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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά το σχεδιασµό και την υλοποίηση µίας προσοµοίωσης 

ενός δικτύου ασύρµατων αισθητήρων µε εφαρµογή στη γεωργία ακριβείας. Η δοµή της 

εργασίας αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια. Αρχικά ορίζεται η γεωργία ακριβείας και αναλύονται 

οι στόχοι και τα γνωρίσµατά της. Ακολουθεί µια έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά των 

ασύρµατων δίκτυων αισθητήρων. Στη συνέχεια αναλύονται το TinyOS, ως λειτουργικό 

σύστηµα των αισθητήρων, η γλώσσα προγραµµατισµού NesC και ο προσοµοιωτής TOSSIM. 

Το τελευταίο τµήµα της εργασίας αφιερώνεται στην προσοµοίωση του δικτύου ασύρµατων 

αισθητήρων µε εφαρµογή στη γεωργία ακριβείας, όπου και αναλύονται οι στόχοι, η τοπολογία, 

τα σενάρια και τα αποτελέσµατα. 

Λέξεις Κλειδιά 
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Abstract 

The following thesis deals with the design and implementation of a wireless sensor network 

simulation applied to precision agriculture. The thesis is structured in six chapters. Initially we 

define the term, the goals and the features of precision agriculture. Secondly, follows a research 

around wireless sensor network’s characteristics. The next three chapters refer to the operating 

system TinyOS, the programming language NesC and the TOSSIM simulator. The last section 

of the thesis presents the goals, the topology, the scenarios and the results of the simulation. 
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1. Γεωργία Ακριβείας [Precision Agriculture] 

Με το όρο Γεωργία Ακριβείας αναφερόµαστε σε ένα σύστηµα παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών σε έναν αγρό σύµφωνα µε τις 
πραγµατικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. 

Τα συστήµατα της Γεωργίας Ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες για την αναγνώριση της χωρικής - χρονικής παραλλακτικότητας των αναγκών της 
καλλιέργειας και την ανάπτυξη συστηµάτων µεταβλητών παροχών των εισροών.  

Η τάση για την υιοθέτηση των εφαρµογών της Γεωργίας Ακριβείας οφείλεται στην  ανάγκη 
εξοικονόµησης φυσικών πόρων αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων.   

Η εκµηχάνιση της γεωργίας παρόλο που αύξησε το µέγεθος των αγροκτηµάτων, 
πολλαπλασίασε την παραγωγή και έφερε διευκολύνσεις στη καλλιεργητική δραστηριότητα 
µέσω νέων τεχνολογιών, δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τους φυσικούς πόρους 
παίρνοντας ως παραδοχή ότι οι αγροί είναι οµοιόµορφοι.  

Το φαινόµενο αυτό δεν ήταν υπαρκτό πριν την εκµηχάνιση της γεωργίας, καθώς ο γεωργός 
γνώριζε την ανοµοιοµορφία των αγρών αλλά και τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του και 
την φρόντιζε βάσει των αναγκών. Με την εκµηχάνιση της γεωργίας η αίσθηση αυτή χάνεται 
και η διαχείριση των αγροκτηµάτων γίνεται µε βάση τους µέσους όρους της παραγωγής, των 
ιδιοτήτων του εδάφους και των χαρακτηριστικών της καλλιέργειας. Η τυπική διαχείριση 
στηρίζεται στη δειγµατοληψία του εδάφους σε τυχαία σηµεία του αγρού. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την σπατάλη σε φυσικούς πόρους, την αύξηση κόστους παραγωγής καθώς και την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Σε αντίθεση λοιπόν µε τις συµβατικές µεθόδους αγροτικής παραγωγής, οπού οι εισροές 
παρέχονται ενιαία στον αγρό, θεωρώντας ότι υπάρχει µια αποδεκτή οµοιογένεια στις 
εδαφολογικές ιδιότητες και τη γονιµότητα του εδάφους, την εδαφική υγρασία, τους 
πληθυσµούς των ζιζανίων και των εντόµων, και τα χαρακτηριστικά των φυτών, η Γεωργία 
Ακριβείας διαχειρίζεται τον αγρό σε µικρότερες περιοχές (διαχειριστικές ζώνες) που 
εµφανίζουν µια σχετική οµοιοµορφία που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγµατικότητα.  
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Εικόνα 1. Διαχειριστικές ζώνες χωρικής παραλλακτικότητας 

Με τη Γεωργία Ακριβείας διαχειριζόµαστε αποτελεσµατικότερα την τοπική παραλλακτικότητα 
ενός αγρού µε στόχο:  

• Την αύξηση της απόδοσης της παράγωγης.  

• Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.  

• Την ορθολογική και αποτελεσµατικότερη χρήση των χηµικών εισροών.  

• Τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας.  

• Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.  

Η ιδέα της διαχείρισης τµηµάτων του αγρού σαν ξεχωριστή µονάδα δεν είναι καινούργια. Αν 
σκεφτεί κανείς ποια είναι η µικρότερη περιοχή που µπορεί να διαχειριστεί, αυτή µπορεί να 
είναι κάθε φυτό ξεχωριστά και το έδαφος που επηρεάζει την ανάπτυξή του. Αυτό ακριβώς 
έκαναν οι γεωργοί τα παλαιότερα χρόνια, όταν έσπερναν µε το χέρι κάθε φυτό. Σήµερα, επειδή 
έχουν αυξηθεί οι καλλιεργούµενες εκτάσεις λόγω των δυνατοτήτων που έδωσε η εκµηχάνιση, 
για να γίνει διαχείριση σε επίπεδο φυτού χρειάζεται αναπτυγµένη τεχνολογία. Η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της 
Γεωργίας Ακριβείας.  

