

• Ο controller δεν μπορεί να εμφανίσει σωστά  την τοπολογία του δικτύου.  
• Το κάθε όχημα πλέον δεν είναι αυτόνομο δίκτυο παρά μόνο εμφανίζεται η 

ύπαρξη ενός switch  και  
• τα RSU δεν μπορούν να έχουν σύνδεση μεταξύ τους και λείπουν από την 

εμφάνιση της τοπολογίας.  
Μόνο το όχημα car1  που πραγματοποιεί την επίθεση εμφανίζεται αναλλοίωτο. 

 

Ο controller τώρα πέρα από τις λειτουργίες του HandShake προσπαθεί να 

ανακτήσει τις συνδέσεις και να ταυτοποιήσει τα υπόλοιπα οχήματα.  

 

Και τελικά μόνο για το όχημα car1 έχει την δυνατότητα ο  controller να εμφανίζει 

στην τοπολογία του δικτύου. 

 
Ενώ το όχημα car2 που δέχτηκε αρχικά την επίθεση τίθεται εκτός λειτουργίας 

 

Γίνεται συνεχής προσπάθεια από τον controller να ανακτήσει την σύνδεση του με 

τα υπόλοιπα switch, αλλά παρατηρείται μια συνεχόμενη αποτυχία. Η  λίστα των switch 
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που εμφανίζεται αλλάζει συνεχώς δείχνοντας τη μια φορά ότι υπάρχουν 3 switch, ενώ 

αμέσως μετά η λίστα έχει 14 switch και τη επόμενη στιγμή εμφανίζει πάλι 2 switch. 
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Στο επόμενο διάστημα o  controller χάνει την δυνατότητα να εμφανίσει και τις 

συνδέσεις με τα RSU. Μέσα από την επιλογή Links, που παρέχεται στον controller 

βλέπουμε ότι έχουν τερματιστεί. 

 
Τα οχήματα car1 και  car2 ενώ βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, δεν μπορούν 

πλέον να επικοινωνήσουν. Η εντολή ping συνεχώς αποτυγχάνει στην προσπάθεια της. 
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Τελικά ο controller σταματάει να λειτουργεί και δεν υπάρχει πλέον σύνδεση. Καμιά 

πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη και δεν υπάρχει ανταπόκριση/ 

 
Με το τέλος της επίθεσης και τερματίζοντας την εντολή hping3 ο controller δεν μπορεί 

να επανέλθει. 

Μετά την επανεκκίνηση του Controller υπάρχει σταδιακή αποκατάσταση του 

δικτύου  

 7.7  Παρατηρήσεις – Τεχνικές αντιμετώπισης 
Σε όλες τις περιπτώσεις, παρατηρείται η ευκολία επίθεσης, με σκοπό την άρνηση 

εξυπηρέτησης, στο δίκτυο VANET. Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι χρόνοι επίτευξης της 

επίθεσης είναι σχετικά ίδιοι, ενώ τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. Το δίκτυο τίθεται 

εκτός λειτουργίας από ένα οποιοδήποτε όχημα που έχει  εισέλθει σε αυτό. 

Κρίνεται επομένως απαραίτητο, να υπάρξουν πολιτικές ασφαλείας στα δίκτυα VANET. 

Αυτό όμως είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δαπανηρό λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουν 

τα δίκτυα αυτά. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να βελτιωθεί, είναι η ανίχνευση και μείωση 

των επιπτώσεων (detection and mitigation) από τις επιθέσεις DoS.  

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η έρευνα για τη δυνατότητα επαναφοράς-

αποκατάστασης (resilience) του controller μετά από μια επίθεση. Έχουν προταθεί πολλές 

λύσεις για αυτήν τη δυνατότητα, μια εκ των οποίων προτείνει την αρχιτεκτονική όπου 

δεν χρησιμοποιείται ένας controller αλλά  cluster of controllers. 

 
Εικόνα   7-6 : Cluster of controllers [75] 
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 8  Επίλογος 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταγράφηκαν αρχιτεκτονικές και 

χαρακτηριστικά νέων τεχνολογιών που αφορούν το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). 

Έγινε περιγραφή της αρχιτεκτονικής του και εξηγήθηκαν βασικά χαρακτηριστικά του. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η έννοια του Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων (Wireless 

Sensor Network – WSN) που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του IoT. Τα WSN είναι δίκτυα 

με πολλές ιδιαιτερότητες και διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά. Αναφέρθηκαν τα 

επίπεδα αρχιτεκτονικής τους και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε 

αυτά. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο υποσύνολο του IoT που αφορά τα ειδικού σκοπού 

δίκτυα VANET. Στη συνέχεια, προβλήθηκαν τα προβλήματα ασφάλειας και πιθανές 

ευπάθειες που εντοπίζονται σε τέτοια δίκτυα με ιδιαίτερη έμφαση στις επιθέσεις DoS. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, καταγράφεται μια προσομοίωση επίθεσης DoS σε σε 

τέσσερις παραλλαγές τέτοιων δικτύων,  αναδεικνύοντας την ευκολία που υπάρχει για 

τέτοιου είδους ενέργειες. Κρίθηκε απαραίτητο στο σημείο της προσομοίωσης να 

περιγραφεί και ο όρος ευφυή προγραμματισμένα δίκτυα (Software-Defined Network – 

SDN), λόγω της χρήσης OpenFlow controller. 

 8.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 
Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής ασχοληθήκαμε με σύγχρονες και συνεχώς 

εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, που βασίζεται, σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Περιγράψαμε πώς από αυτά τα δύο 

προκύπτει το δίκτυο VANET  και πώς αυτό το διαχειριζόμαστε, εύκολα και γρήγορα με 

τη χρήση SDN. Αναδείξαμε ότι η συνένωση όλων αυτών των τεχνολογιών, 

συγκεντρώνει γεωμετρικά και τις ευπάθειες τους, σε θέματα ασφάλειας.  Καταγράψαμε 

κάποιες από αυτές  περιγράφοντας τις επιθέσεις που μπορούν να δεχτούν και τονίσαμε 

την ευκολία με την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

 8.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Τα δίκτυα SDN δίνουν την δυνατότητα έρευνας και πειραματισμών σε 

πραγματικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας και 

να συγκριθούν λύσεις που προτάθηκαν για την ανίχνευση ύποπτων γεγονότων ή 

απειλών.  
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Η έλλειψη διαθεσιμότητας μπορεί να σημαίνει απώλεια εσόδων, ζημιά στον 

εξοπλισμό ή ακόμη και απώλεια ζωής. Oι συσκευές IoT πρέπει να προστατεύονται από 

επιθέσεις, αλλά και από τη φυσική παραβίαση. Τα συστήματα IoT πρέπει να 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι resilient και ανθεκτικά σε σφάλματα, ώστε να μπορούν 

να προσαρμοστούν και να ανακτηθούν γρήγορα όταν προκύψουν προβλήματα. 
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