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Σα Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (ΑΓΑ) απνηεινχλ έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ηνκέα. Έλα Αζχξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ (ΑΓΑ) 

είλαη έλα ζχλνιν απφ δηαζθνξπηζκέλνπο απηφλνκνπο αηζζεηήξεο πνπ 

έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε θπζηθψλ ή 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα βάζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πεδίσλ   ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο ζεκαληηθνχο 

ηνκείο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζην ζεσξεηηθφ κέξνο κειεηάεη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθήο 

θαη αζθαιείαο θαη ζην εηδηθφ εζηηάδεη ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο κε 

κεγάιε έμαξζε ζην δηαδίθηπν. Λφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο πιαηθφξκαο ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ θαη ηελ πνιχ κεγάιε ρξήζε ηνπο παξαηεξείηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ηθαλψλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

Σν δηαδίθηπν απνηειεί κηα πνιχ κεγάιε θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο δηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σν δηαδίθηπν έρεη παγηψζεη θαη αιιάμεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ θαζψο επίζεο εληάζζεη θαη πιαηθφξκεο νη νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε εηεξνγελή ζπζηήκαηα θαη 

δίθηπα. Πιένλ ζην δηαδίθηπν εληάζζνληαη θαη πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ρξήζε εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ζ αξρηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ. Με ηελ 

εμέιημε ηνπ ελζσκαηψζεθαλ θαη άιινη ηχπνη δηθηχσλ φπσο ηα ζηαζεξά θαη θηλεηά 

ηειεθσληθά δίθηπα θιπ. ηηο κέξεο καο ην δηαδίθηπν ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη κε ηελ 

ηαπηφρξνλε εμέιημε θαη ησλ ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγηψλ πνπ έρεη. ην κέιινλ, ην 

δηαδίθηπν ζα εμειηρζεί ζηνλ γλσζηφ φξν Γηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ κε ηελ πξνζζήθε 

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

Με ηελ ελζσκάησζή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην δηαδίθηπν ν βαζηθφο ηνκέαο 

είλαη ηα αζχξκαηα δίθηπα νπνηαδήπνηε πιαηθφξκαο. Δλλνηνινγηθά ην αζχξκαην ηνπηθφ 

δίθηπν νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ αλάκεζα 

ζε ζηαζεξνχο ή θηλεηνχο ρξήζηεο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε θαη  ε 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

Σα ζεκεξηλά αζχξκαηα δίθηπα εμειίζζνληαη ζπλερψο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηα νπνία 

εληάζζνληαη θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα ζε ηαρχηεηεο πνπ 

μεπεξλνχλ ηα ελζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα. Σν ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ 

ζπλερνκέλε θαη ξαγδαία εμέιημε ηνπο είλαη φηη πιένλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

εληάζζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θπξίσο ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξνζθέξνληαο λέεο ππεξεζίεο θαη λέα θαηλνηφκα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εηδηθά κε ηελ 

ρξήζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ πνπ πξαγκαηεπφκαζηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία. Ζ αγνξά παξέρεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ απφ ζπζθεπέο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα, ρακειφ θφζηνο, ηθαλνπνηεηηθή 
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ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ επηηξέπνληάο ζηελ πξφζβαζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε αμηφπηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Σα πξνζεγγίδεη 

ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην σο πξνο ηελ βαζηθή αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηνπο θαη εζηηάδεη 

θπξίσο ζηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζσζηήο 

ζρεδίαζεο ησλ δηθηπψλ ε νπνία απνηειεί κηα ζεκαληηθή αιιά θαη δχζθνιε δηαδηθαζία ε 

νπνία παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρνπλ. 

_______________________________________________________________ 

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηνκέα έξεπλαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

2.1. Αλαθνξά ζην πξόβιεκα 

 
ηελ ζεκεξηλή επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο κηα βαζηθή εθαξκνγή είλαη ηα αζχξκαηα 

δίθηπα θαη εηδηθά ηα πην εμειηγκέλα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ησλ 

δηθηχσλ εηδηθά ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρνπλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξηβάιινλ. 

 
Ο βαζηθφο ζηφρνο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηαλεκεκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νηθνλνκηθή ελεξγεηαθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ βησζηκφηεηά ηνπ δηθηχνπ. Ο ηειηθφο ζηφρνο ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

αηζζεηήξσλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ. 

 

Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ησλ δηθηπψλ απνηειεί κηα πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδεη 

πνιιά πξνβιήκαηα. Λχζε ζε απηφ ην ζέκα δίλεηαη απφ ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

δηθηπψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εηθνληθά δηάθνξα ζελάξηα ζρεδίσλ 

δηθηπψλ κε παξακέηξνπο θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 
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ζπγθξηηηθψλ αλαθνξψλ θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ ζσζηνχ δηθηχνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία πξαγκαηεχεηαη θαη θάλεη έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δειαδή ηελ 

πξνζνκνίσζε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. 

 
 
 

2.2. Ση ζα θάλεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

 
Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο επηηξέπνπλ ηελ εηθνληθή δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη ηελ 

παξαγσγή αλαθνξψλ κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπζηήκαηα απνθάζεσλ. Με ηελ 

ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο 

κνξθέο δηθηχσλ θαη βάζε θξηηήξησλ θαη ζπγθξίζεσλ λα επηιερζεί ην θαηάιιειν. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ζε 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζε ηερληθφ θάλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ινγηζκηθψλ δπλακηθήο 

πξνζνκνίσζεο αζχξκαησλ δηθηπψλ αηζζεηήξσλ παξέρνληαο παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο πνπ αλαιχνληαη είλαη: “J-Sim“, “Mannasim“, “NS-3“, 

“OMNeT++“, “SensorSim“, “SQualnet Si“ θαη “SSFNet“. 

 
 
 

2.3. Ση κεζνδνινγίεο ζα αθνινπζήζεη 
 

Ζ βαζηθή κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε αλάιπζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

παξαδείγκαηα. Απφ ηα επηά ινγηζκηθά πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζα γίλεη ε επηινγή ησλ πην 

ζεκαληηθψλ θαη ζα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπο ζε βαζηθά ζέκαηα πξνζνκνίσζεο σο 

πξνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ δηθηχνπ. 

 
 
 

2.4. Πνηα ζα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

 
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ινγηζκηθψλ 

δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο αζχξκαησλ δηθηπψλ αηζζεηήξσλ. Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

πνπ αλαιχνληαη είλαη: “J-Sim“, “Mannasim“, “NS-3“, “OMNeT++“, “SensorSim“, “SQualnet 

Si“ θαη “SSFNet“. 
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Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο βνεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζσζηήο ζρεδίαζεο ησλ 

δηθηπψλ ε νπνία απνηειεί κηα πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδεη πνιιά 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρνπλ. Γεκηνπξγψληαο εηθνληθά ζελάξηα 

ζρεδίσλ δηθηπψλ κε παξακέηξνπο θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία γίλεηαη ε δεκηνπξγία ζπγθξηηηθψλ 

αλαθνξψλ θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ ζσζηνχ δηθηχνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, αλαιχεη θαη ζπγθξίλεη ηα ινγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο. Οη ζπγθξίζεηο γίλνληαη πάλσ ζε βαζηθά ζέκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη 

ζρεδίαζεο δηθηχσλ. Ζ ηειηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ ινγηζκηθψλ 

πξνζνκνίσζεο γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ, ηη πιενλεθηήκαηα έρνπλ θαη ζε 

πνηα ζέκαηα πξέπεη λα εζηηάδνπλ νη ζρεδηαζηέο θαη ηέινο ηελ αλάδεημε ησλ πην πνηνηηθψλ 

ζπγθξίζηκσλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζήο ζε επίπεδν θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ. 

 
 
 

2.5. Γνκή έξεπλαο 

 
Ζ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη εηδηθφ κέξνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ δέθα ηξία θεθάιαηα. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

θεθάιαηα(3-6) ελψ ην εηδηθφ πέληε(7-11). Πην αλαιπηηθά: 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 01 
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ αζπξκάησλ δηθηπψλ  

αηζζεηήξσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 02 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε επηζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. Δζηηάδεη ζηελ 

αλαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο, ηη ζα θάλεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηη κεζνδνινγίεο ζα 

αθνινπζήζεη, πνηα ζα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο έξεπλαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 03 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Αλαιχνληαη 

ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζρεδηαζκφο, ραξαθηεξηζηηθά, 

ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ζρεδηαζκνχ,  πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα 

θιπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 04 



8 
 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ. Αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγίεο ζε Φπζηθφ Δπίπεδν, Δπίπεδν Εεχμεο Γεδνκέλσλ, 

Δπίπεδν Γηθηχνπ, Δπίπεδν Μεηαθνξάο θαη  Δπίπεδν Δθαξκνγήο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 05 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. πγθεθξηκέλα ζε ηνκείο φπσο είλαη νη Δκπνξηθέο Δθαξκνγέο, 

Οηθηαθέο Δθαξκνγέο, Δθαξκνγέο Τγείαο, Πεξηβαιινληνινγηθέο Δθαξκνγέο θαη  

ηξαηησηηθέο Δθαξκνγέο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 06 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ. 

Αλαιχνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πξφζβαζεο, WEP (Wired Equivalent 

Privacy) θαη WPA (Wi-Fi Protected Access) θαη  WPA 2 (Wi-Fi Protected Access version 

2). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 07 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο πξνζνκνίσζε αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

πγθεθξηκέλα αλαθνξά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε αζχξκαησλ δηθηχσλ, ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πξνζνκνίσζεο αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ηηο ρξήζεηο πξνζνκνίσζεο ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 08 

ην φγδνν θεθάιαην γίλεηαη ε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ησλ 

αζπξκάησλ δηθηχσλ. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ηα ινγηζκηθά “J-Sim“, “Mannasim“, “NS-3“, 

“OMNeT++“, “SensorSim“, θαη “SQualnet Si“ θαζψο θαη αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ησλ 

αλσηέξσλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 09 

ην έλαην θεθάιαην γίλεηαη ε αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο κε 

ρξήζε OMNeT++ γηα αζχξκαηα δίθηπα θαη αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ην δέθαην θεθάιαην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο. Ζ ζχγθξηζε 

αθνξά ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο NS-3, OMNeT ++, J-Sim θαη Mannasim. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 
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ην εληέθαην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο έξεπλαο. Αλαθνξά ζε αλνηρηά 

ζέκαηα, πξνθιήζεηο, κειινληηθή έξεπλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ 

δηαρείξηζε αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 

ην δσδέθαην θεθάιαην γίλεηαη ν επίινγνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηηκψληαο ηα 

απνηειέζκαηα θαη πεξλψληαο ηελ ηειηθή ζέζε επί ηεο έξεπλαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

ην δέθαην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίρηεθε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κε ρξήζε ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο, αξζξνγξαθίαο, έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

3.1. Ση είλαη ην Αζύξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ; 

 
Σα Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (ΑΓΑ) είλαη αζχξκαηα δίθηπα ηα νπνία απνηεινχληαη  

απφ ζπζθεπέο νη νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζην ρψξν. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο 

νλνκάδνληαη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ θαη είλαη εμνπιηζκέλεο κε αηζζεηήξεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

παξαθνινπζνχλ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ δεδνκέλα γηα απηφ. Σν δίθηπν 

απνηειεί έλα ζχλνιν απφ δηαζθνξπηζκέλνπο απηφλνκνπο αηζζεηήξεο πνπ έρνπλ σο θχξην 

ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε θπζηθψλ ή πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Σν δίθηπν 

αηζζεηήξσλ απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο θφκβνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη κε έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο αηζζεηήξεο. Κιαζηθά παξαδείγκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ νη αηζζεηήξεο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε, ε ειεθηξηθή ηάζε ή πην 

ζχλζεηα φπσο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα θιπ. (Κίθηξαο, 2008) 

Ο θάζε απηφλνκνο θφκβνο ηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ απνηειείηαη απφ: 
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 έλα ξάδην-πνκπνδέθηε κε κηα εζσηεξηθή θεξαία ή κηα ζχλδεζε κε κηα εμσηεξηθή 

θεξαία 

 έλαλ κηθξφ-ειεγθηή 

 έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ηνπο αηζζεηήξεο 

 κηα πεγή ελέξγεηαο (κηα κπαηαξία ή κηα ελζσκαησκέλε κνξθή ζπγθνκηδήο 

ελέξγεηαο) 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θφκβνπ είλαη ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο πνπ πνηθίιεη. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε πφξνπο δειαδή ζε ελέξγεηα, κλήκε, 

ππνινγηζηηθή ηαρχηεηα θαη ζην εχξνο δψλεο ησλ επηθνηλσληψλ. Σν δίθηπν είλαη ηθαλφ λα 

δίλεη αιιά θαη λα δέρεηαη πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα ειέγρεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αηζζεηήξσλ. (Κίθηξαο, 2008) 

Ηζηνξηθά, ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ζηελ αξρηθή ηνπο πινπνίεζε δεκηνπξγήζεθαλ ψζηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πεδίσλ κάρεο. ηελ ζεκεξηλή επνρή ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ εληάζζνληαη ζε πνιιά 

εξεπλεηηθά πεδία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνιιέο θαηαλαισηηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, 

Κιαζηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο, εθαξκνγέο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή θιπ. 

ηηο κέξεο καο, κηα επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεξνθνξηθή θαη ην δηαδίθηπν 

ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ απνηεινχλ κηα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε θαη 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία ε νπνία έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο 

αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ. Αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη φηη αληίζεηα κε ηα ζπκβαηηθά 

αζχξκαηα δίθηπα ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 

επηηήξεζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ππάξρνπζα πεγή ελέξγεηάο ηνπο θπξίσο αλαλεψζηκε αθνχ είλαη ζπλήζσο δχζθνιν λα 

αληηθαηαζηαζεί ή λα επαλαθνξηηζηεί. Δπνκέλσο ην βαζηθφ δήηεκα ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

ζρεδίαζε ηνπο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. (Akyildiz, 2004) 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηαλεκεκέλεο 

δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νηθνλνκηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ελεξγεηαθά νθέιε, εθαξκνγή 

πεξηνδηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ρξήζεο ζηνπο θφκβνπο γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζην δίθηπν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη ρξνληθνί 

πεξηνξηζκνί θαζπζηέξεζεο παξαιαβήο παθέησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζσξηλή παχζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ θφκβσλ. Ο απψηεξνο επηζπκεηφο ζηφρνο ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ 
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αηζζεηήξσλ είλαη  ε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ρσξίο φκσο λα ράζεη ηνλ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. (Akyildiz, 2004) 

 
 

3.2. Υαξαθηεξηζηηθά 

 
Έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ απνηειείηαη απφ θφκβνπο. ήκεξα κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

κηθξνειεθηξνληθήο  έρνπλ δεκηνπξγεζεί θφκβνη κε κηθξφ κέγεζνο θαη ρακειφ θφζηνο. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ λα είλαη επέιηθηα ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπο κε πιεζψξα ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

1. Ο θφκβνο ηνπ δηθηχνπ είλαη κηθξφο ζε κέγεζνο, έρεη απηνλνκία κε κηθξή 

επεμεξγαζηηθή ηζρχ θαη κλήκε. 

2. Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θφκβνπ είλαη ηα θπθιψκαηα ησλ αηζζεηήξσλ, ν 

πνκπνδέθηεο, ν κηθξφ‐ειεγθηήο θαη ε πεγή ελέξγεηαο. 

3. Γηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ πεγή ελέξγεηαο ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή 

(κπαηαξία) ή αλαλεψζηκε (κε ηξνθνδφηεζή απφ ηνλ ήιην). 

4. Ζ ζέζε ησλ θφκβσλ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή κε αθίλεηνπο αηζζεηήξεο ή λα αιιάδεη 

δπλακηθά. 

5. Ο θάζε θφκβνο δεκηνπξγεί έλα απηφλνκν αζχξκαην δίθηπν κε αιιαγή ηνπνινγίαο 

ιφγσ θίλεζεο ή αζηνρίαο ηνπ θφκβνπ. 

6. Ο θάζε θφκβνο ζην δίθηπν κεηαδίδεη κε αξρηηεθηνληθή έλαο‐πξνο‐φινπο ζε αληίζεζε 

κε ηα θιαζηθά δίθηπα πνπ κεηαδίδνπλ κε αξρηηεθηνληθή έλαο‐πξνο‐έλαλ. 

7. Ο θάζε θφκβνο ιεηηνπξγεί απηφλνκά θα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο κε ηζρπξή πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ. 

8. Σν δίθηπν πξέπεη λα είλαη ζηηβαξφ θαη αλεθηηθφ ζε κεηαβνιέο ησλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. 

9. Σν δίθηπν πξέπεη λα είλαη ζηηβαξφ θαη αλεθηηθφ ζε κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζε 

αζηνρία ηνπ δηθηχνπ. 

10. Δπεηδή ην δίθηπν πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ θφκβσλ, βαζηθφ κέιεκα ησλ 

ζρεδηαζηψλ είλαη ην κηθξφ θφζηνο ησλ πιηθψλ. 

11. Σν δίθηπν έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηελ απνζηνιή ηνπο ζε ζηαζκφ βάζεο. 
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12. Σν δίθηπν έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ κεηψλνληαο ηελ θίλεζε ζην δίθηπν κε απνηέιεζκα 

ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

13. Ο ζηαζκφο βάζεο ν νπνίνο δέρεηαη ηα απνηειέζκαηα πξνβαίλεη ζε επηκέξνπο 

επεμεξγαζία ζαλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηελ ηειηθή ηξνθνδφηεζε κέζσ 

δηθηχνπ ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο. (Fasolo, Rossi, Widmer and Zorzi, 2007) 

 
 

3.3. ρεδηαζηηθέο Απαηηήζεηο 
 
ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ. Ζ αλάιπζε 

θαη θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζηφρν ησλ 

ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνο πινπνίεζε. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαγξαθήο είλαη λα 

απνηειέζεη κηα θαηαγξαθή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πινπνηήζεσλ. Αλαιπηηθά νη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο 

είλαη: 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Υακειό Κόζηνο Γηθηύνπ: 

Ζ πην βαζηθή ζρεδηαζηηθή απαίηεζε είλαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ δηθηχνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζρεδηαζηηθή απαίηεζή έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αζχξκαησλ δηθηπψλ αηζζεηήξσλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρνπλ. Έλα δίθηπν 

αηζζεηήξσλ απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο θφκβνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε δχζβαηεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κελ είλαη δπλαηή ε 

επαλάθηεζή ηνπο. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

Δπνκέλσο ν ζθνπφο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ είλαη ην θφζηνο 

ηνπ θάζε θφκβνπ λα είλαη ρακειφ. ήκεξα νη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ 

πεξηνξίζεη θαηά πνιχ ην θφζηνο ηνπ θάζε θφκβνπ. Οη ζρεδηαζηέο ησλ δηθηπψλ πξέπεη λα 

έρνπλ σο γλψκνλα φηη ε ηειηθή πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ λα είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκε. 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Πεξηνξηζκνί Τιηθνύ: 
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Όπσο αλαθέξακε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θφκβσλ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

αηζζεηήξσλ, ν θφκβνο απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία: ηελ κνλάδα 

δεηγκαηνιεςίαο κε ηα θπθιψκαηα ησλ αηζζεηήξσλ, ηνλ πνκπνδέθηε, ηελ κνλάδα 

επεμεξγαζίαο θαη ηελ πεγή ελέξγεηαο ε νπνία είλαη ζηαηηθή ε αλαλεψζηκε. 