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας και κατ’ επέκταση την εφαρµογή 
των εισροών µε µεταβλητές δόσεις (Variable Rate Application) είναι γνώση τη χωρικής 
παραλλακτικότητας. Η χωρική παραλλακτικότητα είναι η παραλλακτικότητα σε µετρήσιµα 
χαρακτηριστικά της καλλιέργειας και του εδάφους στον χώρο. Παραλλακτικότητα υπάρχει σε 
όλους τους αγρούς και µπορεί να παρατηρηθεί στη γονιµότητα του εδάφους, στην υγρασία, 
στη µηχανική σύσταση του εδάφους, στην τοπογραφία, στην ανάπτυξη των φυτών και στους 
πληθυσµούς εχθρών και ασθενειών.  
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Η παραλλακτικότητα εκτός από χωρική µπορεί να είναι και χρονική. Για παράδειγµα, µερικές 
εδαφικές ιδιότητες είναι σταθερές µε το χρόνο ή µεταβάλλονται ελάχιστα από χρόνο σε χρόνο, 
όπως η οργανική ουσία και η µηχανική σύσταση του εδάφους. Άλλες ιδιότητες, όπως τα 
επίπεδα των νιτρικών και η υγρασία του εδάφους, µπορεί να αλλάζουν πολύ µε το χρόνο. 
Επίσης, η κατάσταση της καλλιέργειας µπορεί να µεταβληθεί µέσα σε ώρες.  

Η οικονοµικότητα είναι ένας από τους πιο σπουδαίους λόγους που εξετάζονται για την 
µετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης στη Γεωργία Ακριβείας. Με την Γεωργία 
Ακριβείας µπορεί να επηρεαστεί το κόστος παραγωγής και η πρόσοδος από την καλλιέργεια. 
Έτσι, υπάρχει δυνατότητα για µεγαλύτερες αποδόσεις χρησιµοποιώντας τις ίδιες εισροές αλλά 
ανακατανεµηµένες, για ίδιες αποδόσεις µε µειωµένες εισροές ή για µεγαλύτερες αποδόσεις µε 
µειωµένες εισροές. O παραγωγός πρέπει να αποφασίσει για την καταλληλότερη µέθοδο 
διαχείρισης. Εκτός από την απόδοση, πρέπει να επιδιώξει καλύτερη ποιότητα προϊόντων 
χρησιµοποιώντας τις εισροές ανάλογα µε τις ανάγκες των καλλιεργειών.  

Παρόλα αυτά το γεγονός ότι ένας αγρός έχει παραλλακτικότητα δεν σηµαίνει πάντα ότι έχει 
νόηµα να εφαρµοστεί Γεωργία Ακριβείας. Πρέπει αρχικά να µετρηθεί το µέγεθος της 
παραλλακτικότητας, στη συνέχεια, να βρεθούν οι αιτίες που προκαλούν αυτή την 
παραλλακτικότητα και τέλος, να βρεθεί τρόπος για να γίνει διαχείριση της παραλλακτικότητας.  

Η Γεωργία Ακριβείας χρησιµοποιεί µια σειρά από νέες τεχνολογίες και εφαρµογές 
πληροφορικής οι οποίες εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής. 

Χαρακτηριστικές τεχνολογίες είναι οι εξής:  

• GPS και GIS τα όποια επιτρέπουν την ακριβή χαρτογράφηση των αγροκτηµάτων και την 
ερµηνεία της παραλλακτικότητας των. 

• Ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων (WSN) µε τα οποία συλλέγονται οι πληροφορίες από τους 
εκάστοτε αισθητήρες και µεταδίδονται σε πληροφοριακά συστήµατα. 

• Τεχνολογία διαφοροποιούµενης δόσης (Variable Rate Application VRA), µε την οποία οι 
εισροές εφαρµόζονται στον αγρό σε διαφορετικές δόσεις στις διάφορες περιοχές του αγρού 
ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Υπάρχουν δύο µέθοδοι τεχνολογίας 
διαφοροποιούµενης δόσης η βασισµένη σε χάρτες και η βασισµένη σε αισθητήρες.  

• Χαρτογράφηση εδαφικών ιδιοτήτων και ηλεκτρικής αγωγιµότητας. 

• Τηλεµατική µε χρήση κυρίως καµερών για την επισκόπηση των καλλιεργειών. 
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Η ενσωµάτωση αυτών των νέων τεχνολογιών στη γεωργία έχει δώσει τη δυνατότητα µιας 
διαφορετικής διαχείρισης που δεν ήταν δυνατή πριν από µερικά χρόνια, σε επίπεδα 
λεπτοµέρειας που δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν παλαιότερα.  
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2. Ασύρµατα Δίκτυα Αισθητήρων [WSN] 

Οι αισθητήρες είναι συσκευές που ανταποκρίνονται σε ένα φυσικό ερέθισµα, όπως για 
παράδειγµα θερµότητα, φως, πίεση, ήχος κλπ, και παράγουν ένα αντίστοιχο µετρήσιµο 
ηλεκτρικό σήµα.  

Τα συστήµατα αισθητήρων χρησιµοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια σε στρατιωτικές, 
βιοµηχανικές, ιατρικές και άλλες εφαρµογές.  

Στις στρατιωτικές εφαρµογές τα συστήµατα αισθητήρων χρησιµοποιούνται κυρίως για 
επιτήρηση ωκεανών και αέρα εντοπίζοντας και καταγράφοντας γεγονότα. Τα συστήµατα αυτά 
αποτελούνται κυρίως από αισθητήρες ραντάρ, αισθητήρες φίλτρων υπέρυθρης αναγνώρισης 
και αισθητήρες ηλεκτροοπτικών εικόνων.  

