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Υπεύθυνα Λήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της τντυχιακής εργασίας και ότι 

κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και 

αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες 

έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε 

παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 

προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Καλ.αμάτας/Παράρτημα Σπάρτης.



Περίληψη

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη 
τεχνολογία, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το 
περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια προωθείται πολύ η χρήση μικροσκοπικών συσκευών 
σε όλες τις πτυχές της τεχνολογικής ανάπτυξης. Δηλαδή, απλές και χαμηλής ισχύος 
συσκευές που ενσωματώνουν ασύρματες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις υψηλής απόδοσης 
και βελτιωμένες μικρής κλίμακας πηγές ενέργειας έχουν συνδυαστεί με μειωμένα κόστη 
παραγωγής για να κάνουν ένα νέο τεχνολογικό όνειρο πραγματικότητα. Τα Ασύρματα 
Δίκτυα Αισθητήρων (ννδΝε).

Οι αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από μετρήσεις 
διαφόριυν φυσικών μεγεθών , όπως η θερμοκρασία , η φωτεινότητα, η υγρασία κ.α . 
Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι μπορούν να φιλτράρουν τα δεδομένα 
τους ή να τα διαμοιράζονται και να τα συνδυάζουν με άλλους αισθητήρες , που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή ένα ασύρματο δίκτυο 
από αισθητήρες.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η Υλοποίηση ασύρματου τοπικού δικτύου 
Αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματου δικτύου με χρήση προσομοιωτή ΟΡΝΕΤ. Το 
ασύρματο δίκτυο αφορά ύπαιθρο και ειδικότερα ορεινές δαοώδης περιοχές. Στο 
περιβάλλον αυτό καλούμαστε να αναπτύξουμε δίκτυο αισθητήρων προκειμένου να 
λάβουμε έγκαιρη προειδοποίηση για την έναυση πυρκαγιάς. Οι αισθητήρες μεταφέρουν 
την πληροφορία αυτή με χρήση ασύρματης επικοινωνίας σε σταθμούς βάσης 
κατανεμημένους στο χώρο. Οι σταθμοί βάσης θα πρέπει αφενός να καλύπτουν τον 
χώρο αναφοράς και αφετέρου να συνδέονται σε ένα δίκτυο ευρείας περιοχής μέσω του 
οποίου θα διαχέεται η πληροφορία στα κέντρα ελέγχου.

Η εονασία οργανώνεται ως εξ ικ  :
® Στο Κεφάλαιο 1 (εισαγωγή) γίνεται αναφορά στα είδη , αίτια και επιπτώσεις της 

Πυρκαγιάς.
ο Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται γενικά τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, το 

υλικό και οι πλατφόρμες των ασύρματων κόμβων καθώς και οι ασύρματες 
τεχνολογίες.

• Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το περιβάλλον προσομοίωσης ΟρπΘΐ
» Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η υλοποίηση του ασύρματου δικτύου και 

παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα
« Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 αναφέρονται τα συμπεράσματα για την επίδοση της 

προτεινόμενης τεχνικής.
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ΚΕΑΛΑΙΟ 1 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές σε μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί αρκετά, με άμεσες 
^/έττειες στη χλωρίδα και την πανίδα κάθε οικοσυστήματος. Με τον όρο πυρκαγιά αναφερόμαστε σε μια 
ιτιά με τάσεις εξάπλωσης, τέτοιας έντασης που δεν είναι δυνατή η κατάσβεση της από ένα άτομο με

ιοι δασικών πυρκαγιών:

τύποι πυρκαγιών όπου συναντάμε είναι οι κάτωθι:
ρκανιέο εδάφους η υπόνειες , οι οποίες καίνε την οργανική ύλη κάτω από την επιφάνεια του 
^λοστρώματος του δάσους. Πυρκανιές επιφάνειας η έρπουσεο: οι οποίες καίνε την ξερή οργανική ύλη 
τη χαμηλή βλάστηση. Είναι οι πιο κοινές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Πυρκανιές κόυης ή 

κορυφές οι οποίες καίνε την κόμη τω δένδρων και των θάμνων. Και οι σαρωτικές πυρκανιές οι οποίες 
^έρχονται από την συνύπαρξη δύο δύο ή τριών από τις προαναφερθείσες πυρκαγιές.

φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών

ς μέρες μας οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φαινόμενο, το οποίο ταλανίζει πολλές χώρες, μεταξύ 
' οποίων και χώρες προηγμένες τεχνολογικά και οικονομικά. Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της θερινής 
ιΐόδου, σημαντικό μέρος των δασών και των δασικών εκτάσεων γίνονται παρανάλωμα των πυράς, 
ιαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος υφίστανται τις συνέπειες της φωτιάς , το φαινόμενο του 
μοκηπίου επεκτείνεται , λόγω της έκλυσης στην ατμόσφαιρα σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του 
ρακα, ενώ ο άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες της μειωμένης ευαισθησίας συγκεκριμένων ατόμων και 
ιέων. Διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις στην προσπάθεια τους να ελέγξουν το πρόβλημα , 
πτύσσουν πρωτοβουλίες και προτείνουν ή εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές αντιπυρικής προστασίας (ΕΕ, 
Ε κ.λπ). Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις μεγάλες πόλεις εξαιτίας της έντονης συσσώρεσης 
ίθυσμού και η ανάγκη του αστού για εξοχική κατοικία οδήγησε στο φαινόμενο της ανεξέλεκτης 
»πεδοποίησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκε η φωτιά. Στην Ελλάδα, το 
ιβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι κατ' εξοχήν πρόβλημα ανθρωπογενές .Γύρω από το πρόβλημα 
ό, λειτούργησαν σκοπιμότητες , είτε πολιτικής είται επαγγελματικής φύσης.που δεν ήταν άσχετες με την 
ιουσία αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας από τους φορείς και τα άτομα που εκάστοται τις 
στυξαν. Το έυρος των καταστροφών από τις δασικές πυρκαγιές είναι ανυπολόγιστο. Με εξαίρεση τις 
ικές εκτάσεις , μνημεία , σπίτια, αυτοκίνητα, καλλιέργειες , κτηνοτροφικές μονάδες ακόμα και
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Βρώπινες ζωές συγκαταλέγεται στη λίστα των απωλειών. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί το ψυχικό 
ττος , η συναισθηματική απώλεια που νιώθουν οι πληγέντες καθώς επίσης και το κόστος 
οκατάστασης το οποίο υπολογίζεται σε χρήμα αλλά και σε χρόνο

αίτια των δασικών πυρκαγιών:

ι μεγάλες πυρκαγιές είναι μέρος των φυσικών διεργασιών των οικοσυστημάτων σε πολλές περιοχές του 
τμου όπου η φυτική βιομάζα γίνεται εύφλεκτη είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας ή, στις υγρές 
)ΐοχές , μετά από σειρά ετών ξηρασίας, 'όπως έχει αναγνωρισθεί από τη σύνοδο των ΟΗΕ για την 
ιμετώπιση της ερημοποίησης, οι ξηρές ύφυγρες έως και ημίξηρες περιοχές είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς 
; μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Αντίθετα οι ξηρότερες περιοχές δεν μπορούν να συγκροτήσουν 
ημη βλάστηση και έτσι οι πυρκαγιές δεν είναι συχνές . οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις 
<νοκατοικημένες περιοχές αποτελούν σημαντική αιτία έναρξης πυρκαγιάς και σημαντικό παράγοντα των 
}γασιών ερημοποίησης. Οι δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης 
3καγιών και μεταβάλλει τον τρόπο εμφάνισής τους σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Οι κυριότερες 
ες των δασικών πυρκαγιών που οφείλονται σε ανθρώπινες διεργασίες είναι οι διάφορες γεωργικές 
χστηριότητες και κυρίως το καψάλισμα, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων ή το άναμμα 
τιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους, το κάψιμο σκουπιδιών σε μη οργανωμένους σκυβαλότόπους και 
άβουλες ενέργειες (εμπρησμοί). Επιπλέον μια σοβαρή αιτία έναρξης πυρκαγιάς είναι οι εστίες που 
;ουν εσκεμμένα κάποιοι καλλιεργητές γης και κτηνοτροφή , με σκοπό την εναλλαγή σιτηρών.
/1ε βάση τη σχέση μεταξύ της προσαρμογής ενός οικοσυστήματος και του ιστορικού των πυρκαγιών, 
ιι δυνατόν να διαχωριστούν τα οικοσυστήματα σε προσαρμοζόμενα στις πυρκαγιές και σε ευαίσθητα 
; πυρκαγιές. Στην πρώτη περίπτωση , η πυρκαγιά είναι ένα οικολογικό φαινόμενο που καθορίζει το 
ΐμα , τη δομή και τη ποικιλομορφία του τοπίου , στο βαθμό που η πυρκαγιά είναι απαραίτητη για την 
γέννησή του. Ευαίσθητα στι πυρκαγιές οικοσυστήματα είναι αυτά που συνήθως καίγονται και δεν 
υν προσαρμοστικότητα στη φωτιά. Συνεπώς έχουν την τάση να υφίστανται υποβάθμιση μετά την 
ικαγιά.

επιπτώσεις της φωτιάς στα λοιπά χαρακτηριστικά ενός δασικού οικοσυστήματος .

αρνητικές επιπτώσεις που ακολουθούν πάντοτε τις πυρκαγιές είναι πολλές. Υποβαθμίζεται το 
ιβάλλον , διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος , διαβρώνεται το έδαφος, δημιουργούνται 
ιαρροι και πλημμύρες , επηρεάζεται το μικροκλίμα , καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου 
, ζημιώνεται η οικονομία και η ομορφιά αντικαθίσταται από την ερήμωση.

πτώσεις των πυρκαγιών στα οικοσυστήματα και τα τοπία.

πυρκαγιά επηρεάζει άμεσα τη βλάστηση , το έδαφος και τη βραδέως μετακινούμενη πανίδα. Τα καμένα 
συστήματα δεν έχουν φυτική κάλυψη για περιόδους που διαρκούν από μήνα έως χρόνια. Σε αυτή την 
ίοδο, το γυμνό έδαφος εκτίθεται στη διάβρωση του ανέμου και της βροχής και υποβαθμίζεται. Σε 
ακα τοπίου , η φυτοκάλυψη μεταβάλλεται με αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συγκράτηση της βροχής 
την κώμη των δίεδρων, τη μείωση στη διήθηση του νερού της βροχής στο έδαφος και τη μεταβολή 

/ αξατμισοδιαπνοή. Η δομή του τοπίου τείνει να γίνει περισσότερο ομοιόμορφη, η παραγωγή ιζημάτων 
η ροή των θρεπτικών στοιχείων μεταβάλλεται με συχνή αύξηση στην απορροή του νερού της βροχής , 
/ κατανομή των εδαφικών υλικών κατά μήκος πλαγιάς του λόφου. Κατά τον πρώτο χρόνο ή για τα 
)τα δύο χρόνια μετά τη πυρκαγιά , ο κίνδυνος πλημμύρας και ιζηματογένεσης είναι πάρα πολύ μεγάλος
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σύγκριση με τις λεκάνες απορροής που δεν έχουν καεί. Επίσης αυξάνεται κατά πολύ ο κίνδυνος για 
ταστροφές σε υποδομές και στο πληθυσμό.

ιπτώσεις των πυρκαγιών στο έδαφος και στον κύκλο νερού.

\ επίδραση της πυρκαγιάς στις ιδιότητες του εδάφους και οι ακόλουθες επιπτώσεις της στη διάβρωση 
την απορροή είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων τόσο άμεσα, όπως η επίδραση της 

ϋσης και θέρμανσης της επιφάνειας του εδάφους ή η αργή καύση των ριζών, όσο και έμμεσα, οι 
πτώσεις από την απώλεια της φυτικής κάλυψης του εδάφους και του δάσους μετά την πυρκαγιά. Η 
3αρότητα των συνεπειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και την επανεμφάνιση της 
οκαγιάς. Οι μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους και 
ΐγούν στην απώλεια οργανικής ύλης και αζώτου από το επιφανειακό έδαφος. Επιπλέον προκαλούν την 
3σωρινή καταστροφή των μικροοργανισμών του εδάφους και το σχηματισμό κρούστας στην επιφάνειά 
. ο βαθμός υδροφοβίας του εδάφους μπορεί να μεταβληθεί θετικά ή αρνητικά , ανάλογα με τη 
■μοκρασία που σημειώθηκε ή τη διάρκεια της.
Η μεγάλης έντασης πυρκαγιές μπορούν να προκαλέσουν υποβάθμιση της δομής του εδάφους που 
'οδεύεται με διασπορά των συσσωματωμάτων από τις σταγόνες της βροχής και τη μείωση της 
ύτητας διήθησης του νερού όταν έχει σχηματιστεί κρούστα στο έδαφος και είναι υψηλός ο βαθμός 
Όφοβίας . όταν οι υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους μεταβληθούν προσωρινά , η απορροή και η 
3ρωση του εδάφους αυξάνεται με συνέπεια την υποβάθμιση του εδάφους αλλά και καταστροφές στις 
ώτερες περιοχές .
μικροχλωρίδα και η πανίδα του εδάφους είναι πιθανό να επηρεαστούν άμεσα από την πυρκαγιά λόγω 
επίδρασης της θερμότητας και της μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος των μικροοργανισμών. Ως 
ιτέλεσμα , η σύνθεση , η δομή και η λειτουργία των συστατικών του εδάφους χάνουν την ισορροπία 
■ και διαφέρουν πολύ, σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Αυτό έχει 
ϋλη σημασία για μικροοργανισμούς συμβιωτικούς με τα φυτά. Οι αποικίες μικροοργανισμών στις 
ιτερες εδαφικές στρώσεις, καθώς η επίδραση της θερμότητας μειώνεται με το βάθος, μειώνεται. Οι 
νεμφανιζόμενες πυρκαγιές αυξάνουν τις απώλειες σε θρεπτικά στοιχεία που πιθανόν να μην είχαν 
κατασταθεί κατά την περίοδο μεταξύ των πυρκαγιών. Αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας είναι η 
>ση της γονιμότητας του εδάφους.
λος από την αποτέφρωση δεν είναι το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται ούτε τα 
γούμενα σωματίδια, αλλά ο κίνδυνος να χαθούν από πλημμυρικά φαινόμενα χιλιάδες τόνοι εδάφους , 
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα , σε περιοχές όπου υπάρχει κλίση εδάφων , πριν από τις βροχοπτώσεις του 
οπόρου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση που παρήχθη είναι μεγάλη, έχοντας υπόψη 
<άθε χίλια καιόμενα στρέμματα δίνουν δέκα τόνους διοξειδίου του άνθρακα , πράγμα που συνεπάγεται 
|ση ιογενών ασθενειών και καρδιακών νοσημάτων. Παράλληλα , θα παρατηρηθεί δραματική μεταβολή 
γεωργία και την κτηνοτροφία , με άμεσες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τους 
βαλλοντολόγους , η φυσική αναγέννηση των βουνών , δεν θα έχει τους ίδιους ρυθμούς, θα εξαρτηθεί 
σημαντικό βαθμό από τη διαθεσιμότητα άκαυτων πυρήνων των ψυχρόβιων κωνοφόρων, ενώ σε 
οχές με έντονες κλίσεις υπάρχει η ανάγκη τοπικής εφαρμογής αναχωμάτων ανάσχεσης της ροής του 
ύ και φερτών υλικών.
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ϊπιπτώσεις της πυρκαγιάς στη βλάστηση και στην πανίδα

α φυτικά είδη στις ξηρές περιοχές του κόσμου .συμπεριλαμβανομένου και των περιοχών της Μεσογέιου 
‘χουν αναπτύξει πολλούς μηχανισμούς προσαρμογής στη φωτιά. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα 
νήθως αναγεννιόνται επαρκώς μετά την πυρκαγιά. Τα φυτικά είδη αποκαθίστανται είτε με αναβλάστηση 
.ιε φύτρωμα σπόρων ή και με τους δύο τρόπους. Η βλάστηση σε περιοχές που επικρατούν φυτά από 
αβλάστηση , καλύπτει γρηγορότερα το έδαφος σε σχέση με περιοχές που η βλάστηση αναγεννήθηκε με 
φύτρωμα σπόρων και συνεπώς η διάβρωση του εδάφους και η υποβάθμιση είναι μεγαλύτερη. Τα 
ερμοαναγεννώμενα είδη φυτρώνουν από τα υπάρχοντα σπέρματα που βρίσκονται μέσα στο έδαφος ή 
1 κώμη των φυτών.
Ιτη περίπτωση των μεσογειακών πεύκων ,η παραγωγή σπερμάτων από τα αναγεννώμενα φυτά 
ι/ήθως επιτυγχάνεται μετά από 15-20 χρόνια μετά την πυρκαγιά. Συνεπώς δεν υπάρχουν σπόροι κατά 
’ περίοδο αυτή στο έδαφος. Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε μικρά χρονικά διαστήματα οδηγούν 
|ν εξαφάνιση των πεύκων που δεν έχουν καεί. Στην περίπτωση εκτεταμένων πυρκαγιών , απαιτείται 
\ύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση , καθώς ο ρυθμός αποικισμού του πεύκου είναι 20 
ρα ύψος σε 20 χρόνια. Γενικά , τα επαπειλούμενα με εξαφάνιση και σπάνια φυτικά είδη της Μεσογείου 

επηρεάζονται αρνητικά από τις δασικές πυρκαγιές , εκτός αν η πυρκαγιά συνδυαστεί με άλλες 
ταραχές.
ίθετα , τα εξωτικά φυτικά είδη συνήθως δεν πολλαπλασιάζονται στις καμένες περιοχές, 
ι επιπτώσεις των πυρκαγιών στα ζώα ποικίλουν πολ'λυ ανάλογα με το μέγεθος της κινητικότητας τους, 
<αι γενικά η δραστηριότητα της πανίδας μειώνεται δραματικά με την πυρκαγιά. Τα είδη που επηρεάζουν 
ιίσσότερο είναι ερπετά. Τα πουλιά που φωλιάζουν χρησιμοποιούνται ως δείκτες των επιπτώσεων της 
πάς στην πανίδα.

ιιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή

ιρότι η παραγωγή μιας περιοχής θίγεται συνολικά από την πυρκαγιά, οι επιπτώσεις στην παραγωγή , 
3δή στη γεωργία , την κτηνοτροφία και την υλοτομία, είναι οι πιο συχνές και εμφανείς αλλά οι οποίες 
ίλεπιδρούν άμεσα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά.
ια άλλη συνέπεια από τις πυρκαγιές είναι η μόλυνση ων θαλάσσιων και γλυκών νερών. Οι τόνοι 
(της που θα παρασυρθούν με τις πρώτες βροχές μετά την πυρκαγιά , θα εναποτεθούν αρχικά στις 
ες και στα ποτάμια και μετά στις θάλασσες , επηρεάζοντας διάφορα είδη ψαριών και φυτών του 
χσσιου περιβάλλοντος.

ινωνικό -  οικονομικές επιπτώσεις.

τά από βροχές ή καταιγίδες ακολουθούν πλημμύρες, εφόσον δεν υπάρχουν δένδρα και βλάστηση τα 
α μετριάζουν την ορμή του νερού απορροφώντας μέρος της ποσότητας που πέφτει. Επιπλέον , το 
ιος όταν καίγεται γίνεται υδροφόρο. Αποτέλεσμα , οι καταστροφές στο γεωργικό τομέα, στους 
ιούς, σε σπίτια κ.λπ. καταστροφές υφίστανται επίσης οι υποδομές, τα κτήρια , το οδικό δίκτυο, οι 
τικοινωνίες και οι σταθμοί ηλεκτροδότησης. Επιπρόσθετα , πολλές γεωργικές εκτάσεις, σοδιές και 
προφίες καταστρέφονται. Η ανεργία που πιθανόν θα προκύψει μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
/αστεύσεις προς τα κοντινά αστικά κέντρα και ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών. Επιπλέον , 
ίλέπεται μείωση του τουρισμού και της επισκεψιμότητας στις καμένες περιοχές. Ακόμα υποβαθμίζεται 
ότητα ζωής των κατοίκων και των περιοχών.
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Επιβαρύνεται η ανθρώπινη υγεία με αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της και από αύξηση 
υ διοξειδίου του άνθρακα αργότερα. Επιπλέον, τραυματίζεται η ψυχολογία των ανθρώπων που χάνουν 

σπίτια τους και τους δικούς τους ανθρώπους. Καταστρέφονται χώροι αναψυχής και άθλησης, 
τιβαρύνεται η οικονομία με τις τεράστιες δαπάνες κατάσβεσης και τις ανυπολόγιστες επίσης δαπάνες 
>υ απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών.
Γέλος τις πυρκαγιές ακολουθούν οικοπεδοποιήσεις με αποτέλεσμα να μην ανακάμψει ποτέ το καμένο 
σος.

πιπτώσεις στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη υγεία

ο καθεστώς της πυρκαγιάς δημιουργεί διάφορες συνθήκες (καπνός , στάχτη) οι οποίες επηρεάζουν 
μαντικά την υγεία όσων βρεθούν εκεί. Αυτές οι παρενέργειες σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες 
ως η τοξικότητα , η ευαισθησία κάποιων ομάδων κ.α . χειροτερεύουν την κατάσταση.
'α άμεσα προβλήματα υγείας που προκαλεί ο καπνός, η σκόνη και το μονοξείδιο του άνθρακα που 
,ύεται είναι η δυσκολία αναπνοής, αλλεργίες, άσθμα και βρογχίτιδα. Τα μη εμφανή και δυσκόλως 
ιμετωπίσιμα προβλήματα που προκαλούνται είναι τα ψυχολογικής φύσεως, γιατί ο πυρόπληκτος 
ίθυσμός για ένα πολύ μεγάλο διάστημα βιώνει την παντελή φτώχεια λόγω της καταστροφής της οικίας 

ή των βιοποριστικών μέσων του (καλλιέργειες, ζώα, επιχειρήσεις) και αδυνατεί να καλύψει βασικές 
ιγκες όπως το φαγητό και το καθαρό πόσιμο νερό

σύρματα δίκτυα αισθητήρων για την ανίχνευση δασικών πυρκαγιών^

·: στόχο λοιπόν την ελαχιστοποίηση των καταστροφών και των θυμάτων, εκτός από τα προληπτικά 
οα, επιβάλλεται να γίνεται αποτελεσματική χρήση τεχνικών ανίχνευσης των δασικών πυρκαγιών, 
•αια πολλές είναι οι τεχνικές πρόβλεψης και ανίχνευσης πυρκαγιών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί αλλά η 
/ική λύση του προβλήματος ακόμη δεν υπάρχει. Τα τρέχον συστήματα παρουσιάζουν αρκετά 
»νεκτήματα, προδιαγράφοντας έτσι την ανάγκη ανάπτυξη μιας εφαρμογής, τόσο λογισμικού όσο και 
:ού, για έγκαιρη ανίχνευση και πρόβλεψη των πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια. Για το 
ο αυτό, τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες έχουν αφιερώσει τις ερευνητικές τους εργασίες για 
Εση και υλοποίηση μιας νέας εφαρμογής που να κάνει χρήση σχετικά νέων τεχνολογιών με στόχο την 
'βλέψη και ανίχνευση των πυρκαγιών η οποία να υπερνικά τα μειονεκτήματα των τρεχουσών τεχνικών. 
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) έχουν αναγνωριστεί ως μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες 
αυτόν τον αιώνα, αφού αυτές οι μικρές σε μέγεθος, αλλά «μεγάλες» σε δυνατότητες συσκευές, 
τελούν πλέον ολοκληρωμένες υπολογιστικές συσκευές με πολλές δυνατότητες. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα πιο πάνω θεωρούμε ότι τα ΑΔΑ μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μια πραγματική και εφαρμόσιμη 
η και σε αυτό το πρόβλημα. Κατ’ επέκταση, ο περιβαλλοντικός έλεγχος με τη χρησιμοποίηση του 
ρματου δικτύου αισθητήρων φαίνεται να είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση των τρεχουσών 
ικών ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, αφού οι αισθητήρες μπορούν να κάνουν τακτικές μετρήσεις 
βαλλοντικών φαινομένων, όπως θερμοκρασία, υγρασία, βαρομετρική πίεση, κ.τ.λ. Τέτοια συστήματα , 
ς από κόμβους αισθητήρων, περιλαμβάνουν κάμερες για επιτήρηση των δασικών εκτάσεων και 
ρούν να διοχετεύουν τα δεδομένα τους σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. μέσω Ιηίθτηθί). 
δίκτυα αισθητήρων αποτελούν σημαντική βελτίωση των παραδοσιακών αισθητήρων. Ένα δίκτυο 
ητήρων αποτελείται από μεγάλο αριθμό κόμβων αισθητήρων τα οποία είναι τοποθετημένα σε κοντινές 
στάσεις και επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας είτε μέσω ενός κεντρικού κόμβου. Η πρόσφατη και
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τγδαία ανάπτυξη στις ασύρματες επικοινωνίες και στην ηλεκτρονική τεχνολογία έδωσαν ώθηση στη\ 
/άπτυξη και υλοποίηση χαμηλού κόστους και κατανάλωσης αισθητήρων οι οποίοι είναι μικροί σε μέγεθος 
ιι επικοινωνούν με αξιοπιστία σε μικρές αποστάσεις.
Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές προκλήσεις κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση του συστήματος 
τως η κατανάλωση ενέργειας, η αποδοτική δρομολόγηση των δεδομένων και η ομαδοποίηση των 
τθητήρων μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, σκοπός αυτής της ατομικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός 
πύου το οποίο θα αποτελείται από μικρούς ανέξοδους κόμβους αισθητήρων, ικανό για την πρόβλεψη 
ι ανίχνευση πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες θα ελέγχουν συνεχώς το περιβάλλον και θα 
μβάνουν. Ακόμη τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τους αισθητήρες θα αποστέλλονται σε ένα 
/τρικό σταθμό όπου θα τυγχάνουν συγκεκριμένης επεξεργασίας με σκοπό την εξαγωγή υψηλού 
ιπέδου πληροφορίας Το σύστημα που θα υλοποιήσουμε, με τη χρήση των ασύρματων δικτύων 
τθητήρων και σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης δεδομένων και ανάλυσης, στοχεύει να υπερνικήσει τις 
επάρκειες των τρέχοντων μεθόδων ανίχνευσης πυρκαγιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ.