Καηά θφξνλ νη αηζζεηήξεο ηεο κνλάδαο δεηγκαηνιεςίαο παξάγνπλ αλαινγηθά ζήκαηα θαη 

κε ηελ ρξήζε κεηαηξνπέσλ αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ ζήκα γίλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή ηελ νπνία δέρεηαη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ε νπνία 

ζπληνλίδεη ηηο κνλάδεο θαη εθηειεί ην ινγηζκηθφ. ε απηφ ην ζεκείν λα επαλαιάβνπκε φηη γηα 

ηελ κείσζε ηε θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζε ε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

επεμεξγάδεηαη ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα θαη παξάγεη ζσξεπηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ηα 

απνζηέιιεη ζηελ βάζε ηνπ δηθηχνπ γηα δηνρέηεπζε θαη επηκέξνπο επεμεξγαζία απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν εθάζηνηε θφκβνο ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα έρεη ρακειφ 

θφζηνο, λα είλαη επέιηθηνο θπξίσο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο  

ζπλζήθεο ζην γεσγξαθηθφ κέξνο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, λα έρεη πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θαη 

λα είλαη βηψζηκνο ελεξγεηαθά. 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Αλνρή ζε Αζηνρία: 

Δηδηθά ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ιφγν ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρνπλ κηα ζεκαληηθή 

ζρεδηαζηηθή απαίηεζή απνηειεί ε αλνρή ηνπ δηθηχνπ ζε αζηνρία. ε έλα αζχξκαην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ ε επηθνηλσλία ησλ θφκβσλ γίλεηαη αζχξκαηα. Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζήθσλ ζην γεσγξαθηθφ κέξνο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ε 

δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θάπνησλ απφ απηνχο είλαη πνιχ πηζαλή.  Δπνκέλσο, 

πξέπεη λα ππάξρεη δηαδηθαζία αλάθηεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ θφκβνπ θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θφκβνο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ππάξρεη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θφκβνπ κε ζπλέπεηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. (Lewis, 2004) 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Μείσζε Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο: 

ε φια ηα αζχξκαηα δίθηπα ε βαζηθή ζρεδηαζηηθή απαίηεζε είλαη ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε είλαη ηδηαίηεξε ζεκαληηθή εηδηθά ζε 

θφκβνπο δηθηχνπ νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αιιά θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θφκβσλ-

αηζζεηήξσλ νη νπνίνη είλαη απνκνλσκέλνη ζε δχζβαηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. ρεηηθά κε 

ζέκαηα αξρηηεθηνληθήο ην κεγαιχηεξν κέξνο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε έλαλ θφκβν γίλεηαη 

ζπλήζσο ζηνλ πνκπνδέθηε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο θνληηλνχο 

θφκβνπο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη. Όπσο πξνείπακε ηα αζχξκαηα 
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δίθηπα αηζζεηήξσλ έρνπλ ζαλ ιεηηνπξγία ηελ επηθνηλσλία έλαο-πξνο-φινπο θαη φρη ην 

θιείδσκα έλαο-πξνο-έλαλ γηα λα επηηεπρζεί ε νκαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

Οη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ επηθεληξψζεη ηελ εξεχλα ηνπο ζηελ θαηαζθεπή πξσηνθφιισλ θαη 

αιγνξίζκσλ πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνκπνδέθηε κε ζθνπφ ηελ 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

Ο ζηφρνο ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ηεο πεγήο ελέξγεηαο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν 

παξνρήο ελέξγεηαο ζηα ππνζπζηήκαηά ηνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε πεγή ελέξγεηαο είλαη  

θαζνξηζκέλε θαη αλαλεψλεηαη (ζηαηηθή πεγή – κπαηαξία) είλαη πξνβιέςηκε ε βησζηκφηεηα 

ηνπ θφκβνπ αλεμαξηήησο πνιηηηθήο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

πεγή ελέξγεηαο είλαη αλαλεψζηκε δελ ππάξρεη αμηφπηζηε πξφβιεςε αιιά κέζε πξφβιεςε 

δηφηη επεξεάδεηαη απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Δπνκέλσο ν 

θφκβνο πξέπεη λα θάλεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηάο ηνπ κε ζθνπφ ηελ 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Γπλακηθή Σνπνινγία Γηθηύνπ: 

Μηα αμηνζεκείσηή ζρεδηαζηηθή απαίηεζε γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ είλαη ε 

δπλακηθή ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. Όπσο αλαθέξακε αλαιπηηθά πνιιέο θνξέο ζρεηηθά κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ θφκβσλ ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ αιιάδεη δπλακηθά κε απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη δπλακηθή λέα νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ. Απηφ νθείιεηαη ιφγσ κεηαθίλεζεο ησλ 

θφκβσλ, απψιεηαο ελέξγεηαο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ επηηεινχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηχνπ. Δπνκέλσο, θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ν 

πνιχ θαιφο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ζα πξνβιέπεη θαη ζα αληηκεησπίδεη ηηο αλαδηνξγαλψζεηο 

ηνπ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε, αμηφπηζηε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Μέζν κεηάδνζεο: 

Σν κέζν κεηάδνζεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο δηθηχνπ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ε αζχξκαηε επηθνηλσλία είλαη νη ππέξπζξεο αθηίλεο 

θαη νη ξαδηνζπρλφηεηεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ ζηε πεξίπησζε ησλ ππέξπζξσλ αθηηλψλ. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο 

βαζίδνληαη ηα επξέσο γλσζηά πξφηππα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (IEEE 802.15.1), Wi-Fi 

(IEEE 802.11) θαη ZigBee (IEEE 802.15.4). (Heile, 2004) 

Σα αζχξκαηα δίθηπα θαη εηδηθά ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

έρνπλ απνδέθηεο πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηελ πινπνίεζε πνιιψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπλερή θαη ξαγδαία αλάπηπμε ηνπο απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο κε ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ππαξρφλησλ πξσηνθφιισλ θαη ηελ δεκηνπξγία 
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λέσλ πξσηνθφιισλ εζηηάδνληαο φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηα ζέκαηα κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ιεηηνπξγία ησλ 

δηθηχσλ. (Sharma, 2009) 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Αμηνπηζηία Τπεξεζηώλ: 

Όπσο ζε θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έηζη θαη ζηα δίθηπα ν απψηεξνο ζηφρνο 

αλεμαξηήησο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αμηνπηζηία. Ζ ρακειή απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη απνδεθηή απφ ηνπο ρξήζηεο ε αλαμηνπηζηία φκσο φρη δηφηη 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ε αμηνπηζηία εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην πνζνζηφ ησλ ρακέλσλ παθέησλ, ε κέζε θαζπζηέξεζε ηνπ 

παθέηνπ, ε κέγηζηε θαζπζηέξεζε παθέηνπ, ν ξπζκφο κεηάδνζεο θιπ. Γηα ηα αζχξκαηα 

δίθηπα ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε δηαζθάιηζε φισλ ησλ παθέησλ θαη εηδηθά κεηά απφ 

ηηο πηζαλέο αζηνρίεο ησλ θφκβσλ θαη ε κεηάδνζή ηνπο ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. 

ρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ππάξρνπλ δπν βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα ησλ αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ. Ο πξψηνο παξάγνληαο αθνξά ηελ ιεηηνπξγία έλαο-πξνο-πνιινχο θφκβνπο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ ρσξηθή ππθλφηεηα ησλ θφκβσλ ε νπνία είλαη ζπλήζσο κεγάιε θαη 

πξνζθέξεη επηπιένλ αμηνπηζηία, απφ ηε άιιε φκσο επεηδή ε πιεηνςεθία ησλ θφκβσλ δελ 

επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηνλ θφκβν πξννξηζκνχ λαη κελ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

επηηπρνχο κεηάδνζεο αιιά παξαηεξείηαη θαη θαζπζηέξεζε ηνπ παθέηνπ αθνχ απηφ πξέπεη 

λα πεξάζεη απφ πνιινχο ζηαζκνχο. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

Δπνκέλσο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν πιήξεο ζπγρξνληζκφο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ κε ηα 

παθέηα πνπ κεηαθέξνληαη αθνχ παξαηεξνχληαη θαηαζηάζεηο φπνπ γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκφο βάζεο λα κελ είλαη ηα αιεζηλά ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ. 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Κιηκάθσζε Γηθηύνπ: 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κεγάιε ππθλφηεηα πνπ έρνπλ 

ζε θφκβνπο. Δθαξκφδνληαη ιεηηνπξγίεο δπλακηθήο αιιαγήο ηνπνινγίαο, αλαθαηαλνκέο 

θφκβσλ δηθηχνπ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα φηη ηα πξσηφθνιια θαη νη αιγφξηζκνη πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο κηα βαζηθή δηαδηθαζία 

είλαη φηη ην δίθηπν πξέπεη πάληα λα πξνζαξκφδεηαη είλαη ε θιηκάθσζε ηνπ. Σν δίθηπν 

πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ πςειή ππθλφηεηα θφκβσλ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. (Sharma, 2009) 
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Μηα ηερληθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεη ην δίθηπν είλαη ν δηακνηξαζκφο ησλ πφξσλ ηνπ 

δηθηχνπ κε ινγηθέο κεηξήζεσλ ησλ γεηηνληθψλ θφκβσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φηη ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ θφκβσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε κπνξεί λα 

κεησζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. (Sharma, 2009) 

ρεδηαζηηθή Απαίηεζε: Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ: 

Μεηά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε ελφο δηθηχνπ, ε πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία είλαη ε 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα εηδηθά ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ φπνπ ππάξρεη κεγάιε ππθλφηεηα θφκβσλ θαη κεγάιε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σα ζέκαηα αζθάιεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ δηφηη ζην κεγαιχηεξν ηνπο πνζνζηφ εθαξκφδνληαη ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα πγείαο θαη ζηξαηησηηθά δεδνκέλα. Ζ βαζηθή 

αξρή πνπ δηέπεη ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δηθηχσλ είλαη φηη δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη παξαπνίεζε. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηθηχσλ ε θιαζηθή πξαθηηθή ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη δχζθνιν 

λα εθαξκνζζεί ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηεο δπλακηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπο. (Perrig, 2004) 

 
 

3.4. ηόρνη ρεδηαζκνύ 
 
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε βαζηθά ζέκαηα απαηηήζεσλ 

ζρεδίαζεο γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη κηα 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα αζχξκαην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ. 

Ξεθηλψληαο πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ε θαηεγνξία ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ έρεη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ζηφρσλ σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ ζθέινο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

φπσο ζηελ πινπνίεζε θάζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο έηζη θαη ζηελ πινπνίεζε ελφο 

δηθηχνπ νη απαηηήζεηο θαη νη ζηφρνη εμαξηψληαη πάληα απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη είλαη: 

ηόρνο: Αμηνπηζηία: 
 
Ζ αμηνπηζηία είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θάζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα δηαπεξαηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί. Ζ αμηνιφγεζε θάζε ζπζηήκαηνο 
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είλαη ε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ εζηηάδεηαη, άιια ζέκαηα φπσο είλαη ε απφδνζε κπνξνχλ λα 

παξαθακθζνχλ. 

ηόρνο: Βέιηηζηε Υξήζε Πόξσλ: 
 
Όπσο αλαθέξζεθε ζηηο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ θφκβσλ 

είλαη αλαγθαίν. Απηφ έρεη ζαλ κεηνλέθηεκα πνιινχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξφηεηαο ηνπ θφκβνπ. Δπνκέλσο ν βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ε ζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ κε ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ πιηθνχ. 

Έλαο θφκβνο έρεη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ λα έρεη πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζηηθή ηζρχ θαη 

ελέξγεηα. Σν ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη γηα ζέκαηα δξνκνιφγεζεο, κεηαθνξάο θαη άιισλ 

ζεκαληηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ κηθξφηεξε 

θαηαπφλεζε ηνπ θφκβνπ. (Sohraby, Minoli and Znati, 2007) 

ηόρνο: Αλαγλώξηζε θαη Γηόξζσζε θαικάησλ: 
 
Όπσο ζε φια ηα δίθηπα ε αλαγλψξηζε θαη δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ απνηειεί κία πνιχ 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζηνρίαο ηνπ θφκβνπ, ηελ επαλαθνξά θαη 

ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Οη θφκβνη επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο κέζσ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη κέζσ ελφο ρξνληθά κεηαβαιιφκελνπ 

θαλαιηνχ. Οη θφκβνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιια θαη αιγφξηζκνπο πνπ ζα 

εληνπίδνπλ θαη ζα δηνξζψλνπλ ηα ζθάικαηα κεηάδνζεο πνπ εκθαλίδνληαη. (Sohraby, Minoli 

and Znati, 2007) 

ηόρνο: Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή:  
 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε βειηηζηνπνίεζε πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζε έλαλ θφκβν. Όκσο ν πνκπνδέθηεο δειαδή ην θχθισκα απνζηνιήο θαη ιήςεο 

είλαη απηφ πνπ θαηαλαιψλεη ηελ κεγαιχηεξή πνζφηεηα ελέξγεηαο θαη εθεί έρεη επηθεληξσζεί 

ε έξεπλα ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

Δπνκέλσο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνκπνδέθηε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο ζην θφκβν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε 

πξσηφθνιια ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή κεηάδνζε ησλ παθέησλ κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θφκβσλ φηαλ ρξεηάδεηαη κε ηερληθέο ειέγρνπ ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. 

ηόρνο: Πξνζαξκνζηηθόηεηα Γηθηύνπ:  
 
Έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ έρεη ζαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ιεηηνπξγίαο ηελ 

δπλακηθή αιιαγή ηεο ηνπνινγίαο ηνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φηη ν θάζε θφκβνο πξέπεη 

λα είλαη ζπλερψο ελήκεξνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη λα αιιάδεη ηελ ηνπνινγία 

ηνπ αλάινγα κε απηή. 
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Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη κηα απιή δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλαο 

θεληξηθφο ζηαζκφο ειέγρνπ, ν νπνίνο ζπζζσξεχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί 

φιεο ηηο λέεο δξνκνινγήζεηο δειαδή ηα νλνκαδφκελα κνλνπάηηα ηνπ δηθηχνπ. ηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ δελ ππάξρεη θεληξηθφο ζηαζκφο ππάξρεη κηα πνιππινθφηεηα δηφηη ν 

θάζε θφκβνο ν νπνίνο εθπέκπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έλα παθέην αλαγλψξηζεο 

πξέπεη λα παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο γεηηνληθνχο θφκβνπο ψζηε απηνί λα είλαη ελήκεξνη φηη 

ν θφκβνο‐απνζηνιέαο βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα έλαο θφκβνο δελ έρεη απνζηείιεη παθέην ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη 

εθηφο ηνπ δηθηχνπ κε απνηέιεζκα νη γεηηνληθνί ζηαζκνί λα δεκηνπξγνχλ λέα κνλνπάηηα 

δξνκνιφγεζήο. (Sharma, 2009) 

Δπνκέλσο, ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζηηο 

ζπλερείο θαη δπλακηθέο αιιαγέο ηεο ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ. Ζ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ 

απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ηόρνο: Πξσηόθνιια θαη Αιγόξηζκνη:  
 
πλέρεηα ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ιφγσ ηεο δπλακηθήο αιιαγήο ησλ 

ηνπνινγηψλ ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ είλαη θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα πξσηφθνιια θαη ην ινγηζκηθφ κε ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ, ηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ, ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηθηχνπ. Δπνκέλσο ηα πξσηφθνιια πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ θίλεζε ησλ 

παθέησλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα παξέρνπλ επειημία κε νπνηαδήπνηε 

αξηζκφ θφκβσλ. (Sharma, 2009) 

ηόρνο: Πξόηππα Αζθαιείαο: 
 
Μεηά ηνλ ζηφρν αμηνπηζηίαο ν πην ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ ζρεηηθά 

κε ηελ δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο δελ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε εηδηθά ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ησλ θφκβσλ ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη θαηαζθεπαζηέο λα θάλνπλ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε 

ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ γηα λα 

θαιχπηνπλ απνδνηηθά ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ. (Perrig, 2004) 

_______________________________________________________________ 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ. Θα γίλεη αλαθνξά ζε ζέκαηα ηνπνινγίαο, ηνπ κνληέινπ 

OSI θαη ζηελ δξνκνιφγεζε πνπ επηηειείηαη ζε αζχξκαην δίθηπν. 

 

4.1 Σνπνινγία 
Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ησλ δηθηχσλ είλαη ε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ 

δηαηεξψληαο ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα κεηάδνζεο. 

Ζ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη ν κέζνο ξπζκφο επηηπρεκέλεο ιήςεο παθέησλ ζε έλα 

επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα κεηάδνζεο εμαξηάηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ 

απαηηήζεσλ φπσο είλαη ε κέγηζηε απνδεθηή θαζπζηέξεζε παθέηνπ, ην κέγηζην πνζνζηφ 

ρακέλσλ παθέησλ, ε δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ θιπ.  Ζ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ απνηειεί ην 

βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θάζε δίθηπν απνηειείηαη απφ ηνπο 

θφκβνπο ηνπ νη νπνίνη εθπέκπνπλ θαη ιακβάλνπλ κελχκαηα κέζσ ελφο αζχξκαηνπ 

θαλαιηνχ. Οη θφκβνη νξγαλψλνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο ηνπνινγίεο: 

Πιήξσο πλδεδεκέλε: 

Απνηειεί ηελ πην απιή κνξθή ηνπνινγίαο ζε δίθηπα. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ην θφζηνο 

θαη ε πνιππινθφηεηα. Ο θάζε θφκβνο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Σν κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνινγίαο είλαη φηη φηαλ ην 

δίθηπν έρεη πνιινχο θφκβνπο ρξεηάδνληαη πνιιέο ζπλδέζεηο κε απνηέιεζκα λα  

απμάλεηαη εθζεηηθά ν αξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ δξνκνιφγεζεο. (Κοςμπιάρ, 2012) 

Σνπνινγία Αζηέξα: 

ηελ ηνπνινγία αζηέξα φινη νη θφκβνη ζπλδένληαη ζε έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ θαη κέζσ 

απηνχ ηνπ ζηαζκνχ γίλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Σν 

κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνινγίαο είλαη ε χπαξμε κφλν ελφο θεληξηθνχ ζηαζκνχ 

απφ ην νπνίν εμαξηάηαη νιφθιεξν ην δίθηπν. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θεληξηθφο ζηαζκφο 

παξνπζηάζεη βιάβε φιν ην δίθηπν βγαίλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο. (Κοςμπιάρ, 2012) 

Σνπνινγία Γαθηπιίνπ: 

ηελ ηνπνινγία δαθηπιίνπ νη δηαδνρηθνί θφκβνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κνλή 

θαηεχζπλζε. Ζ κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη ζηνλ θφκβν πξννξηζκνχ απφ θφκβν 

πξνο θφκβν. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ππάξρεη κφλν έλα κνλνπάηη δξνκνιφγεζεο ησλ 
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παθέησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θφκβνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ησλ παθέησλ δηφηη πξέπεη λα δηαλχζνπλ αξθεηνχο θφκβνπο κέρξη ηνλ ηειηθφ 

πξννξηζκφ. (Κοςμπιάρ, 2012) 

Σνπνινγία Γηαύινπ:  

Ζ ηνπνινγία ηνπ δηαχινπ έρεη ζαλ βαζηθή ιεηηνπξγία φηη ν θάζε θφκβνο ηνπ δηθηχνπ 

ζπλδέεηαη ζην κέζν κεηάδνζεο θαη παξαιακβάλεη φζα απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην. Σν 

πιενλέθηεκα πνπ έρεη είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ κε ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία αθνχ ε 

απψιεηα ελφο θφκβνπ δελ επεξεάδεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ππνινίπσλ θφκβσλ. αλ 

κεηνλέθηεκα έρεη φηη ζε κεηαδφζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ θφκβνη σο 

αλακεηαδφηεο. (Akyildiz and Kasimoglu, 2004) 

Σνπνινγία Γέλδξνπ: 

Ζ ηνπνινγία ηνπ δέλδξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δέλδξνπ, δειαδή ηα 

θχιια κηα δελδξνεηδνχο δνκήο κε ηνλ θάζε θφκβν λα επηθνηλσλεί κφλν κε ηνπο θφκβνπο‐

αδέξθηα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν θαη ηνλ θφκβν‐γνληφ. Σν πιενλέθηεκά πνπ έρεη 

είλαη φηη ζε πεξίπησζε βιάβεο επεξεάδεηαη κφλν ην ηκήκα ηνπ δέλδξνπ πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ θφκβν-βιάβεο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θφκβνπ-ξίδα 

ηφηε ην δίθηπν βγαίλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο. (Akyildiz and Kasimoglu, 2004) 

Σνπνινγία Πιέγκαηνο: 

Ζ ηνπνινγία πιέγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ ιεηηνπξγία ηεο είλαη φηη ν 

θάζε θφκβνο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνπο γεηηνληθνχο θφκβνπο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ είλαη ην εχξνο κεηάδνζεο ηνπ θφκβνπ ζηα αζχξκαηα δίθηπα. 