Σε µη στρατιωτικές εφαρµογές οι αισθητήρες χρησιµοποιούνται ευρέως σε εφαρµογές όπως η 
ροµποτική, ο αυτοµατοποιηµένος έλεγχος βιοµηχανικών συστηµάτων παραγωγής, τα έξυπνα 
κτίρια, ο έλεγχος και η διαχείρισης της κυκλοφορίας, όργανα παρακολούθησης του 
ανθρώπινου σώµατος, όργανα παρακολούθησης φυσικών καταστροφών, η γεωργία ακριβείας. 
 

Εικόνα 2. Εφαρµογές ασύρµατων δικτύων αισθητήρων  
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Η άνθηση των συστηµάτων αισθητήρων τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη σύγχρονων αισθητήρων χαµηλού κόστους, χαµηλής ισχύος µε δυνατότητα 
πολλαπλών ταυτόχρονων λειτουργιών. Ένας σύγχρονος αισθητήρας αποτελείται από τη ή τις 
συσκευές αίσθησης, έναν µικροελεγκτή, ενσωµατωµένη µνήµη καθώς και ποµποδέκτη. Η 
δοµή ενός κόµβου αισθητήρα εξαρτάται από την εφαρµογή.  

Γενικά η δοµή ενός κόµβου αισθητήρα αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία:  
τη µονάδα ισχύος, τη µονάδα αισθητήρα, τη µονάδα επεξεργασίας και τη µονάδα ποµποδέκτη.  
 

Εικόνα 3. Δοµή κόµβου ασύρµατου αισθητήρα 

Η µονάδα ισχύος τροφοδοτεί την απαιτούµενη για τη λειτουργία του κόµβου ενέργεια, η οποία 
µπορεί να προέρχεται από µπαταρίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ. 

Η µονάδα αισθητήρα αποτελείται από αισθητήρες και από µετατροπείς του αναλογικού 
σήµατος σε ψηφιακό (ADC). Τα αναλογικά σήµατα παράγονται από τους αισθητήρες που 
παρατηρούν το φαινόµενο και εν συνεχεία µετατρέπονται σε ψηφιακά και αποστέλλονται στη 
µονάδα επεξεργασίας.  

Η µονάδα επεξεργασίας δίνει εντολή στον κόµβο αισθητήρα να εκτελέσει καθορισµένες 
εργασίες ανίχνευσης και διαχειρίζεται επίσης τη συνεργασία του κόµβου αισθητήρα µέ 
άλλους. Η µονάδα επεξεργασίας έχει αρκετό αποθηκευτικό χώρο για το πραγµατικού χρόνου 
λειτουργικό σύστηµα (real-time os), τα πρωτόκολλα και τους αλγορίθµους σχετικά µε την 
εφαρµογή.  

Η µονάδα ποµποδέκτη είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση του κόµβου αισθητήρα µε το δίκτυο.  
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Σύµφωνα µε το σκοπό του σχεδιασµού, οι κόµβοι αισθητήρων µπορούν να χωριστούν σε τρεις 
κατηγορίες: υπολογιστές γενικής χρήσης (augmented general-purpose computers), 
αποκλειστικούς ενσωµατωµένους κόµβους αισθητήρων (dedicated embedded sensor nodes) 
και κόµβους συστήµατος σε chip (system-on-chip nodes). 

Οι κόµβοι αισθητήρων της πρώτης κατηγορίας έχουν συνήθως µεγαλύτερες δυνατότητες από 
αυτούς των δύο άλλων κατηγοριών, όπως µεγαλύτερη δυνατότητα επεξεργασίας και µνήµη. Τα 
λειτουργικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται και εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο µπορεί 
να είναι το Linux ή το Win CE ενώ ως πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας είναι το IEEE 
802.11 ή το Bluetooth. Σε αυτούς τους κόµβους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ευρύ φάσµα 
από αισθητήρες από απλά µικρόφωνα έως εξελιγµένες κάµερες. 

Οι αποκλειστικοί ενσωµατωµένοι κόµβοι αισθητήρων είναι πιο συµπαγής, ως έναν από τους 
στόχους σχεδίασης. Έχουν περιορισµένη επεξεργαστική ισχύ και περιορισµένη µνήµη. Για το 
λόγο αυτό αναπτύχθηκαν ειδικά λειτουργικά συστήµατα όπως το TinyOS και αντίστοιχα 
γλώσσες προγραµµατισµού όπως η nesC. Αυτού του είδους οι κόµβοι λόγω του χαµηλού 
κόστους και των χαµηλών απαιτήσεων είναι αυτοί που θα έχουν µελλοντικά ευρεία χρήση. 

Οι κόµβοι συστήµατος σε chip φαίνεται πως είναι η τάση για την ανάπτυξη των µελλοντικών 
κόµβων αισθητήρων καθώς επιτυγχάνουν εξαιρετικά χαµηλή ισχύ και εξαιρετικά µικρό 
µέγεθος. Τέτοιοι τύποι αισθητήρων θα επιτρέψουν νέες εφαρµογές στα ασύρµατα δίκτυα 
αισθητήρων. Για παράδειγµα, οι µικροσκοπικοί κόµβοι µπορούν να αναµιχθούν στο υλικό 
βαφής και να εφαρµοστούν στην επιφάνεια µίας γέφυρας για να παρακολουθούν την ασφάλειά 
της. Ο σχεδιασµός τέτοιων αισθητήρων θα πρέπει να βρει έναν νέο τρόπο ενσωµάτωσης των 
MEMS, των CMOS και RF τεχνολογιών. 