2.1 Γενικά για τα Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Εισαγωγή

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) χρησιμοποιούνται κυρίως για 
παρατήρηση και έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος σε περιπτώσεις όπου η 
τοποθεσία είναι δύσκολα προσβάσιμη. Συνήθως αποτελούνται από έναν 
κεντρικό αποδέκτη και μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες μικρούς 
περιφερειακούς κόμβους. Οι κόμβοι αυτοί μπορούν να “αισθάνονται” τα φυσικά 
φαινόμενα, να επεξεργάζονται τα πρωτογενή δεδομένα και να μοιράζονται την 
επεξεργασμένη πληροφορία με τους γειτονικούς κόμβους. Ανεξάρτητα από την 
τοπολογία και τα πρωτόκολλα του, στόχος του δικτύου είναι η ροή δεδομένων 
από τον κεντρικό αποδέκτη προς τους κόμβους και το αντίστροφο. Από αυτή την 
άποψη, συμπεριφέρεται σαν ένα κεντρικοποιημένο σύστημα με τους κόμβους να 
είναι κατανεμημένοι και συνεργαζόμενοι. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι ένα σύστημα βάσης δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο 
(με περιορισμένους πόρους) με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και την 
καταγραφή συμβάντων. Άρα λοιπόν, τα WSN είναι μια ειδική περίπτωση 
κατανεμημένου συστήματος -  δικτύου, παρόμοιου με συστήματα όπως τα 
ενσωματωμένα (embedded), τα πραγματικού χρόνου (real-time) και τα 
συστήματα βάσης δεδομένων.

Χαρακτηριστικά στοιχεία των WSN
Τα WSN διαθέτουν χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν σημαντικά από 

συμβατικά ασύρματα δίκτυα (π.χ. WiFi). Τα πιο σημαντικά είναι τα παρακάτω.
• Application specific. Λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου αριθμού από 

κατανοητούς συνδυασμούς από αισθητήρες, υπολογιστικών και 
επικοινωνιακών τεχνολογιών, πολλά διαφορετικά σενάρια εφαρμογών 
είναι δυνατά. Είναι απίθανο το να υπάρχει μια λύση για όλα τα διαφορετικά 
σενάρια που μπορούν να προκύψουν. Για παράδειγμα, τα ασύρματα 
δίκτυα αισθητήρων μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές πυκνότητες ως 
προς τον τρόπο εφαρμογής των αισθητήρων, από πολύ πυκνές μέχρι 
πολύ αραιές αναπτύξεις. Για την κάθε εφαρμογή θα απαιτούνταν 
διαφορετικά πρωτόκολλα ή τουλάχιστον πρωτόκολλα που να 
προσαρμόζονται ανάλογα

• Environment interaction. Εφόσον αυτά τα δίκτυα δέχονται επίδραση από 
το περιβάλλον τα χαρακτηριστικά της κίνησης αναμένεται να διαφέρουν 
από τα δίκτυα, όπου η κίνηση καθορίζεται από τον άνθρωπο. Αυτό έχει 
σαν συνέπεια τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων για αρκετό διάστημα να 
έχουν πολύ χαμηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων και να έχουν μεγάλη



αύξηση στην κίνηση όταν κάποιο γεγονός γίνει, για παράδειγμα, κάποιο 
φαινόμενο συμβεί στο περιβάλλον.

• Self -  Configurability και Fault -  Tolerance: Ο αλγόριθμος λειτουργίας 
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να ρυθμίσει την τοπολογία κατά 
την εγκατάσταση του δικτύου, αλλά και να μπορεί να διαχειριστεί τις 
μεταβολές που μπορεί να προκύψουν. Η απώλεια κόμβων (από 
εξάντληση ενέργειας ή καταστροφή) ή η είσοδος νέων στο δίκτυο δεν 
πρέπει να διαταράσσει την συνολική λειτουργία του. Γενικότερα το 
σύστημα επιβάλλεται να καταγράφει τακτικά την κατάσταση του και να 
διαθέτει μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας.

• Χρόνος ζωής: Στις περισσότερες περιπτώσεις WSN η λειτουργία των 
κόμβων εξαρτάται από μια περιορισμένη πηγή ενέργειας (μπαταρίες). Η 
προσεκτική διαχείριση ενέργειας κάθε κόμβου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην διατήρηση του δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος ζωής 
είναι μέγεθος αντιστρόφως ανάλογο της ποιότητας λειτουργίας. 
Ξοδεύοντας περισσότερη ενέργεια έχουμε καλύτερη απόδοση αλλά 
μικρότερο χρόνο ζωής. Η εξισορρόπηση αυτών των δυο εξαρτάται από το 
είδος της εφαρμογής.

• Αυτονομία λειτουργίας και προγραμματισμός: Κάθε κόμβος πρέπει να 
μπορεί να πάρει αποφάσεις για την εξέλιξη της εφαρμογής, χωρίς την 
παρέμβαση χειριστή, σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών των 
μετρούμενων μεγεθών (π.χ. αύξηση συχνότητας δειγματοληψίας). Σε 
περίπτωση αλλαγής στρατηγικής δε, είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
επαναπρογραμματισμού του κόμβοι.

• Simplicity. Εφόσον οι κόμβοι αισθητήρων είναι μικροί και η ενέργεια τους 
λιγοστή, το λειτουργικό και το δικτυακό λογισμικό πρέπει να είναι πολύ 
απλό σε σύγκριση με τους σημερινούς υπολογιστές. Αυτή η απλότητα, 
πρέπει επίσης να σπάζει τα συμβατικά επίπεδα του δικτυακού λογισμικού, 
εφόσον η αφαιρετικότητα συνήθως κοστίζει χρόνο και χώρο.

• Quality of Service: Η έννοια της ποιότητας επικοινωνίας μπορεί να 
διαφέρει πολύ απ’ ότι σε συμβατικά δίκτυα, καθώς σε ένα WSN πιθανόν 
να μην παίζει πρωτεύων ρόλο η ταχύτητα και ο ρυθμός μετάδοσης, αλλά η 
αξιόπιστη μετάδοση όλων των μηνυμάτων χωρίς πολλές επανεκπομπές.

Μηχανισμοί λειτουργίας

Για την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
νέων μηχανισμών για την δικτυακή επικοινωνία. Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να 
ανταπεξέρχονται στις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής, αλλά ταυτόχρονα να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερο φάσμα εφαρμογών, έτσι ώστε ο



σχεδιασμός ενός WSN να μην ξεκινά πάντα από μηδενική βάση. Μερικοί από 
αυτούς τους μηχανισμούς είναι:

• Multihop Επικοινωνία: Η απευθείας σύνδεση δυο κόμβων, μπορεί πολλές 
φορές να είναι ανέφικτη ή πρακτικά ασύμφορη, λόγω μεγάλου κόστους 
ενέργειας στην μετάδοση. Γι’ αυτό και στα WSN συνήθως χρησιμοποιείται 
η multihop επικοινωνία, στην οποία οι ενδιάμεσοι κόμβοι ενεργούν ως 
μεταγωγοί πακέτων, κάνοντας εφικτή τη σύνδεση και μειώνοντας, υπό 
συνθήκες, το κόστος μετάδοσης.

• Data -  Centric λειτουργία: Τα συμβατικά δίκτυα επικεντρώνονται στη 
μετάδοση δεδομένων μεταξύ συσκευών που χαρακτηρίζονται η καθεμιά 
από μια μοναδική στο δίκτυο διεύθυνση. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας 
αποκαλείται address -  centric. Στα WSN αντίθετα, μπορεί να εφαρμοστεί 
ένας data -  centric τρόπος λειτουργίας, καθώς λόγω του μεγάλου 
πλήθους κόμβων, αισθητήρες που προορίζονται για μετρήσεις του ίδιου 
φαινόμενου, μπορούν να ομαδοποιηθούν και βάσει αυτού του 
χαρακτηριστικού να έχουν μια κοινή διεύθυνση.

• Data -  Aggregation: Επειδή οι αισθητήρες είναι πολλές φορές κοντά 
μεταξύ τους, ενδέχεται να μεταδίδεται πλεονάζουσα πληροφορία στο 
δίκτυο όταν κάποιοι από αυτούς μεταδίδουν ίδιες μετρήσεις. Ο αλγόριθμος 
λειτουργίας του δικτύου πρέπει να εξαλείφει αυτή την περιττή πληροφορία, 
ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να βελτιώνει την ρυθμαπόδοση του 
δικτύου.

Αρχιτεκτονική κόμβων

Ένας κόμβος-αισθητήρας αποτελείται από τέσσερα βασικά συστατικά (εικ. 2-1): 
μία μονάδα αίσθησης (sensing unit), μία μονάδα επεξεργασίας (processing unit), 
μία μονάδα εκπομπής-λήψης (transceiver unit) και μία μονάδα ισχύος (power 
unit). Επίσης, οι κόμβοι μπορεί να έχουν πρόσθετα συστατικά μέρη ανάλογα με 
την εφαρμογή, όπως σύστημα εντοπισμού (location finding system), γεννήτρια 
ισχύος (power generator) και μονάδα κίνησης (mobilizer). Οι μονάδες αίσθησης 
αποτελούνται συνήθως από δύο υπομονάδες : αισθητήρες και μετατροπείς 
αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADCs). Τα αναλογικά σήματα που παράγονται 
από τους αισθητήρες, με βάση το παρατηρούμενο φαινόμενο, μετατρέπονται σε 
ψηφιακά μέσω του ADC και στη συνέχεια διοχετεύονται στη μονάδα 
επεξεργασίας. Η μονάδα επεξεργασίας, που στη γενική περίπτωση συνδέεται με 
μία μικρή μονάδα αποθήκευσης, διαχειρίζεται τις διαδικασίες που επιτρέπουν 
στον κόμβο να συνεργάζεται με τους άλλους κόμβους ώστε να διεκπεραιωθεί το 
έργο που τους έχει ανατεθεί. Η μονάδα εκπομπής-λήψης συνδέει τον κόμβο στο



δίκτυο. Από τα πιο σημαντικά συστατικά μέρη ενός κόμβου-αισθητήρα είναι η 
μονάδα ισχύος. Οι μονάδες ισχύος είναι δυνατόν να υποστηρίζονται από 
μονάδες συλλογής ισχύος, όπως είναι οι ηλιακές κυψέλες, υπάρχουν όμως κι 
άλλες μονάδες που σχετίζονται με την εφαρμογή. Οι περισσότερες από τις 
τεχνικές δρομολόγησης και τα περισσότερα από τα έργα που ανατίθενται στους 
κόμβους απαιτούν γνώση της τοποθεσίας με υψηλή ακρίβεια. Έτσι, είναι σύνηθες 
ένας κόμβος να διαθέτει σύστημα εντοπισμού. Κάποιες φορές είναι χρήσιμη μία 
μονάδα κίνησης για τη μετακίνηση των αισθητήρων, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται 
από το έργο που έχει ανατεθεί στους κόμβους.

Sensing Unit Processing Unit Transmission Unit

Σχήμα 2-1. Αρχιτεκτονική ενός κόμβου αισθητήρα (17)



2.2 Το υλικό (Hardware) και οι πλατφόρμες των 
ασύρματων κόμβων.

To hardware που παρουσιάζω παρακάτω σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από 
την εταιρία Crossbow και αποτελείται από ασύρματους κόμβους τύπου IRIS, 
πλακέτα αισθητήρων τύπου MTS400 και προγραμματιστική πλακέτα τύπου 
ΜΙΒ520. Σε αυτή την ενότητα δίνεται μια σύντομη περιγραφή της δομής, της 
λειτουργίας και των δυνατοτήτων των συγκεκριμένων εξαρτημάτων καθώς και 
μια σύντομη αναφορά στο Access Point και IP Camera που επιλέχτηκε για το 
δίκτυο μας. Επίσης , αναφέρονται και οι σημαντικότερες ασύρματες τεχνολογίες.

IRIS Motes
Η δομή ενός κόμβου IRIS ακολουθεί το γενικό μοντέλο κόμβων για WSN και 
χρησιμοποιεί τον μικροελεγκτή ATmega1281 και τον πομποδέκτη RF230, και τα 
δυο προϊόντα της εταιρίας Atmel .Στην εικόνα 2-2 απεικονίζεται ο κόμβος.

Εικόνα 2-2 Κόμβος IRIS Motes (17)

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τον κόμβο 
IRIS.

Μικροελεκτή ς ATmega 1281

O ATmega1281^iK 2-3) είναι σχεδιασμένος με αρχιτεκτονική RISC, διαθέτει ένα 
σετ 135 εντολών και 32 χ 8 καταχωρητές γενικής χρήσης. Δεδομένου ότι διαθέτει 
πληθώρα πόρων και δυνατοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στο 
ητθηυαΚεγχειρίδιο) του, θα παραθέσουμε μόνο ότι αξιοποιεί το IRIS mote.



Εικόνα 2-3: Διάγραμμα ακροδεκτών του ATmega1281 (21)
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• Μνήμη Προγράμματος (Flash) 128 kB: Αποθηκεύει τον κώδικα της εφαρμογής 
και προγραμματίζεται μέσω της ΜΙΒ520 ή μέσω ΟΤΑΡ.

• SRAM 8 kB : Χρησιμοποιείται για αποθήκευση παραμέτρων της εφαρμογής. 
Περιέχει επίσης και τη στοίβα .

• EEPROM 4 kB : Εδώ αποθηκεύονται κάποιες σταθερές όπως η ταυτότητα 
του κόμβου, το radio channel κ.α. .

• Timers (2 των 8 bit και 2 των 16 bit) : Οι δυο 16μπιτοι είναι ελεύθερα 
προσβάσιμοι για τον χρήστη, σε αντίθεση με τους δμπιτους που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το πρόγραμμα.

• SPI -  Bus : Δεσμεύεται για την σύνδεση επεξεργαστή -  RF module και δεν 
είναι διαθέσιμη στον χρήστη.

• USART :Δυο UARTs με δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης λειτουργίας. 
Η UART0 δεσμεύεται για την επικοινωνία με την ΜΙΒ520, ενώ η UART1 είναι 
διαθέσιμη για τον χρήστη.

• ADC (8 κανάλια) : 10 bits, με τάση αναφοράς την τάση της μπαταρίας.
• GPIO : 7 ports με 8 pins η καθεμία.
• External Clock (High Speed) 7,3728 MHz : Χρησιμεύει για την παραγωγή 

σταθερών baudrates της UART όταν ο κόμβος είναι συνδεδεμένος με την 
ΜΙΒ520. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρησιμοποιείται το εσωτερικό ρολόι των 8 
MHz.

{ ι« )



• External Clock (Low Speed) 32 kHz : Χρησιμεύει στον χρονισμό του 
προγράμματος. Λειτουργεί συνεχώς έτσι ώστε να μπορεί να «ξυπνάει» τον 
κόμβο από κατάσταση 31ΕΕΡ(ηρεμίας).

• Έξι καταστάσεις SLEEP (πίνακας 1) : Οι καταστάσεις επιλέγονται αυτόματα 
από το πρόγραμμα, μέσω του scheduler (πρόγραμμα).

Active Clock Domains Oscillators Wake-up Sources
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Πίνακας 1: Ενεργειακές καταστάσεις του ATmega1281 (21)

ATRF230 RF Module

Ο πομποδέκτης ATRF230 είναι πλήρως συμβατός με το πρότυπο 802.15.4 
(ZigBee ) / 802.11 και είναι ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές χαμηλής ισχύος - 
τάσης. Χρησιμοποιεί την τεχνική μετάδοσης DSSS με διαμόρφωση σήματος Ο -  
QPSK (offset quadrature phase shift keying), επιτυγχάνοντας κέρδος εξάπλωσης 
βασικής ζώνης 9dB και ρυθμούς μετάδοσης ως και 250kbps.
Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του module είναι :

• Μετάδοση στη ζώνη 2,405 -  2,480 GHz (16 κανάλια των 5 MHz )
• Προγραμματιζόμενη ισχύς εξόδου από -17 dBm ως 3 dBm
• Ευαισθησία δέκτη -101 dBm
• Χαμηλή κατανάλωση (20mA σε SLEEP mode, 15.5mA σε RX και16.5mA 

σε full ΤΧ)
• Χρόνος εκκίνησης <1 ms
• Σύνδεση με μικροελεγκτή μέσω SPI (Εικόνα 5)
• Λειτουργία βασισμένη σε interrupts (Πίνακας 2)
• 64 καταχωρητές (34 προσβάσιμοι)
• 128 byte SRAM για buffer πλαισίου (frame buffer)
• Τροφοδοσία 1.8 -  3.6.



Εικόνα 2-4: Block διάγραμμα του RF230 (22)
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Εικόνα 2- 5: SPI Interface (22)

IRQ Name Com mams Details
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Πίνακας 2: Interrupts του RF230 (22)
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To RF230 διαθέτει επτά βασικές καταστάσεις λειτουργίας σχεδιασμένες 
με βάση τα πρότυπα 802.15.4/ 802.11/ Bluetooth.

1. Ρ ΟΝ -  Power On after VDD : Μόλις εφαρμοστεί για πρώτη φορά η εξωτερική 
τροφοδοσία VDD, το σύστημα μπαίνει σε αυτή την κατάσταση. Αρχικοποιούνται 
όλοι οι καταχωρητές.
2. SLEEP - Sleep State : Ο πομποδέκτης απενεργοποιείται πλήρως. Κανένα 
κύκλωμα δεν λειτουργεί και η κατανάλωση περιορίζεται στο ρεύμα διαρροής. Το 
περιεχόμενο των καταχωρητών διατηρείται σε αντίθεση με το buffer που περιέχει 
το πλαίσιο (frame buffer).
3. TRX OFF -  Clock State : Ενεργοποιούνται το SPI και ο ταλαντωτής 
κρυστάλλου. To frame buffer καθίσταται διαθέσιμο.
4 . PLL ΟΝ -  PLL State : Ενεργοποιείται το PLL και μόλις κλειδώσει στην 
συχνότητα λήψης προκαλεί την διακοπή PLL_LOCK.
5. RX ΟΝ / RX BUSY -  Listen & Receive State : Ενεργοποιείται ο δέκτης. Το 
PLL είναι ήδη ενεργό. Μόλις ανιχνευθεί σήμα preamble γίνεται μετάβαση στην 
κατάσταση RX_BUSY και προκαλείται η διακοπή RX_START. Κατά τη διάρκεια 
λήψης του πλαισίου τα δεδομένα αποθηκεύονται στο frame buffer. Με την 
ολοκλήρωση προκαλείται η διακοπή TRX_END και ο πομποδέκτης επιστρέφει 
στην κατάσταση RX_ON.
6. RX ON NOCLK -  RX Listen State without CLKM : Για μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας ο δέκτης ακούει το κανάλι όπως και στην RX_ON 
κατάσταση, αλλά μέσω του SPI απενεργοποιείται ο μικροελεγκτής. Η 
επανενεργοποίηση του μπορεί να γίνει με την εμφάνιση της διακοπής 
RX_START.
7. BUSY ΤΧ -  Transmit State : Η μετάβαση μπορεί να γίνει μόνο από την 
κατάσταση PLL_ON, με την άνοδο ενός παλμού στο pin SLP_TR ή με την 
καταχώρηση της εντολής TX_START στον καταχωρητή 0x02. To PLL κλειδώνει 
στη συχνότητα εκπομπής, ο ενισχυτής σήματος (ΡΑ) ενεργοποιείται και η 
μετάδοση ξεκινά πρώτα με το preamble σήμα και στη συνέχεια με το 
περιεχόμενο του frame buffer (πλαίσιο ενδιάμεσης μνήμης). Στο τέλος της 
μετάδοση το RF230 απενεργοποιεί τον ΡΑ, προκαλεί την διακοπή TRX_END και 
επιστρέφει στην κατάσταση PLLJ0N.

Οι καταστάσεις λειτουργίας εναλλάσσονται ανάλογα με την διεργασία που 
πρόκειται να εκτελεστεί. Οι πιθανές μεταβάσεις από μια κατάσταση λειτουργίας 
σε μια άλλη, περιγράφονται από το γράφημα της εικόνας 2-6.
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Εικόνα 2- 6: Περιγράφοντα οι πιθανές μεταβάσεις από μια κατάσταση λειτουργίας σε 
μια άλλη.(22)

Οι μεταβάσεις γίνονται μέσω των pins SLP_TR, RST και του καταχωρητή 0x02, 
ενώ στον καταχωρητή 0x01 καταγράφεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. 
Για μεγαλύτερη συμβατότητα με τα πρότυπα 802.15.4/ 802.11 οι κατασκευαστές 
εκτός από τις βασικές λειτουργίες έχουν υλοποιήσει και κάποια επιπλέον 
χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη αποστολή ACK και η αυτόματη αναμετάδοση 
πλαισίου (frame retransmission). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλοποίηση της 
υλοποίησης του MAC επιπέδου με λογισμικό από τον χρήστη, που σημαίνει 
λιγότερος κώδικας και πιθανότατα μικρότερος (άρα και πιο οικονομικός ) 
μικροελεγκτής .
1. RX AACK ΟΝ -  Receive with automatic ACK : Ο δέκτης ακούει το κανάλι και 
μόλις ανιχνεύσει την αρχή πλαισίου, μεταβαίνει στην κατάσταση 
BUSY_RX_AACK, όπου η MAC κεφαλίδα του πλαισίου υπόκειται σε μια 
διαδικασία επεξεργασίας. Αν πρέπει να σταλεί επιβεβαίωση το module 
δημιουργεί ένα πλαίσιο ACK που θα μεταδοθεί 192με από το τέλος της λήψης. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γίνεται επιστροφή στην RX_AACK_ON.
2. ΤΧ ARET ΟΝ -  Transmit with automatic CSMA -  CA Retry : Για να ξεκινήσει 
μια μετάδοση το module πρέπει να μεταβεί στην κατάσταση BUSY_TX_ARET. 
Αυτό γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως με την BUSY_TX. Στη συνέχεια εκτελείται ο
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αλγόριθμος unslotted CSMA -  CA. Αν εκτελεστεί εττιτυχώς το RF προχωρά στη 
μετάδοση του πλαισίου. Γίνεται έλεγχος αν το πλαίσιο ζητά ACK. Αν ναι το 
module ενεργοποιεί τον δέκτη. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί έγκυρο ACK στα 
επόμενα 864μ5, ολόκληρη η διαδικασία εκπομπής επαναλαμβάνεται. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προκαλείται η διακοπή TRX_END. Κατά τη 
διάρκεια παραμονής του module σε αυτές τις καταστάσεις το frame buffer δεν 
μεταβάλλεται.
3. RX AACK ON N O C LK -R X  AACK ON without CLKM : Έχει την ίδια σχέση 
με την RX_AACK_ON, όπως η RX_ON_NOCLKM με την RX_ON.
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Πλακέτα αισθητήρα MTS400 Sensor board

Η ΜΤ3400 (εικ 2-8) φέρει πέντε αισθητήρες (θερμοκρασίας, υγρασίας, έντασης 
φωτός, πίεσης, επιτάχυνσης) που λειτουργούν με χαμηλή τάση και είναι ιδανικοί 
για την παρατήρηση φυσικών φαινόμενων

Η τροφοδοσία όλων των αισθητήρων ελέγχεται μέσω ενός αναλογικού διακόπτη 
τύπου Αϋ0715ΒΡυ. Με κατάλληλο προγραμματισμό του διακόπτη δίνεται 
τροφοδοσία μόνο σε όσους αισθητήρες είναι απαραίτητο. Το υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα που δεν εκτελούν κάποια εργασία παραμένουν ανενεργοί χωρίς 
τροφοδοσία. Μέσω αυτού του σχεδιασμού εξοικονομείται σημαντικό ποσό 
ενέργειας, καθώς μειώνονται οι απώλειες από ρεύματα διαρροής.

Εικόνα 2-8: πλακέτα
αισθητήρα ΜΤ8 400 (23)
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Εικόνα 2-9: MTS400 Power and Signal Control Schematic (23)
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Εικόνα 2-10 :MTS400 Sensors Schematic(axnpaTiKn αισθητήρα). (23)

Οι αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας βρίσκονται και οι δυο στο ίδιο 
ολοκληρωμένο κύκλωμα SHT11 της εταιρίας Sensirion, το οποίο 
τροφοδοτείται με τάση από 2,4 ως 3,6 V, διαθέτει εσωτερικό A/D Converter 
14 -  bit, για την μετατροπή των μετρούμενων αναλογικών μεγεθών σε 
ψηφιακά και TWI (2 -  W ire Interface), για την επικοινωνία με μικροελεγκτή 
(συνδεσμολογία εικόνας 2-11).

}



VDD GND
SHT1x

(Slave)
2.4 - 55V GMO

Εικόνα 2-11: Συνδεσμολογία μικροελεγκτή με SHT11 μέσω TWI (23)

Με την σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας οι αισθητήρες είναι έτοιμοι για χρήση σε 
11ms. Ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται με ένα σετ εντολών (πίνακας 3) 
που στέλνει ο ελεγκτής μέσω του TWI.

Command Code
Reserved OOOOx
Measure Temperature 00011

Measure Relative Humidity 00101

Read Status Register 00111

Write Status Register 00110

Reserved 0101X-1110x

Soft reset, resets the interface, clears the 
status register to default values. Wait minimum 
11 ms before next command

11110

Πίνακας 3: Σετ εντολών για τον έλεγχο του SHT11 (23)

Μετά από μια εντολή μέτρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας, ο ελεγκτής πρέπει να 
περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση της. Για μέτρηση 14 -  bit ο μέγιστος χρόνος 
που απαιτείται είναι 320 ms. Η ολοκλήρωση της μέτρησης σηματοδοτείται από 
την μετάβαση του pin DATA σε κατάσταση low. Η μέτρηση δεν είναι απαραίτητο 
να διαβαστεί αμέσως καθώς αποθηκεύεται σε καταχωρητή του κυκλώματος. Στο 
παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται γραφικά οι διαδικασίες λήψης και αποστολής 
των μετρήσεων στον ελεγκτή.
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Εικόνα 2- 12: Διαδικασία λήψης και αποστολής μετρήσεων στον ελεγκτή (23)

Για τον αισθητήρα υγρασίας η σχέση μεταξύ τιμής εξόδου του ADC και 
πραγματικής τιμής μέτρησης εμφανίζει μια μη γραμμικότητα όπως φαίνεται και 
από την παρακάτω γραφική παράσταση.