Σν θάζε κήλπκα μέξεη ηνλ θφκβν πξννξηζκνχ ηνπ. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ν θάζε θφκβνο κεηαδίδεη ζηνλ επφκελν 

κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ πνπ είλαη ν ζηαζκφο βάζεο. Σν πιενλέθηεκα είλαη ε πιήξεο 

απηνλνκία ησλ θφκβσλ αθνχ ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ρξεζηκνπνηείηαη άιινο ελαιιαθηηθφο 

θφκβνο. αλ κεηνλέθηεκα είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ βέιηηζησλ κνλνπαηηψλ δξνκνιφγεζεο 

κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε βιάβεο θφκβσλ θαη ζπλδέζεσλ 

πξέπεη λα γίλεη μαλά ππνινγηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ δξνκνιφγεζεο πξάγκα πνπ έρεη 

θφζηνο ζηελ κεηαθνξά ησλ παθέησλ κε θαζπζηεξήζεηο. (Akyildiz and Kasimoglu, 2004) 
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4.2. Μνληέιν OSI 

Σν κνληέιν OSI είλαη ε βαζηθή δηαβάζκηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ δηθηχνπ. Σν θάζε επίπεδν 

απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Παξαθάησ 

γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα βαζηθά επίπεδα πνπ αθνξνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. 

 

4.2.1. Δπίπεδν Φπζηθό 

ηελ δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ, ην βαζηθφ δνκηθφ επίπεδν είλαη ην θπζηθφ. Σν θπζηθφ 

επίπεδν έρεη ζαλ βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ επηινγή ηεο ζπρλφηεηαο, ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

ζήκαηνο, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ζαλ αξρηηεθηνληθή έρνπκε ηελ 

ππθλή ρσξηθά αλάπηπμε ησλ θφκβσλ-αηζζεηήξσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κέζσ 

πνιιαπιψλ θφκβσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κηθξή 

απψιεηα ζήκαηνο. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηνπο δπν βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ δηθηχνπ ηελ 

θαηαλάισζή ελέξγεηαο θαη ηελ απψιεηα ζήκαηνο γίλεηαη ρξήζε κηαο επξείαο ζπρλφηεηαο 

γηα ηελ κεηάδνζε ησλ παθέησλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ. (Akan and Akyildiz, 2005) 

 

4.2.2. Δπίπεδν Εεύμεο Γεδνκέλσλ 

Σν επίπεδν δεχμεο έρεη ζαλ βαζηθφ ξφιν ηελ παξνρή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη γηα 

ηελ αλίρλεπζε θαη δηφξζσζε ηπρφλ ζθαικάησλ κεηάδνζεο ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ. Οη 

βαζηθνί ζθνπνί πνπ επηηειεί είλαη: ε θαηαζθεπή ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ θαη ε δηακνίξαζε 

ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο ηζφηηκα κεηαμχ ησλ αηζζεηήξησλ θφκβσλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο ε αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ είλαη 

κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία.  Μηα βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ηα ιάζε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ παθέησλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ. ρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ζην δίθηπν ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο: 

Απηόκαηε αίηεζε γηα επαλάιεςε: 

Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ έρεη κεγάιν θφζηνο επεηδή γίλνληαη ζπλέρεηα θιήζεηο 

ζην δίθηπν. Γεληθά ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

πνπ έρεη. 

Γηόξζσζε ησλ ιαζώλ ζηνλ δέθηε: 
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Γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ δηφξζσζή ησλ ιαζψλ έλα βαζηθφ κεηξήζηκν είλαη ν ξπζκφο 

εκθάληζεο ιαζψλ ζην θαλάιη. Σν ζπγθεθξηκέλν κεηξήζηκν κπνξεί λα κεησζεί κε δχν 

ηξφπνπο: κε ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ζηνλ πνκπφ είηε κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ θψδηθα 

δηφξζσζεο ιαζψλ. ε αληίζεζε κε ηελ κέζνδν ηεο απηφκαηεο αίηεζεο γηα επαλάιεςε ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη είλαη 

κηθξά θαη θαη’ επέθηαζε ε επηπιένλ θσδηθνπνίεζε είλαη κηθξή. Γεληθά ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη. (Akan and Akyildiz, 2005) 

 

4.2.3. Δπίπεδν Γηθηύνπ 

Σν επίπεδν δηθηχνπ έρεη ζαλ βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ κεηαγσγή θαη ηελ δξνκνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα παθέηα. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

απαηηνχληαη εηδηθά πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ ε πιεξνθνξία λα κεηαθεξζεί 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Όια ηα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζε δεδνκέλν-θεληξηθά, ηεξαξρηθά θαη βάζε ηεο ζέζεο ησλ θφκβσλ ξνπ δηθηχνπ. Σν επίπεδν 

δηθηχνπ ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ πξέπεη λα δηέπεηε απφ ηνπο παξαθάησ 

θαλφλεο: 

1. σζηή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

2. σζηή δξνκνιφγεζε ησλ θφκβσλ. 

3. σζηή ππθλή θαηαλνκή ησλ θφκβσλ γηα ζέκαηα απφδνζεο θαη αμηνπηζηίαο ζηελ 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο απψιεηεο θαη αζηνρίεο γηα ηελ απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ. 

4. πγθεξαζκφο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο θφκβνπο. 

Σα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

δξνκνιφγεζεο: 

1. Πξν-Γξαζηηθή Γξνκνιόγεζε: 

Γίλεηαη ε αλαλέσζε φισλ ησλ δηαδξνκψλ πεξηνδηθά θαη επηηπγράλεηαη ε άκεζε 

ελεκέξσζε πξνο φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ γηα ηα λέα κνλνπάηηα 

δξνκνιφγεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξνκνιφγεζε πξνηηκάηαη φηαλ ππάξρεη ζπρλή 

επηθνηλσλία κε πςεινχο ξπζκνχο. 

2. Αληηδξαζηηθή Γξνκνιόγεζε: 
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Γίλεηαη ε αλαδήηεζε ηεο δηαδξνκήο ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ απαηηείηαη. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ηεο θίλεζεο ζην δίθηπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξνκνιφγεζε 

πξνηηκάηαη φηαλ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ιίγσλ θφκβσλ.  

3. Τβξηδηθή Γξνκνιόγεζε: 
 
 
Γίλεηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δξνκνιφγεζεο βαζηδφκελνη ζε θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο θφκβνπο-αηζζεηήξεο ηνπ δηθηχνπ. 

(Akan and Akyildiz, 2005) 

 

4.2.4. Δπίπεδν Μεηαθνξάο 

Σν επίπεδν κεηαθνξάο είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά επίπεδα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

Αθνξά ηηο πιαηθφξκεο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ. 

ρεηηθά κε ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ην επίπεδν κεηαθνξάο είλαη ζεκαληηθφ δηφηη ν 

βαζηθφο ζθνπφο ησλ θφκβσλ-αηζζεηήξσλ είλαη λα αληρλεχνπλ θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα 

θαη λα κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα. 

ηα ζεκεξηλά ζχγρξνλα δίθηπα θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ε άκεζε κεηάδνζε, 

επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη επηηαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απφδνζε 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ. Δπνκέλσο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ αηζζεηήξσλ είλαη αλαγθαία ε ζχλδεζε κε άιια δίθηπα εηδηθά κε ην δηαδίθηπν. Γηα 

ηελ κεηάβαζε ησλ δεδνκέλσλ απφ δίθηπν ζε δίθηπν γίλεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ε 

αλάπηπμε εηδηθψλ πξσηνθφιισλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

(Akan and Akyildiz, 2005) 

 

4.2.5. Δπίπεδν Δθαξκνγήο 

Σν επίπεδν εθαξκνγήο έρεη ζαλ βαζηθή ιεηηνπξγία λα παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ. Γηαζέηεη ην ινγηζκηθφ κε ζθνπφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ην δηθηπαθφ ζχζηεκα. Παξαθάησ γίλεηαη ε 

ζπλνπηηθή αλαθνξά βαζηθψλ πξσηνθφιισλ ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνπλ νη θφκβνη-αηζζεηήξεο: 

Γηαρείξηζε πξσηνθόιινπ αηζζεηήξα: 
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Σν πξσηφθνιιν δηαρείξηζεο ηνπ θφκβνπ-αηζζεηήξα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη 

αλαιακβάλεη λα θάλεη ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ πξνο ην 

επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. Σν πξσηφθνιιν έρεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 Γεκηνπξγία θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ δξνκνιφγεζε ησλ αηζζεηήξησλ θφκβσλ. 

 Υξνληθφο ζπγρξνληζκφο ησλ θφκβσλ-αηζζεηήξσλ. 

 Να ζέζεη ζε θίλεζε ηνπο θφκβνπο-αηζζεηήξεο. 

 Να ζέζεη ηνπο θφκβνπο-αηζζεηήξεο εληφο θαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 Να εθηειέζεη ηνπο κεραληζκνχο ηαπηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο κε ηελ δηαλνκή 

ησλ θιεηδηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο. 

 Δξσηήκαηα γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ αηζζεηήξησλ 

θφκβσλ. 

 Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ζε ζέκαηα αζηνρίαο θφκβνπ κε λέα κνλνπάηηα 

δξνκνιφγεζεο. 

 Αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ θόκβσλ-αηζζεηήξσλ: 

Έλα πξσηφθνιιν ην νπνίν λα δηαλέκεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θφκβνπο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ζέκαηα δξνκνιφγεζεο θαη εηδηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κνλνπαηηψλ. Οη 

πιεξνθνξίεο ζην δίθηπν δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηελ γλσζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θφκβνπο-αηζζεηήξεο θαη ηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. (Akan and Akyildiz, 2005) 

Πξσηόθνιιν SQDDP (Sensor Query Data Dissemination Protocol): 

Σν πξσηφθνιιν SQDDP δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ζέηνπλ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ θφκβν-αηζζεηήξαο φηαλ απηφο ιακβάλεη έλα κήλπκα, γεγνλφηα 

πνπ γίλνληαη πεξηνδηθά βάζε θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, γεγνλφηα κε κεηξήζηκα 

ζηνηρεία θιπ. (Akan and Akyildiz, 2005) 

 

4.3. Γξνκνιόγεζε 

Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο δνκηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε δξνκνιφγεζε. Ζ 

δξνκνιφγεζε αθνξά ηελ δεκηνπξγία ησλ κνλνπαηηψλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ γηα ηελ 
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κεηαθνξά ησλ παθέησλ. Ζ δξνκνιφγεζε έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ φπνπ ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηνπο. (Sharma, 2009) 

ε έλα δίθηπν αηζζεηήξσλ έλα παθέην δηέξρεηαη απφ παξαπάλσ απφ έλαλ θφκβνπο γηα λα 

θηάζεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ. Ζ κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ δεδνκέλσλ γίλεηαη απφ 

θφκβν ζε θφκβν κέρξη ηνλ ζηαζκφ βάζεο ζπγθέληξσζεο ησλ παθέησλ. ηα αζχξκαηα 

δίθηπα δελ έρνπκε ην θιείδσκα ησλ θφκβσλ φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ηνπνινγίεο δηθηχσλ 

κε απνηέιεζκα λα εμαιείθεηαη ε αλάγθε γηα απεπζείαο επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ 

θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Τπάξρεη φκσο ην κεηνλέθηεκα ηεο πνιππινθφηεηαο ζηελ πινπνίεζε 

ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δηαδξνκψλ δξνκνιφγεζεο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρεη αζηνρία θφκβνπ. (Akyildiz, Su, Sankarasubramanian and Cayirci, 2002) 

Δπνκέλσο, ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ε πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ δξνκνινγήζεσλ ησλ 

παθέησλ απφ ηνλ αξρηθφ θφκβν-αηζζεηήξα πξνο ηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ είλαη ν ζηαζκφο 

βάζεο. ρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ε 

πνιππινθφηεηα ησλ δξνκνινγήζεσλ νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ ππνρξεσηηθά παξαπέκπεη ζε ηνπνινγία πιέγκαηνο. 

 Τπάξρεη θαηαλνκή ησλ θφκβσλ-αηζζεηήξσλ ζε ππθλφ γεσγξαθηθφ πιάηνο. 

 Βαζηθνί άμνλεο είλαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ην ρακειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο. 

 Με ηελ ηνπνινγία πιέγκαηνο νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο άκεζα θαη έκκεζα ρσξίο λα απαηηνχληαη θιεηδψκαηα έλαο-πξνο-έλαο. 

 Ζ εκβέιεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ 

θφκβνπ. 

 Ο βαζηθφο θαλφλαο ζηελ κεηαθνξά ησλ παθέησλ ζε αζχξκαηεο ηνπνινγίεο είλαη 

φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζεη έλα παθέην ηφζν 

απμάλνληαη νη απψιεηεο ζήκαηνο. 

 Ζ ζσζηή ηερλνηξνπία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ είλαη 

ε δεκηνπξγία πνιιψλ ππθλψλ θφκβσλ κε ρακειφηεξε εκβέιεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο αμηφπηζηεο κεηαθνξάο ησλ παθέησλ. 
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 ρεηηθά κε ηα κνλνπάηηα δξνκνιφγεζεο, ν θαλφλαο είλαη φηη φζν απμάλεηαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θφκβσλ ιφγσ ηεο κεγάιεο ρσξηθήο ππθλφηεηάο ηνπο ηα 

δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα απμάλνληαη εθζεηηθά. 

 Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αζηνρίαο θφκβνπ θαη βιάβεο θφκβνπ ή ζχλδεζεο πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πάιη ηα κνλνπάηηα δξνκνιφγεζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ παθέησλ. 

 Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

απφδνζεο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ είλαη ε δεκηνπξγία βέιηηζησλ 

κνλνπαηηψλ δξνκνιφγεζεο βάζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ θαη ηδηνκνξθηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε έξεπλα ησλ θαηαζθεπαζηψλ λα έρεη 

επηθεληξσζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξεπλαο. 

(Tubaishat and Madria, 2003) 

 

_______________________________________________________________ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο φπνπ 

εθαξκφδνληαη ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Ζ αξρηθή ηνπο ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε 

αθνξνχζε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ έρνπλ βξεη πξφζθνξν 

έδαθνο ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

5.1. Δθαξκνγέο Βηνκεραλίαο 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο φπνπ εθαξκφδνληαη ηα δίθηπα αζπξκάησλ αηζζεηήξσλ είλαη 

ε βηνκεραλία. Ζ πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηεο βηνκεραλίαο είλαη ε παξαγσγή θαη ην βαζηθφ 

κέιεκα ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Δπνκέλσο νη ζχγρξνλεο 

βηνκεραλίεο βξίζθνληαη ζπλερψο ζε αλαδήηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ ζπληήξεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ παξαγσγήο. 