Τα δίκτυα ασύρµατων αισθητήρων διευρύνουν την ικανότητά µας να παρατηρούµε το φυσικό 
κόσµο. Μας επιτρέπουν να παρακολουθούµε αντικείµενα σε κοντινή απόσταση και τη 
δυνατότητα παρατήρησης φαινοµένων που στο παρελθόν ήταν αδύνατη. Αυτοί οι αισθητήρες, 
σε αντίθεση µε άλλους µεγάλης κλίµακας και εµβέλειας όπως για παράδειγµα οι δορυφόροι, 
είναι κατάλληλοι για περιβάλλοντα όπου τα µονοπάτια της ορατότητας είναι πολύ σύντοµα. 
Δεδοµένου ότι οι κόµβοι αισθητήρων έχουν µικρό εύρος εκποµπής και περιορισµένη 
επεξεργαστική ικανότητα, ένας αριθµός τέτοιων κόµβων διασυνδέεται για να επιτελέσουν 
περίπλοκες εργασίες. Καθώς οι κόµβοι των αισθητήρων µπορούν να τοποθετηθούν κοντά ή και 
µέσα στα αντικείµενα, επιτυγχάνεται µεγαλύτερη πληροφοριακή ακρίβεια καθώς επίσης 
µπορεί να ανακαλυφθούν άγνωστα µέχρι πριν φαινόµενα. Επιπρόσθετα ένας µεγάλος αριθµός 
διασυνδεδεµένων κόµβων αισθητήρων µπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία των εργασιών 
ανίχνευσης. Τέλος το χαµηλό κόστος και το µικρό µέγεθος των αισθητήρων επιτρέπει µια 
πυκνή εγκατάσταση από τέτοιους κόµβους. Ακόµη και αν ένας αισθητήρας βγει εκτός 
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λειτουργίας, οι γειτονικοί σε αυτόν αισθητήρες θα συνεχίσουν κανονικά το έργο τους 
δουλεύοντας συνεργατικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε δυσπρόσιτα περιβάλλοντα που 
κάνουν την αντικατάσταση των αισθητήρων αδύνατη. Η συνεργατικότητα αυτή είναι 
σηµαντική και για τη διατήρηση των πόρων στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. 

Οι αισθητήρες µπορούν να διασυνδεθούν µέσω φυσικών συνδέσεων ή ασύρµατα. Στα πρώιµα 
συστήµατα αισθητήρων, οι αισθητήρες βρίσκονταν κόντα ο ένας µε τον άλλο και η σύνδεσή 
τους γινόταν ενσύρµατα, όπως για παράδειγµα σε βιοµηχανικές µονάδες ελέγχου ή στην 
ιατρική παρακολούθηση. Τα νέα συστήµατα αισθητήρων χαµηλών δυνατοτήτων, χαµηλού 
κόστους και ασύρµατης επικοινωνίας µπορούν πλέον να αναπτυχθούν σε µια µεγάλη περιοχή. 
Ακόµη και σε πυκνά αναπτυγµένα συστήµατα η ασύρµατη επικοινωνία µειώνει την 
πολυπλοκότητα της καλωδίωσης. Έτσι λοιπόν τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων έχουν 
αναδειχθεί σε ένα νέο τρόπο συλλογής πληροφοριών µε µεγάλο αριθµό κόµβων που 
συνεργάζονται. 

2.1 Χαρακτηριστικά των Ασύρµατων Δικτύων Αισθητήρων  

Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων είναι ικανά να παρατηρούν το περιβάλλον, να µεταφέρουν 
δεδοµένα µεταξύ των κόµβων τους και να λαµβάνουν αποφάσεις βάσει των παρατηρήσεων. Τα 
δίκτυα αυτά είναι σηµαντικά για µια σειρά εφαρµογών κυρίως για την ανίχνευση και 
εντοπισµό στόχων, την επιτήρηση, την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Η πρόοδος που έχει 
επέλθει στην ολοένα και µικρότερης κλίµακας ολοκλήρωση µικροηλεκτρονικών και 
µηχανικών δοµών, έχει ως αποτέλεσµα την υλοποίηση πληθώρας αισθητήρων µε µπαταρία - 
ως πηγή ενέργειας- µε δυνατότητες αίσθησης, επικοινωνίας και επεξεργασίας. Αυτοί οι κόµβοι 
αισθητήρων µπορούν να αναπτυχθούν σε ad hoc τοπολογία προκειµένου να σχηµατίσουν 
κατανεµηµένα δίκτυα αισθητήρων ώστε η επεξεργασία των αισθητήρων να γίνεται µε 
κατανεµηµένο τρόπο. Τέτοια δίκτυα έχουν µεγαλύτερη ανοχή σφάλµατος και ακρίβεια 
αίσθησης ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ λιγότερο δαπανηρά σε σχέση µε τα παραδοσιακά δίκτυα. 
Επίσης άλλη µια ενδιαφέρουσα ιδιότητα των ασύρµατων δικτύων αισθητήρων είναι ότι 
µπορούν να αναπτυχθούν σε εχθρικά περιβάλλοντα και να παρέχουν δυνατότητες συνεχούς 
επιτήρησης και επεξεργασίας για µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών. Σηµαντικό δε είναι ότι οι 
κόµβοι αισθητήρων ενσωµατώνουν τόσο hardware όσο και software για την αίσθηση, την 
επεξεργασία δεδοµένων και την επικοινωνία. Επιπλέον µπορούν να αναπτυχθούν σε µεγάλους 
αριθµούς σε µη δοµηµένα περιβάλλοντα. Οι κόµβοι αισθητήρων βασίζονται στα ασύρµατα 
κανάλια για τη µετάδοση και λήψη δεδοµένων από άλλους κόµβους. Η επικοινωνία µεταξύ 
των κόµβων µπορεί να διαφέρει και χαρακτηρίζεται από τον τύπο του κάθε αισθητήρα, για 
παράδειγµα RF αισθητήρες που χρησιµοποιούνται σε motes του Berkeley έχουν µέγιστο εύρος 
λειτουργίας τα εκατό πόδια (100 ft). Τέλος ενδιαφέρον έχει µία παράµετρος που ονοµάζεται 
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περιοχή ανίχνευσης (sensing area) η οποία εξαρτάται σηµαντικά από τους φυσικούς τύπους 
των αισθητήρων.  

Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων µπορούµε να πούµε ότι είναι µια υποκατηγορία των ad hoc 
δικτύων, παρόλα αυτά από την άποψη του σχεδιασµού τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων είναι 
µοναδικά σε σχέση µε τα παραδοσιακά δίκτυα. Οι κόµβοι είναι δυνητικά κινητοί ή/και 
αναξιόπιστοι κάτι που µας επιβάλει να τα προσεγγίσουµε από µια εντελώς νέα οπτική γωνία 
προκειµένου να τα αναλύσουµε. 
Παρακάτω παραθέτονται κάποιες βασικές διαφορές µεταξύ ασύρµατων και παραδοσιακών ad 
hoc δικτύων. 

• Ο αριθµός των κόµβων σε ένα ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων (WSN) µπορεί να είναι 
µερικές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερος απ’ ότι στα ad-hoc δίκτυα. 

• Οι κόµβοι αισθητήρων είναι επιρρεπείς σε αποτυχία. 
• Οι κόµβοι αισθητήρων περιορίζονται από την ενέργεια, την µνήµη και την επεξεργαστική 
ικανότητα. 

• Αντίθετα µε το µοντέλο εκποµπής των παραδοσιακών ad hoc δικτύων από έναν σε πολλούς 
(one-to-many broadcast), τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων χρησιµοποιούν ως µοντέλο 
επικοινωνίας, των πολλών προς έναν (many-to-one) µε τοπολογία αντίστροφο δέντρο 
πολλαπλή διανοµής (reverse multicast tree). 

• Οι κόµβοι αισθητήρων µπορούν να αναπτυχθούν πυκνά. 
• Η τοπολογία ενός ασύρµατου δικτύου αισθητήρων µπορεί να αλλάζει συχνά. 
• Οι κόµβοι αισθητήρων ενδέχεται να µην έχουν global ID. 

2.1.1 Πρωτόκολλο Στοίβας [WSN Protocol Stack] 

Το πρωτόκολλο στοίβας των ασύρµατων δικτύων αισθητήρων υπακούει στο µοντέλο OSI. 
Διαθέτει πέντε επίπεδα (layers) - δύο λιγότερα από το πρότυπο µοντέλο OSI- και άλλα τρία 
επίπεδα (planes) που διέπουν και τα πέντε layers της στοίβας και έχουν να κάνουν µε τη 
διαχείριση ενέργειας (energy management), τη διαχείριση κινητικότητας (mobility 
management) και τη διαχείριση εργασιών (task management).  

Το Physical Layer ασχολείται µε τις µετατροπές από αναλογικό σε ψηφιακό σήµα και 
αντιστρόφως AD/DA, διαµορφώσεις - αποδιαµορφώσεις καθώς και µε τις τεχνικές εκποµπής-
λήψης των RF.  

Το Datalink Layer είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο πρόσβασης στο µέσο και την ανάκτηση 
σφαλµάτων. 
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Το Network Layer ασχολείται µε τη δροµολόγηση (Routing) καθώς η µετάδοση δεδοµένων 
one-to-many και many-to-one είναι τόσο κοινή στα WSNs, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τα 
πρότυπα πρωτόκολλα δροµολόγησης να µην είναι και πολύ χρήσιµα εδώ. Στα παραδοσιακά 
δίκτυα, τα πρωτόκολλα δικτύου σπάνια εξετάζουν τη χρήση ενέργειας καθώς και την επίδραση 
στο χρόνο ζωής, παράγοντες πολύ κρίσιµοι για τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Επίσης λόγω 
του περιορισµού ισχύος και επεξεργαστικής δύναµης που συναντάµε στα WSNs καθιστούν 
αδύνατη την εφαρµογή πινάκων δροµολόγησης. 

Το Transport Layer παρέχει τις θύρες (ports) ή τις διασυνδέσεις (interfaces) στις διάφορες 
εφαρµογές, όπως ακριβώς και στο µοντέλο OSI. 

Το Application Layer αποσυνθέτει και υλοποιεί εργασίες που σχετίζονται µε την εφαρµογή, 
χρησιµοποιώντας τα χαµηλότερα επίπεδα. 

 

Εικόνα 4. Πρωτόκολλο στοίβας 

Αυτή η στοίβα πρωτοκόλλου είναι απλώς ένα µοντέλο που µας επιτρέπει να αναλύσουµε το 
πρόβληµα σχεδιασµού των WSNs. Η σχέση µεταξύ των άλλων τριών επιπέδων (planes) 
διαχείρισης (energy management, mobility management, task management) καθώς και η σχέση 
αυτών µε τα κανονικά επίπεδα (layers) είναι αναµφισβήτητα πιο περίπλοκη. Παρόλα αυτά η 
στοίβα αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο σχεδιασµού. 

�10



Το επίπεδο διαχείρισης της ενέργειας είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ενέργειας σε όλο το 
δίκτυο και είναι υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας 
καθώς και τη αύξηση της διάρκειας της ζωής του δικτύου. 

Το επίπεδο κινητικότητας είναι υπεύθυνο για την καταγραφή της φυσικής θέσης των 
αισθητήρων και ανταποκρίνεται σε όποια αλλαγή υπάρξει στην αρχική διάταξη. 