SOrh sensor readout (12bit)
Εικόνα 2-13: Γραφική παράσταση τιμής εξόδου -  πραγματικής τιμής (23)

Χρησιμοποιώντας τον τύπο,
RH!mtar = -4.0 -  0.405 * -SO** -  2.8 *10-5 * SO ^

όπου ^0χΗ η τιμή εξόδου του ADC, παίρνουμε μια πιο ακριβή προσέγγιση 
της πραγματικής τιμής υγρασίας.

Σε αντίθεση με τον αισθητήρα υγρασίας, ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι 
γραμμικός και η μόνη μετατροπή που χρειάζεται η τιμή εξόδου του ADC δίνεται 
από τον τύπο

7 =  -3 8 .4  +  0.0098 *SOT 

όπου SOT η Τ)μή εξόδου του ADC.

W  }



Τέλος όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας οι τιμές δίνονται στον πίνακα 4.

Parameter Condition min typ max Umts
Source Voltage 2.4 3.3 5.5 V

Power
Consumption5

sleep 2 5 mW
measuring 3 mW
average 150 mW

Πίνακας 4: Κατανάλωση ενέργειας SHT11 (23)

Προγραμματιστική πλακέτα ΜΙΒ520 (Programming Board)
Η ΜΙΒ520 (εικ 2-14) παρέχει την δυνατότητα ISP (In System Programming) 
προγραμματισμού των IRIS motes, μέσω του επεξεργαστή ATmega16L που 
διαθέτει, καθώς και την δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας με υπολογιστή (host 
PC) για την μεταφορά των δεδομένων του δικτύου που καταλήγουν στον κόμβο 
του κεντρικού σταθμού

Power OK LEO 
(green)

US8 Señal Por) 
ÍB type Male )

MIC A-series
connector

Mote JTAG 
connector

Reset Switch 
(S W !)

ISP LED (red)

Εικόνα 2-14 Προγραμματιστική πλακέτα ΜΙΒ520 (22)

Η σύνδεση της ΜΙΒ520 με τον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το 
πρόγραμμα και το λογισμικό MoteWorks της Crossbow, γίνεται μέσω USB. Με 
την εγκατάσταση ειδικών drivers, η θύρα USB λειτουργεί σαν δυο εικονικές 
σειριακές θύρες COM. Μέσω της πρώτης εκτελείται ο προγραμματισμός, ενώ 
μέσω της δεύτερης η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ host PC και του υπόλοιπου 
δικτύου.

ACCESS POINT

{ίο }



To Air Ties ΑΡ-400(εικ 2-15) είναι μια ασύρματη συσκευή με πολλές λειτουργίες 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ασύρματο Wireless Access point, 
Repeater,Bridge, και σαν 4-Port Switch.Μπορείτε να συνδέσετε το ΑΡ-400 σε 
έναν ασύρματο ADSL Router για να δημιουργήσετε το τοπικό σας ασύρματο 
δίκτυο και να παρέχετε ασύρματο internet σε όλους τους Η/Υ σας που διαθέτουν 
ασύρματη κάρτα δικτύου. Αν το χρησιμοποιήσετε σαν Repeater , το ΑΡ-400 θα 
σας βοηθήσει να επεκτείνετε το ασύρματο δίκτυο σας με την τεχνολογία Mesh 
της Air Ties. Η τεχνολογία Mesh της Air Ties θα σας βοηθήσει να επιλύσετε 
προβλήματα όπως η απώλεια σήματος ή περιορισμένη εμβέλεια. Το ΑΡ-400 
όταν λειτουργεί σαν repeater , αναμεταδίδει το σήμα σε σημεία που έχουν 
πρόβλημα κάλυψης. Με αυτόν τον τρόπο, η κάλυψη του ασύρματου δικτύου σας 
μπορεί να επεκταθεί στο μέγιστο ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε η ένταση του 
σήματος ακόμα και πίσω από τοίχους. Με την λειτουργία Bridge, μπορείτε να 
συνδέσετε οποιαδήποτε ενσύρματη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θύρες: αποσπώμενη κεραία, 5 θύρες Ethernet.
Ισχύς: Ασύρματης εκπομπής 24 dbm 
Ασφάλεια Ασύρματου δικτυου: WPA,WPA2,WEP
Πρότυπα Ασύρματου δικτύου: Συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11/802.15.4 
Ρυθμοί μετάδοσης : 1.2.5,5.6.9.11.12.24.36.48.54 Mbps 
Συχνότητα: από ETSI 2400ΜΗΖ -  2483.5ΜΗΖ

IP CAMERAS

Έγχρωμή κάμερα εικόνας και ήχου με αισθητήρα ccd με 18 υπέρυθρα Led 
κατασκευασμένη για εξωτερική χρήση με περίβλημα αλουμινίου -20C έως + 60C 
και υψηλής αντοχής -ατσάλινο στήριγμα τοίχου, προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη 
διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία. Η κάμερα προσφέρει άριστη δυνατότητα 
καταγραφής εικόνας και ήχου σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, υψηλή 
ανταπόκριση και δεν υπόκειται στη διαστρέβλωση της εικόνας από τα μαγνητικά 
πεδία.
Χαρακτηριστικά



Ανάλυση: 512*492 NTSC αλλά και 512*492ΡΑΙ_ ,Φακό:0,3Ιϋχ/ί1.2 ή 0lux/f1.2 με 
Led,me λόγο σήματος προς θόρυβο άνω των 48 db, ανεμιστήρα ψύξης -  
θέρμανσης και με 36 μνάδες υπέρυθρων LED που αυξάνουν την νυκτερινή 
κάλυψη στα 30 μέτρα.

2.3 Λειτουργικό Σύστημα για Ενσωματωμένα 
Συστήματα

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα βασικά υλικά συστατικά των \Λ/5Ν είναι: 
Αισθητήρες, μικροελεγκτής, μνήμη, πομποδέκτης και μπαταρία. Γι’ αυτό το λόγο 
το υλικό τους μπορεί να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί σωστά 
και αποδοτικά για μια πληθώρα εφαρμογών, τις οποίες θα κληθεί από τον 
χρήστη -  προγραμματιστή να φέρει εις πέρας. Έτσι κάθε κόμβος χρειάζεται ένα 
λειτουργικό σύστημα που να μπορεί να ελέγχει το υλικό, να προσφέρει μια 
αφηρημένη απεικόνιση του στο λογισμικό εφαρμογής και γενικά να γεφυρώνει 
την όποια απόσταση ανάμεσα στις εφαρμογές και το υποκείμενο υλικό.

Απαιτήσεις σχετικά με την σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων via WSN

Τα συμβατικά λειτουργικά αποτελούν λογισμικό συστήματος που περιλαμβάνει 
προγράμματα που διαχειρίζονται πόρους, ελέγχουν τις περιφερειακές συσκευές 
και παρέχουν αφηρημένη απεικόνιση του υλικού. Στόχος είναι η διαχείριση 
διεργασιών, μνήμης, χρόνου του επεξεργαστή, του συστήματος αρχείων και των 
συσκευών. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με τον διαχωρισμό σε πολλά επίπεδα 
(Πυρήνας, βιβλιοθήκες συστήματος κτλ.). Τα WSN λόγω της ιδιομορφίας των 
εφαρμογών που εκτελούν και των περιορισμένων πόρων συστήματος, απαιτούν 
μια διαφορετική προσέγγιση στη σχεδίαση του λειτουργικού τους συστήματος.

Καταρχάς, σε ένα συμβατικό Λ.Σ. η εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών γίνεται 
δυνατή μέσω της κατανομής μνήμης (στοίβα) για καθεμία ξεχωριστά. Το 
περιορισμένο μέγεθος μνήμης σε έναν ασύρματο κόμβο δεν επαρκεί για μια 
τέτοια διαδικασία. Επίσης η εναλλαγή στην εκτέλεση των διεργασιών δεν ευνοεί 
την εκτέλεση κάποιων real-time εφαρμογών που εμφανίζονται σε ένα WSN, με 
αποτέλεσμα να χάνονται κρίσιμα δεδομένα. Τέλος, ένα συμβατικό Λ.Σ. εξορισμού

}



αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του υλικού για την καλύτερη εκτέλεση των 
προγραμμάτων, προσέγγιση απολύτως λογική για έναν υπολογιστή με 
τροφοδοσία από το δίκτυο, αλλά υπερβολικά ενεργοβόρα για ένα σύστημα που 
τροφοδοτείται από δυο μικρές μπαταρίες .
Σε τελική ανάλυση οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα Λ.Σ. για ννβΝ 
είναι[1 ]:

1) Μικρή έκταση κώδικα. Δεδομένης της περιορισμένης μνήμης ενός κόμβου, ο 
πυρήνας του λειτουργικού πρέπει να υλοποιείται από τον ελάχιστο δυνατό 
κώδικα.
2) Παροχή μηχανισμού διαχείρισης πόρων συστήματος και ενεργείας. Ο χρόνος 
επεξεργαστή και η μνήμη πρέπει να ιπκατανέμονται κατάλληλα , έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η τήρηση αυστηρής προτεραιότητας στην 
εκτέλεση των διεργασιών. Η διαχείριση ενέργειας πρέπει να αποσκοπεί στην 
μεγιστοποίηση της ζωής ενός κόμβου, κάνοντας σωστή χρήση των ενεργειακών 
καταστάσεων του επεξεργαστή (π.χ. τοποθέτηση σε αδράνεια (idle) ή ηρεμία 
(sleep) κατάσταση όταν αυτό είναι δυνατό).
3) Παροχή διεπαφής προγράμματος εφαρμογής (Application Program Interface).
4) Δυνατότητα επαναπρογραμματισμού. Σε ένα WSN είναι συχνό φαινόμενο ο 
επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας ενός κόμβου, είτε όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων και τη συμπεριφορά του στο δίκτυο, είτε όσον αφορά την 
προσαρμογή της κατανάλωσης ενέργειας.
5) Η σχεδίαση να είναι modular για να μπορούμε να φτιάξουμε γρήγορα και 
εύκολα εφαρμογές.

Λειτουργικό Σύστημα TinyOS

Υπάρχουν πολλά Λ.Σ για WSN (MANTIS, Contiki, Eyes, BTnut κ.α.), το πιο 
διαδεδομένο όμως, είναι το TinyOS.

Ιστορικά στοιχεία και εξέλιξη
To TinyOS είναι από τα πρώτα λειτουργικά συστήματα που σχεδιάστηκαν ειδικά 
για WSN και είναι open source. Η ανάπτυξη του ξεκίνησε στα τέλη της 
προηγούμενης δεκαετίας, από το πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια και η 
πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 2000. Υποστηρίζει μέχρι στιγμής διαφόρων 
ειδών πλατφόρμες hardware, εμπορικές και μη, με επεξεργαστές από 8 bit 
αρχιτεκτονική και μόλις 2 KB RAM, μέχρι επεξεργαστές αρχιτεκτονικής 32-bit και 
μνήμης άνω των 32 MB. Μερικές από αυτές είναι η MicaZ της εταιρίας Crossbow, 
η ¡Mote της Intel και η Eyes, αποτέλεσμα κοινοπραξίας Ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων και εταιριών. Η ανάπτυξη των εφαρμογών TinyOS γίνεται σε μια 
νέα γλώσσα -  διάλεκτο της C, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και τους 
περιορισμούς των WSN, την NesC (Network embedded systems C). O compiler 
της nesC καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία Atmel AVR binutils [18] είναι 
γραμμένα σε C. Το λειτουργικό περιέχει επίσης ενσωματωμένες κάποιες 
βοηθητικές εφαρμογές σε Java. Η εγκατάσταση του γίνεται σε ένα host PC, (με
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λειτουργικό Linux ή Windows με την προσθήκη του Unix προσομοιωτή, Cygwin), 
μέσω της σειριακής ή της USB θύρας του οποίου, γίνεται ο προγραμματισμός 
των κόμβων και η συλλογή των δεδομένων.

2.4 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2.4.1 Bluetooth
Το σύστημα Bluetooth είναι ένα ασύρματο δίκτυο μικρού εύρους που 
σχεδιάστηκε ως ασύρματο προσωπικό δίκτυο περιοχής (Wireless Personal 
Network-WPAN) με κύρια εφαρμογή τη σύνδεση των συσκευών σε ένα 
προσωπικό υπολογιστή. Οι προδιαγραφές του Bluetooth καθορίζουν την < 
ασύρματη> τεχνολογία χαμηλού κόστους και χαμηλής ισχύος, που εξαλείφει τα 
καλώδια μεταξύ συσκευών και επιτρέπει τη διασύνδεση τους. To Bluetooth 
λειτουργεί στο «αδέσμευτο > φάσμα συχνοτήτων των 2.4 GHZ , ώστε οι 
συσκευές που το ενσωματώνουν να μπορούν να λειτουργήσουν απροβλημάτιστα 
σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι 
παρεμβολές από παρεμφερείς συσκευές , το Bluetooth εκμεταλλεύεται την 
αμφίδρομη επικοινωνία και τη μέθοδο μετάδοσης με διασπορά φάσματος 
Frequency Hopping ( έως και 1600 εναλλαγές συχνότητας ανά δευτερόλεπτο). 
Από φυσική άποψη επίσης το Bluetooth λειτουργεί περίπου στα 2.4 GHZ , 
προδιαγράφει τρία επίπεδα ισχύος της εκπομπής από τα οποία εξαρτάται και η 
εμβέλεια επικοινωνίας ( πάντα μικρότερη των 10 μέτρων σε PAN (personal area 
network- δίκτυο προσωπικής περιοχής ) ενώ η τακτική αλλαγή της συχνότητας 
εκπομπής λόγω της αξιοποίησης του FHSS(frequency hopping spread spectrum- 
διασπορά φάσματος με ανταλλαγή συχνοτήτων) καθορίζεται ψευοτυχαία από 
έναν κεντρικό κόμβο, τον Master.
To Bluetooth επιτρέπει τις απευθείας συνδέσεις από συσκευή προς συσκευή 

(point to point ) καθώς και την ταυτόχρονη σύνδεση έως και επτά συσκευών με 
τη χρήση μιας μοναδικής συχνότητας. Τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας ανέπτυξε και υποστηρίζει το Bluetooth Special Interest Group 
(ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος), ενώ η τελευταία έκδοση τους είναι η 1.1 , η οποία 
ενσωματώνεται πλέον στις συμβατές συσκευές μέσω κατάλληλων πομποδεκτών 
και καρτών δικτύου. Ένα πρόβλημα των προδιαγραφών του Bluetooth είναι ότι , 
λόγω της μετάδοσης στην ελεύθερη ζώνη των 2.4 GHZ, οι συσκευές που το 
υποστηρίζουν αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα τα περισσότερα 
πρωτόκολλα της οικογένειας IEEE 802.11, καθώς τότε θα υπήρχαν σοβαρά 
προβλήματα παρεμβολών.
Τα βασικά μειονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι η συνεχής ανάγκη 
ύπαρξης μιας κύριας συσκευής , ξοδεύοντας έτσι πολλή ενέργεια αιτώντας για 
δεδομένα από τους υποτελείς κόμβους. Επιπλέον, υπάρχει περιορισμός στον 
αριθμό των ενεργών υποτελών κόμβων (μέχρι και επτά ) ανά piconet (βασική 
δομική μονάδα ενός δικτύου Bluetooth).

2.4.2 GSM (Global System for Mobile communications)
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To "Global System for Mobile communications" (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών 
Επικοινωνιών), είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας. 
Το Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Συμβούλιο (European Telecommunications 
Standards Institute- ETSI) το 1982, άρχισε την μελέτη για την δημιουργία ενός 
κοινού Ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος δεύτερης γενιάς (2G). Αυτό το 
σύστημα ονομάστηκε αρχικά Group Special Mobile (GSM).

To GSM είναι ένα κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης 
γενιάς (2G), το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα και την τεχνική 
πολλαπλής πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων σε 
ένα αριθμό καναλιών και την διαίρεση αυτών σε χρονοθυρίδες για την μετάδοση 
σημάτων. Το 1989 η ευθύνη του GSM ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Τηλεπικοινωνιακό Ινστιτούτο Προτύπων (ETSI) και το 1990 ανακοινώθηκαν 
επίσημα για πρώτη φορά το πρότυπο και τα χαρακτηριστικά του GSM. Το 1991 
άρχισε η εμπορική του διάθεση στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα το σύστημα 
χρησιμοποιήθηκε το 1993 από την WIND Hellas (πρώην TIM ή πρώην 
TELESTET).

Ζώνες Συχνοτήτων
GSM 900
Το 1990 άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα δίκτυα GSM στη ζώνη συχνοτήτων 
των 900 MHz. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) παραχώρησε ένα 
ζεύγος συχνοτήτων, από τα 890 έως τα 915 MHz και από τα 935 έως τα 960 
MHz. Η πρώτη περιοχή χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του κινητού με τον 
σταθμό βάσης (Up link), ενώ η δεύτερη για την επικοινωνία του σταθμού βάσης 
με το κινητό (down link). Οι περιοχές (ζώνες) των 25ΜΗζ υποδιαιρούνται η 
καθεμία σε 124 + (1 ελεύθερο) κανάλια συχνότητας και κάθε κανάλι έχει εύρος 
ζώνης 200 KHz. Όλο αυτό το σύστημα ονομάστηκε GSM 900 ή Standard GSM.

GSM 1800
Στη συνέχεια, το 1991, αναπτύχθηκε το σύστημα DCS 1800, στο οποίο 
διατηρείται η δομή ενός GSM 900 δικτύου αλλά χρησιμοποιούνται διαφορετικά 
ζεύγη συχνοτήτων, από τα 1710 έως τα 1785 MHz Up link και από τα 1805 έως 
τα 1880 MHz Down link.
Οι περιοχές των 75ΜΗζ υποδιαιρούνται η καθεμία σε 374 (+ 1 ελεύθερο) κανάλια 
και κάθε κανάλι έχει εύρος ζώνης 200 KHz. Αυτή η αλλαγή στην ζώνη 
συχνοτήτων έγινε διότι οι ζώνες του GSM 900 στην Ευρώπη ήταν πιασμένες από 
άλλους παροχής κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα, όλες οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας χρησιμοποιούν και τα δύο συστήματα(05Μ 900/GSM 1800) στα 
δίκτυα τους αυξάνοντας αισθητά τη χωρητικότητά στα δίκτυα τους. Στα τέλη 
δεκαετίας του 1990 η GSM World Association αποφάσισε να μετονομάσει το 
DCS 1800 σε GSM 1800 για να φανεί η δυναμικότητα και η παγκοσμιότητα του 
GSM.

GSM 1900
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Στο GSM 1900 χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες της Αμερικής, διατηρείται και 
πάλι η δομή ενός GSM 900 δικτύου, αλλά χρησιμοποιούνται και εδώ διαφορετικά 
ζεύγη συχνοτήτων: Από τα 1850 έως τα 1910 MHz για Up link και από τα 1930 
έως τα 1990 MHz για Down link. Οι περιοχές των 60ΜΗζ υποδιαιρούνται η 
καθεμία σε 299+ (1 ελεύθερο) κανάλια συχνότητας και κάθε κανάλι έχει εύρος 
ζώνης 200ΚΗζ. Στα τέλη δεκαετίας του 1990 η GSM World Association 
αποφάσισε να μετονομάσει το PCS 1900 που λεγότανε παλιότερα σε GSM 1900 
για να φανεί η δυναμικότητα και η παγκοσμιότητα του GSM.

E-GSM » Extended-GSM 900 - Εκτεταυένη ζώνη GSM
To E-GSM καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ράδιο Επικοινωνιών στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990 για να «αντικαταστήσει» το κλασικό GSM 900 
διατηρώντας βέβαια την δομή του αυξάνοντας όμως τις περιοχές 
συχνοτήτων από 880 έως 915 MHz για Up link και 925 έως 960 MHz Down 
link. Έτσι επέτρεψε στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας να αυξήσουν τη 
χωρητικότητά τους και να καλύψουν τις ανάγκες από την αυξημένη κίνηση 
των πελατών τους.

Κυψελοειδής Δομή Δικτύου
Η εμβέλεια ενός δικτύου GSM σε μία γεωγραφική περιοχή για να γίνει, η 

περιοχή αυτή διαμελίζεται σε μικρότερες περιοχές που λέγονται κυψέλες, οι 
οποίες εφάπτονται μεταξύ τους με κάθε κυψέλη να έχει και ένα σταθμό βάσης 
(Base St ation), συνθέτοντας έτσι μια δομή κυψελών. Η δομή αυτή 
επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται για την απαιτούμενη κάλυψη της μιας 
περιοχής κάνοντας επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων. Με την μέθοδο αυτή 
αυξάνεται η χωρητικότητα του δικτύου αλλά πρέπει η ισχύς κάθε κυψέλης να 
είναι όση χρειάζεται ώστε να μην ξεπερνάει τα όρια της και να υπερχειλίζει άλλες 
κυψέλες της ίδιας δομής ενώ για να μην δημιουργείται ενδοκαναλική παρεμβολή 
σε γειτονικές κυψέλες η επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων πρέπει να σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να απέχουν επαρκή απόσταση οι κυψέλες μιας δομής που έχουν την 
ίδια συχνότητα με τις κυψέλες μιας άλλης δομής. Η ενδοκαναλική παρεμβολή 
μειώνεται όσο αυξάνει ο αριθμός των κυψελών της δομής. Η ακτίνα κάθε 
κυψέλης σε αραιοκατοικημένες περιοχές είναι έως και 35Κπι ενώ σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές δεν ξεπερνά τα 300 μέτρα.

Σε περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρητικότητας δικτύου όπως σε αστικά 
κέντρα, οι σταθμοί βάσης υπερφορτώνονται και έτσι υπάρχει ανάγκη για 
μεγαλύτερη χωρητικότητα του δικτύου.

Έτσι για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός γίνεται διάσπαση των υπαρχόντων 
κυψελών σε μικρότερες, ενώ για αυτές χρησιμοποιούνται κεραίες μικρότερης 
ισχύος (macro bs - micro- bs - pico bs) όπως σε κτήρια, στο μετρό, Δημόσιους 
Οργανισμούς, οδικές αρτηρίες κτλ..

Αρχιτεκτονική
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Ένα GSM δίκτυο χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη:'

1) Τον Κινητό Σταθμό (Mobile Station):" Έχει οπωσδήποτε πομπό-δέκτη, κεραία, 
οθόνη και την κάρτα [[SIM]]. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής στην 
Ευρώπη μιας κινητής μονάδας είναι στα 2 Watt ενώ σε Αυστραλία και Αμερική 
είναι 1,6W, οι τιμές αυτές καθορίστηκαν από την Διεθνή Επιτροπή για την 
προστασία από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία.
2) Το Βασικό Υποσύστημα Σταθμού (Base Station Subsystem):" To BSS 
διαχειρίζεται τις κλήσεις σε μια γεωγραφική περιοχή όπου καλύπτεται από ένα 
σύνολο κεραιών διαφόρων μεγεθών σε σειρά σαν αυτούς που βλέπουμε σε 
λόφους, ταράτσες πολυκατοικιών-εταιριών-σχολείων-οργανισμών κτλ. και κάθε 
τέτοια κεραία εξυπηρετεί και από μια κυψέλη. To BSS χωρίζεται στο βασικό 
σταθμό πομπό-δέκτη Base Transceiver Station (BTS) και στο βασικό σταθμό 
ελέγχου Base Station Controller (BSC).

-To Βασικό Υποσύστημα Σταθμού (BTS) φροντίζει την επικοινωνία μεταξύ του 
δικτύου GSM και του κινητού σταθμού. Ένα BTS μπορεί να ελέγχει μια ή 
περισσότερες κεραίες. Η ισχύς των κεραιών σε ένα BTS μπορεί είναι 40W εώς 
500W. Όταν ένας χρήστης A θέλει να πραγματοποιήσει μια κλήση σε έναν άλλο 
συνδρομητή Β , ο σταθμός βάσης μεταβιβάζει το σήμα με το αίτημά του A για 
αναζήτηση και εντοπισμό του άλλου συνδρομητή Β στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο 
της εταιρείας του Α. Το κέντρο της εταιρείας εντοπίζει την κυψέλη στην οποία 
βρίσκεται ο Β και στέλνει το σήμα στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Από εκεί, 
πάλι με τη χρήση των διαθέσιμων συχνοτήτων, στέλνεται το σήμα στο κινητό του 
Β κι έτσι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του ο Α. Το πεδίο μιας GSM κεραίας ενός 
σταθμού βάσης ή κινητής μονάδας, είναι παλμικό με κανάλια διάρκειας 4,616 ή 
9,232 msec το καθένα, που είναι χωρισμένα σε 8 ή 16 διαστήματα-χρονοθυρίδες, 
διάρκειας 0.577 msec η καθεμία (8X0,577 ή 16X0,577 ) . Κάθε χρήστης 
χρησιμοποιεί για μια τηλεφωνική κλήση από μια χρονοθυρίδα άρα ένα κανάλι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και απο 8 ή 16 συνδρομητές.Οι 8 ή 16 
χρονοθυρίδες που χωρίζονται σε ένα κανάλι αποκαλούνται πλαίσιο TDMA ενώ 
κάθε χρονοθυρίδα αντιστοιχεί σε 156 bits.

- To BSC (Base Station Controler-Βασικός Σταθμός Ελέγχου) ελέγχει τα σήματα 
παίρνοντας τα από ένα ή περισσότερα BTS ενώ εκχωρεί και απελευθερώνει 
κανάλια. Τα σήματα που λαμβάνει τα κατευθύνει στο MSC- Mobile Switching 
Centre και όταν χρειάζεται μετατρέπει τα 16kbps φωνής που είναι στην κινητή 
τηλεφωνία σε 64kbps που χρησιμοποιείται στην σταθερή τηλεφωνία.

3) Το Υποσύστημα Δικτύου μεταγωγής (NNS- Network Switching Subsystem) 
που αποτελείται από:
-Το Κέντρο Διαμονής (Mobile Switching Center), είναι υπεύθυνο για την 
διασύνδεση, τον έλεγχο και την δρομολόγηση εισερχόμενων/εξερχόμενων 
κλήσεων μεταξύ του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ενός άλλου δικτύου ή άλλων.



-Το κέντρο πιστοποίησης (Authentication Centre -  AC) ο ρόλος του οποίου 
έγκειται στη διαχείριση δεδομένων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του 
χρήστη.