Μηα αμηφπηζηε θαη κε κηθξφ θφζηνο ιχζε είλαη ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ αξθεηέο ιχζεηο γηα ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο. Πιενλεθηήκαηα ηνπο 
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απνηεινχλ ε εχθνιε εγθαηάζηαζε, ε αζχξκαηε αξρηηεθηνληθή, ε ζρεδίαζε θαη ε πιήξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο παξέρνπλ βαζηθή επειημία ζηελ ελζσκάησζε θαη εγθαηάζηαζε 

ζηελ γξακκή παξαγσγήο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο 

επξείαο ρξήζεο ηνπο απφ ηε βηνκεραλία νη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ αλαπηχμεη πξσηφθνιια 

θαη ηνπνινγίεο εηδηθά γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα. Οη πην βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ζηελ βηνκεραλία είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαη εηδηθά ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. (Arampatzis, Lygeros and Manesis, 2005) 

 

5.2. Δθαξκνγέο Πεξηβάιινληνο 

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο φπνπ εθαξκφδνληαη ηα δίθηπα αζπξκάησλ 

αηζζεηήξσλ είλαη ην πεξηβάιινλ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Σέηνηα κεγέζε είλαη ε 

ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ν θσηηζκφο, ηα ξεχκαηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη άιια απιά 

θαη πνιπζχλζεηα κεγέζε ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηβάιινλ. 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνπ εζηηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηαδηθαζία πνπ επηηεινχλ ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή θαη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε ζπγθνκηδή ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη 

ε πξψηε βαζηθή επεμεξγαζία ηνπο, ε απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο θφκβνπο ζηνλ 

θεληξηθφ ζηαζκφ γηα ηελ πιήξε επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο κεραληζκνχο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βάζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ παξάγεη κεηξήζηκα ζηνηρεία ζε επίπεδν αλαθνξψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ 

κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί σο έλα ζχζηεκα απνθάζεσλ πνπ βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα ιάβεη απνθάζεηο γηα απηφκαηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηβαιινληνινγηθφ ρψξν. 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο νη 

θφκβνη ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πνιινχο αηζζεηήξεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νη νπνίνη  

κεηξνχλ ζχλζεηα κεγέζε κε βαζηθφ άμνλα ηελ δηαηήξεζε ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επειημία ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηθαλψλ θαη αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ κέζσ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Γηα 
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παξάδεηγκα ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο εθαξκνγήο 

ηέηνησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. (Mainwaring, Culler, Polastre, Szewczyk and Anderson, 2002) 

Πην ζπγθξηκέλα ε εθαξκνγή ησλ αηζζεηήξσλ ζε ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ 

αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη πξσηνθφιισλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο παλίδαο δηαθφξσλ πεξηνρψλ. Δπίζεο νη επηζηήκνλεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηνχλ ηνπο αηζζεηήξεο πάλσ ζηα δψα εθκεηαιιεπφκελνη ην κηθξφ 

ηνπο κέγεζνο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα αληίζηνηρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα  

εμάγνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθά πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο 

επηζηήκνλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ δσψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη πιεζπζκνί ησλ δψσλ κεηαθηλνχληαη πξνο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη 

απνθεχγνπλ άιιεο. (Arampatzis, Lygeros and Manesis, 2005) 

ρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ θφκβσλ ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ζε  

ζπλάξηεζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη θφκβνη έρνπλ ην πιενλέθηεκα 

φηη έρνπλ κηα ζηηβαξφηεηα θαη κηα κεγάιε απηνλνκία. Απηφ ηνπο θαζηζηά επέιηθηνπο σο 

πξνο ηελ ρξήζε ηνπο ζε γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο πεξηνρέο. Έρνπλ φκσο ζην 

κεηνλέθηεκα φηη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ αηζζεηήξσλ απεπζείαο κε θάπνην ζηαζκφ βάζεο 

πνπ θαηαγξάθεη ηηο κεηξήζεηο ηνπο. Όπσο αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα ζρεηηθά κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηνπο ε κεηάδνζε γίλεηαη κεηαδίδνληαο ηα δεδνκέλα απφ 

αηζζεηήξα ζε αηζζεηήξα ψζπνπ λα θηάζνπλ ζε θάπνηνλ πνπ είλαη εληφο εκβέιεηαο ηνπ 

ζηαζκνχ βάζεο. Απηφ φκσο πνιιέο θνξέο θαη ιφγσ ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν γίλεηαη ε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε 

ελδηάκεζσλ πνιιαπιψλ ζηαζκψλ βάζεσλ ζε ηαθηά γεσγξαθηθά δηαζηήκαηα κέζα ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ έηζη ψζηε βξεζνχλ κέζα ζηελ εκβέιεηα ησλ ζηαζκψλ λα γίλεη ε 

κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. (Mainwaring, Culler, Polastre, Szewczyk and Anderson, 2002) 

Γπν βαζηθνί ηνκείο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ αζχξκαησλ δηθηπψλ αηζζεηήξσλ ζην 

πεξηβάιινλ είλαη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία. ηελ γεσξγία ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο παξαγσγήο. 

ηελ θηελνηξνθία ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ θνπαδηψλ 

ησλ δψσλ θαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε ηνπο ή ε επαλαθνξά ηνπο ζηε ζσζηή πνξεία ζε 

πεξίπησζε εθηξνπήο ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ παξαγσγή αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο πξνο 

ηα θνπάδηα ησλ δψσλ ηα νπνία ηα βνεζάεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ ζσζηή πνξεία. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη κε ηελ ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ νη θηελνηξφθνη έρνπλ ηελ 
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δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ θνπαδηψλ ησλ δψσλ. (Arampatzis, Lygeros and Manesis, 

2005) 

 

5.3. Δθαξκνγέο Τγείαο 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο φπνπ εθαξκφδνληαη ηα δίθηπα αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ είλαη 

ν ηνκέαο ηεο πγείαο. ηελ ζχγρξνλε επνρή βάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο κηα πνιχ 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ κε ηελ ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Μηα ηάζε πνπ ππάξρεη είλαη ε δεκηνπξγία απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ νη νπνίεο παξαθνινπζνχλ ηνλ νξγαληζκφ ησλ αλζξψπσλ θαη 

παξέρνπλ ζπλερή πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηέο νη ζπζθεπέο είλαη απηφλνκεο 

νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα πγείαο άιια πιένλ παξεκθεξή ηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο 

πξνζαξκφδνληαη θα ζηα θηλεηά ηειέθσλα. (Arampatzis, Lygeros and Manesis, 2005) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ε ηάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ιεγφκελσλ έμππλσλ ζπηηηψλ. 

Έμππλεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο απινπνηνχλ θαη απηνκαηνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπηηηνχ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Μηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην έμππλν ζπίηη 

είλαη θαη ε δεκηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ κε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ζέκαηα ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ  ηνπ. 

Δπίζεο, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο πγείαο νη αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο αηζζεηήξσλ κε ηελ ζπιινγή ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο (απηφλνκεο ή θηλεηφ ηειέθσλν) κπνξνχλ λα 

θνξεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε θαη παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο ηνπ φπσο ν 

χπλνο, ζπλήζεηεο, άζθεζε θιπ. Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη 

ε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο κε δεδνκέλα θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

ρξήζηε/αζζελή έηζη ψζηε ν επαγγεικαηίαο πγείαο λα δηεπθνιχλεηαη ζην ηαηξηθφ ηνπ έξγν.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ειηθησκέλσλ γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο δηαθχκαλζεο βαζηθψλ κεηξήζεσλ ηεο πγείαο ηνπο θαη 

ζηα παηδηά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη πξφιεςεο λνεηηθψλ θαη γλσζηηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Ζ ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αηζζεηήξσλ γίλεηαη ζε αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ειηθησκέλνη θαη ηα παηδηά. (Sohraby, Minoli, and Znati, 2007) 

Δπίζεο, ζην ηνκέα ηεο πγείαο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ 

ζηνπο ρψξνπο πγείαο θαη εηδηθά ζηα λνζνθνκεία. Με ηελ θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

επηηεινχλ νη αζζελείο ζα ππάξμνπλ απνθάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ λνζνθνκείσλ κε απνηέιεζκα ηα νηθνλνκηθά νθέιε θαη ηελ θαιχηεξε  
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εκπεηξία θαη ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ησλ αζζελψλ κε ηελ γξεγνξφηεξε θαη αμηφπηζηε 

εμππεξέηεζε ηνπο. (Sohraby, Minoli, and Znati, 2007) 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο εληάζζνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο δηάζσζεο. Σν αζχξκαην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ έρεη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηφ-νξγάλσζεο. Έλα αζχξκαην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πνιχ εχθνια θαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Κιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ξίςε θφκβσλ απφ αεξνζθάθε νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ 

απηφκαηα έλα δίθηπν ραξηνγξαθψληαο θαη ειέγρνληαο ηελ πεξηνρή. Σν απνηέιεζκα είλαη νη 

δηαζσζηηθέο αξρέο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο θαη λα 

κπνξνχλ λα ζπληνλίζνπλ θαιχηεξα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο απνθεχγνληεο επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο. (Arampatzis, Lygeros and Manesis, 2005) 

 

5.4. Δθαξκνγέο Παξαθνινύζεζεο Κηηξίσλ 

Γεληθά, ζηνλ ηνκέα ηεο παξαθνινχζεζεο βξίζθνπλ κεγάιε εθαξκνγή ηα ζπζηήκαηα 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. ε πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξακε γηα ην ζχγρξνλν 

έμππλν ζπίηη κε ηελ ρξήζε αζχξκαησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία απηνκαηνπνηήζεσλ δηαδηθαζηψλ. Πιένλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη εθαξκνγέο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηηξίσλ θαη θαηνηθηψλ απνηειεί ηελ βαζηθή παλάθεηα γηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

Ζ ρξήζε ησλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη απμεκέλε 

πνηφηεηα δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεησκέλν θφζηνο θαη ηελ ειάρηζηε αηζζεηηθή 

παξέκβαζε, ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ είηε λα εγθαηαζηαζνχλ παξάιιεια κε ηα ππάξρνληα 

θαη ε δεκηνπξγία άλεζεο, ειέγρνπ θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπίζεο, ηερληθά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ ελζσκάησζε αηζζεηήξσλ ζε δνκηθά πιηθά 

θηηζκάησλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαηαγξαθνχλ νη δνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ 

ζηαηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αθξηβείο εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θηίζκαηνο απφ ην λα θάλνπλ εμσηεξηθέο 

εθηηκήζεηο ησλ πιηθψλ. 
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5.5. Δθαξκνγέο Παξαθνινύζεζεο πγθνηλσληώλ 

Δηδηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ αλαπηπρζεί πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

νρεκάησλ θαη πινίσλ. Με ηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο πιεξφηεηαο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ε παξαθνινχζεζε ησλ νρεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ή πξφιεςε αηπρεκάησλ θιπ. (Pottie 

and Kaiser, 2000) 

 

5.6. Δθαξκνγέο Παξαθνινύζεζεο Μεηαθνξώλ 

ηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγψλ, εηδηθά εμεηδηθεπκέλσλ θαη επζξαχζησλ θνξηίσλ βξίζθνπλ 

κεγάιε θαη ζεκαληηθή ρξήζε ηα ζπζηήκαηα ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Καηά 

ηελ κεηαθνξά ησλ θηβσηίσλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ε αζθαιή 

κεηαθνξά ηνπο θαη ε αζθάιεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ. Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ηα αληηθείκελα πνπ κεηαθέξνληαη αιιά θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αιιεινεπηδξά ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά ην νπνίν είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλν ή φρη. (Pottie and Kaiser, 2000) 

 

5.7. Δθαξκνγέο ηξαηνύ 

Ζ αξρηθή ρξήζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ έγηλε απφ ην ζηξαηφ. Απνηεινχλ έλα 

βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ζχζηαζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζε δηαδηθαζίεο 

δηαηαγψλ, ειέγρνπ, επηθνηλσληψλ, παξαθνινχζεζεο, αλαγλσξίζεσλ θαη ζηφρεπζεο. Όπσο 

πξν είπακε ην αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ έρεη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κηθξνχ 

θφζηνπο θαη ηεο απηφ δεκηνπξγίαο. Ζ νξγάλσζε ηνπ γίλεηαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ μεξά ή απφ αέξα θαη ρσξίο θακία αλζξψπηλε παξέκβαζε. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη ηδαληθά γηα ηνπνζέηεζε απφ αλεηδίθεπηα ζηξαηεχκαηα θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεδίνπ. (Wittenburg and 

Schiller, 2006) 

Σερληθά γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο κεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ ζπιινγή πνιιψλ ζεκαληηθψλ θαη 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα ηαπηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε  

λα εληνπηζηεί κηα απεηιή κε κεγάιε αθξίβεηα. Δπίζεο, ε ηαρεία εγθαηάζηαζε, ε απηφ-

νξγάλσζε θαη ε αληνρή ζην πεδίν ηεο κάρεο θαηαηάζζεη ην δίθηπν ζε έλα πνιχ αμηφπηζην 

αηζζεηήξην κέζν. (Sohraby, Minoli, and Znati, 2007) 
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Δπίζεο, ζηηο ζηξαηησηηθέο ζπλζήθεο κηα δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θπζηνινγηθφ θφζκν είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ ζε ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σα δίθηπα αηζζεηήξσλ βαζίδνληαη ζηελ ππθλή ρσξηθή εγθαηάζηαζε γηα 

ζέκαηα επηθνηλσλίαο. Αλ ην δίθηπν ππνζηεί κεξηθή θαηαζηξνθή κεξηθψλ θφκβσλ απφ 

ερζξηθέο δπλάκεηο απηφ δελ επεξεάδεη ηελ δσηηθφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ είλαη ηδαληθή γηα ηα πεδία ησλ καρψλ. 

(Sohraby, Minoli, and Znati, 2007) 

Παξαθάησ ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε βαζηθέο δσηηθέο ζηξαηησηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο θφκβνπο, ε απνζηνιή ηνπο 

ζηελ θεληξηθή βάζε γηα επεμεξγαζία θαη δηνρέηεπζε ησλ ηειηθψλ παξαγφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε παξνπζίαζε ηνπο κέζσ ησλ 

εθαξκνγψλ ζηνπο ρξήζηεο: 

Παξαθνινύζεζε ηνπ εμνπιηζκνύ/ππξνκαρηθώλ: 

Με ηελ ρξήζε ησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ νη ζηξαηησηηθνί κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ ηνπο. Σν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ν εμνπιηζκφο είλαη απφ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζηξαηνχ 

φπνπ κε ηελ ρξήζε αηζζεηήξσλ αλαθέξνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Σα δεδνκέλα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα, παξάγνληαη αλαθνξέο κε ηηο νπνίεο 

πιεξνθνξνχληαη νη δηνηθεηέο ησλ ηκεκάησλ θαζψο θαη άιια ηεξαξρηθά θιηκάθηα. 

Παξαθνινύζεζε πεδίνπ κάρεο: 

Σν πεδίν ηεο κάρεο θαηά ηελ έθβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί έλα πνιχ 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα εδάθε, ηα δξνκνιφγηα 

πξνζέγγηζεο θαη γεληθά ηα δνκηθά ζηνηρεία φπνπ απαξηίδνπλ ην πεδίν ηεο κάρεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά. Ζ ζσζηή θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ηνπο απνηειεί πιενλέθηεκα γηα 

ηνπο επηηειείο πνπ δηελεξγνχλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σα δίθηπα αηζζεηήξσλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ερζξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα 

δίθηπα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία επηηπρψλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ πάληα δηακνξθσκέλσλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

(Wittenburg and Schiller, 2006) 

Αλαγλώξηζε ερζξηθώλ δπλάκεσλ: 

Ζ αλαγλψξηζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ηξφπν πιένλ ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί εμ 

νινθιήξνπ απφ ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Σα δίθηπα αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ 
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πνιχ γξήγνξα ζε θξίζηκα εδάθε θαη λα ζπγθεληξψλνπλ έγθαηξα πνιχηηκεο θαη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο θαη λα απνζηέιινληαη άκεζα ζηνπο επηηειείο. 

ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε ξαδηελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη αθξηβή θαη 

έγθαηξε πιεξνθνξία γηα ηελ χπαξμε κφιπλζεο. Σα δίθηπα αηζζεηήξσλ εγθαζίζηαληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ 

θαη παξέρνπλ άκεζα πιεξνθνξίεο γηα άκεζε αληίδξαζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ηελ κε αλαγθαηφηεηα ηεο έθζεζεο νκάδαο αλίρλεπζεο ζηελ 

ξαδηελέξγεηα. (Wittenburg and Schiller, 2006) 

Δθηίκεζε δεκηώλ κάρεο: 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιχ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο 

κεηά απφ θάπνηα επίζεζε γηα λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

εθηίκεζε ησλ δεκηψλ.  

_______________________________________________________________ 

Γεληθά ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ε αζθάιεηα απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ζπζηεκάησλ. Δηδηθά ζηε πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ φπνπ ην κέζν 

κεηάδνζεο είλαη ηα αζχξκαηα κέζα (αέξαο) θαη φρη ηα ελζχξκαηα ηίζεηαη ε αμηνπηζηία 

κεηάδνζεο βάζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα έρεη. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ιφγσ θαη ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηελ δηαθίλεζε 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο γίλεηαη κε κεζφδνπο πηζηνπνίεζεο 

θαη θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ ελζχξκαησλ θαη ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ. Οη νξγαληζκνί/εηαηξείεο 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιηηηθέο αζθάιεηαο, αζθάιεηα ζηνπο δξνκνινγεηέο θαη ηα ηείρε 

πξνζηαζίαο. ηα αζχξκαηα δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ηερληθέο: 

1. Γηαδηθαζία επηθχξσζεο κε ηελ νπνία πξηλ απφ ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, νη 

θφκβνη αλαγλσξίδνληαη θαη αληαιιάζζνπλ επηθπξσκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

2. Γηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο κε ηελ νπνία πξηλ ηελ απνζηνιή ελφο αζχξκαηνπ 

παθέηνπ δεδνκέλσλ ν θάζε ππνινγηζηήο πνπ ην ζηέιλεη ζα πξέπεη λα ην 

θξππηνγξαθήζεη. 
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3. Γηαδηθαζία αθεξαηφηεηαο κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη ην ζηνηρείν πνπ 

κεηαδίδεηαη δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

(Perrig, 2004) 

 

6.1. Γηαδηθαζία πξόζβαζεο 

Ο έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο απνηειεί ην κέηδνλ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ. ηελ αξρή ειέγρνληαη ηα δηαζέζηκα αζχξκαηα δίθηπα θαη κεηά ην 

δίθηπν επηθπξψλεη ηνλ ζηαζκφ θαη ν ζηαζκφο επηθπξψλεη ην δίθηπν. 

Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζβαζεο ζην δίθηπν, ηα ζεκεία πξφζβαζεο εθπέκπνπλ 

πεξηνδηθά παθέηα πνπ νλνκάδνληαη πιαίζηα δηαρείξηζεο κε ην φλνκα ηνπ δηθηχνπ απφ ην 

νπνίν πξνέξρνληαη. Σα πιαίζηα δηαρείξηζεο πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε ηνπ αζχξκαηνπ 

δηθηχνπ. Έλαο ζηαζκφο φηαλ ζέιεη λα ζπλδεζεί ζε έλα δίθηπν ειέγρεη ηα θαλάιηα 

πξνζπαζψληαο λα βξεη ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο απφ ηα ζεκεία πξφζβαζεο ή ζηέιλεη 

αηηήζεηο δηεξεχλεζεο δηθηχσλ. Σν ηειηθφ βήκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη ν ζηαζκφο δηαιέγεη 

ην δίθηπν πνπ ζέιεη λα ζπλδεζεί. 

ην πξφηππν 802.11 ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε ησλ αζχξκαησλ πξνηχπσλ αζθαιείαο 

ππάξρνπλ δχν ηξφπνη επηθχξσζεο: ε επηθχξσζε αλνηρηνχ θιεηδηνχ θαη ε επηθχξσζε 

κνηξαζκέλνπ θιεηδηνχ.  Ο ζηαζκφο πξνηείλεη ηελ κέζνδν επηθχξσζεο ζην κήλπκα ηεο 

αίηεζεο επηθχξσζεο. Σν δίθηπν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη απηή ηελ 

πξφηαζε αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο πνπ έρεη. Με ηελ  επηθχξσζε αλνηρηνχ 

θιεηδηνχ νπνηαδήπνηε αζχξκαηε ζπζθεπή κπνξεί λα επηθπξσζεί απφ ην ζεκείν 

πξφζβαζεο ρσξίο φκσο λα εδξαηψζεη επηθνηλσλία. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα επηθνηλσλεί 

κφλν αλ ηα WEP θιεηδηά πνπ δηαζέηεη ηαηξηάδνπλ κε απηά ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο. (Perrig, 

2004) 

Με ηελ  επηθχξσζε κνηξαζκέλνπ θιεηδηνχ ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο ζην δίθηπν θαη 

ηεο άκεζεο απάληεζεο απφ ην δίθηπν. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε κέζνδνο επηθχξσζεο 

πξνυπνζέηεη φηη ην ζεκείν πξφζβαζεο θαη ν ζηαζκφο είλαη ζπκβαηνί κε ηε ιεηηνπξγία WEP 

(Wired Equivalent Privacy). Δπίζεο πξναπαηηνχκελν είλαη φηη έρνπλ κεηαμχ ηνπο έλα 

κνηξαζκέλν θιεηδί απφ πξηλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη έλα θνηλφ θιεηδί πξέπεη λα κνηξαζηεί 

ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο πνπ ηνπο έρεη επηηξαπεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

δίθηπν πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζβαζεο απφ ην δίθηπν. (Perrig, 2004) 
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6.2. WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Ζ βαζηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέκαηα αζθαιείαο ηεο κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ εηδηθά ζε αζχξκαηεο αξρηηεθηνληθέο είλαη ε θξππηνγξάθεζε. Κξππηνγξάθεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ κνξθή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε αζθαιήο κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οπζηαζηηθά έρνπκε δπν βαζηθέο δηαδηθαζίεο: ηελ 

θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

θξππηνγξάθεζε δεκηνπξγείηαη κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ απνδεθηνχ θαη αμηφπηζηνπ 

καζεκαηηθνχ αιγνξίζκνπ ν νπνίνο πξψηα αιιάδεη κνξθή ζηα δεδνκέλα θαη κεηά ηα 

απνθαιχπηεη ζηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή. 