Το τελευταίο επίπεδο είναι υπεύθυνο για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση των εργασιών. 

2.1.2 Περιορισµοί Πόρων [Resource-Constrained Computing Environment] 

Το µικρό µέγεθος και το χαµηλό κόστος των αισθητήρων επιτρέπει την µεγάλη ανάπτυξη τους 
σε ένα περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά αυτά όµως οδηγούν και σε κάποιους περιορισµούς 
πόρων όπως: 

• Ενέργεια | Η τροφοδοσία των κόµβων αισθητήρων είναι κατά κύριο λόγο από µπαταρίες 
για παράδειγµα τύπου ΑΑ, coin cells ή µπαταρίες λιθίου. Συνεπώς η πηγή ενέργειας είναι 
περιορισµένη. 

• Επικοινωνία | Οι αισθητήρες επικοινωνούν µέσω ασύρµατων ζεύξεων περιορισµένου 
εύρους ζώνης, της τάξης µερικών εκατοντάδων kilobits το δευτερόλεπτο (kbps). 

•  Υπολογιστική ικανότητα | Οι κόµβοι λειτουργούν µε περιορισµένη υπολογιστική ισχύ 
και µέγεθος µνήµης. Για παράδειγµα ένα Mica mote διαθέτει επεξεργαστή µόλις 4MHz και 
µνήµης RAM 4 kB.  

2.1.3 Δυναµική Τοπολογία [Dynamic Topology] 

Τα δίκτυα ασύρµατων αισθητήρων αναπτύσσονται συνήθως µε σταθερούς κόµβους 
αισθητήρων. Παρόλα αυτά η τοπολογία ενός τέτοιου δικτύου είναι επιρρεπής σε συχνές 
µεταβολές. Αυτές οι µεταβολές µπορούν να προκληθούν από την καταστροφή των κόµβων ή 
και των συνδέσεων, την διακοπή λειτουργίας κόµβων λόγω ενέργειας ακόµα και από τη 
κινητικότητα των κόµβων. Νέοι κόµβοι αισθητήρων µπορεί να προστεθούν στην υπάρχουσα 
τοπολογία του δικτύου ή παλαιότεροι να τεθούν εκτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τεχνικές 
όπως η δυναµική αλλαγή διαδροµής να είναι απαραίτητες σε αυτά τα δίκτυα. 

2.1.4 Αδυναµία Πρόβλεψης [Unpredictability] 

Η αδυναµία αυτή έγκειται της ακρίβειας των δεδοµένων των αισθητήρων, της αξιοπιστίας των 
συνδέσεων επικοινωνίας και της συνδεσιµότητας των δικτύων. Τα ασύρµατα δίκτυα 
αισθητήρων υπόκεινται σε τέτοια αβεβαιότητα από πολλές πηγές. Η ορθότητα των δεδοµένων 
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από τους αισθητήρες µπορεί να επηρεαστεί από την κατάσταση του κόµβου καθώς και από τη 
κατάσταση της µετάδοσης. Οι κόµβοι αισθητήρων µπορεί να αποτύχουν λόγω έλλειψης 
ενέργειας ή ακόµη και από την καταστροφή τους από τα διάφορα φυσικά φαινόµενα. Επίσης 
κάποιοι αισθητήρες χρήζουν επαναβαθµονόµησης µετά από ένα χρονικό διάστηµα. Ακόµη 
φυσικές παρεµβολές από το περιβάλλον που έχουν αναπτυχθεί οι κόµβοι, µπορεί να 
οδηγήσουν σε απρόβλεπτες ενδείξεις από τους αισθητήρες. Η φύση του αισθητήρα αλλά και 
του περιβάλλοντος, µπορούν να επηρεάσουν τη µετάδοση του σήµατος. Για παράδειγµα η 
ανοµοιόµορφη επιφάνεια ή η παρουσία αντικειµένων που αντιδρούν ή εµποδίζουν τη 
µετάδοση. Η ασύρµατη επικοινωνία µπορεί να επηρεαστεί ακόµη από την πυκνή ανάπτυξη 
των κόµβων αισθητήρων ή και από κόµβους υψηλής πυκνότητας κίνησης, προκαλώντας 
συµφόρηση και µπλοκαρίσµατα (jamming). Υψηλό bit error ratio, µικρό εύρος ζώνης και 
ασυµµετρικά κανάλια καθιστούν την επικοινωνία απρόβλεπτη. Λόγω λοιπόν της συνεχούς 
πιθανότητας απώλειας κόµβων και συνδέσεων λόγω καταστροφών ή έλλειψης ενέργειας οι 
δοµές συνδεσιµότητας και δροµολόγησης θα αλλάξουν δυναµικά. Η αδυναµία πρόβλεψης 
αναδεικνύει πολλές προκλήσεις για τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων που έχουν να κάνουν µε 
το σχεδιασµό πρωτοκόλλων επικοινωνίας και της ανάπτυξης τεχνικών διαχείρισης δεδοµένων. 

2.1.5 Ετερογένεια [Heterogeneity]  

Στις πρώιµες έρευνες για τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, η αρχιτεκτονική είναι οµοιογενής, 
στην οποία όλοι οι κόµβοι διαθέτουν ίδιο λογισµικό και υλικό. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι 
ανθεκτική σε µεµονωµένες αποτυχίες. Η σύγχρονη όµως ανάπτυξη ετερογενών δικτύων 
αισθητήρων τα έχει κάνει ιδιαίτερα δηµοφιλή λόγω της αυξανόµενης ζωής του δικτύου αλλά 
και της αξιοπιστίας. Η ετερογένεια των ασύρµατων δικτύων µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 
τρεις κατηγορίες:  

• Υπολογιστική ετερογένεια, όπου οι κόµβοι αισθητήρων έχουν διαφορετική υπολογιστική 
ισχύ. 