2.4.3 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας ZigBee
Το πρωτόκολλο Zigbee παρέχει ένα ανοικτό πρότυπο ασύρματης δικτύωσης 

χαμηλής ισχύος, για παρακολούθηση και έλεγχο συσκευών. Χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο IEEE 802.15.4 - που επικεντρώνεται σε δικτύωση χαμηλών ταχυτήτων 
και ορίζει τα πρωτόκολλα χαμηλών επιπέδων, όπως είναι π.χ. το φυσικό επίπεδο 
(Physical Layer-PHY) και επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC) -  το Zigbee 
ορίζει τα ανώτερα επίπεδα της στοίβας πρωτοκόλλων, από το επίπεδο δικτύου 
έως της εφαρμογής, περιλαμβάνοντας κατανομές εφαρμογής (application 
profiles). Μπορούμε να φανταστούμε το 802.15.4 σαν το φυσικό ραδιοστρώμα 
και το Zigbee σαν το λογισμικό λογικού δικτύου και εφαρμογών (Εικόνα 2.17). Το 
Zigbee χρησιμοποιεί την ISM (Industrial, Scientific and Medical ) ζώνη 
συχνοτήτων, που επιτρέπει απεριόριστη γεωγραφική χρήση.

ZlgBea Profiles 

Networking App Layer (NWK)
m â M m m m m m É m f

3Data Link Controller (DLC)
. , · ... ' , - ;

IEEE 802.15.4 LLC IEEEB022 
LlC, Type I

IEEE 802.15.4 MAC

IEEE 802.15,4 IEEE 802.15.4
888Æ15 MHz PHY 2400 MHz PHY

Εικόνα 2.17: To Zigbee χρησιμοποιεί τα επίπεδα PHY και MAC, του προτύπου IEEE 802.15.4, για να 
παρέχει αξιόπιστη ασύρματη μεταφορά δεδομένων, βασισμένη σε πρότυπα. To Zigbee προσθέτει δικτυακή 
δομή, δρομολόγηση και ασφάλεια (π.χ. διαχείριση κλειδιού και επαλήθευση ταυτότητας) για να 
συμπληρώσει την ενότητα των επικοινωνιών. Στην κορυφή αυτής της ασύρματης μηχανής, οι διάφορες 
μορφές (profiles) του Zigbee παρέχουν στις εφαρμογές τη διαλειτουργικότητα και διασυμβατότητα που 
απαιτείται ώστε να επιτραπεί σε όμοια προϊόντα ηδιαφορετικών κατασκευαστών να συλλειτουργούν. (14)

Το πρωτόκολλο Ζίρόββ αποσκοπεί σε εφαρμογές κτιριακού ελέγχου, στον 
αυτοματισμό, την ασφάλεια, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα περιφερειακά Η/Υ, την 
ιατρική παρακολούθηση και τα παιχνίδια. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν 
τεχνολογία που επιτρέπει τροφοδότηση με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, 
αξιοπιστία, αυτόματη ή ημιαυτόματη εγκατάσταση, την δυνατότητα εύκολης 
προσθήκης ή απομάκρυνσης κόμβων, καθώς και συστήματα χαμηλού κόστους.



To Zigbee και το υποκείμενο πρότυπο 802.15.4, προσφέρουν στο σχεδιαστή 
του συστήματος συσκευές διαφόρων τάξεων: τη συσκευή μειωμένης 
λειτουργικότητας (reduced-functionality device, RFD), τη συσκευή πλήρους 
λειτουργικότητας (full-functional device, FFD) και το συντονιστή δικτύου (network 
coordinator). Όλα τα Zigbee δίκτυα έχουν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω 
συσκευές. Οι περισσότερες εφαρμογές αισθητήρων τοποθετούνται στην RFD 
κατηγορία, με τα εκτεταμένα δίκτυα να χρησιμοποιούν τόσο τις συσκευές FFD 
όσο και τους συντονιστές δικτύου προκειμένου να δημιουργήσουν τις 
απαραίτητες, για την τοπολογία του δικτύου, συνδέσεις. Τα δίκτυα Zigbee 
σχηματίζονται αυτόνομα, βασισμένα στη συνδεσιμότητα και τη λειτουργία.

Αξιοπιστία δεδομένων

Η αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας στις Ζ^όββ 
εφαρμογές. Το υποκείμενο πρότυπο 802.15.4 παρέχει υψηλή αξιοπιστία μέσω 
διαφόρων μηχανισμών σε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί 27 
κανάλια σε 3 διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (Εικόνα 2.18).
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Εικόνα 2.18: Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.15.4 παρέχει 3 ζώνες συχνοτήτων για επικοινωνία. Οι διαφορές από 
χώρα σε χώρα στη χρήση, τη διάδοση, τις απώλειες και την ταχύτητα αφήνουν τους σχεδιαστές του Zigbee 
να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του συστήματος. (14)

Η ζώνη των 2.4 GHz χρησιμοποιείται παγκοσμίους, έχει 16 κανάλια και 
υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων με μέγιστη ταχύτητα 250 Kbps. Έχουν οριστεί 
επίσης και χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Η ζώνη 902-928 MHz παρέχει στην 
Αμερική και σε μεγάλο μέρος των ακτών του Ειρηνικού 10 κανάλια με μέγιστη 
ταχύτητα 40 Kbps. Οι ευρωπαϊκές εφαρμογές χρησιμοποιούν 1 κανάλι στη ζώνη 
868-870 MHz, με μέγιστη ταχύτητα 20 Kbps. Αυτή η ποικιλία συχνοτήτων 
επιτρέπει σε εφαρμογές με κατάλληλη ρύθμιση υλικού, να προσαρμόζονται στις 
τοπικές συνθήκες παρεμβολής και διάδοσης.

Σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, ο πομποδέκτης 802.15.4 βασίζεται σε έναν σύνολο 
μηχανισμών για να βεβαιώσει την αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων. Αρχικά, το



φυσικό επίπεδο χρησιμοποιεί διαμόρφωση BPSK στις ζώνες 868/915 MHz και Ο 
QPSK στα 2.4 GHz. Και οι δύο διαμορφώσεις είναι στιβαρές και απλές και 
λειτουργούν καλά σε περιβάλλον χαμηλού σηματοθορυβικού λόγου (SNR).

Η πληροφορία κωδικοποιείται στο φέρον με τεχνική DSSS (Direct-Sequence 
Spread Spectrum- διασπορά φάσματος με άμεση ακολουθία), μια ενδογενώς 
στιβαρή μέθοδος που βελτιώνει την απόδοση πολλαπλών διαδρομών (multipath 
performance) και την ευαισθησία του δέκτη μέσω κέρδους από την επεξεργασία 
σήματος. Το μέγεθος της ωφέλιμης πληροφορίας (data payload) κυμαίνεται από 
0 μέχρι 127bytes, που είναι παραπάνω από αρκετό για να ικανοποιήσει τις 
περισσότερες ανάγκες των αισθητήρων. Η Εικόνα 2.19 παρουσιάζει τη δομή του 
πλαισίου δεδομένων, που καλείται πακέτο δεδομένων.
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Εικόνα 2.19: To πακέτο δεδομένων, μια από τις 4 δομές πακέτων που παρέχονται στα 
802.15.4/ZigBee (13)

Στη μονάδα δεδομένων του πρωτοκόλλου MAC, τα ωφέλιμα δεδομένα (data 
payload) αποτελούνται από τις διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, έναν 
αριθμό που επιτρέπει στον παραλήπτη να αναγνωρίσει ότι όλα τα πακέτα που 
μεταδόθηκαν έχουν παραληφθεί, bytes ελέγχου πλαισίου που καθορίζουν 
παραμέτρους του περιβάλλοντος του δικτύου και άλλες σημαντικές και, τέλος, 
από ένα πεδίο επαλήθευσης που επιτρέπει στον παραλήπτη να πιστοποιήσει ότι 
το πακέτο παραλήφθηκε χωρίς απώλειες. Αυτό το MAC πλαίσιο παρατίθεται 
στην επικεφαλίδα συγχρονισμού (synchronization header) και την φυσική 
επικεφαλίδα (PHY header), του φυσικού επιπέδου, και παρέχει ένα στιβαρό 
μηχανισμό που επιτρέπει στον παραλήπτη να αναγνωρίσει και να 
αποκωδικοποιήσει γρήγορα το ληφθέν πακέτο.

Αφού ληφθεί το πακέτο, ο παραλήπτης εκτελεί έναν 16-bit κυκλικό έλεγχο 
πλεονασμού (cyclic redundancy check, CRC) για να επιβεβαιώσει ότι το πακέτο 
δεν αλλοιώθηκε κατά τη μετάδοση. Αν όλα είναι εντάξει, ο παραλήπτης μπορεί, 
ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής και του δικτύου, να μεταδώσει αυτόματα 
ένα πακέτο γνωστοποίησης που επιτρέπει στο σταθμό μετάδοσης να μάθει ότι το



πακέτο παραλήφθηκε σε αποδεκτή μορφή. Αν ο έλεγχος δείξει ότι το πακέτο 
αλλοιώθηκε, το πακέτο απορρίπτεται και δε μεταδίδεται καμία γνωστοποίηση. 
Εάν ο σχεδιαστής έχει ρυθμίσει το δίκτυο ώστε να απαιτείται γνωστοποίηση, τότε 
ο σταθμός μετάδοσης επανεκπέμπει το αρχικό πακέτο, όσες φορές έχει 
προκαθοριστεί ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής αποστολή του πακέτου. Αν το 
μονοπάτι ανάμεσα σε πομπό και δέκτη χάσει την αξιοπιστία του ή το δίκτυο 
καταρρεύσει, τότε το Zigbee παρέχει στο δίκτυο δυνατότητες επανόρθωσης, 
εφόσον εναλλακτικά μονοπάτια μπορούν να εγκατασταθούν αυτόνομα.

Διάρκεια πηγής τάσης τροφοδοσίας

Σε πολλές εφαρμογές, δεν είναι εύκολη η συχνή αλλαγή του στοιχείου 
τροφοδοσίας (μπαταρία) του αισθητήρα. Ο βασικός 802.15.4 κόμβος είναι 
σημαντικά αποτελεσματικός όσον αφορά την απόδοση της μπαταρίας. Η 
διάρκεια της μπαταρίας από λίγους μήνες μπορεί να φτάσει τα πολλά χρόνια, 
όταν στο σύστημα υπάρχουν κόμβοι που εξοικονομούν ενέργεια και παράμετροι 
δικτύου που βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι η σήμανση 
διαλειμμάτων (beacon intervals), οι καθορισμένες χρονοθυρίδες (guaranteed time 
slots) και οι δυνατότητες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(enablement/disablement options).

Η υλοποίηση του δικτύου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Τα περισσότερα δίκτυα 
θεωρούνται ότι έχουν δομή τύπου αστέρα (star) ή συστοιχίας δέντρων (cluster 
trees), παρά πραγματικού βροχωτού δικτύου (mesh network) (Εικόνα 2.20), 
επιτρέποντας στις ανεξάρτητες συσκευές να εξοικονομούν ενέργεια. Για 
μεγαλύτερα φυσικά περιβάλλοντα, ο τύπος ‘συστοιχία δέντρων’ είναι ένας καλός 
τρόπος να συγκεντρώνονται πολλαπλά δίκτυα τύπου αστέρα σε ένα ευρύτερο 
δίκτυο. Κάποιες εφαρμογές κάνουν χρήση της βροχωτής (mesh) δομής, που 
παρέχει ευελιξία στην αλλαγή δρομολόγησης και τη δυνατότητα στο δίκτυο να 
επανορθώνεται μόνο του όταν ενδιάμεσοι κόμβοι απομακρύνονται ή τα RF 
(Radio Frequency- Ραδιοσυχνότητα) μονοπάτια αλλάζουν.

Εικόνα 2.20: Μερικές μορφές τοπολογίας δικτύων

Κόστος



To ZigBee και το 802.15.4 μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα τους στον 
πολυδιάστατο τομέα του κόστους. Υπάρχει επαρκής ευελιξία και στα 2 πρότυπα 
ώστε να παρέχουν στο σχεδιαστή του συστήματος αισθητήρων μια ποικιλία 
τρόπων βελτιστοποίησης του κόστους, χωρίς να παραμελείται η απόδοση του 
συστήματος. Για παράδειγμα, η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να βελτιωθεί με 
αύξηση του χρόνου μη εξυπηρέτησης, όπως επίσης, το κόστος και η 
πολυπλοκότητα κάθε κόμβου θα βελτιωθούν σε βάρος της πολυπλοκότητας του 
δικτύου.

Η απλότητα του συστήματος και η ευελιξία του πρότυπου 802.15.4 υπόσχονται 
στους σχεδιαστές του συστήματος ότι θα βρουν τις πλατφόρμες που βασίζονται 
στο πρωτόκολλο Zigbee, περισσότερο αποτελεσματικές όσον αφορά το κόστος 
(για μονάδες ίδιου όγκου) από το Bluetooth ή από άλλες δικατευθυντικές 
ασύρματες λύσεις. Ενώ το κόστος του υλικού των πλατφορμών είναι πάντα 
κρίσιμο μέρος του συνολικού κόστους του συστήματος, πρέπει να λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα κόστη της συντήρησης του συστήματος, της ευελιξίας και της 
διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Εύρος Μετάδοσης
To Zigbee στηρίζεται στο βασικό 802.15.4 πρότυπο για να εγκαθιστά τη 
ραδιοεπικοινωνία. Αφού το 802.15.4 είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας 
μικρής εμβέλειας, δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί πομπούς υψηλής ισχύος αλλά 
υπερέχει σε διάρκεια ζωής μπαταρίας και σε χαμηλής ισχύος μετάδοση. Το 
πρότυπο καθορίζει ονομαστική τιμή ισχύος εκπομπής στα -3  άΒπι (0.5 πι\Λ/), με 
το άνω όριο να ελέγχεται από τις κανονιστικές Αρχές (regulatory agencies) της 
χώρας όπου θα χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας. Σε έξοδο -3  dBm, τα 
μονοαλματικά εύρη (single-hop ranges) από 10 μέχρι και πάνω από 100m είναι 
λογικά, ανάλογα με το περιβάλλον, την κεραία και το φάσμα συχνοτήτων 
λειτουργίας.

To Zigbee επεκτείνει το βασικό 802.15.4 πομπό και πρωτόκολλο με μια 
λειτουργία δικτύου που επιτρέπει πολυαλματική (multi-hop) και ευέλικτη 
δρομολόγηση, παρέχοντας εύρη επικοινωνίας που ξεπερνούν τη βασική 
μονοαλματική (single-hop). Πράγματι, ανάλογα με τις απαιτήσεις για τη 
λανθάνουσα καθυστέρηση των δεδομένων (data latency), μπορούν πρακτικά να 
δημιουργηθούν δίκτυα που χρησιμοποιούν δεκάδες κόμβους (hops), με εύρη που 
αθροιζόμενα φτάνουν από εκατοντάδες σε χιλιάδες μέτρα. Τα δίκτυα μπορούν να 
έχουν δομή τύπου αστέρα, συστοιχίας δέντρων ή βρόχο τού δικτύου, με την 
καθεμία να παρουσιάζει τις δικές της δυνατότητα.

Ρυθμός Μετάδοσης δεδομένων
Μπορεί να μην είναι εμφανές για ποιο λόγο ένας απλός αισθητήρας 
θερμοκρασίας ή εντοπισμού εισβολής χρειάζεται να μεταδίδει δεδομένα με 250 
Kbps (στα 2.4 GHz) ή ακόμα με 20 Kbps (στα 868 MHz), αλλά ξεκαθαρίζει εάν 
αναλογιστούμε την ανάγκη για επέκταση της διάρκειας της μπαταρίας. Ακόμα και 
όταν ο αισθητήρας μεταδίδει μόνο μερικά bits ή bytes, το σύστημα μπορεί να



καταστεί πιο αποτελεσματικό αν μεταδίδει και λαμβάνει δεδομένα γρήγορα. Για 
παράδειγμα, ένας πομπός ισχύος 0.5mW καταναλώνει πολλά milliwatts είτε 
μεταδίδει με 100 ή με 100.000 bps. Για κάθε συγκεκριμένο ποσό δεδομένων, η 
μετάδοση σε υψηλότερο ρυθμό επιτρέπει στο σύστημα να κλείνει γρηγορότερα 
τον πομπό και το λήπτη, εξοικονομώντας σημαντική ενέργεια.

Υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων για συγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σημαίνει ότι 
υπάρχει μικρότερη ενέργεια ανά μεταδιδόμενο bit, που υποδηλώνει περιορισμένο 
εύρος. Τόσο το 802.15.4 όσο και το ZigBee αξιολογούν τη διάρκεια της 
μπαταρίας περισσότερο από το εύρος κάλυψης και παρέχουν μηχανισμούς που 
αυξάνουν το εύρος αυτό ενώ είναι πάντα επικεντρωμένοι στη διάρκεια της 
μπαταρίας

2.4.4 Πρωτόκολλο 802.11 (wifi)

Κύρια χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου

To 802.11b είναι το πρώτο wireless πρωτόκολλο που κατάφερε να μπει τόσο 
δυναμικά στον χώρο της δικτύωσης, έναν χώρο που γνωρίζει ελάχιστες 
επαναστάσεις και αλλαγές. Το πρωτόκολλο 802.11, του οποίου το b αποτελεί 
επέκταση, και είναι ένας ορισμός του Media Access Control (MAC) Layer καθώς 
και τριών διαφορετικών και ασύμβατων Physical Layers στο υπάρχον δικτυακό 
μοντέλο OSI. Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την ομάδα 802 της IEEE στις 26 
Ιουνίου του 1997 και θέτει το πλαίσιο
για μια προτυποποιημένη ασύρματη δικτυακή επικοινωνία ευρείας ζώνης. Στις 
παρακάτω σελίδες δίνουμε μια περιγραφή του 802.11 πρωτοκόλλου.

Φάσμα εκπομπής

Για την μετάδοση των δεδομένων το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί την μπάντα των 
2.4GHz. Για να αποφεύγονται παρεμβολές από ραδιοφωνικά σήματα στις ΗΠΑ, η 
Federal Communications Commission (FCC) είναι υπεύθυνη για την εκχώρηση 
μικρών περιοχών στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων. Η χρήση οποιοσδήποτε 
από της ζώνες που ορίζει η FCC, πρέπει να συνοδεύεται από ειδική άδεια. Η 
FCC παράλληλα χαρακτηρίζει ελεύθερα κάποια τμήματα του ραδιοφωνικού 
φάσματος. Αυτές οι μπάντες ονομάζονται ISM (Industrial Scientific and Medical) 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια.



2.21 Μπάντες συχνοτήτων (24)

To 802.11(b) χρησιμοποιεί όπως βλέπουμε μια ελεύθερη ζώνη η οποία είναι 
πλήρως ελεύθερη για εκπομπή χαμηλής ισχύος. Όλα τα παραπάνω βέβαια, 
ισχύουν στις ΗΠΑ. Ευτυχώς και οι υπόλοιπες παρόμοιας ευθύνης οργανώσεις 
κάθε χώρας συμβαδίζουν, λιγότερο η περισσότερο με αυτά τα πρότυπα της FCC. 
Δυστυχώς, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις λεπτομέρειες χρήσης αυτής της 
μπάντας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την νομοθεσία κάθε χώρας. Μεγάλα 
είναι τα νομικά κενά σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, που αφήνουν 
πολλά ερωτηματικά ως προς την μέγιστη νόμιμη εκπεμπόμενη ισχύ, την 
εμπορική ή όχι χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος αυτού και πολλά άλλα.
Η ισχύς που ορίζει το στάνταρτ στις εξόδους κεραίας των εμπορικών συσκευών 
είναι τα 0.2mw, το οποίο με τις μικρές εργοστασιακές κεραίες που συνοδεύουν τις 
συσκευές WiFi, δίνει στο 802.11b εμβέλεια της τάξεως των 300μ σε ανοιχτό 
χώρο. Λόγω της φύσης των μικροκυματικών συχνοτήτων, η εμβέλεια συσκευών 
WiFi μειώνεται αισθητά όταν μεταξύ τους παρεμβάλλονται τσιμέντινοι τοίχοι, 
δέντρα(και γενικώς αντικείμενα που περιέχουν νερό) ή μεταλλικές πόρτες. 
Μείωση της ποιότητας σύνδεσης, σημαίνει αρχικά μειωμένο throughput του 
δικτύου με υψηλά error rates, και στην χειρότερη περίπτωση αδυναμία σύνδεσης 
των συσκευών. Για τον ίδιο λόγο, μακρινές συνδέσεις (>300μ) επιτυγχάνονται 
μόνο σε καταστάσεις όπου η μία συσκευή έχει οπτική επαφή με την άλλη (Line of 
Site),ένας κανόνας που ευτυχώς δεν είναι τόσο αυστηρός(καταστάσεις near- 
LOS). Αντανακλάσεις του σήματος μπορεί να επιτρέψουν σύνδεση χωρίς LOS. 
Βεβαίως, όπως είναι αναμενόμενο, για την επίτευξη ζεύξεων πολύ μεγάλων 
αποστάσεων, υπάρχει το φυσικό εμπόδιο της καμπυλότητας της γης. Ακόμη και 
αν καταφέρουμε δηλαδή να ενισχύσουμε την εκπομπή και την λήψη των 802.11 
συσκευών μας, προσπαθώντας να καταστήσουμε δυνατή μια σύνδεση μεγάλης 
απόστασης, δεν είναι δυνατό να ξεπεράσουμε την δεδομένη μέγιστη απόσταση 
(~20μίλια), στην οποία η ίδια η γη εμποδίζει την οπτική επαφή.



Διαμόρφωση
Στο αρχικό πρωτόκολλο 802.11, καθορίζονται δύο τρόποι κωδικοποίησης, ο 
FHSS (Frequency Flopping Spread Spectrum) και o DSSS (Direct Sequence 
Spread Spectrum). Στον FFISS, η εκπομπή-λήψη μοιράζεται σε 75 κανάλια του 
ενός MFIz και εναλλάσσεται συνεχώς σε ένα από αυτά. Χρησιμοποιώντας αυτή 
την τεχνική, ο εκπομπός στέλνει τα δεδομένα διαδοχικά σε μια ακολουθία από 
φαινομενικά τυχαίες συχνότητες(ίτβηυβηογ hopping). Ο δέκτης ακολουθεί την ίδια 
ακολουθία εναλλαγής καναλιών συχνότητας με τον εκπομπό και λαμβάνει το 
μήνυμα. Το μήνυμα μπορεί να ληφθεί ακέραιο, μόνο όταν είναι γνωστή η 
ακολουθία της εναλλαγής συχνοτήτων. Καθώς μόνον ο δέκτης γνωρίζει την 
σωστή ακολουθία, το μήνυμα είναι αναγνώσιμο μόνο από τον πραγματικό του 
παραλήπτη. Με αυτή την τεχνική, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στον χώρο της 
λήψης θα επηρεάσουν μόνο ένα τμήμα του μηνύματος, έχοντας ως αποτέλεσμα 
την ανάγκη για επανεκπομπή μόνο μικρού όγκουμηνυμάτων. Ο συγκεκριμένος 
τρόπος κωδικοποίησης μπορεί να δώσει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 
και 2mbit. Ακολουθεί γράφημα που δείχνει την τεχνική FFHSS συναρτήσει της 
ισχύος και του χρόνου.

2.22FSSS συναρτήσει ισχύος και χρόνου (24)

Στον 0 8 8 8  το φάσμα χωρίζεται σε 14 μερικώς (ανά ~4) επικαλυπτόμενα κανάλια 
πλάτους 22ΜΗΙζ, και χρησιμοποιείται ένα κάθε φορά για επικοινωνία.



2.23 DSSS συναρτήσει ισχύος και χρόνου (24)

Ένας εκπομπός direct sequence επικοινωνεί προσθέτοντας bits εφεδρείας που 
καλούνται chips, στα δεδομένα. Σε κάθε bit πληροφορίας προστίθενται 
τουλάχιστονΙΟ chips. Κατόπιν τα τμήματα των δεδομένων στέλνονται σε όσες 
περισσότερες συχνότητες είναι δυνατόν, εντός του καναλιού λειτουργίας, 
ταυτόχρονα. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει σε αυτόν τον τρόπο τα 11 mbit. Στο 
ακόλουθο σχήμα βλέπουμε την κατανομή των καναλιών στο φάσμα των 2.4GHz, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πιεπικαλύπτονται.

2.24Β555 κανάλια (24)

Ας δούμε όμως αναλυτικά ποια κανάλια λειτουργίας του 802.11 είναι ελεύθερα σε 
μερικές χώρες.
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Κ α νά Λ ι Σ υ χ ν ό τη τα Η Π Α Ε υ ρ ώ π η Ισ π α ν ία  Γ  α Μ ία  Ια π ω ν ία

1 2 .4 1 2 X X

2 2 .4 1 7 X X

3 2 .4 2 2 X X

4 2 .4 2 7 X X

5 2 .4 3 2 X X

6 2 .4 3 7 X X

7 2 .4 4 2 X X

8 2 .4 4 7 X X

9 2 .4 5 2 X X

10 2 .4 5 7 X X X X

11 2 .4 6 2 X X X X

12 2 .4 6 7 X X

13 2 .4 7 2 X X

14 2 .4 8 3 X

2.21 Κανάλια σε μερικες χώρες (24)

Τελικά με την έλευση του 802.11 ά το Σεπτέμβρη του 1999, η επιτροπή 
αποφάσισε να αφήσει στο πρότυπο μόνο την κωδικοποίηση ϋ ε β ε , παρόλο που 
το ΡΗεβ αρχικά φαίνονταν σαν ευκολότερο αλλά και φθηνότερο στην υλοποίηση 
του. Με αυτό τον τρόπο το 802.110 απέκτησε ένα από τα μεγαλύτερά του 
πλεονεκτήματα, την υψηλή διαμεταγωγή δεδομένων.