Σν Wired Equivalent Privacy (WEP) απνηειεί ηελ αξρηθή δεκηνπξγία παξνρήο αζθάιεηαο 

γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα απφ ην αξρηθφ πξφηππν 802.11. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη φηη 

έλα θνηλφ θιεηδί κνηξάδεηαη αλάκεζα ζην ζεκείν πξφζβαζεο θαη ζηνπο αζχξκαηνπο 

πειάηεο ηνπ. Γηα ηελ δηαδηθαζία εκπηζηεπηηθφηεηαο γίλεηαη ε θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο. 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειείηαη είλαη ε επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο. Γηα λα γίλεη ε 

ζχλδεζε ζην αζχξκαην δίθηπν κέζσ ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε. ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο WEP ε ζπζθεπή πξέπεη λα γλσξίδεη ην 

κπζηηθφ θιεηδί ηεο θξππηνγξάθεζεο. Έπεηηα ην επφκελν βήκα είλαη ην ζεκείν πξφζβαζεο 

λα ζηέιλεη έλαλ ηπραίν αξηζκφ κήθνπο 128/256 bit αλάινγα ην πξφηππν θξππηνγξάθεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ αζχξκαηε ζπζθεπή. Ο αξηζκφο θξππηνγξαθείηαη απφ ηε ζπζθεπή 

κε ην κπζηηθφ θιεηδί WEP θαη απνζηέιιεηαη πίζσ. Σν ηειηθφ βήκα είλαη φηη ην ζεκείν 

πξφζβαζεο ειέγρεη εάλ ε θξππηνγξάθεζε έγηλε κε ην ζσζηφ θιεηδί. (Perrig, 2004) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ παξνπζίαζε κεγάια θελά αζθαιείαο. 

Απηφ νθείιεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο δίλεη πιεξνθνξίεο ζε θαθφβνπινπο 

ρξήζηεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ δηθηχνπ ηεο θξππηνγξαθεκέλεο θαη ηεο 

κε θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίαο. Λχζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έδσζε ην WPA (Wi-Fi 

Protected Access). 

 

6.3. WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Ζ ιχζε ζηα θελά αζθαιείαο ηεο θξππηνγξάθεζεο WEP ήηαλ ην Wi-Fi Protected Access 

(WPA) ην νπνίν αλέπηπμε ε Wi-Fi Alliance. πγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία ηνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην πξφηππν IEEE 802.11 ην νπνίν απνηειεί κηα ελδηάκεζε ιχζε αζθάιεηαο ησλ 

WLAN θαη ελζσκαηψλεηαη ζε WLAN αζχξκαηεο ζπζθεπέο. 



36 
 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ WPA είλαη φηη παξέρεη ζε θάζε παθέην δεδνκέλσλ ην θιεηδί, έλαλ 

έιεγρν αθεξαηφηεηαο κελχκαηνο θαη έλα δηάλπζκα αθνινπζίαο. Γηα λα γίλεη ε επηθχξσζε 

ηνπ θφκβνπ κε ηελ ζχλδεζε ζην δίθηπν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο θσδηθφο 

πξφζβαζεο. Έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη κεραληζκνί θξππηνγξάθεζεο θαη 

απνθξππηνγξάθεζεο κε ηελ ρξήζε αμηφπηζησλ αιγφξηζκσλ. (Perrig, 2004) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7.1. Ση είλαη πξνζνκνίσζε αζύξκαησλ δηθηύσλ; 

Ζ πξνζνκνίσζε ησλ δηθηπψλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία εηδηθά γηα ηελ θάζε 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πξέπεη λα γίλεη έλαο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ φξσλ πξνζνκνίσζεο θαη εμνκνίσζεο, δπν φξνη νη νπνίνη έρνπλ 

δηαθνξεηηθή έλλνηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο. 

Ζ πξνζνκνίσζε απνηειεί κηα κέζνδν κειέηεο ελφο ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ησλ δηθηχσλ θαη εμνηθείσζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη. Ζ 

πξνζνκνίσζε πινπνηείηαη κέζσ ελφο άιινπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα κε ηελ 

έλλνηα ηεο πξνζνκνίσζεο ε εμνκνίσζε απνηειεί κηα κέζνδν αλαπαξαγσγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο κέζσ άιινπ ζπζηήκαηνο παξφκνηνπ κε ην πξψην. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο 

εμνκνίσζεο γίλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ν βαζηθφο ζθνπφο 

είλαη ε ρξήζε ηνπ. Ο εμνκνησηήο κηκείηαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ν 

πξνζνκνησηήο θάλεη ηελ αλαπαξάζηαζε. Δπνκέλσο ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

πξνζνκνίσζεο είλαη ε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο βάζε πξαγκαηηθψλ ζπλζήθσλ θαη φρη ε 

ρξήζε θη ε πινπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θάλεη ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζε 

καζεκαηηθψλ ηχπσλ κε βαζηθφ ζθνπφ ηε θαηαγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ. Ο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ζελαξίσλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο κε ηελ αλαπαξαγσγή πξαγκαηηθφ θφξηνπ θαη ηνπνινγίαο πξαγκαηηθνχ δηθηχνπ. 

Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ γίλνληαη κε παξακεηξνπνηήζεηο κεηαβιεηψλ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ θάησ απφ 
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δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ζχζηεκα απφθαζεο γηα ηελ 

ηειηθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. (Wehrle, Klaus, Gunes, Mesut, 2010) 

 

7.2. Λεηηνπξγία πξνζνκνίσζεο αζύξκαησλ δηθηύσλ 

Ζ πξνζνκνίσζε ζηα δίθηπα ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα ηερληθή φπνπ ην 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θάλεη ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ. Ο 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ θφξησλ ηνπ δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

γηα λα δηαπηζησζεί ε αληνρή θαη ε απφδνζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

επηρεηξεζηαθέο πξνδηάγξαθεο πνπ ην δηέπνπλ. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ θφξησλ θαη γεληθά ησλ κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη  

ππνινγίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νληνηήησλ θπξίσο ησλ παθέησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη αιγνξίζκνπο θαη κε ηελ αλαπαξάζηαζή ησλ 

κεηξήζεσλ ζην δίθηπν. Έλα πιενλέθηεκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ε γξαθηθή εκθάληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο ζην δίθηπν έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη άκεζε 

επαθή κε ηελ ζρεδίαζε πνπ θάλεη. (Wehrle, Klaus, Gunes, Mesut, 2010) 

Οη πξνζνκνησηέο ππνζηεξίδνπλ ηα πξσηφθνιια θαη δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, 

γηα παξάδεηγκα δίθηπα WSN, WLAN, WI-MAX θιπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξνζνκνησηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο εληνιέο πνπ 

πξνζθέξνπλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα Graphical User Interface (GUI) κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξνζνκνίσζεο θαη Command-Line Interface (CLI) κε ηελ ρξήζε 

εληνιψλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο πξνζνκνίσζεο. 

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζνκνησηή πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο δπν 

βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζνκνίσζεο: ηα ζηνηρεία ζχλζεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηα 

γεγνλφηα ηνπ δηθηχνπ. Σν κνληέιν πνπ πινπνηείηαη πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζχλζεζεο 

ηνπ δηθηχνπ  φπσο είλαη νη θφκβνη, δξνκνινγεηέο, θαη νη ζπλδέζεηο θαη ηα γεγνλφηα φπσο 

είλαη ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ιάζε θαηά ηελ κεηάδνζε. Μηα βαζηθή παξαγσγή 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ θάζε παθέηνπ 

θαη εηδηθά ησλ γεγνλφησλ. Ζ εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα πξνζεγγίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ αθνχ εθεί έγθεηηαη ε απφδνζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Δπίζεο 

ε πξνζνκνίσζε πξνζθέξεη πνιιά εξγαιεία ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη νπηηθή επαθή γηα ηελ ζρεδίαζε. (Wehrle, Klaus, Gunes, Mesut, 2010) 

Γεληθά ε πξνζνκνίσζε ησλ δηθηχσλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ζέκαηα 

αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο δηθηχσλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ζ πξνζνκνίσζε δηθηχσλ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Ο 



38 
 

ζηφρνο είλαη ε ζσζηή ιήςε δεδνκέλσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ εμαγσγή 

ζεκαληηθψλ θαη θπξίσο αμηφπηζησλ αλαιχζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. Οη πξνζνκνησηέο 

δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο φπσο είλαη νη κεηαβιεηέο δεδνκέλσλ θαη ειέγρνπ, ε 

παξακεηξνπνίεζε θαη ε δεηγκαηνιεςία. (Guizani, Rayaes, Khan, Fuqaha, 2010) 

Ζ βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη είλαη ν ρξφλνο ηεο ζπληέιεζεο ησλ γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ δηθηχνπ. Οη 

πξνζνκνησηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζνκνίσζε δηαθξηηψλ γεγνλφησλ σο κηα δηαθξηηή 

αιιεινπρία γεγνλφησλ ζην ρξφλν. Σν θάζε γεγνλφο δεκηνπξγείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη δεκηνπξγεί κηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ζην ζχζηεκα. Δπνκέλσο ε 

παξαηήξεζε ησλ γεγνλφησλ γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία ή ζπλερήο φπνπ παξαθνινπζείηαη 

ζπλερψο ε δπλακηθή ηνπ δηθηχνπ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όπσο 

ζπκβαίλεη ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ε δεηγκαηνιεςία είλαη 

πην γξήγνξε αιιά φρη αμηφπηζηε ελψ ε ζπλερήο πξνζνκνίσζε είλαη αξγή αιιά αμηφπηζηε. 

ρεηηθά κε ηνλ ρξήζηε ηεο πξνζνκνίσζεο ηνλ βνεζάεη κε ηελ ρξήζε ζελαξίσλ λα  

πξνβιέπεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ πνπ πινπνηεί. Όπσο πξν είπακε γίλεηαη ην 

κνληέιν ηνπ δηθηχνπ ζηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ επηηεινχληαη. Ο ρξήζηεο θάζε θνξά πξνζαξκφδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί πσο ζα ζπκπεξηθεξφηαλ ην 

δίθηπν θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζσζηή 

αξρηηεθηνληθή θαη ζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ. (Guizani, Rayaes, Khan, Fuqaha, 2010) 

 

7.3. Υξήζεηο πξνζνκνίσζεο αζύξκαησλ δηθηύσλ 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη πνιιέο θνξέο ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη βάζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δίλεη κε ηελ ρξήζε ζελαξίσλ ζε ζπλζήθεο 

παξαγσγήο λα απνηειέζεη ηνλ ζσζηφ νδεγφ αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ δηθηχνπ ζε 

ζέκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο. 

Οη πξνζνκνησηέο δηθηχσλ εμππεξεηνχλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Γπν βαζηθνί 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ είλαη ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο. Ζ πξνζνκνίσζε είλαη 

κηα γξήγνξε θαη κε κηθξφ θφζηνο δηαδηθαζία ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζχζηαζε ελφο 

πξαγκαηηθνχ δηθηχνπ κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ζχλζεζεο ηνπ (δξνκνινγεηέο, ζπλδέζεηο θιπ.). 

ην κεγάιν πιενλέθηεκά πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ δηθηχσλ είλαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ ηνπο παξέρεη λα δνθηκάζνπλ ζελάξηα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα δχζθνια ζηελ 

πινπνίεζε θαη θπξίσο έρνπλ κεγάιν θφζηνο. (Guizani, Rayaes, Khan, Fuqaha, 2010) 
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Ο πξνζνκνησηήο δηθηχσλ θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ δηθηχσζεο, δεκηνπξγία  

ηχπσλ δηθηχσλ φπσο είλαη δίθηπα επξείαο πεξηνρήο, ηνπηθά δίθηπα, αζχξκαηα δίθηπα, 

δεκηνπξγία πνιχπινθσλ δηθηχσλ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη γεγνλφησλ 

πνπ έρνπλ. Γίλεηαη πξνζνκνίσζε ζε θφκβνπο, γέθπξεο, ζπλδέζεηο, δξνκνινγεηέο, ζηελ 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ παθέησλ, ηα ιάζε πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηνπνινγίεο 

θαη άιιεο ζεκαληηθέο νληφηεηεο ηνπ δηθηχνπ. (Al-Bahadili, 2012) 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ε ρξήζε πξνζνκνησηή είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ζσζηή 

ζρεδίαζε ηνπο. ε απηή ηελ ελφηεηά ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο αλαθέξακε ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ θφκβσλ, ηελ ππθλφηεηα 

ηνπο θαη ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα ηνπο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπο. Δπνκέλσο ε 

πξνζνκνίσζε ζε απηέο ηηο αξρηηεθηνληθέο κε ηελ ρξήζε πξσηνθφιισλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία, 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. (Al-Bahadili, 2012) 

Ο ζρεδηαζηήο ηνπ δηθηχνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε αξρηθφ ζηάδην λα δεκηνπξγήζεη ην 

βαζηθφ ηνπ δίθηπν κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηνπνινγίαο θαζνξίδνληαο ηα βαζηθά δνκηθά 

ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ φπσο είλαη νη θφκβνη θαη νη ζπλδέζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα πξσηφθνιια θαη ηελ θπθινθνξία ζε έλα 

δίθηπν. Σν ηειηθφ ζηάδην είλαη κε ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ ζελαξίσλ κε παξακεηξνπνηήζεηο 

ζπλζήθσλ παξαγσγήο λα πξνζνκνηψζεη ην δίθηπν, λα ιάβεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη γηα λα ιάβεη ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο. Δπίζεο ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

δηθηχνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απεηθφληζεο ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ ηνλ βνεζάεη ζηελ 

ζρεδίαζε θαη άλεηε δηαρείξηζε ηνπ. (Al-Bahadili, 2012) 

_______________________________________________________________ 

8.1. J-Sim 

Ο πξνζνκνησηήο J-Sim έρεη πινπνηεζεί κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA. 

Πεξηιακβάλεη θηιηθφ κε πνιιέο ιεηηνπξγίεο εηθνληθφ πεξηβάιινλ κε δπλαηφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ηελ ππνζηήξημε πξνζνκνηψζεσλ ζε πιαηθφξκα δηαδηθηχνπ. 
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ρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηα ζέκαηα ζρεδίαζεο 

ηζρχνπλ νη βαζηθέο αξρέο φισλ ησλ ινγηζκηθψλ κε ηελ ζρεδίαζε ησλ κνληέισλ ησλ 

δηθηχσλ κε ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Ζ πξνζνκνίσζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο δηθηχνπ 

κεηαγσγήο παθέησλ. 

Σν κνληέιν νξίδεη κηα γεληθή δνκή γηα έλα θφκβν (θφκβνο / δξνκνινγεηήο), θαζψο θαη ηα 

γεληθά ζπζηαηηθά ηνπ δηθηχνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βαζηθέο θιάζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξσηφθνιισλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ. Σν κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη εμππεξεηεί πνιιαπιέο δηθηπαθέο αξρηηεθηνληθέο φπσο είλαη ε δηθηπαθή 

αξρηηεθηνληθή ησλ θηλεηψλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζνκνησηή J-Sim εζηηάδνληαη ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή 

πινπνίεζε ηνπ κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA, ην πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζε απηφλνκεο δηαδηθαζίεο, πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, θαη 

δηαζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν κε ρξήζε πξσηφθνιισλ. (www.j-sim.org, 2018) 
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8.2. Mannasim 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο Mannasim πξνζεγγίδεη αξθεηά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ J-Sim. Δζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Σν MannaSim δεκηνπξγήζεθε σο επέθηαζε ηνπ πξνζνκνησηή NS-2. 

Απνηειεί έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν έρεη ζαλ βάζε ηνλ NS-2. Απνηειεί θαη απηφ ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ. Απηφ απνηειεί θαη ην κεηνλέθηεκα ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηα άιια ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο πνπ εμεηάδνληαη, φηη ζηεξίδεηαη θαη θιεξνλνκεί 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξσρεκέλνπ πιένλ NS-2 ην νπνίν έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην NS-3 

κε λέα ιεηηνπξγηθφηεηα θαη θάιπςε πνιιψλ λέσλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ. 

Σν MannaSim πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζνκνίσζε ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. πγθεθξηκέλα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηακνξθψλεη 

ιεπηνκεξή ζελάξηα γηα πξνζνκνηψζεηο, θάλεη ρξήζε κνληέισλ κε αθξίβεηα ζηνπο θφκβνπο 

ησλ αηζζεηήξσλ, απνηειεί κηα επέιηθηε πιαηθφξκα δνθηκψλ γηα αιγφξηζκνπο θαη 

πξσηφθνιια, ηεξαξρηθή ηνπνινγία, πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο, θαηεπζπλφκελε δηάρπζε, 

δξνκνιφγεζε κε δηάλπζκα εμ απνζηάζεσο πξννξηζκνχ, δπλακηθά ειεγρφκελε 

δξνκνιφγεζε, ηεξαξρία πξνζαξκνγήο ρακειήο ελέξγεηαο, αιγφξηζκνη δξνκνινγήζεσλ, 

πξνζνκνίσζε δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ αηζζεηήξσλ, ρξήζε δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ 

αλίρλεπζεο, δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ επεμεξγαζίαο, θάλεη πξνζνκνίσζε επίπεδσλ θαη 

ηεξαξρηθψλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, πξνζνκνίσζε νκνηνγελψλ θαη εηεξνγελψλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ θιπ. (www.mannasim.dcc.ufmg.br, 2018), (Ghizoni, Santos and Ruiz, 2012) 
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8.3. NS-3 

Ο πξνζνκνησηήο ΝS-3 απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ NS-2. Αλαπηχρζεθε κε ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ C++ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία κνληέισλ πξνζνκνίσζεο 

δηθηχσλ. H πξνζνκνίσζε γίλεηαη κέζσ ηεο C++ θαη κε ηελ ρξήζε βηβιηνζεθψλ Python. 