• Ετερογένεια συνδέσεων, όπου κάποιοι κόµβοι έχουν µεγάλης απόστασης ή υψηλής 
αξιοπιστίας συνδέσεις. 

• Ετερογένεια ενέργειας, όπου κάποιοι κόµβοι µπορούν να έχουν απεριόριστη ενέργεια 
(σταθερή παροχή) σε σχέση µε άλλους. 

Η ετερογένεια αυτή θέτει προκλήσεις σε ότι αφορά: 

• τις τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων, λόγω του διαφορετικού όγκου και σηµασιολογίας 
των δεδοµένων  

• τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, λόγω των διαφορετικών συνδέσεων 
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• τον έλεγχο ασφάλειας, λόγω των διαφορετικών υπολογιστικών σκοπών των κόµβων 
αισθητήρων 

2.2 Δεδοµένα Ασύρµατων Δικτύων Αισθητήρων 

Τα δεδοµένα που παράγονται από τους κόµβους στα δίκτυα αισθητήρων έχουν µοναδικά 
χαρακτηριστικά λόγω, του στόχου τους για την καταγραφή αλλαγών ή σποραδικών γεγονότων 
σε πολλές εφαρµογές, της φύσης των κόµβων και της ανάπτυξης των δικτύων. 

Streaming 

Οι κόµβοι αισθητήρων παράγουν συνεχώς δεδοµένα. Για παράδειγµα ένας αισθητήρας 
φωτεινότητας µπορεί να παράγει δεδοµένα κάθε δευτερόλεπτο και αυτά να αναπαριστώνται 
από µια πλειάδα της µορφής <time; sensor ID; value >. Σε διάστηµα ενός µηνός, το µέγεθος θα 
ξεπεράσει τα 2 εκατοµµύρια εγγραφές. Σε ένα µεγάλο δίκτυο ασύρµατων αισθητήρων, οι 
αντίστοιχες εγγραφές σε διάστηµα ενός µηνός θα είναι της τάξης των terabytes, µέγεθος 
εξαιρετικά µεγάλο για να αποθηκευτεί. Η συνεχής αυτή ροή δεδοµένων (streaming) δηµιουργεί 
αρκετές απαιτήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων. Τα δεδοµένα των αισθητήρων πρέπει να 
επεξεργάζονται online καθώς επίσης να είναι κατάλληλα προϋπολογισµένα και να 
αποθηκεύονται σε βολική µορφή για µεταγενέστερη επεξεργασία. 

Συσχέτιση [Correlation]  

Μεταξύ των παρατηρήσεων που προκύπτουν από τους αισθητήρες υπάρχει χωροχρονική 
συσχέτιση. Λόγω της περιορισµένης εµβέλειας επικοινωνίας ενός κόµβου αισθητήρα, ένα 
ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων απαιτεί τη χωρικά πυκνή ανάπτυξη των κόµβων του για να 
πετύχει ικανοποιητική κάλυψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι παρατηρήσεις που γίνονται για 
ένα γεγονός από πολλούς κόµβους, να έχουν χωρική εγγύτητα και εποµένως και χωρική 
συσχέτιση. 

Αβεβαιότητα [Uncertainty] 

Η µη προβλεψιµότητα των κόµβων αισθητήρων και των συνδέσεων τους στα ασύρµατα δίκτυα 
αισθητήρων οδηγεί σε αβεβαιότητα για τα δεδοµένα των αισθητήρων. Τα δεδοµένα αυτά 
µπορεί να µη παραδίδονται µε αξιόπιστους ρυθµούς, να είναι λανθασµένα εξαιτίας κάποιας 
βλάβης ενός κόµβου αισθητήρα, να είναι ηµιτελή λόγω απώλειας πακέτων ή ανακριβή λόγω 
παρεµβολής από το περιβάλλον.  
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Ετερογενείς Πηγές [Heterogeneous Sources] 

Τα δεδοµένα από ετερογενείς πηγές πληροφοριών θέτουν προκλήσεις στις τεχνικές 
επεξεργασίας δεδοµένων στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Για παράδειγµα διαφορετικοί 
αισθητήρες λαµβάνουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Συνεπώς, διαφορετικές µορφές 
δεδοµένων και σηµασιολογία θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη κατά την επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
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3. TinyOS 

Το TinyOS αποτελεί ένα ανοιχτού κώδικα (open-source), BSD licensed, λειτουργικό σύστηµα 
που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήµιο Berkeley της Καλιφόρνια στις αρχές του 2000 και 
σχεδιάστηκε για ενσωµατωµένα συστήµατα. 

Από το 2000 µέχρι σήµερα το TinyOS µετρά παραπάνω από µία δεκαετία ζωής και έχει 
καθιερωθεί ως το κυρίαρχο λειτουργικό σύστηµα στην έρευνα ασύρµατων δικτύων 
αισθητήρων, υποστηρίζοντας πλέον δεκάδες πλατφόρµες δικτύων αισθητήρων. Έχει ήδη 
περάσει από 4 βασικές αναθεωρήσεις, οι λήψης ετησίως αγγίζουν τις 25.000 ενώ 
χρησιµοποιείται και σε εµπορικές εφαρµογές µεγάλων εταιριών (Cisco’s smart grid systems, 
Zolertia). 
 