Εύρος Ζώνης
Η ταχύτητα σύνδεσης που ορίζει το ΙΕΕΕ802.11 b είναι τα 11 mbps, και όπως 
εξηγήσαμε επιβάλλεται από την κωδικοποίηση BSSS που χρησιμοποιεί. Μιας και 
από την φύση τους οι ασύρματες συνδέσεις είναι επιρρεπής σε σφάλματα 
μετάδοσης, το overhead μετάδοσης πακέτων ελέγχου και διόρθωσης λαθών(βλ. 
εικόνα 1), μεταφράζεται σε πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων πολύ 
χαμηλότερη της ονομαστικής. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι όλες οι συσκευές 
WiFi έχουν ένα και μόνο ραδιοφωνικό πομποδέκτη, η λειτουργία τους σαν 
δικτυακές συσκευές είναι σε half-duplex mode, καθώς ο πομποδέκτης μπορεί να 
ακούει το δίκτυο ή να στέλνει σε αυτό, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα. Έτσι το 
πραγματικό όριο για το bandwidth μιας 802.11b σύνδεσης είναι διαμορφώνεται 
στα 5mbps. Πολλές εταιρίες υπόσχονται ονομαστικές διπλάσιες ή και 
περισσότερο ταχύτητες. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι εκτός του στάνταρ, και 
λειτουργούν μόνο μεταξύ των προϊόντων της ίδιας εταιρίας. Από την στιγμή που 
επιτευχθεί σύνδεση με μια άλλη συσκευή WiFi, τότε ισχύουν όλοι οι κανόνες ενός 
κοινού Ethernet δικτύου.
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2.25Μορφή του 802.11 MAC πακέτου (24)

Μέθοδος πρόσβασης στο μέσο (Access Method)
Η μέθοδος που υποστηρίζεται από το 802.11 πρωτόκολλο για την πρόσβαση 
στο φυσικό μέσο, είναι το PCF (Point Coordination Function) και DCF 
(Distributed Coordination Function) με Carrier Sense Multiple Access/Collision 
Avoidance (CSMA/CA) σε αναλογία με το Ethernet που υλοποιεί το 
CSMA/CD(Collision Detection). To CSMA στο Ethernet λειτουργεί ως 
ακολούθως: όταν κάποιος επιθυμεί να στείλει δεδομένα, ελέγχει αν το κανάλι 
είναι κατειλημμένο από μια άλλη μεταφορά δεδομένων. Αν είναι, τότε περιμένει 
ένα τυχαίο χρονικό περιθώριο(μικρό) σύμφωνα με τον αλγόριθμο exponential 
random backoff. Ο τρόπος πρόσβασης αυτός δεν μπορεί να είναι αποδοτικός 
στο 802.11 για δύο λόγους:
1. Η υλοποίηση αυτής της μεθόδου θα απαιτούσε ραδιοφωνικούς εκπομπούς 
που θα είχαν την δυνατότητα Full -  Duplex επικοινωνίας (αποστολή και λήψη 
ταυτόχρονα), κάτι το οποίο θα αύξανε το κόστος.
2. Σε ένα ασύρματο περιβάλλον δεν μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι 
όλοι οι σταθμοί θα μπορούν να ακούν ο ένας τον άλλον. Ένας σταθμός που 
ελέγχει το μέσο και το βρίσκει ελεύθερο, δεν σημαίνει και ότι είναι ελεύθερο στην 
περιοχή του λήπτη.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά από τι απαρτίζεται ο μηχανισμός. Το 802.11 ορίζει 
πέντε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για συγχρονισμό στο MAC επίπεδο, το 
short ¡nterframe space (SIPS), το slot time, το priority interframe space (PIFS), to 
distributed interframe space (DIFS), και το extended interframe space (EIFS).Ta 
δύο από αυτά θεωρούνται βασικά και καθορίζονται από το MAC: το χρονικό 
διάστημα SIPS(short interframe space) και το slot time. Τα υπόλοιπα διαστήματα 
καθορίζονται βάσει των παραπάνω διαστημάτων. To SIPS είναι το μικρότερο 
όλων των χρονικών αυτών διαστημάτων, ακολουθούμενο από το slot time, το 
οποίο μπορεί να
ερμηνευθεί σαν η μονάδα χρόνου για το MAC του 802.11, παρόλο που το 
πρωτόκολλο δεν βασίζεται σε αρχιτεκτονική με χρονικές «θυρίδες» (time slots). 
Ειδικά στο 802.11b, οι χρόνοι SIFS και slot είναι 20με, χρόνος που επιλέχθηκε 
έτσι ώστε να δώσει ένα λογικό σε διάρκεια διάστημα για τις καθυστερήσεις 
διάδοσης και επεξεργασίας από τις συσκευές. Ο χρόνος PIFS ισούται με τον 
χρόνο SIFS επαυξημένο κατά ένα slot και ο DIFS κατά δύο slots. Ο χρόνος EIFS 
είναι μεγαλύτερος και από τους τέσσερις προηγούμενους, και χρησιμοποιείται για 
την επανεκπομπή πακέτων που ελήφθησαν λανθασμένα.

Η  }



To 802.11 υποστηρίζει δύο τρόπους λειτουργείας: τον PCF και τον DCF. Με την 
πρώτη μέθοδο λειτουργίας, το κεντρικό ΑΡ της κυψέλης στέλνει μηνύματα στους 
σταθμούς πελάτες, κάνοντας Polling σε κάθε ένα από αυτούς, ρωτώντας στην 
ουσία για το αν έχει δεδομένα για αποστολή ή όχι. Αν ο σταθμός απαντήσει, 
μπορεί να στείλει την θετική του απάντηση (ACK) στο ίδιο πακέτο με τα δεδομένα 
προς αποστολή. Αν δεν απαντήσει εντός του χρονικού ορίου SIFS, τότε το 
Access Point προχωρά στον επόμενο σταθμό.

ΑΡ Station I AP ΑΡ

Poll + 
Data: S 1

Ack or 
Data

Poll + 
Data: S2

Poll + 
Data: S3

U -  + 1 1U -  - * l U -
SIFS SIFS PIFS

(lOjis) (10 ps) (30 μβ)

2.26Μέθοδος PCF στο 802.11b MAC (24)

Είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις χρονισμού 
SIFS και PIFS είναι πολύ αυστηρά ορισμένες από την επιτροπή 
προτυποποίησης 802.11b. Για την ακρίβεια, ένα ACK πακέτο, η απάντηση 
δηλαδή στην ερώτηση poll ενός σταθμού, πρέπει να φτάσει στο Access Point 
εντός του χρόνου SIFS, που είναι 10ps. Σε ένα ασύρματο δίκτυο που εκτείνεται 
σε μια ευρύτερη περιοχή (>1,5χλμ), ο round ίπρ(χρόνος για να λάβει χώρα μια 
αίτηση-απάντηση) χρόνος ενός σήματος είναι 15ps. Είναι δηλαδή ολοφάνερο ότι 
το ACK πακέτο θα εκπεμφθεί κανονικά από τον σταθμό πελάτη, αλλά δεν θα 
διαβαστεί ποτέ από το Access Point λόγω έλλειψης σωστού χρονισμού. Έτσι η 
μέθοδος PCF δεν χρησιμοποιείται στις περισσότερες υλοποιήσεις του 802.11b, 
καθώς περιορίζει εμμέσως αλλά αυστηρώς την εμβέλεια ενός ασύρματου 
δικτύου.

Στην μέθοδο λειτουργίας DCF, το 802.11 χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό 
Αποφυγής Συγκρούσεων μαζί με αναγνώριση βεβαίωσης λήψης των πακέτων 
που στέλνονται. Αν ο εκπομπός, κατά την έναρξη διαδικασία αποστολής, δει ότι 
το μέσο είναι ελεύθερο(κανείς δεν χρησιμοποιεί το κανάλι) για χρόνο ίσο με DIFS, 
τότε αρχίζει την εκπομπή. Σε αντίθετη περίπτωση, συνεχίζει να ελέγχει το κανάλι 
για να δει αν βρίσκεται σε κατάσταση busy ή idle. Εφόσον βρει το κανάλι 
ελεύθερο για χρόνο DIFS, τότε ξεκινά να μετράει τον χρόνο χρήσης του καναλιού 
σε μονάδες slot time, παράγει τυχαία χρονικά διαστήματα αναμονής σε μονάδες 
slot time, σύμφωνα με κατάλληλο αλγόριθμο, και συνεχίζει τον έλεγχο της 
κατάστασης του καναλιού. Κατά το τελευταίο βήμα, για κάθε time slot που ο 
εκπομπός βρίσκει ελεύθερο το κανάλι, ο τυχαίος χρόνος αναμονής μειώνεται 
κατά ένα time slot. Όταν ο χρόνος αυτός μηδενιστεί, τότε και μόνο ο εκπομπός 
μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία μετάδοσης.



Με αυτή τη μέθοδο αποφεύγονται οι συγκρούσεις πακέτων διαφορετικών 
εκπομπών, αλλά και αποκλείεται η μονοπώληση του καναλιού από έναν και μόνο 
σταθμό που θα ίσως να προσπαθούσε συνεχείς εκπομπές.

Τχ starts sensing

Packet Ack Packet 2

-►I U -  U -
DIFS SIFS

(10 μ*)
2.27 Μέθοδος DCF στο 802.11b MAC (24)

I U-
DIFS + Backoff

Ο δέκτης θα ελέγξει την «υπογραφή» CRC του πακέτου που πήρε, και αν την 
βρει έγκυρη, τότε στέλνει ένα πακέτο ACK στον αποστολέα. Αν ο αρχικός 
αποστολέας δεν πάρει ACK πακέτο, τότε συνεχίζει να επανεκπέμπει την 
πληροφορία ως που να λάβει ένα ACK ή να σταματήσει να προσπαθεί και να 
απορρίψει το αρχικό πακέτο.

2.28 απλουστευμένος αλγόριθμος εκπομπής (24)

Η επιτροπή IEEE εισήγαγε έναν μηχανισμό Virtual Carrier Sense στο 802.11 για 
να αμβλύνει το φαινόμενο κατά το δύο σταθμοί δεν μπορούν να ακούσουν ο ένας 
τον άλλον και προκαλούνται συγκρούσεις. Ο μηχανισμός λέγεται CTS/RTS(clear 
to send/request to send). Όταν ενεργοποιείται, κάθε client πριν ξεκινήσει την 
αποστολή δεδομένων, στέλνει ένα ειδικό πακέτο με πληροφορίες που έχουν 
σχέση με το χρόνο που θα πάρει η εκπομπή του. Αν το κανάλι είναι ελεύθερο, το



ΑΡ στέλνει σαν απάντηση ένα πακέτο CTS. Ο client ξεκινά την εκπομπή του, 
αλλά και όλοι οι υπόλοιποι clients ακούν το CTS και αναβάλλουν τις δικές τους 
εκπομπές. Όλοι οι σταθμοί που ακούσουν το RTS και/ή το CTS, θέτουν το δείκτη 
Virtual Carrier SenseCmau ονομάζεται NAV) για τον χρόνο που αναγράφει το 
πακέτο RTS, και χρησιμοποιούν την πληροφορία αυτή για να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο μέσο. Μάλιστα, τα πακέτα RTS στέλνονται από client/AP, 
ανάλογα με κάποιο κατώ φλι^Τε threshold). Αν το πακέτο που θα εκπεμφθεί, 
έχει μέγεθος μεγαλύτερο του κατωφλιού σε ΚΒ, τότε πριν το πακέτο αυτό, 
αποστέλλεται ένα RTS. Βλέπε τις παρακάτω εικόνες για την ακριβή μορφή των 
πακέτων RTS/CTS, αλλά και για την χρονική ακολουθία της διαδικασίας 
αποστολής ενός πακέτου δεδομένων.

octets: 2 2 6 6 4
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Τοπολογία ενός Wireless δικτύου

Το πρότυπο του wifi ορίζει τρεις τρόπους επικοινωνίας μεταξύ κόμβων ενός 
δικτύου, τον IBSS (Independent Basic Service Set) ή ad hoc ,τον BSS (Basic 
Service Se t ) ή infrastructure και τον ESS(Extended Service Set).

Με τον πρώτο τρόπο, 2 η περισσότερες συσκευές επικοινωνούν άμεσα η μία με 
την άλλη. Κάθε κόμβος θεωρείται ομότιμος(ρββτ) και έτσι το δίκτυο απαρτίζεται 
από μονοπάτια. Συνήθως αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται για μικρά δίκτυα. Έχει 
παρόλαυτα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς ένα ad hoc δίκτυο μπορεί να 
περιέχει πολλά μονοπάτια για επικοινωνία μεταξύ δύο κόμβων, και έτσι παρέχει

Στην δεύτερη τοπολογία, το 802.11 δίκτυο αποτελεί ένα κυψελωτό δίκτυο, 
παρόμοιο των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η κυψέλη στην ορολογία του 802.11 
ονομάζεται Basic Service Set (BSS). Όλα μέλη του επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω ενός κεντρικού διανομέα που ονομάζεται Base Station ή κοινώς Access 
Point, κατά το μοντέλο client -  server. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται η 
άμεση οπτική επαφή ανάμεσα σε όλους τους κόμβους. Αρκεί όλοι να μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Access Point. Κάθε Access Point, έχει ένα όνομα που το 
αναγνωρίζει ανάμεσα σε άλλα που ίσως να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, το SSID. 
To SSID είναι πολλές φορές και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, για να συνδεθούμε 
σε κάποιο ελεύθερο Access Point. Επίσης, κάθε Access Point εκπέμπει σε ένα 
από τα 14 κανάλια(λιγότερα ίσως σε κάποιες χώρες) εκπομπής που ορίζει το 
πρωτόκολλο. Για την μείωση των παρεμβολών μεταξύ των APs, είναι 
προτιμότερο να επιλέγονται κανάλια λειτουργίας που διαφέρουν κατά 4(ας πούμε 
τα 1-5-9-13 για τέσσερα APs στον ίδιο χώρο) έτσι ώστε να μην επικαλύπτονται οι 
εκπομπές τους. Ένα Access Point χρησιμοποιεί πολυκατευθυντική 
^paia(Omnidirectional), καθώς πρόκειται για κεραίες που εκπέμπουν κυκλικά το 
σήμα τους, πράγμα που είναι και το ζητούμενο όταν θέλουμε να έχουμε την 
μέγιστη κάλυψη του περιβάλλοντος χώρου. Εν αντιθέσει, οι σταθμοί μπορούν να 
χρησιμοποιούν κατευθυντικές κεραίες για να επιτύχουν συνδέσεις με 
μακρινά(>300πι) APs, κάτι βέβαια που εισάγει νέα προβλήματα στο δίκτυο. Για 
λειτουργία εντός της αποστάσεως των 300μ, είναι καλό να χρησιμοποιούνται 
πολυκατευθυντικές κεραίες πολύ μικρού κέρδους (<5dBi), καθώς επαρκούν για 
την επίτευξη σύνδεσης.



Εικόνα 2-33 -  BSS (24)

Ένα ασύρματο δίκτυο μπορεί να έχει την μορφή μίας και μόνο κυψέλης, όμως 
πολλές κυψέλες μπορούν να γεφυρωθούν μέσω ενός Συστήματος Διανομής 
(Distribution System). Το σύστημα διανομής μπορεί να είναι μια ενσύρματη 
εγκατάσταση, ή δεσμευμένοι ασύρματοι clients που αναλαμβάνουν την 
γεφύρωση των δύο υπό-δικτύων. Όλο το διασυνδεδεμένο δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διανομής και των Access Points, είναι 
ορατό στα ανώτερα επίπεδα του OSI μοντέλου σαν ένα μοναδικό 802 δίκτυο, το 
οποίο στο στάνταρτ περιγράφεται σαν Extended Service Set.



Ας μιλήσουμε όμως λίγο περισσότερο για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ESS 
καθώς δίνει στα δίκτυα 802.11 ένα τεράστιο πλεονέκτημα: το roaming χρηστών 
ανά τα διαθέσιμα Access Points. Ένας σταθμός ενός BSS, μπορεί να κινείται 
ελεύθερα αλλάζοντας Βεεβίδηλαδή Access Points) χωρίς ούτε αυτός, ούτε και το 
δίκτυο να βλέπουν κάποια αλλαγή, ή να χρειάζονται νέες ρυθμίσεις. Κάθε BSS 
επικοινωνεί με τα υπόλοιπα BSSs για την διαμεταγωγή των πακέτων, αλλά και 
για την εναλλαγή των σταθμών, καθώς αυτοί αλλάζουν BSS, μέσω του 
Συστήματος Διανομής που περιγράψαμε ποιο πάνω. Την ευθύνη για αυτές τις 
λειτουργίες έχουν εννέα υπηρεσίες που προσφέρει το σχήμα ESS. Τέσσερις από 
αυτές ανήκουν στην ομάδα των υπηρεσιών σταθμού (station services) και οι 
υπόλοιπες ανήκουν στην ομάδα υπηρεσιών διανομήςίόίείπόώίοη services).

Οι υπηρεσίες σταθμού απαρτίζονται από τις authentication, de authentication, 
data delivery, και privacy, και παρέχουν στο ασύρματο δίκτυο λειτουργικότητα 
παρόμοια με αυτή ενός στάνταρ ενσύρματου δικτύου 802.3. Η πρώτη υπηρεσία 
παρέχει ένα είδος ταυτότητας σε κάθε σταθμό. Χωρίς αυτήν, ο σταθμός δεν έχει 
το δικαίωμα να συνδεθεί στο WLAN. Ένας σταθμός έχει την δυνατότητα να 
πιστοποιήσει την ύπαρξή του σε περισσότερα από ένα Access Points. Αυτού του 
είδους η προ-πιστοποίηση, παρέχει την δυνατότητα στα κοντινά του 
συγκεκριμένου σταθμού BSSs, να είναι έτοιμα για να δεχθούν το σταθμό αυτό 
καθώς αυτός θα κινηθεί στον χώρο του. Η υπηρεσία του de-authentication 
χρησιμοποιείται για να καταστραφεί η ταυτότητα ενός σταθμού που για 
οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί πλέον να υπάρχει στο τοπικό ασύρματο δίκτυο. 
Όταν η διαδικασία αυτή ξεκινήσει, ο σταθμός δεν μπορεί πλέον να έχει 
πρόσβαση στο δίκτυο, μέχρι να ξαναπεράσει από την φάση authentication. Με 
αυτό τον τρόπο ελευθερώνονται πόροι στο Access Point για άλλες συσκευές. Η 
υπηρεσία privacy χρησιμοποιεί έναν RC4 αλγόριθμο για να παρέχει 
κρυπτογράφηση στα δεδομένα που εκπέμπονται.

Πέντε διαδικασίες διανομής αναλαμβάνουν την αποστολή των δεδομένων 
καθώς ένας ασύρματος σταθμός κινείται μεταξύ πολλαπλών BSSs : association, 
reassociation, disassociation, integration, και distribution. Ένας σταθμός 
χρησιμοποιεί την διαδικασία association μόλις συνδεθεί στο ΑΡ. Αυτή η 
λειτουργία δημιουργεί τα λογικά μονοπάτια για μεταξύ των συσκευών, και 
αποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσει το Σύστημα Διανομής 
με τον σταθμό. Αν δεν συμβεί αυτή η διαδικασία, τότε το ΣΔ δεν θα ξέρει που να 
στείλει τα πλαίσια δεδομένων. Όπως βλέπουμε στο σχήμα, ένας σταθμός μπορεί 
να είναι authenticated
σε περισσότερα από ένα Access Point αλλά associated μόνο με ένα.



Εικόνα 2-35 -  Authentication/Association (24)

Η λειτουργία disassociation χρησιμοποιείται για να σταματήσει την «συνεργασία» 
ενός σταθμού και ενός BSS, λόγω του είτε αυτός σταμάτησε την λειτουργία του, ή 
κινήθηκε προς κάποιο άλλο BSS. Η λειτουργία distribution χρησιμοποιείται από 
τα APs για να αποφασίσει τον στόχο των πακέτων που εκπέμπονται, δηλαδή αν 
είναι για κάποια άλλη ασύρματη συσκευή ή προορίζονται για το ΣΔ. Τέλος, η 
υπηρεσία integration είναι αυτή που «μεταφράζει» τα πακέτα που προέρχονται 
από ασύρματους σταθμούς (802.11b πακέτα) σε πακέτα για το ενσύρματο ΣΔ 
(πακέτα 802.3), αλλά και το αντίθετο.

Κάθε Access Point, πολυπλέκει στο χρόνο τις αιτήσεις από κάθε client και 
εξυπηρετεί το υποδίκτυο του. Καθώς το μέσο μετάδοσης είναι μοναδικό, όσους 
περισσότερους ταυτόχρονους clients έχουμε σε ένα ΑΡ, τόσο πέφτει και η 
απόδοση του δικτύου. Θεωρητικά η πτώση της απόδοσης είναι αντιστρόφως 
ανάλογη του αριθμού των μελών του δικτύου. Δυστυχώς λόγω πολλών άλλων 
παραγόντων(βλέπε κεφάλαιο Hidden Node), υπό συγκεκριμένες συνθήκες η 
μείωση της απόδοσης είναι δραματική.

Ένα ασύρματο δίκτυο είναι πιθανότητα ένα δίκτυο με μεγάλους ρυθμούς λαθών. 
Για τέτοιες περιπτώσεις που τα λάθη μετάδοσης είναι πραγματικότητα και όχι 
πιθανότητα, όπως εγκαταστάσεις με υψηλές παρεμβολές RF ή πολύ μακρινές 
ζεύξεις, υπάρχει η παράμετρος του fragmentation που βοηθά στην εξομάλυνση 
του φαινομένου. Ο διαχειριστής του ΑΡ μπορεί να θέσει το πόσο μικρό ή μεγάλο 
θα είναι το μέγεθος των πακέτων που εκπέμπονται. Μικρότερα πακέτα έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν ανέπαφα στον προορισμό τους από 
μεγαλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής να μειώσει το error rate 
του δικτύου, με το κόστος βεβαίως της μειωμένης απόδοσης, καθώς 
μεταδίδοντας πολλά μικρά πακέτα, έχουμε μετάδοση περισσότερου overhead και 
όχι χρήσιμης πληροφορίας.
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3.1 Η Πλατφόρμα Προσομοίωσης ΟΡΝΕΤ
Το ΟΡΝΕΤ Modeler είναι στη βιομηχανία το κυρίαρχο περιβάλλον για 
μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων, που επιτρέπει το σχεδίασμά και τη 
μελέτη δικτύων επικοινωνιών, συσκευών, πρωτοκόλλων και εφαρμογών με 
ασύνδετη ευελιξία και κλιμάκωση. Το πακέτο Modeler χρησιμοποιείται από 
οργανισμούς με το μεγαλύτερο κύρος στον τομέα της τεχνολογίας παγκοσμίως για 
να επισπεύσουν τη διαδικασία R&D.

Η προσέγγιση με εστίαση στο αντικείμενο κατά τη μοντελοποίηση και οι γραφικοί 
editors του Modeler απεικονίζουν τη δομή πραγματικών δικτύων και τμημάτων 
αυτών, ώστε το σύστημα διαισθητικά να χαρτογραφεί το μοντέλο. To Modeler 
υποστηρίζει όλους τους τύπους και τεχνολογίες δικτύων, επιτρέποντας στο χρήστη 
να απαντά και στα πιο δύσκολα ερωτήματα με αυτοπεποίθηση.

Το Μοντέλο Δικτύου (Project Editor^ αναπαριστά γραφικά την τοπολογία ενός 
δικτύου τηλεπικοινωνιών. Τα δίκτυα αποτελούνται από κόμβους και αντικείμενα 
σύνδεσης που μπορούν να επιβεβαιωθούν μέσω πλαισίων διαλόγου (dialog 
boxes). Ο χρήστης σύρει και αφήνει κόμβους και συνδέσεις από τις παλέτες 
αντικειμένων του editor για να κατασκευάσει το δίκτυο (Network model), ή 
χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά εισαγωγής και ταχείας ανάπτυξης αντικειμένων. 
Χρησιμοποιούνται αντικείμενα από την εκτεταμένη Βιβλιοθήκη Μοντέλων του 
ΟΡΝΕΤ, ή προσαρμόζονται οι παλέτες για να περιέχουν τα επιθυμητά μοντέλα 
σύνδεσης και κόμβους. Ο Project Editor παρέχει γεωγραφικό περιεχόμενο, με 
φυσικά χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στην προσομοίωση και 
ενσύρματων και κινητών/ασύρματων δικτύων. Επίσης χρησιμοποιείται το μενού 
πρωτοκόλλων για να σχηματίζονται και να τίθενται σε εφαρμογή γρήγορα διάφορα 
πρωτόκολλα.

Πιο κάτω φαίνεται το προφίλ ενός μοντέλου δικτύου:



Στη μπάρα εργαλείων (toolbar), που βρίσκεται στο πάνω μέρος του παραθύρου, 
υπάρχουν οι πιο κάτω επιλογές, τις οποίες επεξηγούμε στη συνέχεια:

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

Σχήμα 3.1.1: Μπάρα εργαλείων του Μοντέλου Δίκτυο

• Παλέτα αντικειμένων (object palette): Ανοίγοντας την παλέτα αντικειμένων, 
μπορούμε να ανασύρουμε κάποιο έτοιμο μοντέλο αντικειμένου του ΟΡΝΕΤ, π.χ. 
ένα server, ένα δίκτυο υπολογιστών, μια σύνδεση καλωδίου μεταξύ δύο 
υποδικτύων. Μπορούμε επίσης με την επιλογή “διαμόρφωση παλέτας” (configure 
palette), να δημιουργήσουμε μια παλέτα που θα περιέχει μόνο τα αντικείμενα που 
θα χρειαστούμε ή ακόμα και να τροποποιήσουμε κάποια από αυτά έτσι ώστε να 
έχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά

• Επαλήθευση συνδέσεων (verify links): Με αυτή την επιλογή, γίνεται έλεγχος αν 
οι συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα αντικείμενα λειτουργούν 
σωστά. Αν κάποια σύνδεση δε λειτουργεί, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα για να 
μπορέσουμε να τη διορθώσουμε.

• Κατάργηση αντικειμένων (fail selected objects): Επιλέγοντας κάποια 
αντικείμενα που υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας και με την επιλογή αυτή, 
μπορούμε να καταργήσουμε τη λειτουργία τους, δηλαδή η προσομοίωση θα 
“τρέξει” σαν αυτά να μην υπάρχουν καθόλου.

• Ανάκτηση αντικειμένων (recover selected objects): Επαναφέρει αντικείμενα

που είχαν καταργηθεί προηγουμένως.