 

Ηζηνξηθά ην 2006 κηα νκάδα εξεπλεηψλ έιαβε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ακεξηθαληθφ 

Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ (N.S.F.) γηα λα θάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ NS-3 ζαλ κεηεμέιημε 

ηνπ NS-2.  Μεηά απφ δπν ρξφληα ην 2008 πινπνηήζεθε ε πξψηε έθδνζε ηνπ NS-3, πνπ 
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είρε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φηη ήηαλ κηα λέα πινπνίεζε γηα λα θαιχςεη ηα θελά θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ NS-2 θαη απνηειεί πξνζνκνησηή αλνηθηνχ θψδηθα. Ο πξνζνκνησηήο NS-

3 αλαπηχζζεηαη θαη ζπληεξείηαη ζπλερψο ,κε ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ εθδφζεσλ. Ο 

βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνζνκνησηή NS-3 ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ απφ κηα θνηλφηεηα αλνηθηνχ 

θψδηθα κε θχξην άμνλα ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζε ζέκαηα 

πξνζνκνίσζεο δηθηχσλ. (www.nsnam.org, 2018) 

ρεηηθά κε ζέκαηα εγθαηάζηαζεο ν πξνζνκνησηήο NS-3 δηαλέκεηαη βάζε ηεο άδεηαο 

ρξήζεο GNU Public License. Γηα λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηε πιαηθφξκαο πξέπεη λα 

ππάξρεη ν πεγαίνο θψδηθαο θαη λα κεηαγισηηηζηεί. Οη πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε είλαη ζε UNIX/Linux θαη Microsoft 

Windows. Σα ζελάξηα ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο πξνζνκνίσζεο είλαη πινπνηεκέλα ζε 

Python θαη γίλεηαη ε κεηαθφξησζε ηνπο ζηνλ πξνζνκνησηή. (www.nsnam.org, 2018) 

Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνζνκνησηή είλαη φηη ηα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο είλαη 

πινπνηεκέλα ζε γιψζζα Python θαη εθηεινχληαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή πνπ είλαη 

πινπνηεκέλνο ζε C++. Σα ζελάξηα δέρνληαη παξακεηξνπνηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. Σν 

ζελάξην κεηαγισηηίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ιαζψλ γίλνληαη δηνξζψζεηο φπσο γίλεηαη ζε 

φια ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 είλαη πινπνηεκέλνο ζε αληηθεηκελνζηξαθή ινγηθή (C++) θαη 

ηα ζελάξηα ηνπ ζε Python. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαιχπηνληαο ηα ζχγρξνλα 

εξεπλεηηθά ζέκαηα πάλσ ζηελ πξνζνκνίσζε ησλ δηθηχσλ. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 ζπλδέεηαη ζηαηηθά ή δπλακηθά κε ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν 

πνπ είλαη πινπνηεκέλν ζε  C++ ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ ηνπνινγία πξνζνκνίσζεο 

θαη μεθηλάεη ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 παξέρεη έλα ζχλνιν κνληέισλ πξνζνκνίσζεο δηθηχνπ ηα 

νπνία εθηεινχληαη ζε C++ θαη είλαη βαζηζκέλα ζε Python. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 θάλεη κηα ζχλδεζε ησλ δπν βαζηθψλ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δηαζέηεη ηεο C++ θαη ηεο Python φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αιιειεπίδξαζε απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 θάλεη πνιχ θαιή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηδηθά ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θαη ηεο κλήκεο. 
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 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 θάλεη πνιχ θαιή δηαρείξηζε ησλ παθέησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ πξνζνκνίσζε θαη ησλ αιγφξηζκσλ πξνζνκνίσζεο. 

 Ο πξνζνκνησηήο NS-3 δηαζέηεη πνιχ θαιή αιιεινεπίδξαζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ απφ ηνπ ρξήζηεο.  

(www.nsnam.org, 2018) 

ρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε ησλ 

δηθηχσλ ε πην απιή είλαη ε ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ βηβιηνζεθψλ 

πινπνίεζεο δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ ζηνλ πξνζνκνησηή. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη ε 

ελζσκάησζε εμσηεξηθά ηεο κεηαηξνπήο ησλ κνληέισλ άιισλ πξνζνκνησηψλ κε ηελ 

παξαγσγή θψδηθα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά δχζθνιε, πξνυπνζέηεη 

πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο αιιά απνθέξεη θαη ην πιενλέθηεκα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ άιισλ αληαγσληζηηθψλ κνληέισλ άιισλ ινγηζκηθψλ. (www.nsnam.org, 

2018) 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζνκνησηή είλαη λα παξέρεη ελεκεξσκέλα 

κνληέια θαη πξσηφθνιια κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, λα ππάξρεη πιήξεο παξακεηξνπνίεζε κε 

εηζαγσγή πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα θαιχπηεη ηα ζχγρξνλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαη 

ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Σα ζελάξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη εθηεινχληαη 

κε ηελ πξνζνκνίσζε πξέπεη λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο έηζη 

ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο λα είλαη ρξήζηκν ζηα παξαγσγηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ ρξήζε ηνπ NS-3 είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή εηδηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Υξεζηκνπνηείηαη φκσο επξέσο θαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο γηα ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ησλ δηθηχσλ. Σν ζεηηθφ είλαη φηη απνηειεί ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα φηη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα πνπ θάλεη ζπλερή έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. Σν κεγάιν πξφβιεκα φισλ ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαη ν κεγάινο 

ζηφρνο είλαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζνκνησηή. (www.nsnam.org, 2018) 
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8.4. Omnet++ 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο Omnet++ απνηειεί έλα ζχλνιν πνιιαπιψλ βηβιηνζεθψλ 

δεκηνπξγίαο πξνζνκνησηψλ δηθηχσλ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

C++. Σν Omnet++ έρεη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ απηφλνκσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηθηχνπ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

παξακέηξσλ θαη κεζφδσλ πνπ πινπνηνχλ ηελ πξνζνκνίσζε. Σν Omnet++ πξνζνκνηψλεη 

πνιινχο ηχπνπο δηθηχσλ θαη φρη κφλν ηα αζχξκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. πγθεθξηκέλα πξνζνκνηψλεη ελζχξκαηα δίθηπα, αζχξκαηα δίθηπα, 

δίθηπα κεηαθνξψλ, δξνκνινγεηέο θαη άιια βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο δηθηχνπ. 

(www.omnetpp.org, 2018) 

Πην αλαιπηηθά ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνίεη ην Omnet++ νη  

πξνζνκνησηέο πνπ δηαζέηεη εμεηάδνπλ δηάθνξα κνληέια. Έλα κνληέιν απνηειεί έλα δίθηπν. 

Κάζε κνληέιν-δίθηπν απνηειείηαη απφ ηεξαξρηθά δνκεκέλεο κνλάδεο. Ζ ξίδα ηνπ δέλδξνπ 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ ηεξαξρία είλαη ε κνλάδα ζπζηήκαηνο ε νπνία ηζνδπλακεί κε ην 

δίθηπν πνπ γίλεηαη ε πξνζνκνίσζε σο κηα νληφηεηα-αληηθείκελν ε νπνία πεξηέρεη φιεο ηηο 

ππφ-κνλάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

ρεηηθά κε ηελ δνκή ηνπ κνληέινπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ NED γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ έρεη ελζσκαησκέλε ην Omnet++. Όπσο πξν είπακε ζην δέλδξν ηεξαξρίαο νη κνλάδεο 

πεξηέρνπλ άιιεο ππφ-κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην  θαηψηεξν 
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επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο πεξηέρνπλ ηνπο αιγφξηζκνπο ηνπ κνληέινπ θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνζνκνησηή. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ κνλάδσλ 

εθηειείηαη απφ ηελ C++. (Varga, 2005) 

Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη ε ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ. 

Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ ηίο απιέο ή ζχλζεηεο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ ηα δνκηθά 

απηφλνκα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ. Ο ρξήζηεο ζρεδηάδεη ην δίθηπν/ζχζηεκα βάζε ηεο δηθήο 

ηνπ αξρηηεθηνληθήο θαη ιεηηνπξγίαο. Σα δνκηθά ζηνηρεία ρσξίδνληαη σο απιέο ή ζχλζεηεο 

κνλάδεο κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα νξγαλψλεηαη απνδνηηθά ζε κηθξά κέξε κε 

απηφλνκα. 

Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ γεγνλφησλ. Σν Omnet++ γηα λα θάλεη αλαπαξάζηαζε 

ησλ γεγνλφησλ ρξεζηκνπνηεί κελχκαηα. Σν Omnet++ έρεη πινπνηεζεί ζε C++, κηα 

αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Δπνκέλσο θαη νη ινγηθέο θαη ιεηηνπξγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη κε αληηθεηκελνζηξαθή ινγηθή. Κάζε γεγνλφο είλαη κηα δεκηνπξγία 

ηεο ηάμεο κελχκαηνο ή θάπνηαο παξάγσγεο ηάμεο ηεο. Σα κελχκαηα απνζηέιινληαη απφ 

κνλάδα ζε κνλάδα κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Σν γεγνλφο ελεξγνπνηείηαη 

απφ ην κήλπκα ζηελ κνλάδα πνπ παξαιακβάλεη ην κήλπκα θαη ζηνλ ρξφλν 

πξνζνκνίσζεο πνπ ην παξέιαβε. Ζ εθηέιεζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

παξάδνζεο ζηνλ παξαιήπηε. Σν θάζε κήλπκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πνιιά κελχκαηα θζάζνπλ ζηνλ ίδην ρξφλν πξνζνκνίσζεο ζηνλ ίδην 

πξννξηζκφ. (www.omnetpp.org, 2018) 

ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ δηαζχλδεζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 

Omnet++ πξνζθέξεη δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εθηέιεζεο πξνζνκνηψζεσλ: ε γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ πινπνηεκέλν θαη ζε εθηέιεζε ζηελ γξακκή εληνιψλ ηνπ θειχθνπο. Όπσο ζε 

θάζε ινγηζκηθφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ελδείθλπηαη γηα παξνπζηάζεηο πξνζνκνηψζεσλ, γηα 

εχθνιε ρξήζε ζηελ ζρεδίαζε, ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζθαικάησλ θαη γεληθφηεξα ηελ θαιχηεξε 

επνπηεία ηεο πξνζνκνίσζεο. Με ηελ εθηέιεζε ζε γξακκή εληνιψλ δίλεηαη ε ηαρχηεηα ζηελ 

εμαγσγή απνηειεζκάησλ, κπνξνχλ  λα γίλνπλ καδηθέο εθηειέζεηο ζελαξίσλ άιια απαηηεί 

εμνηθείσζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. (Varga, 2005) 
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LED αξρείν κε ην ζύλνιν όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ. 

 

Παξακεηξνπνηήζεηο:
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Παξάιιειεο πξνζνκνηώζεηο:  

 

Παξακεηξνπνηήζεηο: 
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Παξαγσγή θώδηθα: 
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Παξαγσγή θώδηθα:

 

 

8.5. SensorSim 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρνπλ, είλαη αλαγθαίν λα 

γίλνληαη απαηηεηηθέο εξγαζίεο αλίρλεπζεο. Πξέπεη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ θφκβσλ, νη θφκβνη λα γλσξίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζε απηφ. Δπίζεο ιφγσ ηεο ππθλήο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο 

πξέπεη λα ζπληνλίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλίρλεπζεο νκάδσλ 

θφκβσλ. 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο SensorSim εζηηάδεη ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ κε ηελ 

ρξήζε λέσλ κνληέισλ θαη ηερληθψλ ζρεδηαζκνχ. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε ιεπηνκεξψλ ηερληθψλ πξνζνκνίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

δηθηχνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
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αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ θαη λα γίλεη πην ζηνρεπκέλε ε αλάπηπμε λέσλ 

πξσηνθφιισλ θαη ε θαιή ρξήζε θαη ζρεδίαζε ησλ δηθηχσλ. 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο SensorSim πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θπξίσο 

ηνπ NS-2 αθνχ εθεί ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ είλαη ε παξνρή λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. 

πγθεθξηκέλα, ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλνπλ ηελ 

ρξήζε ελέξγεηαο ζε θφκβνπο αηζζεηήξσλ, ηελ πβξηδηθή πξνζνκνίσζε πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη πξνζνκνησκέλσλ θφκβσλ, 

δηαρείξηζε θαη αλάιπζε λέσλ πξσηφθνιισλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ζρεδηαζηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ. 

(Kazemeyni, Fatemeh, Johnsen, Broch; Owe, Olaf, Balasingham, Ilangko, 2012) 

 

 

 



55 
 

 

 

8.6. SQualnet Si 

Ο πξνζνκνησηήο ινγηζκηθνχ SQualnet Si εηδηθεχεηαη ζηα αζχξκαηα δίθηπα θαη πξνζεγγίδεη 

πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζνκνησηή SensorSim. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ είλαη φηη ν SensorSim βαζίδεηαη ζηνλ ΝΑ-2 ελψ ν SQualnet Si ζηνλ 

δηθφ ηνπ Qualnet. Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηνλ SensorSim έρεη κεγαιχηεξή επεθηαζηκφηεηα θαη 

ππνζηεξίδεη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ θφκβσλ ζην δίθηπν. 

Ο πξνζνκνησηήο SQualnet Si πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα λα 

δηακνξθψλεη ηελ ρξήζε ελέξγεηαο ζε θφκβνπο αηζζεηήξσλ, ηελ πβξηδηθή πξνζνκνίσζε, 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη πξνζνκνησκέλσλ θφκβσλ, ηελ δηαρείξηζε θαη 

αλάιπζε πξσηφθνιισλ επηθνηλσλίαο θιπ. 

Ο πξνζνκνησηήο SQualnet Si θαιχπηεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αλάιπζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ αιιά ην βαζηθφ ηνπ πιενλέθηεκα 

είλαη ε θάιπςε κεγάισλ δηθηχσλ κε κεγάινπο θφξηνπο κεηαθνξάο παθέησλ. Δπνκέλσο 

ζπλίζηαηαη γηα ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ δηθηχσλ. 

(Vasu, Varshney, Rengaswamy, Marina, Dixit, Aghera, Srivastava and Bagrodia, 2005) 
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9.1. Αζύξκαην Γίθηπν 802.11 

Σν πξφηππν IEEE 802.11  απνηειεί πξφηππν ηεο IEEE γηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα 

(WLAN). Σν πξφηππν IEEE 802.11 είλαη κηα επέθηαζε ηνπ 802.3 ην νπνίν απνηειεί ηελ 

ελζχξκαηε δηθηχσζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

πξνζεκεηψλεη έλα δίθηπν κε ρξήζε ηνπ αζχξκαηνπ πξνηχπνπ 802.11. πγθεθξηκέλα ζηελ 

ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ έρνπκε: 

1. Δμσηεξηθόο δξνκνινγεηήο (External Router): 

2. ύλζεζε Γηθηύνπ (configurator : FlatNetworkConfigurator) 

Ρπζκίδεη ηηο δηεπζχλζεηο IP θαη ηνπο πίλαθεο δξνκνιφγεζεο γηα έλα δίθηπν. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα φηη φινη νη θεληξηθνί ππνινγηζηέο θαη νη δξνκνινγεηέο ζα 

έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε δηθηχνπ θαη ζα δηαθέξνπλ κφλν ζην ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ 

ππνινγηζηή. 

3. εκείν πξόζβαζεο (Access Point) : 

4. Καλάιη Διέγρνπ (channelcontrol : ChannelControl): 

Σν Καλάιη Διέγρνπ ζε θάζε κνληέιν δηθηχνπ πεξηέρεη θηλεηνχο ή αζχξκαηνπο 

θφκβνπο. Σν Καλάιη Διέγρνπ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θίλεζε ησλ 

θφκβσλ θαη θαζνξίδεη πνηνη θφκβνη βξίζθνληαη κέζα ζηελ απφζηαζε επηθνηλσλίαο ή 

παξεκβνιήο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ηηο 

αζχξκαηεο δηαζπλδέζεηο ησλ θφκβσλ ζηηο κεηαδφζεηο. 

5. ύζηεκα (Hosts): 

Μνληεινπνηεί ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή κε κία αζχξκαηε θάξηα (802.11b) ζε 

ιεηηνπξγία ππνδνκήο κε ρξήζε θάξηαο δηθηχνπ. 

 

Πξνζνκνίσζε: 
ηελ πξνζνκνίσζε γίλεηαη πιήξεο παξακεηξνπνίεζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα 

φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ. ηελ πξνζνκνίσζε γίλεηαη ε εθρψξεζε 

δηεπζχλζεσλ IP ζε θεληξηθνχο ππνινγηζηέο θαη δξνκνινγεηέο.  Όια ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη δξνκνινγεηέο βξίζθνληαη ζην ίδην δίθηπν. Γίλεηαη ε 

αληηζηνίρηζε ηεο ίδηαο δηεχζπλζεο ζε φιεο ηηο δηεπαθέο ελφο δξνκνινγεηή. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ηεο ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

θιάζε cTopology ηνπ OMNeT ++ θαη ππνινγίδεη ηηο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκέο. Ο 

βαζηθφο ζηφρνο ζε θάζε αζχξκαην δίθηπν είλαη ε πξνζζήθε θαη ν ππνινγηζκφο ησλ 
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πην ζχληνκσλ δηάδξνκσλ ζηνπο πίλαθεο δξνκνιφγεζεο. 
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9.2. Αζύξκαην Γίθηπν throughput 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πξνζεκεηψλεη έλα αζχξκαην δίθηπν θαη εζηηάδεη ζηελ 

ηθαλφηεηα δηεθπεξαίσζεο (Throughput). 

πγθεθξηκέλα ζηελ ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ έρνπκε: 

Throughput Client 

 Δλεκεξώζεηο (notificationBoard : NotificationBoard): 

Υξεζηκνπνηψληαο ην NotificationBoard, νη θφκβνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη 

ακνηβαία ζρεηηθά κε ηα ζπκβάληα, φπσο είλαη νη αιιαγέο ζηνλ πίλαθα 

δξνκνιφγεζεο, αιιαγέο θαηάζηαζεο δηαζχλδεζεο, αιιαγέο δηακφξθσζεο 

δηεπαθψλ, αζχξκαηεο κεηαβηβάζεηο, αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζχξκαηνπ 

θαλαιηνχ θιπ. Σν NotificationBoard είλαη έλα δνκηθφ ζηνηρείν κέζα ζε έλα κνληέιν 

θεληξηθνχ ππνινγηζηή ή δξνκνινγεηή θαη απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ γηα απηέο ηηο αιιαγέο. 

 Γελλήηξηα Κπθινθνξίαο: (cli : EtherAppCli) 
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Μηα απιή γελλήηξηα θπθινθνξίαο γηα ην κνληέιν 802.11 θαη γεληθά γηα 

νπνηνδήπνηε κνληέιν πνπ δέρεηαη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ 802.11 ζηα παθέηα. 

Γεκηνπξγεί παθέηα. 

 Κάξηα Γηθηύνπ: (wlan : Ieee80211NicSTASimplified) 

Απηή ε θάξηα δηθηχνπ πινπνηεί κηα θάξηα δηαζχλδεζεο δηθηχνπ ππνδνκήο 802.11 

γηα έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο κηα απινπνηεκέλε κνλάδα. 

 Δλόηεηα Κηλεηηθόηεηαο (mobility : NullMobility): 

Απηή ε ελφηεηα θηλεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηαζεξνχο θφκβνπο. 

Throughput 

 Δλόηεηα Κηλεηηθόηεηαο (mobility : NullMobility): 

Απηή ε ελφηεηα θηλεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηαζεξνχο θφκβνπο. 

 ύζηεκα (Hosts): 

Μνληεινπνηεί ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή κε κία αζχξκαηε θάξηα (802.11b) ζε 

ιεηηνπξγία ππνδνκήο κε ρξήζε θάξηαο δηθηχνπ. 

 εκείν Πξόζβαζεο (ap : WirelessAPWithSink): 

εκείν Πξφζβαζεο  802.11. 

 

Πξνζνκνίσζε: 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κεηξά ηελ δηαθίλεζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ IEEE 802.11 απφ 

έλαλ αξηζκφ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ ζην ζεκείν πξφζβαζεο. Σν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πνκπνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε θάζε 

θεληξηθφο ππνινγηζηήο λα αθνχεη φια ηα άιια. Αλαιπηηθά: 

 

 Απόδνζε ελόο θεληξηθνύ ππνινγηζηή: 

Ζ δηέιεπζε κεηξηέηαη απφ ην ζεκείν πξφζβαζεο. Καηαγξάθεηαη ζην αξρεηαθφ 

αξρείν εμφδνπ, αιιά κπνξεί επίζεο λα επηζεσξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

εθηέιεζεο. ηα απνηειέζκαηα  πεξηέρεηαη ε κέηξεζε πνπ κεηξάηαη απφ ηελ 

πξνζνκνίσζε θαη ζπγθξίλεη ην ζεσξεηηθφ κέγηζην πνπ είλαη πεξίπνπ 5,12 Mbps 

(ζε ξπζκφ δπαδηθψλ ςεθίσλ 11 Mbps θαη παθέηα 1000 byte). Ζ ζεσξεηηθή ηηκή θαη 

ε έμνδνο πξνζνκνίσζεο είλαη πνιχ θνληά, ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ 1 kbps. 

 

 Πνξεία πνιιαπιώλ θεληξηθώλ ππνινγηζηώλ: 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην κέζν δηάζηεκα ηεο δηέιεπζεο ζην θαλάιη είλαη 

κηθξφηεξν ζα απμήζεη ηελ απφδνζε θαη ηηο ζπγθξνχζεηο.  Γηα ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ε ειάρηζηε πεξίνδνο δηέιεπζεο είλαη (n - 1) ^ 2 / (4 * n) φπνπ ην n είλαη 

ην κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ ηνπ ζπκπιέγκαηνο, δειαδή ην n = 32. Απηφ δείρλεη έλα 

κέζν ζχγθξνπζεο πεξίπνπ 7,5 θαη κηα αχμεζε ζηελ δηαθίλεζε. 

 

Ζ ηειηθή απνηίκεζε είλαη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ζεσξεηηθήο απφδνζεο 

θαη ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο ηεο δηαθίλεζεο είλαη νη αξηζκνί ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Οη ζπγθξνχζεηο είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

Πξνζζέηνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ πιαηζίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηά 

ιεθζέλησλ πιαηζίσλ έρνπκε κηα δηαθνξά κηθξφηεξε απφ 50 kbps. Δπίζεο 

πηζαλφηαηα ε δηαθνξά νθείιεηαη θαη ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ. 
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9.3. Αζύξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απνηειεί έλα ζελάξην αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ ζε 

ζρέζε κε ζέκαηα ελέξγεηαο. Δζηηάδεη εηδηθά ζην επίπεδν εθαξκνγψλ, κεηαθνξάο θαη 

δηθηχνπ. Όπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηελ εξγαζία ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνινγηθε θαη γεσγξαθηθή ηνπο εγθαηάζηαζε, έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ησλ θφκβσλ. Ζ έξεπλα ησλ θαηαζθεπαζηψλ δηθηχσλ εζηηάδεη ζηνπο 

θαιχηεξνπο αιγνξίζκνπο δεκηνπξγίαο δξνκνινγήζεσλ. Ο θάζε θφκβνο αλαδεηάεη 

ζπλέρεηα κέζσ ησλ γεηηνληθψλ θφκβσλ θαη ηνλ επηηειηθφ ξφιν ελφο θεληξηθνχ ζηαζκνχ ηηο 

λέεο δξνκνινγήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλέρεηα εηδηθά κεηά απφ αζηνρίεο θφκβσλ. 
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Πξνζνκνίσζε: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε εζηηάδεη ζηα κεηξήζηκα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θφκβσλ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Μεηξήζηκα ζρεηηθά κε ηη 

ζπλδέζεηο, ηηο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ, ζηηο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη 

ζηνπο γεηηνληθνχο θφκβνπο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δξνκνινγήζεσλ. 

Ζ ηειηθή απνηίκεζε είλαη φηη εηδηθά φηαλ δεκηνπξγνχληαη αζηνρίεο θφκβσλ θαη ππάξρεη ε 

αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δξνκνινγήζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αιγφξηζκνη 

δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ γξήγνξε απφδνζε ησλ δξνκνινγήζεσλ θαη 

ζηνλ κηθξφ αξηζκφ ηνπο κε ηα βέιηηζηα ζχληνκα κνλνπάηηα ππάξρεη κεγάιε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ φρη ηθαλνπνηεηηθή βησζηκφηεηά ηνπ δηθηχνπ κε 

άκεζε επίδξαζε θαη ζηελ απφδνζε ηνπ αθνχ φηαλ απελεξγνπνηνχληαη θφκβνη απμάλεηαη 

δηακεηξηθά θαη ε θαζπζηέξεζε ζηηο κεηαθνξέο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα απηφ πξνηείλεηαη ε 

κεγάιε ππθλφηεηα ησλ θφκβσλ αζρέησο ηελ αιγνξηζκηθή ηθαλφηεηα ηνπ γξήγνξνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δξνκνινγήζεσλ θάηη πνπ επηηξέπεη θαη ην κηθξφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπο. Βέβαηα ν γξήγνξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ δξνκνινγήζεσλ κε ηηο 

παξαιιειίεο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο θφκβνπο δίλεη ην ηδεαηφ απνηέιεζκα πνπ 

πξσηαξρηθά είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ 
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10.1. Δπηινγή θαηάιιεινπ πξνζνκνησηή  

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζνκνησηή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αιιά θαη δχζθνιε 

δηαδηθαζία γηα ηνλ ζρεδηαζηή. Σν βαζηθφ δίιεκκα πνπλ ηίζεηαη αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνζνκνησηή θαηαζθεπαζηή ή ζα απνηαζεί ζε κηα ειεχζεξε ρξήζε ινγηζκηθνχ ή αθφκα 

θαη ζε εκπνξηθφ ινγηζκηθφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ. ηαηηζηηθά απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο πξνηηκάηαη πξνζνκνησηήο ηνπ θαηαζθεπαζηή αλ είλαη δηαζέζηκνο ιφγσ 

εμεηδίθεπζεο, πφξσλ πιηθνχ θαη άιισλ παξαγφλησλ. Τπάξρεη φκσο θαη κεγάιε ηάζε ε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ 

ζρεδηαζηή γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. (Al-Bahadili, 2012) 

Γεληθά ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη γηα ηνλ πξνζνκνησηή είλαη ε θάιπςε ησλ δηθηχσλ 

ζρεδίαζεο, ηα αμηφπηζηά ζηνηρεία κεηξήζεσλ, ε αλάιπζε ζε βάζνο ησλ γεγνλφησλ πνπ 

επηηεινχληαη ζην δίθηπν εηδηθά ην ζέκα ησλ θφξησλ ζηελ κεηαθνξά ησλ παθέησλ, ε 

αλάιπζε θαη ππνζηήξημή κεγάινπ αξηζκνχ θφκβσλ, ε απφδνζε θαη ηέινο ην θηιηθφ 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ. 

Όκσο ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο επηινγήο ηνπ πξνζνκνησηή πξέπεη λα είλαη νη πξνδηαγξαθέο 

θαη νη απαηηήζεηο ηεο πξνζνκνίσζήο πνπ πξέπεη λα γίλεη, δειαδή πνηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πξέπεη λα απαληήζεη ε πξνζνκνίσζε κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Έλα 

βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ην επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη. Γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ πνπ είλαη αλαγθαία ε ιεπηνκέξεηα ιφγσ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ην NS-3 είλαη κνλφδξνκνο αζρέησο αλ παξνπζηάδεη άιια κεηνλεθηήκαηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ. Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

θφκβσλ έηζη ψζηε ν πξνζνκνησηήο λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε πνιχ κεγάια δίθηπα. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηερληθέο παξαιιειηψλ κε παξάιιεινπο θαη 

θαηαλεκεκέλνπο πξνζνκνησηέο. (Al-Bahadili, 2012) 

Δθηφο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζθέινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε ηεθκεξίσζε πνπ 

δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο γηα ηα κνληέια πνπ δηαζέηεη. ε απηφ ην ζέκα ην 

πιενλέθηεκα ην έρνπλ νη εκπνξηθνί πξνζνκνησηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαιή ππνζηήξημε 

εγγξάθσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πξνζνκνίσζεο. Απφ ηελ άιιε νη εκπνξηθνί εζηηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια θαη ηνπνινγίεο θαη πφξνπο πιηθνχ ελψ νη πξνζνκνησηέο 

αλνηθηνχ θψδηθα δίλνπλ κεγαιχηεξε επειημία. (Al-Bahadili, 2012) 
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Ο βαζηθφο ζηφρνο κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζνκνησηή είλαη λα παξέρεη ελεκεξσκέλα 

κνληέια θαη πξσηφθνιια κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη λα γίλεηαη παξακεηξνπνίεζε κε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζελαξίσλ πνπ απαηηνχληαη. Δπίζεο λα 

θαιχπηεη ηα ζχγρξνλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα είλαη αμηφπηζηα θαη λα απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ νδεγφ 

ζηελ δεκηνπξγία ελφο αλζεθηηθνχ θαη απνδνηηθνχ δηθηχνπ. 

 

10.2. Αμηνινγήζεηο Λνγηζκηθώλ Πξνζνκνίσζεο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ ινγηζκηθψλ 

πξνζεκείσζεο πνπ επηιέρηεθαλ. Σα ινγηζκηθά είλαη ηα J-Sim, Mannasim, NS-3 θαη 

OMNeT++. Ζ αμηνιφγεζε εζηηάδεη ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ αμηνπηζηία, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

10.2.1. Αμηνιόγεζε NS-3 

Σν NS-3 ζπλίζηαηαη: 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη πξνζνκνίσζε ζε αξθεηά αλαιπηηθφ επίπεδν 

κε κεγάιε παξακεηξνπνίεζε.  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο κειινληηθή πξνζνκνίσζε. 

Απνηειεί έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα πνπ 

εμαζθαιίδεη ζπλερείο κειινληηθέο εθδφζεηο θαιχπηνληαο φια ηα ζχγρξνλα 

κειινληηθά εξεπλεηηθά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζνκνίσζε ησλ δηθηχσλ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη πξνζνκνίσζε κηαο κεγάιεο ζηνίβαο 

πξσηνθφιισλ ην NS-3 είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη πξνζνκνίσζε ζε απιά ζπκβάληα 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ εμαηηίαο ησλ άθζνλσλ δηαζέζηκσλ 

επηδηνξζψζεσλ. 

 Αθξηβήο αλαπαξάζηαζε επίπεδσλ παθέησλ θαη θαιή εμνκνίσζε θαη ππνζηήξημε 

ππνδνρψλ. 

 Ζ έμνδνο PCAP πνπ επηηξέπεη αλαιχζεηο κε άιια εξγαιεία φπσο ην Wireshark. 

 Έρεη κηα εθηεηακέλε βηβιηνζήθε πξνθαζνξηζκέλσλ κνληέισλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε αλάιπζε ησλ ρακειφηεξσλ επίπεδσλ ζηελ 

πξνζνκνίσζή ηνπ δηθηχνπ. Δηδηθά ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ζπλίζηαηαη γηα 
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ηελ πξνζέγγηζε ησλ θφκβσλ ζηελ κεηαθνξά ησλ παθέησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απαηηνχκελε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη θαη ηηο δξνκνινγήζεηο πνπ παξάγνληαη ζε 

αζηνρίεο ησλ θφκβσλ. 

 Κάλεη αλάιπζε ζε ρακειφ επίπεδν κε αλαιπηηθέο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 

Παξφηη θάλεη θαιή δηαρείξηζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ππάξρεη έλα θφζηνο 

θαζπζηέξεζεο κεηά απφ κεηαγισηηίζεηο πνπ γίλνληαη. 

(www.nsnam.org, 2018) 

10.2.2. Αμηνιόγεζε OMNeT ++ 

Σν OMNeT++ ζπλίζηαηαη: 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη κηα απιή θαη γξήγνξε πξνζνκνίσζε 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ. 

 Δπέιηθην ζηελ πξνζζήθε θαη δηαρείξηζε λέσλ πξσηνθφιισλ. 

 Σν πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη ζα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν απνθεχγνληαο εξγαζίεο 

κεηαγιψηηηζεο κεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζε θαη ζε ζέκαηα ππνινγηζηηθψλ πφξσλ 

ζα θαηαλαιψζεη ιηγφηεξε κλήκε. 

 ε ζρέζε κε ηνλ κεγάιν ηνπ αληαγσληζηή ην NS-3, ν πξνζνκνησηήο έρεη πνιχ 

θαιή ππνζηήξημε απεηθφληζεο θαη γξαθηθφ πεξηβάιινλ. 

 Έρεη κηα εθηεηακέλε βηβιηνζήθε πξνθαζνξηζκέλσλ κνληέισλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ε αλάιπζε ησλ ρακειφηεξσλ επίπεδσλ ζηελ 

πξνζνκνίσζή ηνπ δηθηχνπ, αιιά ε απιή αληαιιαγή βαζηθψλ κελπκάησλ κεηαμχ 

νληνηήησλ. 

 Σα κνληέια πξνζνκνίσζεο νκαδνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξα πιαίζηα. 

 Σν πιαίζην INET θαιχπηεη ζέκαηα αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. 

(www.omnetpp.org, 2018), (Varga and Hornig, 2008) 

 

10.2.3. Αμηνιόγεζε J-Sim 

Σν J-Sim ζπλίζηαηαη: 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη κηα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη γξήγνξε 

πξνζνκνίσζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ. 
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 Έρεη θαιή επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ελαιιαγέο θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εχθνιε 

πξνζνκνίσζε. 

 Έρεη κηα εθηεηακέλε βηβιηνζήθε πξνθαζνξηζκέλσλ κνληέισλ. 

 Πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ πξσηνθφιισλ θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηαρχζεηο 

δεδνκέλσλ, δξνκνινγήζεηο θαη πξνζνκνηψζεηο εληνπηζκνχ ζε αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ ζε κνληέια θαη πξσηφθνιια κε βάζνο ιεπηνκέξεηαο πξνζεγγίδνληάο 

αξθεηά ην NS-3 πνπ έρεη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 Πξνζνκνηψλεη αξθεηά κεηξήζηκα κεγέζε ησλ θαλαιηψλ θαη ησλ θαηαλαιψζεσλ 

ηζρχνο. 

 Πξνζνκνηψλεη πνιχ κεγάιν αξηζκφ θφκβσλ αηζζεηήξσλ,  

 Κάλεη πνιχ θαιή δηαρείξηζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη εηδηθά ζε 

κεγάιεο πξνζνκνηψζεηο πνιιαπιψλ ηνπνινγηψλ. 

 Σν πιαίζην πξνζνκνίσζεο πνπ δηαζέηεη γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ είλαη 

αξθεηά ιεπηνκεξέο. 

(www.j-sim.org, 2018) 

 

10.2.4. Αμηνιόγεζε Mannasim 

Σν Mannasim ζπλίζηαηαη: 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη κηα απιή, αμηφπηζηε θαη γξήγνξε 

πξνζνκνίσζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ.  

 Δζηηάδεη ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. 

 Γηακνξθψλεη ιεπηνκεξή ζελάξηα γηα πξνζνκνηψζεηο. 

 Γηαζέηεη πνιχ θαιή ζρεδίαζε δηθηχνπ κε ηα δνκηθά ζηνηρεία φπσο ν αξηζκφο θαη ν 

ηχπνο ησλ θφκβσλ, ε ππθλφηεηα ηνπο, ζπλδέζεηο, νξγάλσζε δηθηχνπ θιπ. 

 Παξέρεη κηα επέιηθηε πιαηθφξκα δνθηκψλ γηα αιγφξηζκνπο θαη πξσηφθνιια. 

 Κάλεη παξαγσγή απνηειεζκάησλ θαη κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν ηζρχνο 

πνπ παξακέλεη ζηα εμαξηήκαηα, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζθαικάησλ ζηελ 

πξνζνκνίσζε, ην κέζν ηκήκα γεγνλφησλ θαη γεληθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. (www.mannasim.dcc.ufmg.br, 2018) 
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10.3. πκπεξάζκαηα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο Λνγηζκηθώλ Πξνζνκνίσζεο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γίλεηαη ε ηειηθή απνηίκεζε ζπκπεξαζκάησλ κεηαμχ ησλ 

ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο πνπ αλαιπζήθαλ (J-Sim, Mannasim, NS-3 θαη OMNeT++). Γηα 

ην πην ινγηζκηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ηνο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνζνκνίσζεο, ζε ηη ζα εζηηάζεη θαη πνηνο είλαη ν ζηφρνο. Σα ζπκπεξάζκαηα κε ηηο 

αμηνινγήζεηο θαη ζπγθξίζεηο εζηηάδνπλ ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ πξέπεη λα γίλεη. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

αμηνπηζηία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

 

10.3.1. πκπέξαζκα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο OMNeT++ / NS-3 

Σα δπν επηθξαηέζηεξα ζηηο αμηνινγήζεηο ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ήηαλ ηα OMNeT++ θαη 

NS-3. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ φπνπ ππάξρεη κηα 

πνιππινθφηεηά ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο θαη αξρηηεθηνληθέο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ην ινγηζκηθφ πνπ ζπλίζηαηαη είλαη ην NS-3. 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ έρνπλ θάπνηεο ηδηνκνξθίεο ηηο νπνίεο θαζνξίδνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δίθηπν, ην δηαδίθηπν, ε ππθλφηεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ θφκβσλ, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε δχζθνιε γεσγξαθηθή εγθαηάζηαζε, 

νη δξνκνινγήζεηο πνπ απαηηνχληαη εηδηθά ζε αζηνρίεο θφκβσλ θαη γεληθά ε ιεηηνπξγία ηνπο 

πνπ δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

Σν NS-3 έρεη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα φηη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα,  

εμαζθαιίδεη κειινληηθέο εθδφζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά ζέκαηα 

πξνζνκνίσζεο δηθηχσλ. ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

πξν αλαθέξακε πξέπεη λα γίλεη πξνζνκνίσζε ζε αξθεηά αλαιπηηθφ επίπεδν κε κεγάιε 

παξακεηξνπνίεζε. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη πξνζνκνίσζε ζε απιά ζπκβάληα αζχξκαησλ 

δηθηχσλ αηζζεηήξσλ εμαηηίαο ησλ άθζνλσλ δηαζέζηκσλ επηδηνξζψζεσλ θαη απαηηείηαη ε 

αλάιπζε ησλ ρακειφηεξσλ επίπεδσλ ζηελ πξνζνκνίσζή ηνπ δηθηχνπ. 