• Επαναφορά στο υποδίκτυο του πρηγούμενου επιπέδου (go to parent 
subnet): Αν θελήσουμε να δούμε τα επιμέρους αντικείμενα ενός υποδικτύου, 
μπορούμε με διπλή επιλογή του (double click), να εισέλθουμε στο ακριβώς πιο 
κάτω επίπεδο. Για παράδειγμα για ένα από τα τοπικά δίκτυα του σχήματος 3.1.2, 
με διπλή επιλογή βλέπουμε τα αντικείμενα που το αποτελούν (router και
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officejan). Στη συνέχεια με την επιλογή “επαναφορά στο υποδίκτυο του 
προηγούμενου επιπέδου”, επανερχόμαστε στο προηγούμενο επίπεδο. Για να 
μπούμε πιο βαθιά στην ιεραρχική δομή, με διπλή επιλογή κάποιου από τα 
αντικείμενα του δευτέρου επιπέδου στο μοντέλο δικτύου (π.χ. router), μπαίνουμε 
στο μοντέλο κόμβων και από εκεί στο μοντέλο επεξεργασίας. Αυτά όμως 
λειτουργούν σε ξεχωριστά παράθυρα και η επιλογή “επαναφορά στο υποδίκτυο 
του προηγούμενου επιπέδου", δεν ισχύει.
Εστίαση σε ορθογώνιο (zoom to rectangle): Με την επιλογή αυτή, η επιφάνεια 

εργασίας, εστιάζει σε ένα ορθογώνιο κομμάτι που επιλέγουμε.
Εστίαση στο προηγούμενο (zoom to previous): Η εστίαση επαναφέρεται.

Διαμόρφωση/τρέξιμο προσομοίωσης ξεχωριστών γεγονότων (configure/run 
discrete event simulation, DES): Με την επιλογή αυτή, ανοίγουμε ένα παράθυρο, 
όπου επιλέγουμε τις παραμέτρους της προσομοίωσης, όπως είναι η διάρκεια, τα 
στατιστικά στοιχεία που θα συλλέξουμε και ο σπόρος (seed) που αφορά την 
τυχαιότητα κάποιων συναρτήσεων. Από εδώ μπορούμε επίσης να ορίσουμε τα 
είδη των εξερχόμενων στατιστικών (π.χ. report, animation) και άλλα 
χαρακτηριστικά της προσομοίωσης. Με την επιλογή “τρέξιμο” (run), η 
προσομοίωση αρχίζει.
Παρατήρηση αποτελεσμάτων (view results): Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τα 

χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρει να δούμε με το πέρας της προσομοίωσης, 
καθώς και σε ποιες συνδέσεις (π.χ. στο σχήμα 3.1.2 μπορεί να μας ενδιαφέρουν 
τα χαρακτηριστικά μόνο μιας εκ των τεσσάρων συνδέσεων μεταξύ των τοπικών 
δικτύων). Έτσι βλέπουμε γραφικές παραστάσεις που αφορούν τα επιλεχθέντα 
χαρακτηριστικά. Επειδή μια προσομοίωση μπορεί να τρέξει παράλληλα για 
διαφορετικά σενάρια, από εδώ επιλέγουμε για ποια από αυτά θέλουμε να δούμε τα 
αποτελέσματα καθώς μπορεί να γίνει και σύγκρισή τους στην ίδια γραφική 
παράσταση.
Απόκρυψη/παρατήρηση γραφικών παραστάσεων (hide/show graph 
panels): Με το πέρας της προσομοίωσης, αν ανοίξουμε μερικά παράθυρα 
γραφικών παραστάσεων για να παρατηρήσουμε κάποια χαρακτηριστικά, με την 
επιλογή αυτή μπορούμε να τα αποκρύψουμε και στη συνέχεια να τα 
επαναφέρουμε

3.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του ΟΡΝΕΤ Modeler

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ΟΡΝΕΤ που την καθιστούν ένα 
ιδιαίτερα εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο για την προσομοίωση δικτύων και που 
διατηρούνται με την εξέλιξη του προγράμματος είναι τα εξής:
• Η μηχανή μεγαλύτερης κλιμάκωσης και επαρκούς προσομοίωσης, 
επιτρέποντας τους ταχύτερους χρόνους εκτέλεσης προσομοίωσης 
χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές επιτάχυνσης για ενσύρματα και ασύρματα 
μοντέλα. Για παράδειγμα, προσομοιώνει χιλιάδες ασύρματους κόμβους σε 
περιβάλλον με εδαφική ποικιλομορφία, με δυναμική συμπεριφορά εφαρμογών και



προσανατολισμού, και με ταχύτητα μεγαλύτερη σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο 
σε καθορισμένους σταθμούς εργασίας.
• Ιεραρχικά μοντέλα δικτύων. Διαχειρίζεται σύνθετες τοπολογίες δικτύων με 
απεριόριστη πλέξη υποδικτύων.
• Μοντελοποίηση με εστίαση στο αντικείμενο. Οι κόμβοι και τα πρωτόκολλα 
μοντελοποιούνται ως κλάσεις με παράδοση και εξειδίκευση.
• Σαφή και απλά παραδείγματα μοντελοποίησης. Μοντελοποιείται η 
συμπεριφορά ανεξάρτητων αντικειμένων στο “Επίπεδο Επεξεργασίας” και 
αλληλοσυνδέονται για να σχηματίσουν συσκευές στο “Επίπεδο Κόμβου”. Επίσης 
αλληλοσυνδέει συσκευές χρησιμοποιώντας ενώσεις για να σχηματιστούν δίκτυα 
στο “Επίπεδο Δικτύου”. Οργανώνει πολλαπλά σενάρια δικτύου μέσα σε “Projects” 
για να συγκρίνει σχέδια.
• Μηχανή μοντελοποίησης πεπερασμένων καταστάσεων πρωτοκόλλων 
και άλλων διαδικασιών. Προσομοιώνει οποιαδήποτε επιθυμητή συμπεριφορά με 
λογική C/C++ σε FSM καταστάσεις και μεταβάσεις. Ο χρήστης επιλέγει το επίπεδο 
λεπτομέρειας.
• Υποστήριξη που καλύπτει μεγάλο εύρος όσον αφορά τον 
προγραμματισμό πρωτοκόλλων. Περισσότερες από 1000 συναρτήσεις 
βιβλιοθήκης απλοποιούν τη συγγραφή μοντέλων πρωτοκόλλου.
• Ζεύξεις ασύρματες, σημείου-με-σημείο και πολλαπλών σημείων. Η
συμπεριφορά ζεύξης είναι ανοιχτή και μπορεί να προγραμματιστεί. Γίνεται ακριβής 
απολογισμός για καθυστέρηση, διαθεσιμότητα, εσφαλμένα bits και χαρακτηριστικά 
εξόδου (σωστά ληφθέντων πακέτων) των ζεύξεων. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
φυσικού επιπέδου και περιβαλλοντικές επιδράσεις χρησιμοποιώντας μια 
βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει μοντέλα Longley-Rice, Ελεύθερου χώρου και 
εμπλουτισμένα TIREM. Συνήθη μοντέλα διάδοσης μπορούν επίσης να 
σχεδιαστούν.
• Η πιο εξελιγμένη πλατφόρμα μοντελοποίησης, με υψηλά
βελτιστοποιημένη διαδοχική και πλήρως παράλληλη προσομοίωση ξεχωριστών 
γεγονότων, υβριδική και αναλυτική προσομοίωση, μια 64-bit kernel, καθώς και 
Η LA και τεχνολογίες συμπροσομοίωσης. Επιπλέον, η δυνατότητα System-in-the- 
Loop παρέχει μια επιφάνεια αλληλεπίδρασης για να συνδέει ζωντανά το υλικό ή το 
λογισμικό με μια προσομοίωση διακριτών γεγονότων πραγματικού χρόνου.
• Πλήρως ανοιχτό. Χρησιμοποιούνται APIs για κατασκευή οδηγούμενη από το 
πρόγραμμα ή επίβλεψη όλων των μοντέλων και αρχείων αποτελεσμάτων. Εύκολα 
ενσωματώνει υπάρχουσες βιβλιοθήκες κώδικα σε προσομοιώσεις. Πηγαίος 
κώδικας παρέχεται για όλα τα πρότυπα μοντέλα. Οι χρήστες μπορούν να 
αποκρύψουν μοντέλα για να προστατέψουν πνευματική ιδιοκτησία.
• Ενσωμάτωση έρευνας για σφάλματα. Γρήγορα ελέγχει τη συμπεριφορά 
της προσομοίωσης για αξιοπιστία ή εντοπίζει προβλήματα.
• Ανάμειξη εργαλείων ανάλυσης. Χρησιμοποιούνται περιεκτικά εργαλεία για 
την απεικόνιση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης. Απεικονίζει γραφικά και 
αναλύει εύκολα χρονοσειρές, ιστογράμματα, συναρτήσεις πιθανότητας, 
παραμετρικές καμπύλες, και διαστήματα εμπιστοσύνης, τα οποία εξάγει σε 
λογιστικά φύλλα ή χρησιμοποιεί XML.



• Κινούμενη απεικόνιση. Απεικονίζει με κίνηση τη συμπεριφορά μοντέλων 
είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την προσομοίωση και γραφικά παρακολουθεί 
στατιστικές τιμές κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης. Χρησιμοποιεί ως πηγές 
επιφάνειες αλληλεπίδρασης για τρισδιάστατη οπτικοποίηση.
• Εισάγει δεδομένα από αρχεία κειμένου, XML, και δημοφιλή εργαλεία, 
όπως τα Cisco, HP, CA, NetScout, BMC, Concord (CA), Sniffer, Infovista, MRTG, 
cflowd, tcpdump, και άλλα.
• Διαθέτει παράμετρο οικονομικού κόστους για συσκευές. Εξάγει τα κόστη 
του δικτύου σε λογιστικά φύλλα για μια οικονομική κατακλείδα.
• Περιεκτική βιβλιοθήκη λεπτομερών πρωτοκόλλων και μοντέλων 
εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών Πολλαπλών Βαθμιδών, 
Φωνή, HTTP, TCP, IP, OSPF, BGP, EIGRP, RIP, RSVP, Frame Relay, FDDI, 
Erthnet, ATM, 802.11 Wireless LANs, 802.16 WiMAX, IPv6, MPLS, PNNI, 
DOCSIS, UMTS, IP Multicast, Circuit Switch, MANET, Mobile IP, IS-IS, 
δορυφορική υποστήριξη και πολλά άλλα. Όλα τα πρότυπα μοντέλα παρέχονται ως 
FSMs με ανοιχτό πηγαίο κώδικα.
• και συσκευές δικτύων. Η Πρότυπη Βιβλιοθήκη Μοντέλων περιλαμβάνει 
εκατοντάδες συγκεκριμένων και γενικών μοντέλων συσκευών πωλητών 
συμπεριλαμβανομένων routers, διακοπτών, σταθμών εργασίας και παραγωγών 
πακέτων. Ο χρήστης μπορεί να συναρμολογήσει τα δικά του μοντέλα συσκευών 
χρησιμοποιώντας το “Device Creator”. Επίσης συναθροίζει κίνηση από LANs και 
κόμβους “Cloud”.
• Μοντελοποίηση κίνησης και γεωγραφική μοντελοποίηση.
Μοντελοποιούνται κυψελωτά, κινητά ad hoc, ασύρματα LANs, δορυφορικά και 
οποιαδήποτε άλλα δίκτυα με κινητούς κόμβους. Ελέγχεται η θέση κάθε κόμβου 
δυναμικά ή τροχιές από πριν καθορισμένες. Προστίθενται χάρτες, όπως 
CADRG/CIB, και άλλα γραφικά φόντου για
• οπτικό εμπλουτισμό και εμπλουτισμό κειμένου. Συμπεριλαμβάνονται DTED, 
USGS ή OpenFlight δεδομένα ώστε να λαμβάνονται υπόψη εδαφικές επιδράσεις.
• Windows 2000, ΧΡ, LINUX και SunSolaris. Τα μοντέλα μπορούν να 
μοιράζονται μέσω υλικού ή κάποιας πλατφόρμας διάφανα χωρίς τροποποιήσεις.
• Βολική έγκριση άδειας. Εμπλουτίζεται το ρευστό σύστημα ασφαλείας με 
αυτόματη φόρτωση του κλειδιού αδείας μέσω Internet και υποστηρίζεται άδεια 
διαχείρισης γραφικών.

Συνεπώς συνοψίζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι χρησιμοποιώντας το ΟΡΝΕΤ Modeler, μια εταιρία μπορεί να ωφεληθεί από τα 
εξής:
• Αυξανόμενη παραγωγικότητα R&D δικτύων; Χρησιμοποιεί ως πηγές τους 
εξειδικευμένους editors, τα εργαλεία ανάλυσης και τα έτοιμα μοντέλα που 
παρέχονται με το Modeler για να επικεντρωθεί ο χρόνος σε μοναδικά τμήματα του 
project.
• Βελτίωση ποιότητας προϊόντος; Ελέγχεται η τεχνολογία ή τα σχέδια 
δικτύων σε ρεαλιστικά σενάρια πριν την παραγωγή.



• Μείωση του χρόνου-προς-αγορά: Αναπτύσσει και αξιολογεί τα σχέδια πέρα 
από τον ανταγωνισμό. Επιτρέπει τη χρήση των μοντέλων για την παρουσίαση της 
προσέγγισης προς τη διαχείριση τους συνεργάτες και τους πελάτες.

3.3 Το Μοντέλο ΟΡΝΕΤ WLAN

Όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου, η 
πλατφόρμα ΟΡΝΕΤ παρέχει στο χρήστη στοιχεία των δικτύων με διαμορφωμένα 
χαρακτηριστικά έτοιμα προς χρήση, όπως σταθμούς, εξυπηρετητές, θύρες και 
άλλα. Τα χαρακτηριστικά των ασύρματων τοπικών δικτύων είναι:
• Μηχανισμός πρόσβασης; Υποστηρίζεται ο μηχανισμός πολλαπλής 
πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος και αποφυγή συγκρούσεων (CSMA/CA) υπό 
την κατανεμημένη λειτουργία συντονισμού (DCF). Υποστηρίζεται επίσης η 
σημειακή λειτουργία συντονισμού (PCF) σε δίκτυα υποδομής με τη ρύθμιση 
παραμέτρων.
• Roaming: Η μετάβαση ενός σταθμού σε νέα BSS υποδομής όταν η ποιότητα 
σύνδεσης με το ΑΡ της τρέχουσας BSS δεν είναι ικανοποιητική. Να σημειωθεί ότι 
σε μια BSS υποδομής δεν υποστηρίζονται ταυτόχρονα η PCF και το Roaming.
• Mobile IP
• Διαδικασία ανταλλαγής πακέτων; Ανταλλαγή πλαισίων Δεδομένων και 
Επιβεβαίωσης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της μεταφοράς δεδομένων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά και η ανταλλαγή πλαισίων RTS/CTS για 
την δέσμευση του μέσου.
• Αναβολή και οπισθοχώρηση; Για την υλοποίηση της PCF υποστηρίζονται 
όλοι οι δυνατοί χρόνοι μεταξύ πλαισίων (SIFS, PIFS, DIFS, EIFS) και η τιμή της 
παρεμβολής αυτής επιλέγεται βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών. 
Χρησιμοποιείται δυαδική εκθετική οπισθοχώρηση.
• Ρυθμός Δεδομένων; Υποστηρίζονται όλοι οι ρυθμοί δεδομένων των 
προτύπων 802.11, δηλαδή ρυθμοί της τάξης του 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 11 
Mbps.
• Μηχανισμοί επαναφοράς; Ενεργοποιούνται μηχανισμοί επαναμετάδοσης για 
πλαίσια δεδομένων όταν δε λαμβάνεται το αντίστοιχο πλαίσιο επιβεβαίωσης και 
υπάρχουν μετρητές άμεσων και μακροπρόθεσμων επαναπροσπαθειών.
• Τεμαχισμός και επανένωση; Προαιρετικός τεμαχισμός πλαισίων δεδομένων 
βασισμένος στο μέγεθος του πλαισίου δεδομένων που λαμβάνεται από υψηλότερα 
στρώματα. Τα τεμάχια επανασυνδέονται στο σταθμό προορισμού.
• Ανίχνευση διπλού πακέτου; Χρησιμοποιείται λανθάνουσα μνήμη για την 
αποθήκευση των πληροφοριών του λαμβανόμενου πακέτου έτσι ώστε τα διπλά 
πακέτα να απορρίπτονται από το στρώμα MAC.
• Φυσικό στρώμα; Οι παράμετροι που εξαρτώνται από το φυσικό στρώμα 
μοντελοποιούνται στο WLAN MAC. Έτσι υποστηρίζονται τρεις τρόποι μετάδοσης, 
η εξάπλωση φάσματος με άλμα συχνότητας (FHSS), η εξάπλωση φάσματος



άμεσης ακολουθίας (DSSS) και η υπέρυθρες ακτινοβολίες. Τα επίπεδα ασύρματης 
μεταφοράς διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:
• Ραδιοδέκτης: η ομάδα δεκτών του σταθμού είναι περιορισμένη στο υποδίκτυό 
του και ο σταθμός που μεταδίδει δε λαμβάνει τα πλαίσια που αποστέλλει.
• Αντιστοιχία καναλιού: ο ρυθμός δεδομένων του πομπού και του δέκτη πρέπει 
να ταιριάζουν για να μεταδοθεί επιτυχούς ένα πλαίσιο.
• Επίπεδο ισχύος: Πλαίσια με λαμβανόμενη ισχύ σήματος μικρότερη από ένα 
οριζόμενο κατώφλι δεν καθιστούν το δέκτη απασχολημένο και ο δέκτης 
αντιμετωπίζει τέτοια πλαίσια ως πλαίσια θορύβου.
• Διόρθωση λαθών: αν το λαμβανόμενο πλαίσιο περιέχει περισσότερα λάθη από 
το επιτρεπόμενο κατώφλι σφαλμάτων το στάδιο μετάδοσης το χαρακτηρίζει ως 
αλλοιωμένο πλαίσιο και στρώμα MAC το απορρίπτει.

• Απόσταση επικοινωνίας και χωρική επαναχρησιμοποίηση; Η μέγιστη 
απόσταση επικοινωνίας μεταξύ δύο κόμβων σε ασύρματο δίκτυο είναι μια 
συνάρτηση τριών παραμέτρων: η ισχύς μετάδοσης του κόμβου αποστολέα, το 
πρότυπο διάδοσης με απώλειες διαδρομής, και το κατώφλι ισχύος λήψης 
(ευαισθησία δέκτη) του κόμβου που λαμβάνει. Με βάση τις διαμορφωμένες τιμές 
αυτών των παραμέτρων, μπορούν να διαμορφωθούν δίκτυα WLAN στα οποία η 
απόσταση επικοινωνίας είναι μεγαλύτερη από 300 μέτρα. Το πρότυπο IEEE 
802.11 περιορίζουν την απόσταση μεταξύ των κόμβων σε 300 μέτρα. Επομένως, 
ασύρματα δίκτυα που επεκτείνονται πέρα από 300 μέτρα μπορεί να υποστούν 
μείωση της απόδοσης τους.

Η έννοια ευαισθησίας του δέκτη που υλοποιείται μέσω της μεταβλητής κατωφλιού 
της ισχύος λήψης επιτρέπει τη χωρική επαναχρησιμοποίηση. Πακέτα με ισχύ 
λήΨΠζ χαμηλότερη από το κατώφλι δεν μπορούν να κλειδώσουν το δέκτη στο 
σήμα τους και θα αντιμετωπιστούν ως πακέτα θορύβου. Όταν το σήμα αυτών των 
πακέτων είναι πολύ αδύναμο, ο δέκτης μπορεί ταυτόχρονα λάβει ένα άλλο πακέτο 
με ισχυρό σήμα από έναν κοντινό γειτονικό σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι εάν δύο 
ομάδες κόμβων ασύρματου δικτύου βρίσκονται μακριά η μια από την άλλη, 
μπορούν να συμπεριφέρονται ως δύο διαφορετικά LANs αλλά να εξακολουθήσουν 
να χρησιμοποιούν την ίδια ταυτότητα BSS και το ίδιο εύρος συχνοτήτων.
• Λειτουργία σημείου πρόσβασης; Ένας σταθμός μπορεί να λειτουργήσει ως 
σημείο πρόσβασης σε μια BSS υποδομής. Όλοι οι σταθμοί μπορούν να 
ρυθμιστούν ώστε να γίνουν σημεία πρόσβασης.
• Αυτόματη διευθυνσιοδότηση ασύρματης IP; Όλοι οι κόμβοι σε ένα WLAN 
μπορούν να διαμορφωθούν για να διευθυνσιοδοτηθούν αυτόματα με IP. Όλοι οι 
κόμβοι στην ίδια BSS ανήκουν στο ίδιο δίκτυο IP. Εάν υπάρχει μια στατική 
ανάθεση, αυτή θα είναι η διεύθυνση δικτύου όλων των κόμβων στο υποδίκτυο. 
Εντούτοις, εάν υπάρχουν περισσότερες από μια στατικές αναθέσεις και έχουν 
διαφορετικές διευθύνσεις δικτύων, η πρώτη στατική ανάθεση που λαμβάνει χώρα 
γίνεται η διεύθυνση δικτύου όλων των κόμβων μέσα στο υποδίκτυο.
• Μέγεθος προσωρινής μνήμης; Δεδομένα που έχουν ληφθεί στο στρώμα 
MAC από ένα υψηλότερο στρώμα είναι αποθηκευμένα σε μια προσωρινή μνήμη. 
Το μέγεθος αυτής της μνήμης περιορίζεται από μια μέγιστη τιμή οριζόμενη από το



χρήστη. Τα πακέτα από υψηλότερα στρώματα απορρίπτονται αφότου το μέγεθος 
της προσωρινής μνήμης ψτάσει τη μέγιστη τιμή.
• Είδη ασύρματων δικτύων; Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας Βασικών 
Μονάδων Εξυπηρέτησης με υποδομή ή ανεξάρτητων καθώς και Εκτεταμένων 
ομάδων εξυπηρέτησης.
• Παλέτα αντικειμένων ασύρματου δικτύου; Για την εισαγωγή των διαφόρων 
κόμβων ενός ασύρματου δικτύου καθώς και των υλικών σύνδεσης μεταξύ τους 
χρησιμοποιείται η παλέτα αντικειμένων, η οποία περιέχει σταθμούς εξυπηρετητές, 
θύρες κλπ, μπορεί να εμπλουτιστεί με νέα αντικείμενα, ενώ με τη διαδικασία drag 
and drop εισάγονται οι κόμβοι στην επιφάνεια εργασίας.
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Εικόνα3.4.1: Παλέτα αντικειμένων για το μοντέλο ασύρματου τοπικού δικτύου



3.4 Τοπικές Μεταβλητές

Κάθε ασύρματος κόμβος στο ΟΡΝΕΤ διαθέτει μια σειρά τοπικών μεταβλητών οι 
οποίες ορίζονται πριν από κάθε προσομοίωση και προσδίδουν στο δίκτυο τα 
επιθυμητά χαρακτηριστικά. Οι μεταβλητές αυτές περιέχονται σε ένα πίνακα της 
ακόλουθης μορφής και αναλυτικότερα είναι:

(node_6) Attributes 1

Type: (workstation

Attribute Value
(£>! |(...)

Φ \- Rts Threshold (bytes) None

® \- Fragmentation Threshold ibytes) None

® |- Data Rate tbps) 11 Mbps

® f- Physical Characteristics Frequency Hopping

Φ [-Packet Reception-Power Threshold {.. 7.33 E-14

Φ Short Retry Limit 7

Φ |- Long Retry' Limit 4

Φ (- Access Point Functionality Disabled

Φ [+] Charnel Settings (...)

Φ |— Buffer Size (bits) 2560DG

Φ f- Max Receive Lifetime (secs) 0.5

Φ (- Large Packet Processing Drop

Φ (— BSS identifier Not Used

Φ f+1 PCF Parameters Disabled

Γ* Apply Changes to Selected Objects

"Ü

Γ" Advanced

Find Next Cancel OK

Εικόνα 0-1: Πίνακας ορισμού μεταβλητών ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN)

• Κατώφλι RTS: Ορίζει ένα κατώφλι που χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν 
απαιτείται ή όχι η ανταλλαγή πλαισίων RTS/CTS για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
δεδομένων. Εάν η μονάδα δεδομένων υπηρεσιών MAC (MSDU), που έχει ληφθεί 
από ανώτερα στρώματα της στοίβας πρωτοκόλλων, είναι μεγαλύτερη από το 
κατώφλι RTS, απαιτείται ανταλλαγή RTS/CTS για τη δέσμευση του μέσου. Η 
προκαθορισμένη τιμή για αυτή τη μεταβλητή είναι Κανένα, το οποίο σημαίνει ότι δε 
λαμβάνει χώρα καμία ανταλλαγή RTS/CTS ανεξάρτητα από το μέγεθος MSDU. Να 
σημειωθεί ότι αν και η ανταλλαγή RTS/CTS είναι προαιρετική στο πρωτόκολλο, 
όλοι οι σταθμοί πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν σε πλαίσια CTS που 
στέλνονται από απομακρυσμένο σταθμό όταν χρειάζεται. Η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πλαισίων RTS/CTS εισάγει επιπλέον επιβάρυνση, η οποία συμβάλλει 
στην επιτυχημένη μετάδοση πλαισίων δεδομένων. Παρόλο που η ανταλλαγή 
RTS/CTS βελτιώνει την αξιοπιστία των μεταδόσεων δεδομένων, ο χρόνος 
δέσμευσης του καναλιού για κάθε πλαίσιο δεδομένων μπορεί να αυξηθεί, γεγονός 
που θα μείωνε τη συνολική απόδοση μέσα στο τοπικό LAN.
• Κατώφλι τεμαχισμού; Αυτή η μεταβλητή ορίζει ένα κατώφλι που 
χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν μια MSDU χρειάζεται να τεμαχιστεί πριν από



τη μετάδοση. Εάν το μέγεθος της MSDU που λαμβάνεται από ένα ανώτερο 
στρώμα υπερβαίνει το κατώφλι, η MSDU τεμαχίζεται. Ο αριθμός τεμαχίων που 
μεταδίδονται υπολογίζονται βάσει του μεγέθους της MSDU και του κατωφλιού 
τεμαχισμού. Η προκαθορισμένη τιμή για αυτή τη μεταβλητή είναι Κανένα, που 
σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείται τεμαχισμός ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
MSDU. Ο σταθμός προορισμού λαμβάνει αυτά τα τεμάχια και τα αποθηκεύει στην 
προσωρινή μνήμη για επανένωση έως ότου παραληφθούν όλα τα τεμάχια. 
Χρησιμοποιώντας τον τεμαχισμό για μεγαλύτερου μεγέθους πακέτα βελτιώνεται η 
αξιοπιστία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των σταθμών. Δεδομένου ότι κάθε 
τεμάχιο δεδομένων απαιτεί μια επιβεβαίωση, η συνολική ανταλλαγή πλαισίων ανά 
MSDU είναι μεγαλύτερη απ’ ότι θα ήταν χωρίς τεμαχισμό. Αυτή η πρόσθετη 
επιβάρυνση μπορεί να μειώσει τη συνολική απόδοση του τοπικού LAN.
• Ρυθμός δεδομένων; Το μοντέλο WLAN υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων στα 
1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, και 11Mbps. Αυτοί οι ρυθμοί δεδομένων 
προτυποποιούνται ως η ταχύτητα του πομπού και του δέκτη που συνδέονται με τη 
διαδικασία MAC WLAN. Κάθε ρυθμός δεδομένων συνδέεται με μια ξεχωριστή 
δέσμη καναλιών, από τη διαδικασία MAC προς τον πομπό και από το δέκτη προς 
τη διαδικασία MAC. Ένας σταθμός μπορεί να μεταδώσει πλαίσια δεδομένων μόνο 
στον επιβεβαιωμένο ρυθμό δεδομένων. Εντούτοις, μπορεί να λάβει δεδομένα σε 
οποιονδήποτε από τους υποστηριζόμενους ρυθμούς δεδομένων (1Mbps, 2Mbps, 
5.5Mbps ή 11Mbps). Τέλος, όλα τα πλαίσια ελέγχου μεταδίδονται με ρυθμό 
δεδομένων του 1Mbps όπως διευκρινίζεται από το πρότυπο.
• Φυσικά χαρακτηριστικά; Το πρότυπο IEEE 802.11 διευκρινίζουν τρεις 
επιλογές τεχνολογίας φυσικού στρώματος: Άλμα συχνότητας, Συνεχής ακολουθία 
και Υπέρυθρη ακτινοβολία, οι οποίες υποστηρίζονται στο περιβάλλον ΟΡΝΕΤ με 
ορισμένη προεπιλογή το Άλμα συχνότητας. Ανάλογα με την τεχνολογία που 
επιλέγεται ορίζονται και οι ακόλουθες παράμετροι: διάρκεια διακοπής 
οπισθοχώρησης, οι τιμές διαστήματος μεταξύ πακέτων (SIFS, DIFS, EIFS και 
PIFS), ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος παραθύρου ανταγωνισμού, μέγεθος του 
προοιμίου και της επικεφαλίδας PLCP.
• Κατώφλι ισχύος λήψης πλαισίων; Αυτή η μεταβλητή καθορίζει την τιμή ενός 
κατωφλιού ισχύος λήψης (σε Watt) για πλαίσια WLAN που φθάνουν στον 
ασύρματο δέκτη. Πλαίσια με ισχύ λαμβανόμενου σήματος μικρότερη από το 
κατώφλι δεν καθιστούν το δέκτη απασχολημένο και ο δέκτης μεταχειρίζεται αυτά τα 
πλαίσια ως πλαίσια θορύβου. Αυτά τα πλαίσια συμπεριφέρονται ως πηγή 
παρεμβολής σε έγκυρα πλαίσια, των οποίων η ισχύς είναι μεγαλύτερη από το 
κατώφλι. Αυτή η μεταβλητή επιτρέπει να διαμορφωθεί μια σαφής προσέγγιση 
αξιολόγησης καναλιού σε ένα μοντέλο δικτύου WLAN. Σε περίπτωση που 
διατηρηθεί η προεπιλεγμένη ισχύς μετάδοσης του 1mW, όλα τα πλαίσια WLAN θα 
πρέπει να φτάνουν στους προορισμούς τους με αρκετή ισχύ ώστε να θεωρούνται 
έγκυρα πλαίσια, εφ' όσον η απόσταση διάδοσης μεταξύ της πηγής και του 
προορισμού είναι μικρότερη από 300 μέτρα
• Όριο άμεσης ετταναπροσπάθειας; Αυτή η μεταβλητή υποδεικνύει το μέγιστο 
αριθμό προσπαθειών μετάδοσης προτού απορριφθεί ένα πλαίσιο δεδομένων. 
Αυτό το όριο επαναπροσπαθειών εφαρμόζεται σε πλαίσια δεδομένων των οποίων 
η MSDU έχει μέγεθος μικρότερο ή ίσο προς το κατώφλι RTS (όπως ένα πλαίσιο



για το οποίο δεν απαιτείται ανταλλαγή RTS/CTS). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 7 
προσπάθειες.
• Όριο μακροπρόθεσμης επαναπροσπάθειας; Αυτή η μεταβλητή δείχνει το 
μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης προτού απορριφθεί ένα πλαίσιο 
δεδομένων. Αυτό το όριο επαναπροσπαθειών εφαρμόζεται σε πλαίσια δεδομένων 
των οποίων η MSDU έχει μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο προς το κατώφλι RTS (όπως 
ένα πλαίσιο για το οποίο απαιτείται ανταλλαγή RTS/CTS). Η προεπιλεγμένη τιμή 
είναι 4 προσπάθειες.
• Λειτουργία σημείου πρόσβασης; Αυτή η μεταβλητή αλλάζει την κατάσταση 
του διακόπτη on/off της λειτουργίας σημείου πρόσβασης στο MAC. Ένας κόμβος 
WLAN με τη λειτουργία του σημείου πρόσβασης συμπεριφέρεται ως αναμεταδότης 
για τους σταθμούς σε μια BSS. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει μόνο ένα σημείο 
πρόσβασης σε μια BSS, εάν κατά την προσομοίωση διαπιστωθούν περισσότερα 
από ένα στην ίδια BSS, η προσομοίωση θα τερματιστεί και θα τυπωθεί ένα μήνυμα 
σφάλματος.
• Ρυθμίσεις καναλιού; Αυτή η μεταβλητή ορίζει την ελάχιστη συχνότητα και 
εύρος ζώνης των τεσσάρων καναλιών μετάδοσης και λήψης. Κάθε κανάλι 
σχετίζεται με ένα από τους υποστηριζόμενους ρυθμούς δεδομένων (1Mbps, 
2Mbps, 5.5Mbps, ή 11 Mbps). Οι ρυθμίσεις που ορίζονται σε αυτή τη μεταβλητή 
χρησιμοποιούνται και για τα τέσσερα κανάλια, καθώς ανήκουν στον ίδιο σταθμό.
• Μέγεθος προσωρινής μνήμης; Αυτή η μεταβλητή ορίζει το μέγιστο μήκος της 
προσωρινής μνήμης αφίξεων άφιξης δεδομένων από ανώτερα στρώματα. Μόλις 
ξεπεραστεί αυτί το όριο, τα δεδομένα που λαμβάνονται από υψηλότερα στρώματα 
απορρίπτονται έως ότου αφαιρεθούν κάποια πλαίσια από την προσωρινή μνήμη.
• MaxReceiveLifetime; Αυτή η μεταβλητή ορίζει το μέγιστο χρόνο μετά τον 
οποίο τερματίζονται οι προσπάθειες επανένωσης μιας MSDU στο σταθμό 
προορισμού. Ο χρονομετρητής αρχίζει όταν το πρώτο τεμάχιο μιας τεμαχισμένης 
MSDU ληφθεί.
• Επεξεργασία μεγάλων πλαισίων; Αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται όταν το 
στρώμα MAC λαμβάνει ένα πλαίσιο από υψηλότερο στρώμα που είναι μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δεδομένων των 2304 bytes (18432 bits). 
Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το MAC λειτουργεί απευθείας κάτω από μια μονάδα 
παραγωγής κίνησης (και όχι κάτω από ένα στρώμα IP). Όταν χρησιμοποιείται η 
προκαθορισμένη τιμή "απόρριψη", αυτά τα μεγάλα πλαίσια απορρίπτονται και 
τυπώνεται μήνυμα σφάλματος κατά την προσομοίωση. Εάν αυτή μεταβλητή 
οριστεί στην τιμή "τεμάχιο", τα μεγάλα πλαίσια δεν απορρίπτονται, αλλά 
τεμαχίζονται πριν από τη μετάδοση. Όταν τίθεται αυτή η μεταβλητή στην τιμή 
"τεμάχιο", πρέπει να οριστεί και η μεταβλητή του Κατωφλιού τεμαχισμού σε μια 
τιμή διάφορη του Κανένα και μικρότερη των 2304 bytes.
• Αναγνώριση BSS; Αυτή η μεταβλητή διευκρινίζει τη BSS στην οποία ανήκει 
αυτός ο κόμβος, διεπαφή WLAN, ή πύλη WLAN. Η προκαθορισμένη τιμή για 
όλους τους κόμβους WLAN είναι "δεν χρησιμοποιείται" που σημαίνει ότι το 
ολόκληρο υποδίκτυο ανήκει στην ίδια BSS.
• Παράμετροι PCF; Αυτή η σύνθετη μεταβλητή διαμορφώνει τη λειτουργία PCF 
στο στρώμα MAC. Εάν η λειτουργία PCF είναι απενεργοποιημένη και η μεταβλητή



για την ιδιότητα λειτουργίας σημείου πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη, τότε η BSS 
αυτού του κόμβου λειτουργεί μόνο υπό την DCF. Όταν και αυτή η μεταβλητή και η 
μεταβλητή για τη λειτουργία του σημείου πρόσβασης είναι απενεργοποιημένες, 
αυτός ο κόμβος δεν θα μπορεί να επιλεγεί ακόμα κι αν η BSS του διαμορφωθεί 
ώστε να λειτουργήσει υπό την PCF σε περιοδικές περιστάσεις. Μόνο οι 
δευτερεύουσες μεταβλητές της λειτουργίας PCF επηρεάζουν τους κόμβους που 
δεν είναι σημεία πρόσβασης. Οι υπολειπόμενες δευτερεύουσες μεταβλητές 
εφαρμόζονται μόνο όταν και η λειτουργία σημείου πρόσβασης και η λειτουργία 
PCF είναι ενεργοποιημένες.
• Ικανότητα Roaming; Αυτή η μεταβλητή υποδεικνύει εάν αυτός ο κόμβος 
μπορεί να περιπλανηθεί (δηλαδή να μεταβεί) σε ένα άλλο σημείο πρόσβασης (ΑΡ) 
όταν το σήμα από το συνδεδεμένο ΑΡ γίνεται αδύναμο. Η μετάβαση αυτή δεν 
υποστηρίζεται σε μια Ανεξάρτητη BSS ή σε μια BSS όπου έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία PCF. Για αυτούς τους τύπους BSSs, η μεταβλητή αυτή ορίζεται 
απενεργοποιημένη. Όταν ενεργοποιείται η μετάβαση (roaming), ο κόμβος 
παρακολουθεί το μέσο αριθμό πλαισίων beacon που λαμβάνονται από το σημείο 
πρόσβασής του. Όταν αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός, αρχίζει να 
αναζητά ένα άλλο ΑΡ ανιχνεύοντας beacons σε άλλο κανάλι. Όταν λάβει επιτυχώς 
δύο διαδοχικά beacons από ένα ΑΡ, μεταβαίνει σε αυτό. Εάν δεν μπορεί να λάβει 
δύο διαδοχικά beacons από ένα ΑΡ, αλλάζει κανάλια και αρχίζει πάλι να ανιχνεύει 
beacons και συνεχίζει αυτήν την διαδικασία μέχρι να εντοπιστεί ένα νέο ΑΡ.

3.5 Διαθέσιμα Στατιστικά Δεδομένα

Για να αναλυθεί και να μελετηθεί η απόδοση των δικτύων WLAN, η πλατφόρμα 
προσομοίωσης ΟΡΝΕΤ παρέχει μια σειρά στατιστικών δεδομένων που μπορούν 
να επιλεγούν ώστε κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης να συλλέγονται δεδομένα 
και μετά το πέρας αυτής να αναπαρίστανται γραφικά. Τα στατιστικά στοιχεία 
μπορούν να συλλέγονται ανά κόμβο ή καθολικά.

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν καθολικές μεταβλητές, δηλαδή 
μεταβλητές που αναφέρονται στο σύνολο του δικτύου είναι:
• Απόρριψη δεδομένων; Αναπαριστά το συνολικό μέγεθος πλαισίων που 
απορρίφθηκαν από το στρώμα MAC είτε λόγω υπερχείλισης της προσωρινής 
μνήμης είτε λόγω αποτυχίας των επαναμεταδόσεων έως ότου ξεπεραστεί το όριο 
επαναπροσπαθειών. Μετράται σε bits/sec.
• Καθυστέρηση; Από άκρη σε άκρη καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα όλων των 
πακέτων που ελήφθησαν από το στρώμα MAC και προωθούνται σε υψηλότερα 
στρώματα
• Φορτίο; Συνολικός αριθμός bits/sec που παραλαμβάνονται από το ανώτερο 
στρώμα. Στο φορτίο δε συνυπολογίζονται πλαίσια που έχουν απορριφθεί από το 
στρώμα MAC κατά την άφιξή τους.



• Καθυστέρηση πρόσβασης στο μέσο; Συνολικός χρόνος (σε δευτερόλεπτα) 
παραμονής ενός πλαισίου σε ουρά ανώτερου στρώματος από τη στιγμή άφιξής 
του μέχρι τη στιγμή απομάκρυνσής του για μετάδοση.
• Απόδοση; Συνολικός αριθμός bits σταλμένων σε ανώτερο στρώμα από το 
στρώμα MAC. Τα πλαίσια δεδομένων που λαμβάνονται στο φυσικό στρώμα 
αποστέλλονται σε ανώτερο στρώμα εάν προορίζονται για αυτόν τον σταθμό. 
Μετράται σε bits/sec.

Τα στατιστικά στοιχεία ανά κόμβο αφορούν τα δεδομένα ενός σταθμού και είναι 
περισσότερα σε πλήθος. Κάποια από τα σημαντικότερα είναι τα εξής:
• Χρόνοι οπισθοχώρησης
• Κατάληψη καναλιού (μετρητής NAV)
• Απεσταλμένη κίνηση ελέγχου (περιλαμβάνει πλαίσια επιβεβαίωσης, RTS και 

CTS)
• Ληφθείσα κίνηση ελέγχου (περιλαμβάνει πλαίσια επιβεβαίωσης, RTS και CTS)
• Απεσταλμένη κίνηση δεδομένων
• Ληφθείσα κίνηση δεδομένων
• Προσπάθειες επαναμετάδοσης
• Απορριφθέντα πακέτα δεδομένων (λόγω υπερχείλισης προσωρινής μνήμης του 

ανώτερου στρώματος)



3.6 Σχετικά με τον προσομοιωτή ΟΡΝΕΤ

Κρίθηκε σκόπιμο , να σχολασθεί το πρόγραμμα ΟΡΝΕΤ με το οποίο εκτελέσθηκαν οι 
προσομοιώσεις, ώστε ο μελλοντικός χρήστης του πακέτου, να κατανοήσει τις δυσκολίες που 
πρόκειται να αντιμετωπίσει αλλά και τις δυνατότητες που του παρέχονται. Επίσης , το
ΟΡΝΕΤ από την φύση του, αποτελεί αντικείμενο μελέτης, αφού έχει καθιερωθεί ως το 
καλύτερο εργαλείο προσομοίωσης που προσφέρει αυτή την στιγμή η αγορά. Ακολούθως, 
παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα των πειραμάτων, τόσο για τα βασικά σενάρια, όσο 
για τα σενάρια στα οποία τα δίκτυα έφταναν στα ‘όρια των δυνατοτήτων τους. Το ΟΡΝΕΤ IT 
GURU 9.1 αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο που δίνη την δυνατότητα στον χρήστη να 
καθορίσει να προσημειώσει αλλά και να διεξάγει έρευνα για την απόδοση του δικτύου, υπό 
διαφορετικές συνθήκες ή παραμέτρους. Η έκδοση αυτή όπως προανέφερα έχει κάποιους 
περιορισμούς λόγω του ότι προορίζεται για ακαδημαϊκή χρήση. Οι κυριότεροι, ίσως από 
αυτούς ήταν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη χρήση κάποιων editors όπως το node 
domain και το process domain . έτσι , για παράδειγμα δεν έγινε κάποιος καθορισμός των 
μοντέλων ( network models) στο επίπεδο του node editor, ούτε δημιουργήθηκε κάποιος 
κώδικας σε γλώσσα C που να καθορίζει την λειτουργία των κόμβων με τον process editor . 
αυτό το γεγονός όμως δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία του δικτύου 
γιατί το πρόγραμμα περιείχε ήδη έτοιμους κόμβους (nodes) και συνδέσεις (links) που 
υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία και έτσι έγινε δυνατή η απεικόνιση του δικτύου.

Επίσης ένας άλλος δικαιολογημένος περιορισμός , ήταν ότι το πρόγραμμα επέτρεπε ένα 
συγκεκριμένο αριθμό των γεγονότων (events/sec) , κατά την διάρκεια μιας προσομοίωσης . 
αυτό αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την εξαγωγή συμπερασμάτων, σε 
περιπτώσεις που θέλουμε να παρατηρήσουμε την απόδοση του δικτύου, και έχουμε θέσει 
να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης ένας μεγάλος αριθμός συμβάντων ( 
events). Πάντως , όπως παρατηρήθηκε από τα πειράματα μετά την πάροδο χρόνου 100 
δευτερολέπτων το δίκτυο παρουσίαζε μια σταθερότητα όσον αφορά τα εξαγόμενα στοιχεία. 
Παρά όμως τους όποιους περιορισμούς στην συγκεκριμένη έκδοση, το πρόγραμμα δίνει την 
δυνατότητα στον χρήστη, να δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών δικτύων, από ένα 
μικρό τοπικό δίκτυο (LAN) μέχρι ένα παγκόσμιο δίκτυο ( WAN). Το ΟΡΝΕΤ για να 
πραγματοποιήσει μια προσομοίωση , οδηγείται από τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο 
δίκτυο ( discrete event driven simulation), αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής έχει την δυνατότητα 
να εξετάσει την ανταπόκριση του δικτύου σε πραγματικά γεγονότα (events) ,σε μια ρεαλιστική 
εκδοχή. Με τη βοήθεια αυτού του πακέτου , ο σχεδιαστής μπορεί να πραγματοποιήσει πολλές 
μελέτες ,κάτω από διαφορετικά σενάρια, ώστε να αποφύγει λανθασμένες υλοποιήσεις , οι 
οποίες , μπορεί να κοστίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Επιπρόσθετα , το πρόγραμμα παρέχει ένα μεγάλο αριθμό μοντέλων , τα οποία και 
υποστηρίζουν την πλειοψηφία των πρωτοκόλλων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην 
αγορά. Έτσι είναι δυνατή η μελέτη οποιοσδήποτε σχεδόν υλοποίησης και η εξαγωγή 
συμπερασμάτων, σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι η προτιμότερη σχεδιαστική λύση. 
Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα του προγράμματος είναι το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα 
στο χρήστη μετά το πέρας κάποιου υποτιθέμενου σεναρίου ( what if scenario) , να ελέγξει 
πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του , μελετώντας τα εξαγόμενα στατιστικά στοιχεία και το 
simulation log που παρέχει πληροφορίες και προειδοποιήσεις. Ίσως εδώ εντοπίζεται και το 
μεγαλύτερο πλεονέκτημά του, το οποίο είναι οι λύσεις που προτείνει για την αντιμετώπιση



τυχόν προβλημάτων ή δυσλειτουργιών. Μέσα από αυτές ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτήν 
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Συμπερασματικά , το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει μια 
ευρύτερη αντίληψη των δικτύων και των τεχνολογιών που τα υποστηρίζουν, να κατανοήσει τη 
λειτουργία τους και να αποκτήσει διορατικότητα όσον αφορά την απόδοση του δικτύου , κάτω 
από τις εκάστοτε δοθείσες παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής αισθάνεται σαν να 
υλοποιεί στην πραγματικότητα το δίκτυο ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνει τις γνώσεις του στην 
σχεδίαση δικτύων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΛΟΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΜΕΙΩΤΗ ΟΡΝΕΤ

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το δίκτυο που προσπαθούμε να προσομοιώσουμε αφορά ύπαιθρο και ειδικότερα 
ορεινές δασώδης περιοχές. Στο περιβάλλον αυτό καλούμαστε να αναπτύξουμε δίκτυο 
αισθητήρων προκειμένου να λάβουμε έγκαιρη προειδοποίηση για την έναυση 
πυρκαγιάς. Οι αισθητήρες μεταφέρουν την πληροφορία αυτή με χρήση ασύρματης 
επικοινωνίας σε σταθμούς βάσης κατανεμημένους στο χώρο. Οι σταθμοί βάσης θα 
πρέπει αφενός να καλύπτουν τον χώρο αναφοράς και αφετέρου να συνδέονται σε ένα 
δίκτυο ευρείας περιοχής μέσω του οποίου θα διαχέεται η πληροφορία στα κέντρα 
ελέγχου

4.2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Λόγω της πολυπλοκότητας του μοντέλου που προσπαθούμε να προσομοιώσουμε, 
αναγκαστικά πρέπει να συμβιβαστούμε με κάποιες υποθέσεις και περιορισμούς, που 
αφενός διατηρούν μια σχετική απλότητα στην προγραμματιστική μας δομή και αφετέρου 
μας επιτρέπουν να αφοσιωθούμε στην ουσία του προβλήματος που προσπαθούμε να 
επιλύσουμε. Προσπάθεια μας είναι αυτοί οι περιορισμοί να επηρεάσουν στο ελάχιστο 
δυνατό βαθμό την προσομοίωση.
Για αυτό το λόγο πήραμε τα αποτελέσματα από την πτυχιακή εργασία της ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 
Παναγιώτας, η οποία μελετώντας την επίδραση μεταβολής των περιβαλλοντικών 
συνθηκών την παροχή υπηρεσιών μέσω της ασύρματης ζεύξης κατέληξε στο εξής για 
την ακτίνα κυψέλης:

1. Για ί=2400τηΐτζ κατ ελάχιστο ίση με 1 ΟΟγπ και μέγιστη απόσταση των ΑΡ τα 
100πί.

2. Για ί=900Γηήζ κατ ελάχιστο ίση με 1 50γπ και μέγιστη απόσταση των ΑΡ τα 250πι
3. Για ί=700ΓηΙτζ κατ ελάχιστο ίση με 1 70γπ και μέγιστη απόσταση των ΑΡ τα 350πι.
4. Για ί=240ιπήζ κατ ελάχιστο ίση με 200γπ και μέγιστη απόσταση των ΑΡ τα δΟΟπι.

Υποθέτει όμως ότι για τα παραπάνω όλη η έκταση καλύπτεται πλήρως από 
ισοδύναμες επιφάνειες κυψελών σημείων προσπέλασης. Και με βάση αυτό προκύπτει 
ότι σε κάθε περίπτωση, το δίκτυο σημείων πρόσβασης περιλαμβάνει τόσα σημεία, όσα 
προκύπτουν από την μέγιστη ισοδύναμη επιφάνεια, άρα:

1. Ν=1 ά=100
2. Ν=3 ά=250
3. Ν=4 ά=350
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4. N=16 d=80

Όπου Ν είναι κεραίες/ αισθητήρες και d είναι η μεγίστη απόσταση όπου δηλώνει σε τι 
απόσταση έχω πλήρη κάλυψη υπό πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή στην περίπτωση 
d= 100 για να έχω επικοινωνία θα πρέπει η κάθε κεραία να απέχει από την επόμενη 100 
μέτρα οπότε έχω πλήρη κάλυψη με μία κυψέλη (Ν=1).

Επίσης βάση βιβλιονοαφίας ισχύει το εξής νια κάθε σενάριο :
(1) στα 2,4 GHZ το κανάλι να είναι στα 250Kbps
(2) στα 1000 (900) MHZ το κανάλι να είναι στα 20Kbps
(3) στα 700 MHZ το κανάλι να είναι στα 10Kbps
(4) στα 240 MHZ το κανάλι να είναι στα 5Kbps

Για τα σενάρια μας ισχύουν τα εξής:
Η έκταση που θα καλύπτεται με αισθητήρες είναι 16 km2 (4000πι *4000πι) 

Δημιουρνούμε περιπτώσεις:
Α) Στην απλή περίπτωση(ηοππ3ΐ) παραθέτουμε την κίνηση για αναφορά και σχολιασμό 
(1 πακέτο των 34 bytes κάθε ώρα)
Β) Στην περίπτωση κρίσης^πείε) (1 πακέτο των 103 Bytes κάθε λεπτό για 5-10 λεπτά) 
και με διαφοροποίηση του χρόνου έναρξης του συναγερμού βγάζουμε συμπεράσματα. 
Αυτό σημαίνει πως φτιάχνω διαφορετικά profile για κάθε subnet προκειμένου να 
προσομοιώσουμε την διάδοση της πυρκαγιάς.

Έτσι δημιουρνούμε τα εξής σενάρια νια κάθε μία συγνότητα:

Α) όλοι οι αισθητήρες μόνο normal (μέγιστη απόσταση )
Β) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (μέγιστη απόσταση )
C) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση )
C1) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση ) + double link
D) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση ) + sensors on fire
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4.3 Υλοποίηση Δικτύου στο ΟΡΝΕΤ 

4.3.1 Δημιουργία project

Η εκκίνηση του ΟΡΝΕΤ γίνεται από την διαδρομή:

Start -> Programs ->ΟΡΝΕΤ IT Guru Academic Edition ->OPNET IT Guru Academic 
Edition
Οπότε εμφανίζεται το αρχικό παράθυρο (εικ 1):

Εικ.4,1 Αρχικό παράθυρο ΟΡΝΕΤ

FT Guru Academic Edition 9,

File Edit License Windows Help

ΟΡΝΕΤ

Για την δημιουργία ενός νέου project επιλέγουμε το μενού File στη συνέχεια New και 
από την παλέτα που εμφανίζεται πατάμε project όπως απεικονίζεται παρακάτω και 
πατάμε ok.

Εικ 4, 2: Παράθυρο για τη δημιουργία project



Στη συνέχεια δίνουμε όνομα στο project name και στο αντίστοιχο σενάριο. Ένα project 
μπορεί να περιλαμβάνει πολλά σενάρια.

Q  Enter Name

Project Name: s E E i

Scenario Name: scenario 1

Cancel OK

■sJE ik 4,3: Παράθυρο που ορίζουμε όνομα στο project και το
σενάριο.

Πατάμε ok και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου εμείς επιλέγουμε create 
empty senario και πατάμε next.

σεναρίου
Παράθυρο για τη δημιουργία

Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε campus και πατάμε next

C Startup Wizard: Choose Network ScaleJ

loricate the type of network you will be modeling, j Network Scale

Worid 
Enterprise

Office
Logical
Choose From Maps

f>7 jjse  Metre U n is

~3

Next

— J Eik 4,5 Παράθυρο επιλογήε είδους σεναρίου



Στο παράθυρο που εμφανίζεται ρυθμίζουμε την απόσταση , όπου στο σενάριο μας θα 
είναι 4000m *4000m και πατάμε next.