 

10.3.2. πκπέξαζκα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο OMNeT++ / J-Sim 

Όπσο αλαθέξακε ην OMNeT++ δηαζέηεη αξθεηά δπλακηθά ζηνηρεία ζε ζέκαηα 

πξνζνκνηψζεσλ αιιά δελ πξνηείλεηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 
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αηζζεηήξσλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ έρνπλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαιχζεσλ ζε 

ρακειφ επίπεδν. 

Σν J-Sim πξνζεγγίδεη αξθεηά ην NS-3 πνπ ζεσξείηαη ην θαηάιιειν γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Σν J-Sim έρεη κηα εμεηδίθεπζε πνπ έρεη ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ππνζηεξίδνληαο δηαρχζεηο δεδνκέλσλ, δξνκνινγήζεηο θαη 

πξνζνκνηψζεηο εληνπηζκνχ ζε αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ζε κνληέια θαη πξσηφθνιια 

κε κεγάιε αλάιπζε πιεξνθνξίαο. Ζ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη νη δξνκνινγήζεηο 

απνηεινχλ ηα νπζηψδε ζέκαηα θαη ηα κεγάιά εξεπλεηηθά πεδία ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ. 

 

Σν J-Sim ζε ζρέζε κε ην OMNeT++ πξνηείλεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε πξνζνκνίσζεο 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ εμαζθαιίδνληαο κηα αξθεηά πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 

10.3.3. πκπέξαζκα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο J-Sim / NS-3 

Όπσο αλαθέξακε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ έρνπλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαιχζεσλ ζε ρακειφ επίπεδν ην 

ινγηζκηθφ πνπ πξνηείλεηαη βάζε αμηνινγήζεσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ είλαη ην 

NS-3. Σν J-Sim πξνζεγγίδεη αξθεηά ην NS-3 αθνχ ην δπλαηφ ηνπ ζεκείν είλαη ε εμεηδίθεπζε 

πνπ έρεη ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο J-Sim δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ πξσηνθφιισλ θαη 

ππνζηεξίδεη δηαρχζεηο δεδνκέλσλ, δξνκνινγήζεηο θαη πξνζνκνηψζεηο εληνπηζκνχ ζε 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ζε κνληέια θαη πξσηφθνιια κε κεγάιε αλάιπζε 

πιεξνθνξίαο. Σν J-Sim εxεη κηα εμεηδίθεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ 

αηζζεηήξσλ θαη ζε πνιιά ζέκαηα παξνπζηάδεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ην NS-3. 

Σν NS-3 απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή αμηφπηζηε ιχζε παξέρνληαο πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Δλλαιαθηηθά 

ην J-Sim ζε ζρέζε κε ην NS-3 πξνηείλεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε πξνζνκνίσζεο 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ εμαζθαιίδνληαο κηα αξθεηά πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ην J-Sim είλαη ζρεηηθά πεξίπινθν 

ζηελ ρξήζε θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ην NS-3. 
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10.3.4. πκπέξαζκα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο Mannasim / NS-3 

Ζ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ έρνπλ 

θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαιχζεσλ ζε ρακειφ επίπεδν ην ινγηζκηθφ πνπ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα πνηνηηθή θαη αλαιπηηθή πξνζνκνίσζε είλαη ην NS-3. 

Σν Mannasim εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζε αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ. Παξέρεη κηα πνιχ επέιηθηε πιαηθφξκα κε πξσηφθνιια. Αλαιχεη ζε ρακειφ 

επίπεδν κε κεηξήζηκα ζηνηρεία  γηα ην επίπεδν ηζρχνο ησλ εμαξηεκάησλ, ηα ζθάικαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε αζηνρίεο θφκβσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ παθέησλ, ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ γεγνλφησλ πνπ επηηεινχληαη ζην δίθηπν θιπ. 

 

Σν Mannasim δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ πξνζνκνίσζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζπζθεπψλ 

αηζζεηήξσλ, θάλεη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ αλίρλεπζεο, δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ 

δηάδνζεο, δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ επεμεξγαζίαο, επηηξέπεη ηελ πξνζνκνίσζε επίπεδσλ 

θαη ηεξαξρηθψλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, επηηξέπεη ηελ πξνζνκνίσζε νκνηνγελψλ θαη 

εηεξνγελψλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, επηηξέπεη ηελ πξνζνκνίσζε δηθηχσλ κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζεκεία πξφζβαζεο θαη ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξσηνθφιισλ θιπ. 

Σν NS-3 απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή αμηφπηζηε ιχζε παξέρνληαο πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε πξνζνκνίσζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Σν Mannasim 

παξφιν πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ J-Sim θαη κπνξεί λα απνηειέζεη θαη απηφ ην 

ινγηζκηθφ κηα ελαιιαθηηθή ζαλ δεπηεξεχνπζα ιχζε απνηειεί ηελ ηέηαξηε επηινγή κεηαμχ 

ησλ ηεζζάξσλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο πνπ αμηνινγήζεθαλ δηφηη ζηεξίδεηαη ζην πιένλ 

παξσρεκέλν θαη μεπεξαζκέλν NS-2. 

 

10.3.5. πκπέξαζκα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο Mannasim / J-Sim 

Σν J-Sim πξνζεγγίδεη αξθεηά ην NS-3 ην νπνίν είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Σν J-Sim έρεη κηα εμεηδίθεπζε ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ππνζηεξίδνληαο πνιιέο δηαδηθαζίεο φπσο είλαη νη δηαρχζεηο 

ησλ δεδνκέλσλ, νη δξνκνινγήζεηο, ν εληνπηζκφο ζην δίθηπν αηζζεηήξσλ ζε κνληέια θαη 

πξσηφθνιια κε κεγάιε αλάιπζε πιεξνθνξίαο. 

Σν Mannasim εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζε αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ. Αλαιχεη ζε ρακειφ επίπεδν κε αξθεηά αλαιπηηθή πιεξνθνξία ηηο 

δηαθπκάλζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ γεγνλφησλ ηνπ δηθηχνπ. 
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Διέγρεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ησλ θφκβσλ, ηηο κεηαθνξέο, ηα ζθάικαηα θιπ. Σν 

Mannasim παξφιν πνπ έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ J-Sim θαη κπνξεί λα απνηειέζεη θαη 

απηφ ην ινγηζκηθφ κηα ελαιιαθηηθή ζαλ δεπηεξεχνπζα ιχζε απνηειεί ηελ ηέηαξηε επηινγή 

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο πνπ αμηνινγήζεθαλ δηφηη ζηεξίδεηαη ζην 

πιένλ παξσρεκέλν θαη μεπεξαζκέλν NS-2. 

Σν NS-3 απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή αμηφπηζηε ιχζε παξέρνληαο πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε πξνζνκνίσζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ. Σν J-Sim ζε 

ζρέζε κε ην Mannasim πξνηείλεηαη ζαλ δεπηεξεχνπζα ιχζε γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

πξνζνκνίσζεο αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ εμαζθαιίδνληαο κηα αξθεηά πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 

10.3.6. πκπέξαζκα Αμηνιόγεζεο/ύγθξηζεο Mannasim / OMNeT++ 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο OMNeT++ είλαη έλα αξθεηά ζχγρξνλν ινγηζκηθφ θαη δηαζέηεη 

αξθεηά δπλακηθά ζηνηρεία ζε ζέκαηα πξνζνκνηψζεσλ. Θεσξείηαη φκσο αθεξεκέλν αθνχ 

δελ εζηηάδεη ζε βάζνο ιεπηνκέξεηαο ζηα ρακειά επίπεδα ηνπ δηθηχνπ θάηη πνπ απαηηείηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ έρνπλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαιχζεσλ ζε ρακειφ επίπεδν. 

Σν Mannasim εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζε αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ. Σν βαζηθφ ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε αλάιπζε ζε αξθεηά ρακειφ επίπεδν ζηα 

δνκηθά ζηνηρεία θαη ηα γεγνλφηα ηνπ δηθηχνπ. Δλδεηθηηθά ειέγρεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

ησλ θφκβσλ, ηηο κεηαθνξέο ησλ παθέησλ θαη ηα ζθάικαηα. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειεί είλαη ε πξνζνκνίσζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζπζθεπψλ αηζζεηήξσλ, επηινγψλ 

αλίρλεπζεο, επηινγψλ δηάδνζεο, επηινγψλ επεμεξγαζίαο. Κάλεη πξνζνκνίσζε ηεξαξρηθψλ 

επίπεδσλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, νκνηνγελψλ θαη εηεξνγελψλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ κε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξσηνθφιισλ θιπ. Σν Mannasim πξνζεγγίδεη πνιχ ην J-Sim ζε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο αθνχ είλαη ηεο ίδηαο θηινζνθίαο. 

Σν Mannasim ζε ζρέζε κε ην OMNeT++ παξφηη ζηεξίδεηαη ζην παξσρεκέλν θαη 

μεπεξαζκέλν NS-2 πξνηείλεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε πξνζνκνίσζεο αζχξκαησλ 

δηθηχσλ αηζζεηήξσλ εμαζθαιίδνληαο κηα αξθεηά πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ. 
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10.4. Απνηίκεζε ύγθξηζεο 

Ύζηεξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο απφ ηα έμε 

ινγηζκηθά πνπ εμεηαζηήθαλ ε γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ 

θαηαζθεπαζηή αιιά θαη ζε αλνηρηνχ θψδηθα ε θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζε 

ζέκαηα πξνζνκνίσζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Οη θαηαζθεπαζηέο γηα παξάδεηγκα ε CISCO θάλνπλ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ εζηηάδνληαο 

πεξηζζφηεξν ζηα δηθά ηνπο πξντφληα θαη φρη ζηελ έξεπλα.  Γηα παξάδεηγκα ε CISCO 

δηαζέηεη ηνλ NETSIM πξνζνκνησηή ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη πάλσ ζε πιηθφ CISCO. Σα 

ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ππνζηεξίδνληαη απφ κεγάιεο 

θνηλφηεηεο θαη εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα. 

 

ρεηηθά κε ηνπο πξνζνκνησηέο πνπ εμεηάζηεθαλ φινη είραλ θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ην εχξνο ησλ δηθηχσλ πνπ θαιχπηνπλ, ε ειεχζεξε δηάζεζε ηνπο, νη άδεηεο ρξήζεο, 

νη πιαηθφξκεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπο θαη ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα κνληέια πνπ δηαζέηνπλ. Σα θξηηήξηα 

δηαθνξνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο εζηηάδνπλ βαζηθά ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνζνκνίσζεο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε ηεο πξνζνκνίσζεο, ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη ζε ηη βάζνο αλάιπζε θάλνπλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ 

δηθηχνπ θάηη πνπ απαηηείηαη εηδηθά ζε ηχπνπο δηθηχσλ φπσο είλαη ηα αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ ιφγσ ησ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο νη βαζηθνί παξάκεηξνη πέξαλ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ είλαη νη πιαηθφξκεο 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ, ε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνο ν ζρεδηαζηήο λα 

δνπιεχεη θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη ζπλεζηζκέλνο λα  δνπιεχεη. 

Απφ ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο πνπ αμηνινγήζεθαλ απηά πνπ μερψξηζαλ είλαη ην 

OMNET++ θαη ην NS-3. Σν πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, ζεσξείηαη ην NS-3 

ην νπνίν παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα ηνπνινγηψλ, πξσηνθφιισλ θαη εθαξκνγψλ δηθηχσλ 

πνπ κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ ην 

NS-3 θξίζεθε ην θαηάιιειν ιφγσ ηεο ρακειήο αλάιπζεο πνπ θάλεη ζην δίθηπν θάηη πνπ 

είλαη άθξσο απαξαίηεην εηδηθά ζην ζέκα ηεο αζηνρίαο ησλ θφκβσλ κε ηελ παξαγσγή λέσλ 

δξνκνινγήζεσλ. αλ δεπηεξεχνπζα ιχζε θξίζεθε ην J-Sim ην νπνίν έρεη κηα εμεηδίθεπζε 

ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ παξέρνληαο κηα αμηφπηζηε θαη αξθεηά πνηνηηθή 

πξνζνκνίσζε. Σν OMNET++ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηαδήπνηε πξνζνκνίσζε, 
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ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί θαη ηελ βάζε ηεο αλάπηπμεο 

άιισλ εξγαιείσλ ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζε ηνπνινγίεο θαη πξσηφθνιια δηθηχσλ. 

Άζρεηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε λα 

απνηεινχλ κέξνο ζπζηεκάησλ απνθάζεσλ γηα ηελ ηειηθή δεκηνπξγία ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θαη ζρεδίαζεο ησλ δηθηχσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζε 

ζρέζε πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο πιεξνθνξηθήο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ζ πξνζνκνίσζε ησλ δηθηχσλ ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα ζεκαληηθή ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζρεδηαζηέο ησλ δηθηχσλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ ή ηελ 

δηφξζσζε πθηζηακέλσλ δηθηχσλ. Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θάλεη ηελ κνληεινπνίεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ εηδηθά ζε ζέκαηα αμηνπηζηίαο κεηαθνξάο ησλ παθέησλ θαη 

ζε ζέκαηα απφδνζεο ζε κεγάινπο θφξηνπο κεηαθνξάο παθέησλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ θφξησλ ηνπ δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο βάζε ζελαξίσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα λα δηαπηζησζεί ε αληνρή θαη ε απφδνζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο επηρεηξεζηαθέο πξνδηάγξαθεο πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. 

Σν δίθηπν δηαρσξίδεηαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ζχλζεζεο 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηα γεγνλφηα ηνπ δηθηχνπ. Ζ πξνζνκνίσζε εζηηάδεη ζηα ζέκαηα ζρεδίαζεο 

αιιά θπξίσο ζηα κεηξήζηκα ζηνηρεία ησλ γεγνλφησλ πνπ επηηεινχληαη βάζε ηεο ζρεδίαζεο 

ηνπ δηθηχνπ πνπ έρεη γίλεη. Έλα βαζηθφ γεγνλφο πνπ επεξεάδεη πνιιέο δηαδηθαζίεο είλαη ε 

κεηαθνξά ησλ παθέησλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπνινγία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Δπνκέλσο ε δνκή θαη ηα γεγνλφηα ηνπ δηθηχνπ είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ε 

δνκή ηνπ δηθηχνπ είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο, δειαδή ην γεγνλφο επεξεάδεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ δνκή ηνπ δηθηχνπ. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο γίλεηαη κε ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ. Γίλεηαη ε 

δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ζελαξίσλ κε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα  κε ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ πξαγκαηηθφ θφξηνπ ηνπ δηθηχνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία 

αλαθνξψλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ βάζε πνιιψλ ζελαξίσλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο ε πξνζνκνίσζε απνηειεί ηνλ νδεγφ κηαο ζσζηήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο ηνπ δηθηχνπ κε ζθνπφ έλα ζπκπαγέο θαη απνδνηηθφ δίθηπν. Ζ 

βαζηθή παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ είλαη ε αμηνπηζηία ησλ 

κεηξήζεσλ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθά ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ λα θαιχπηεη 

ηηο ζπλερφκελεο λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ηα εξεπλεηηθά πεδία πνπ 

πξνθχπηνπλ. Ζ έξεπλα είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο πιεξνθνξηθήο φηαλ δεκηνπξγείηαη έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ζηελ πεξίπησζε καο έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ θαη είλαη ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία ζε παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο έξεπλα γηα ηελ επίιπζε 

θαη θαιπηέξεπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Ζ πιεξνθνξηθή είλαη έλαο ηνκέαο ν 

νπνίνο δελ είλαη ζηάζηκνο, ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη ζπκπαξαζχξεη φια ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ απνηεινχλ έλα λέν πεδίν πιεξνθνξηθήο κε ζπλερφκελε 

ρξήζε θαη αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ έρνπλ πνιιέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα θιαζηθά αζχξκαηα δίθηπα θαη γηα απηφ παξνπζηάδνπλ κηα 

πνιππινθφηεηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη έλα πεδίν κεγάιεο έξεπλαο γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απφδνζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα νη αιγφξηζκνη, ε δεκηνπξγία λέσλ 

δξνκνινγήζεσλ ησλ θφκβσλ θαη νη ηερληθέο κεηαθνξάο ησλ παθέησλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθά πεδία έξεπλαο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ έγηλαλ αλαιπηηθέο αμηνινγήζεηο  

θαη ζπγθξίζεηο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζήο πνπ επηιέρζεθαλ. Σν NS-3 θξίζεθε ην πην 

θαηάιιειν ιφγσ ηεο ρακειήο αλάιπζεο πνπ θάλεη ζην δίθηπν θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην 

ζην θαηλφκελν ηεο αζηνρίαο ησλ θφκβσλ θαη ηνλ λέν ππνινγηζκφ ησλ δξνκνινγήζεσλ. 

Δπίζεο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππθλφηεηα ησλ θφκβσλ, ηηο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ θφκβσλ ζε δχζθνια γεσγξαθηθά κέξε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα 

πξνζνκνηψζεηο νη νπνίεο λα δίλνπλ αλαιπηηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο ζε 

ρακειφ επίπεδν γηα ην δίθηπν κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο κε 

ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπκπαγέο αλζεθηηθνχ θαη απνδνηηθνχ δηθηχνπ. 
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Σέινο, παξά ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην βαζηθφ δεδνκέλν είλαη 

φηη ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα παξαγσγήο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αιιά ηα απνηειέζκαηα είλαη εηθνληθά. Δπνκέλσο ν βαζηθφο ζθνπφο 

ηνπ πξνζνκνησηή είλαη ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε αλ 

δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ην απφιπην λα δείμνπλ κε αμηνπηζηία ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ δηθηχνπ φπσο είλαη ε απφδνζε ηνπ, ηα ιάζε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, πξνβιεκαηηθέο κεηαθνξέο παθέησλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχληαη.  Ο πξνζνκνησηήο πξέπεη λα είλαη ν νδεγφο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο πξηλ ηελ θάζε 

πινπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ. 

_______________________________________________________________ 

ηελ ζεκεξηλή επνρή κε ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ ζπλερφκελε απμεηηθή 

ηάζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ηα δίθηπα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

ζπζηεκάησλ. Δηδηθά κε ηελ ρξήζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθαξκνγψλ ηα αζχξκαηα δίθηπα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δηδηθά ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ είλαη ζεκαληηθά κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ πεδίσλ 

πιεξνθνξηθήο θαη έξεπλαο κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Σν αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ είλαη έλα ζχλνιν απφ δηαζθνξπηζκέλνπο 

απηφλνκνπο αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιινχο ζθνπνχο θαη ζε πνιινχο 

ηνκείο αιιά θπξίσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θπζηθψλ ή πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηεχηεθε ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Σα πξνζέγγηζε 

ζε βαζηθφ ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη ζην εηδηθφ κέξνο εζηίαζε ζηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζσζηή ζρεδίαζε ησλ δηθηχσλ. Έγηλε κηα αλάιπζε ησλ 

ινγηζκηθψλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο αμηνινγήζεσλ θαη 

ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ηνπο κε άμνλα ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Βάζε ησλ 

ζπγθξίζεσλ πξνέθπςαλ αξθεηά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζνκνίσζε ησλ δηθηχσλ. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

βαζηθψλ ζπγθξίζεσλ ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαη νη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ρξήζεο 

γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ κε άμνλα ηηο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 
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