Εικ4,6 παράθυρο επιλογής απόστασης

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε τη δίκτυο θέλουμε και πατάμε next.

Q  Startup Wizard: Select Technologies

Seied the technologies you wil use r  your 
network.

j Model Family Indude’  ±
f i l l  <wl IW
sdr No

•P No

SmJnt_Model_Ust No
token jin g No

transport No
utilities No

VLANs No
i B B S U B f l B U l i  V «

wireless Jan_adv No

xDSL_toolk* No

a i t  1 feck 1 Net

Εικ 4,7 παράθυρο επιλογής πρότυπου δικτύου



Στη συνέχεια δημιουργούμε το δίκτυο :

Τα μοντέλα δικτύων δημιουργούνται στον Project Editor με την χρησιμοποίηση κόμβων 
(nodes) και συνδέσεων (links) από την παλέτα αντικειμένων (Object Palette).

επιφάνειας εργασίας ΟΡΝΕΤ- παράθυρο εμφάνισης παλέτας αντικειμένων
Εικ4,6 παράθυρά

• Ο Κόμβος αντιπροσωπεύει μια πραγματική συσκευή η οποία μπορεί να διαβιβάσει και 
να λάβει τις πληροφορίες.
• Η Σύνδεση είναι ένα μέσο επικοινωνίας που συνδέει τους κόμβους μεταξύ τους. Οι 
συνδέσεις μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μεταλλικά καλώδια ή καλώδια οπτικής ίνας.

Επιλέγοντας τους κατάλληλους κόμβους από την παλέτα δημιουργούμε το δίκτυο 
μας.Επίσης για να καθορίσουμε το είδος των υπηρεσιών που θα εξυπηρετεί το δίκτυο 
Εισάγουμε τα αντικείμενα ΑρρίίοθΙίοη Οοηίίρ και ΡΓοίίΙβ Οοηίίρ στον χώρο εργασίας.



Εικ4,8 παράθυρο
επιφάνειας εργασίας- εισαγωγή αντικειμένων από την παλέτα. Συγκεκριμένα εδώ απεικονίζονται ένα 
subnet, ένα Access Point και τα αντικείμενα ApplicationConfig και Profile Config

Για να επεξεργαστούμε το subnet πατάμε διπλό κλικ με το ποντική:

Εικ4,9 παράθυρο εμφάνισης εντός του Subnet

Απεικονίζει την περίπτωση όπου Ν=1 , με d= 100,



Για να ρυθμίσουμε το ΑΡ : Το επιλέγουμε κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε edit
attributes^iK 4,10).

Εικ 4,10 Παράθυρο ρύθμισης ΑΡ

Εν συνεχεία πατάμε στο WLAN Parameters (εικ. 4,11 )και κάνουμε τις ρυθμίσεις μας:

Εικ 4,11 Παράθυρο ρύθμισης ΑΡ



Και εν συνεχεία πατάμε στο WLAN Parameters και κάνουμε τις ρυθμίσεις μας

Για να ρυθμίσουμε το Node(sensor): Το επιλέγουμε κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε
edit attributes

Εικ 4,12 Παράθυρο ρύθμισης Sensor

Για να ρυθμίσουμε το Profile config : Το επιλέγουμε κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε 
edit attributes και κάνουμε τις ρυθμίσεις μας. Εδώ φαίνονται τα profile (crisis και Normal) 
που έχουμε ορίσει :

Εικ 4,13 Παράθυρο ρύθμισης
Profile config.



Για να ρυθμίσουμε το Application config : Το επιλέγουμε κάνουμε δεξί κλικ και 
επιλέγουμε edit attributes και κάνουμε τις ρυθμίσεις μας. Στη συνέχεια κάνουμε 
ρυθμίσεις στο application definition επιλέγοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες που θέλουμε

Εικ 4,14 Παράθυρο ρύθμισης Application
config.

Στην περίπτωση μας ρυθμίζουμε την υπηρεσία em ail:

Α) Στην απλή περίπτωση(ηοπη3ΐ) παραθέτουμε την κίνηση για αναφορά και 
σχολιασμό (1 πακέτο των 34 bytes κάθε ώρα)

Q  (Email) Table

.Attribute I V a lu e ▲

S e n d  Interarrival T im e  (s e c o n d s ) exp o n en tia l {3 € 0 0 )

S e n d  G ro u p  S ize co n sta n t (1)

R e c e iv e  Interarrival T im e  (s e c o n d s ) N o n e

R e c e iv e  G ro u p  S ize N o n e

E -M a il S ize (b ytes) co n s ta n t (3 4 )

Sym bolic S e rv e r  N a m e Email S erver

T y p e  o f S e rv ic e Best Effort fö]

|  E ro m o te  | C a n c e l O K

email στην περίπτωση normal
Εικ 4,15 Παράθυρο ρύθμισης υπηρεσίας



Β) Στην περίπτωση κρίσης^τίείβ) (1 πακέτο των 103 Bytes κάθε λεπτό για 5-10 λεπτά) 
και με διαφοροποίηση του χρόνου έναρξης του συναγερμού βγάζουμε συμπεράσματα.

Ε3 (Email} Table

Promote

mm θ

| Attribute Value ▲

Send Interarrival Time Seconds) exponential (300)
:Send Group Size exponential (5)
Receive interarrival Time (seconds) None
Receive Group Size None
E-Mail Size (bytes) constant (103)
Symbolic Server Name Email Server
Type of Service Best Effort (0) 5

Cancel OK

Εικ 4,16 Παράθυρο ρύθμισης
υπηρεσίας email στην περίπτωση crisis.

Επιλογή στατιστικών

Για την εμφάνιση των στατιστικών στο τέλος των πειραμάτων πατάω δεξί κλικ στον 
χώρο εργασίας και επιλέγω Choose Individual Statistics:

É.
Ε Κ

LJ

ACE 
BGP 
Bridge 
Cache
Custom Application 

+ Ï M  DB Entry 
DB Query 
EIGRP 
Email 
Ethernet 
Ftp 
HTTP 
H3RP

+HJB ip

OSPF 
Print

+ H Ä  Remote Login 
RIP 
R SVP 

+ } i j | |  SIP 
4JIÉ TCP

UMTS GTP
__ Video Conferencing

VLAN 
f H Ü  Voice 
± M 1  VPN

Wireless LAN 
Node Statistics 
Link Statistics

■ liT
Cancel QK

Εικ 4,16 Παράθυρο επιλογής στατιστικών



Προσομοίωση

Για να εκκινήσω την προσομοίωση επιλέγω από τη μπάρα εργαλείων Simulation -> 
Configure Discrete Event Simulation.. .τότε εμφανίζεται το κάτωθι παράθυρο

Ε ικ  4 , 1 5  Π α ρ ά θ υ ρ ο  ε π ιλ ο γ ή ς

και πατάμε το κουμπί Run.

ρ υ θ μ ίσ ε ω ν  γ ια  τ η ν  έ ν α ρ ξ η  τ η ς  π ρ ο σ ο μ ο ίω σ η ς

Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Τα αποτελέσματα προσομοίωσης μπορούμε να τα δούμε γραφικά επιλέγοντας από τη 
μπάρα εργαλείων την επιλογή Results -> View Results.



4.3.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Έπειτα από τα ανωτέρω δημιουργήσαμε τα κάτωθι σενάρια βήμα βήμα.

Ι.Για ί=240πι!τζ κατ ελάγιστο ίση υε 200πι και υένιστη απόσταση των ΑΡ τα 800πι.

Α )

Περιεχόμενο των 4 subnets κατ' αντιστοίχηση.

Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: Α) όλοι οι αισθητήρες μόνο normal 
(μεγίστη απόσταση ) και Β) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (μέγιστη απόσταση ). 
Έχουμε δημιουργήσει τέσσερα Subnet όπου το κάθε ένα περιέχει εννέα sensors , ένα 
Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m.

Β)
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: C) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) και C1) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση ) 
+ double link . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε 
δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το κάθε ένα περιέχει από 25 
sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 
4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: D) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) + sensors on fire . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα 
Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το 
κάθε ένα περιέχει από 25 sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά 
καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την 
κατάσταση πυρκαγιά όπου απεικονίζεται με τον κόκκινο κύκλο.



2.Για f=700mhz κατ ελάχιστο ίση με 170m και μέγιστη απόσταση των ΑΡ τα 350m 

A)

>

Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: Α) όλοι οι αισθητήρες μόνο normal 
(μέγιστη απόσταση ) και Β) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (μέγιστη απόσταση ). 
Έχουμε δημιουργήσει τέσσερα Subnet όπου το κάθε ένα περιέχει εννέα sensors , ένα 
Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: C) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) και C1) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση ) 
+ double link . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε



δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το κάθε ένα περιέχει από 9 
sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 
4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: D) όλοι οι αισθητήρες noimal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) + sensors on fire . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα 
Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το 
κάθε ένα περιέχει από 9 sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά 
καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την 
κατάσταση πυρκαγιά όπου απεικονίζεται με τον κόκκινο κύκλο

3. Για f=900mhz κατ ελάχιστο ίση με 150m και μέγιστη απόσταση των ΑΡ τα 250m



3«Π»ί·7*·β»

Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: Α) όλοι οι αισθητήρες μόνο nomial 
(μέγιστη απόσταση ) και Β) όλοι οι αισθητήρες noimal + crisis (μεγίστη απόσταση ). 
Έχουμε δημιουργήσει τέσσερα Subnet όπου το κάθε ένα περιέχει εννέα sensors , ένα 
Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: C) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) και C1) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση ) 
+ double link . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε 
δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το κάθε ένα περιέχει από 16 
sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 
4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: D) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) + sensors on fire . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα 
Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το 
κάθε ένα περιέχει από 16 sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά 
καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την 
κατάσταση πυρκαγιά όπου απεικονίζεται με τον κόκκινο κύκλο



4.Για ί=2400τηΜζ κατ ελάχιστο ίση με 100ητ και μεγίστη απόσταση των ΑΡ τα 1 ΟΟπγί. 
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: Α) όλοι οι αισθητήρες μόνο normal 
(μεγίστη απόσταση ) και Β) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (μέγιστη απόσταση ). 
Έχουμε δημιουργήσει τέσσερα Subnet Μέσα σε αυτά έχουμε δημιουργήσει άλλα 
τέσσερα subnet στο καθένα όπου το κάθε ένα περιέχει από 25 sensors , ένα Access 
Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: C) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) και C1) όλοι οι αισθητήρες normal + crisis (ελάχιστη απόσταση ) 
+ double link . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε 
δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το κάθε ένα περιέχει από 16 
sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά καλύπτουν την έκταση μας 
4000m*4000m.
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Εδώ απεικονίζονται τα σενάρια όπου ισχύει: D) όλοι οι αισθητήρες nomial + crisis 
(ελάχιστη απόσταση ) + sensors on fire . Έχουμε δημιουργήσει αρχικά τέσσερα 
Subnet. Μέσα σε αυτά έχουμε δημιουργήσει άλλα τέσσερα subnet στο καθένα όπου το 
κάθε ένα περιέχει από 16 sensors , ένα Access Point και ένα switch. Συνολικά 
καλύπτουν την έκταση μας 4000m*4000m. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την 
κατάσταση πυρκαγιά όπου απεικονίζεται με τον κόκκινο κύκλο. Συγκεκριμένα θα 
υπάρχει μια ζώνη καμένη και μία ζώνη άκαυτη όπου συνεπάγεται ότι οι συναγερμοί των 
αισθητήρων θα μεταδίδονται αργά στο σημείο της πυρκαγιάς και γρηγορότερα στο 
άκαυτο κομμάτι μιας και το σήμα στο φυσικό μέσο φτάνει χωρίς το χρονικό κόστος της 
ενδιάμεσης αναμετάδοσης



4.4 Επισκόπηση σεναρίου πυρκαγιάς

Συγκεκριμένα όπως περιγράψαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια δημιουργούμε ένα 
δίκτυο από αναλώσιμους αισθητήρες πυρκαγιάς οι οποίοι τοποθετούνται κυρίως πάνω σε 
δέντρα. Κάθε τέτοιος αισθητήρας διαθέτει ηλεκτρονικό θερμόμετρο, μονάδα ασύρματης 
επικοινωνίας, καθώς και μικροϋπολογιστή. Ο κάθε αισθητήρας σε καθοριζόμενα χρονικά 
διαστήματα θα μεταδίδει στο περιβάλλον του ένα μήνυμα κατάστασης, το οποίο 
μεταφέρεται μέσω των άλλων αισθητήρων σε κεντρικούς κόμβους που με τη σειρά τους 
διαβιβάζουν την κατάσταση ολόκληρου του δικτύου στο κεντρικό κόμβο του 
συστήματος. Έτσι, είναι γνωστή σε πραγματικό χρόνο η κατανομή της θερμοκρασίας 
στο δάσος.

Άρα στην περίπτωση πυρκαγιάς ο αισθητήρας θα καταστραφεί έχοντας πρώτα 
αποστείλει κωδικοποιημένο μήνυμα το οποίο τελικά φτάνει στον κεντρικό κόμβο του 
συστήματος. Κατόπιν το δίκτυο αναδιοργανώνεται αυτόματα ώστε και πάλι όλα τα 
μηνύματα να φτάνουν στον παραλήπτη τους μέσω του ενεργού τοπικού κόμβου 
ελέγχου. Στο κάτωθι σχήμα φαίνεται ο κύκλος ζωής του αισθητήρα.



Έτσι, ακόμη και αν καταστρέφονται αισθητήρες, η πληροφορία φτάνει στον κεντρικό 
κόμβο του συστήματος μέσω εναλλακτικών δρόμων. Αν καταστραφεί ο ενεργός τοπικός 
κόμβος ελέγχου, αναλαμβάνει αυτόματα ένας άλλος, όπως φαίνεται στο κάτωθι σχήμα.
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Σχήμα: Δρομολόγηση μέσω εναλλακτικών διαδρομών.(27)



Στον κάτωθι πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για την 
περίπτωση της πυρκαγιάς.

Παρατηρείται ότι στη ζώνη που είναι άκαυτη οι συναγερμοί των αισθητήρων θα 
διαδίδονται στο δίκτυο γρήγορα μιας και δεν θα υπάρχει ενδιάμεση αναμετάδοση και 
αργά στο κομμάτι που καίγετε. Η εξέλιξη της κατάστασης από κανονική σε κρίση 
οδήγησαν το σύστημα σε υψηλότερη παραγωγή της κυκλοφορίας και ως αποτέλεσμα 
ήταν να αυξηθεί η καθυστέρηση

Frequency 240 MHz 700 MHz 900 MHz 2400 MHz

Bandwidth 5 Kbps 10 Kbps 20 Kbps 250 Kbps

Radius 440 m 340 m 320 m 250 m

Sensor population 81 144 156 256

Normal scenario traffic 150 bps 300 bps 310 bps 554 bps

On fire trend 0.065
bps/sec 0.12 bps/sec 0.125

bps/sec
0.2 bps/sec

service delay 1.5 sec 0.075 sec 0.07 sec 0.028 sec

Wireless Channel

2400_normal 
—— 2400_onfire
.....  900_normal
-----900_onfire

700_normal
700_onfire

-----240_normal
-----240_onfire
-----2400
-----900
-----700
-----240

Απεικόνιση: Σενάριο πυρκαγιάς (bold lines) ξεκινά κατά το χρόνο 3600, κανονικό 
σενάριο (thin lines), εφαρμόζεται από πριν.
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ΚΕΦΑΛΕΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε αυτή την εργασία μελετήσαμε κάποια γενικά στοιχεία για τον σχεδίασμά ενός 
ασύρματου δικτύου αισθητήρων (Wireless Sensor Network-WSN) και την χρήση του 
στην έγκαιρη ανίχνευσης πυρκαγιάς . Μελετήσαμε επίσης τις ασύρματες τεχνολογίες « 
Zigbee/ 802.11/ GSM και τη Bluetooth ως αναφορά με σκοπό τον προγραμματισμό μιας 
βιώσιμης εφαρμογής περιβαλλοντικού ελέγχου σε δασικές εκτάσεις και 
χρησιμοποιήσαμε τον προσομοιωτή ΟΡΝΕΤ για την ανάπτυξη του δικτύου μας. Μετά 
από τη μελέτη που έγινε καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

Λόγω της φύσης τους τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχουν πολλά προβλήματα και 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα από αυτά και ίσως το σημαντικότερο 
από όλα είναι το ζήτημα της ενέργειας. Οι αισθητήρες θα πρέπει να «εργάζονται» 
διαρκώς για μήνες και συγκεκριμένα τουλάχιστον γύρω στους πέντε μήνες (καθώς τόση 
είναι και η περίοδος υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς).Λόγω της φύσης τους και της 
δουλείας για την οποία είναι σχεδιασμένοι, δεν μπορούν να έχουν μεγάλες ποσότητες 
αποθηκευμένης ενέργειας αφού οι αισθητήρες παίρνουν ενέργεια από μη- 
επαναφορτιζόμενες πηγές (μπαταρίες). Έτσι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο 
πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε όσο το δυνατό περισσότερη ενέργεια μέσα από τις 
εφαρμογές που αναπτύσσουμε. Επίσης τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι ευάλωτα 
σε “θανάτους” κόμβων τους, συχνά από εξάντληση των αποθεμάτων ενέργειας ή άλλων 
περιβαλλοντικών αλλαγών που μπορούν να τα επηρεάσουν. Έτσι οι εφαρμογές πρέπει 
να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αλλαγή στην τοπολογία του 
δικτύου και να μπορούν δυναμικά να διαχειρίζονται τις απώλειες χωρίς μεγάλα 
προβλήματα.

Αμέσως επόμενοι σημαντικοί παράγοντες μετά τον χρόνο ζωής είναι η κάλυψη και η 
επεκτασιμότητα. Ο αριθμός των αισθητήρων που μπορούν να αναπτυχθούν σε μία 
περιοχή, για την μελέτη ενός φαινομένου, μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες έως 
μερικές χιλιάδες, ενώ, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί που να 
επιτρέπουν την προσθήκη νέων κόμβων χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του 
δικτύου . Όπως είναι προφανές, είναι σημαντικό για τον τελικό χρήστη να μπορεί να 
αναπτύξει δίκτυα τα οποία καλύπτουν μια ευρεία περιοχή παρατήρησης.

Επίσης σημαντικό παράγοντα αποτελεί και το κόστος. Επειδή τα δίκτυα αισθητήρων 
αποτελούνται από πολλούς κόμβους, το κόστος έκαστου κόμβου παίζει σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση του συνολικού κόστους του δικτύου. Έτσι, επιδιώκεται το κόστος του 
κάθε κόμβου να είναι χαμηλό, ώστε το συνολικό κόστος του δικτύου να είναι 
χαμηλότερο από το κόστος ενός, αντιστοίχων δυνατοτήτων, συμβατικού δικτύου. 
Γενικότερα, το κόστος ενός αισθητήρα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από #2€ #για να 
είναι εφικτή η υλοποίηση ενός δικτύου με πολύ μεγάλο αριθμό κόμβων. Εάν τώρα



σκεφτούμε ότι μέσα σε ένα κόμβο υπάρχει μονάδα ανίχνευσης, CPU για επεξεργασία 
δεδομένων, πομποδέκτης τότε η ιδέα της υλοποίησης ενός κόμβου, όπου το τελικό 
κόστος παραγωγής του θα είναι χαμηλό, είναι μία μεγάλη πρόκληση.

Επιπρόσθετα σημείο αναφοράς αποτελεί και η περίπτωση που θα έχουμε πυρκαγιά. 
Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μεγιστοποίηση συχνότητας εκπομπής μηνυμάτων, 
καταστροφή αισθητήρων από τη φωτιά και ενεργοποίηση εναλλακτικών κόμβων 
ελέγχου. Συγκεκριμένα θα υπάρχει μια ζώνη καμένη και μία ζώνη άκαυτη όπου 
συνεπάγεται ότι οι συναγερμοί των αισθητήρων θα μεταδίδονται αργά στο σημείο της 
πυρκαγιάς και γρηγορότερα στο άκαυτο κομμάτι μιας και το σήμα στο φυσικό μέσο 
φτάνει χωρίς το χρονικό κόστος της ενδιάμεσης αναμετάδοσης.

Τέλος σημαντικό παράγοντα στο δίκτυο μας έχουν επίσης και η μορφολογία του 
εδάφους, η βλάστηση και οι κλιματολογικές συνθήκες . Η βλάστηση (η πυκνότητα των 
δένδρων και το φύλλωμα αυτών) μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αποσβέσεις στο σήμα 
που φτάνει στην κεραία του δέκτη. Αυτό εξαρτάται από την τοπολογία της περιοχής 
στην οποία βρίσκεται η κυψέλη. Η εκτίμηση εδώ της απόσβεσης είναι αρκετά δύσκολη 
διότι τα φύλλα κινούνται με την επίδραση του αέρα και έτσι το επίπεδο ισχύος του 
σήματος μεταβάλλεται. Οι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά ένα 
ασύρματο τηλεπικοινωνιακό σύστημα κατά τη διάδοση ενός σήματος. Η βροχή, ο 
άνεμος αλλά και οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις σε οποιαδήποτε περιοχή και σε 
οποιοδήποτε χρόνο μπορούν να καταστήσουν μία επικοινωνιακή ζεύξη εκτός 
λειτουργίας για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ δύο 
απομακρυσμένων σημείων να μην είναι πλέον εφικτή. Τέλος το ασύρματο δίκτυο 
καλούμαστε να το αναπτύξουμε σε δασώδεις περιοχές όπου η μορφολογία του 
εδάφους(απόκρημνα μέρη, λόφοι, πέτρες κ.λπ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 
αξιοπιστία του δικτύου, θα πρέπει να γίνει μια καλή μελέτη όσο αφορά την τοπολογία 
στον χώρο της εφαρμογής καθώς και κατάλληλης συσκευής για τον κάθε κόμβο ώστε 
να μην καταστραφεί από εξωτερικούς παράγοντες.



5.1 Μελλοντική Εργασία

Ασφαλώς, η επιτυχία της διπλωματικής αυτής εργασίας, δεν συνεπάγει και σίγουρα δε 
διασφαλίζει ότι το σύστημα μπορεί να τύχει των οποιοδήποτε αλλαγών και βελτιώσεων. 
Αφενός αποδείχθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση στο πρόβλημα καθώς 
αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα περισσότερης ερευνητικής μελέτης και 
κυρίως στο επίπεδο του ασύρματου δικτύου αισθητήρων με στόχο πάντα τη βελτίωση 
της απόδοσης του συνολικού συστήματος και την εφικτή εφαρμογή του σε τέτοιου 
είδους περιβάλλοντα.

Στην εργασία αυτή, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες και κάποιες πρακτικές που δεν 
ενσωματώθηκαν στην ανάπτυξη του συστήματος και που χρήζουν έρευνας από 
μελλοντικούς πιθανούς συνεχιστές του έργου που ξεκινήσαμε. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα 
στην εργασία αυτή, αναγκαστήκαμε να δεχτούμε κάποιες υποθέσεις και περιορισμούς 
όσον αφορά κυρίως το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Αυτές οι υποθέσεις και 
περιορισμοί ενδείκνυται στο μέλλον να εξαλειφθούν ώστε να προσομοιωθεί το μοντέλο 
μας κάτω από εντελώς ρεαλιστικές συνθήκες περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα.



Λ ε ξ ικ ό  Τ ε χ ν ικ ώ ν  Ο ρ ώ ν  -  Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ ίε ς

-ΑΔΑ_________________________________ Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

-Acknowledgement (ACK) Επιβεβαίωση Ορθής Λήψης

-Ad hoc network Μη δομημένο, αδόμητο δίκτυο

-Carrier Sense Multiple Access (CSMA) Πολλαπλή Πρόσβαση με Επαίσθηση Φέροντος

-Channel utilization Χρησιμοποίηση Καναλιού

-Clear Channel Assessment (CCA) Μηχανισμός Αξιολόγησης Καθαρού Καναλιού

-Energy Consumption Κατανάλωση Ενέργειας

-Full Function Device (FFD) Πλήρης Λειτουργικότητα Συσκευής

-Latency Καθυστέρηση

-Line of sight (LOS) Οπτική επαφή

-Low Power Listening (LPL) Ακρόαση Χαμηλής Ισχύος

-Low Rate Χαμηλού Ρυθμού Μετάδοσης

-Medium Access Control (MAC) 
Multicast

Έλεγχος Προσπέλασης Μέσου 
Πολυδιανομή

-Multihop Communication Επικοινωνία μέσω πολλαπλών αλμάτων

-Quality of Service (QoS) Ποιότητα Υπηρεσίας

-Packet Delivery Ποσοστό Επιτυχών Αποστολών Πακέτων

-Personal Area Network (PAN) Δίκτυο Προσωπικής Περιοχής

-Physical Layer (PF1Y) Φυσικό Επίπεδο

-Reduced Function Device (RFD) Μειωμένης Λειτουργικότητα Συσκευή

-Single-hop Communication Επικοινωνία ενός άλματος

-Sink node Κόμβος Συλλέκτης

-Star Topology Τοπολογία Αστέρα

-Throughput Ρυθμαπόδοση

-Unicast Μονοεκπομπή

-Wireless Personal Area Networks (WPAN) Ασύρματα Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής
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-Wireless Sensor Networks (WSNs) Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
-Reduced instruction set computing(RISC) Υπολογιστής περιορισμένου συνόλου εντολών
-Universal Serial Bus (USB) Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος

-Wireless Application Protocol (WAP) Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών

-Wired Equivalent Privacy (WEP) Ασύρματη Μετάδοση Ασφαλείας

-European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών

-Frequency-hopping spread spectrum (FHSS) Διασπορά φάσματος με εναλλαγή συχνοτήτων

-Industrial scientific and medical (ISM) Ζώνες συχνοτήτων-βιομηχανική επιστιμονική ιατρική

-Direct-sequence spread spectrum (DSSS) Διασπορά φάσματος με ά(.ιεση ακολουθία

-Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE)

Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών

-Bandwith Εύρος ζώνης, φασματικό εύρος

- Bit Error Rate -  BER Ο λόγος των σφαλμάτων προς το συνολικό αριθμό των bit

-Global system for mobile communication (GSM) Παγκόσμιο σύστημα κινητών Επικοινωνιών
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