Εικόνα 5. Χρονοδιάγραµµα σηµαντικών γεγονότων στην ανάπτυξη του TinyOS 

Το TinyOS είναι ένα µικρό σε µέγεθος λειτουργικό σύστηµα, που βασίζεται σε ένα component-
based µοντέλο κάνοντας χρήση επαναχρησιµοποιούµενων συστατικών/στοιχείων 
(components). Μία τυπική εφαρµογή είναι της τάξης των 15Κ από τα οποία τα 400 bytes είναι 
το λειτουργικό σύστηµα. Το TinyOS υποστηρίζει ένα γεγονοδηγούµενο µοντέλο (event-driven 
concurrency model), που βασίζεται σε split-phase διεπαφές (interfaces), ασύγχρονα γεγονότα 
(events) και διακοπτόµενους υπολογισµούς που ονοµάζονται εργασίες (tasks). Οι εφαρµογές 
και τα συστήµατα TinyOS καθώς και το ίδιο το λειτουργικό σύστηµα είναι γραµµένο σε µία 
επέκταση της γλώσσας προγραµµατισµού C, τη NesC (network embedded systems C). Αν και 
αναφέρουµε το TinyOS ως λειτουργικό σύστηµα, στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα 
framework για ενσωµατωµένα συστήµατα. Το TinyOS είναι ειδικά σχεδιασµένο για δίκτυα 
ενσωµατωµένων συστηµάτων, όπως τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων και ο σχεδιασµός του 
επικεντρώνεται στην εξαιρετικά χαµηλής ισχύος λειτουργία, διαθέτοντας αυστηρά συστήµατα 
και µηχανισµούς εξοικονόµησης ενέργειας. Σε αντίθεση µε τους κανονικούς επεξεργαστές, το 
TinyOS έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στους µικροεπεξεργαστές που φέρουν τα motes. Το 
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TinyOS διαχειρίζεται τόσο το υλικό όσο και το ασύρµατο δίκτυο εκτελώντας τις µετρήσεις 
των αισθητήρων, παίρνοντας αποφάσεις δροµολόγησης και ελέγχοντας την κατανάλωση 
ενέργειας. 

Οι τέσσερις ευρείες απαιτήσεις που παρακίνησαν το σχεδιασµό του TinyOS είναι οι εξής: 

• Περιορισµένοι Πόροι (Limited Resources): Οι κόµβοι (motes) έχουν πολύ 
περιορισµένους φυσικούς πόρους, λόγω των στόχων του µικρού µεγέθους, του χαµηλού 
κόστους και της µικρής κατανάλωσης ενέργειας. 

• Αναδραστικός Ταυτοχρονισµός (Reactive Concurrency): Σε µία τυπική εφαρµογή 
δικτύου αισθητήρων, ένας κόµβος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των δειγµάτων -µέσω 
των αισθητήρων-από το περιβάλλον του, επεξεργάζεται τα τοπικά δεδοµένα, µεταδίδει τα 
δεδοµένα, δροµολογεί δεδοµένα για άλλους και συµµετέχει σε διάφορες κατανεµηµένες 
εργασίες επεξεργασίας. Πολλά από αυτά τα γεγονότα, απαιτούν απόκριση σε πραγµατικό 
χρόνο. Αυτό απαιτεί µια προσέγγιση στη διαχείριση ταυτόχρονων ενεργειών που µειώνει 
τα πιθανά σφάλµατα, λαµβάνοντας υπόψιν του περιορισµένους πόρους και του χρονικούς 
περιορισµούς. 

• Ευελιξία (Flexibility): Η ποικιλία σε υλικό και εφαρµογές απαιτεί ένα ευέλικτο 
λειτουργικό σύστηµα, το οποίο για κάθε εφαρµογή να µπορεί να µειώσει το χώρο και την 
ενέργεια ανεξάρτητα από το όριο µεταξύ υλικό και λογισµικού. 

• Χαµηλή Ισχύς (Low Power): Οι απαιτήσεις του µεγέθους και του κόστους καθιστούν τη 
χαµηλής ισχύς λειτουργία σηµαντικό στόχο στο σχεδιασµό ενός κόµβου (mote). 
Λαµβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσµα εφαρµογών για δίκτυα αισθητήρων, το TinyOS δεν 
πρέπει µόνο να εκτελεί λειτουργίες εξαιρετικά χαµηλής ισχύος, αλλά να παρέχει επίσης 
µεγάλη ευελιξία στις στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας και κύκλου εργασιών. 
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3.1 Αρχιτεκτονική του TinyOS 

Το TinyOS αποτελείται από έναν χρονοπρογραµµατιστή (scheduler) και µια σειρά από 
υποµονάδες. Η εφαρµογή και οι υποµονάδες µεταγλωττίζονται µαζί για να υλοποιηθεί το 
σύστηµα. Όπως βλέπουµε στην Εικόνα 6, υπάρχουν η κύρια υποµονάδα (Main), στην οποία 
βρίσκεται ο χρονοπρογραµµατιστής (Scheduler), η υποµονάδα εφαρµογής (Application), που 
αναλαµβάνει τη συµπίεση, δροµολόγηση και µετάδοση των δεδοµένων και η υποµονάδα του 
υλικού (Hardware), που επιφορτίζεται µε την ιδιότητα της αποστολής και λήψης των αρχικών 
δεδοµένων. 
 

 Εικόνα 6. Αρχιτεκτονική του TinyOS 

Στην ουσία βλέπουµε µια στοίβα από components, η έννοια των οποίων υποκαθιστά εν µέρει 
την έννοια της διεργασίας στα συµβατικά λειτουργικά συστήµατα. Τα περισσότερα 
components είναι modules λογισµικού που ανήκουν στο κάτων µέρος της στοίβας αλλά 
χρησιµοποιούνται κυρίως ως διεπαφές (interfaces) για το υλικό του συστήµατος. Επίσης, 
έννοιες όπως πυρήνας, εικονική µνήµη, δυναµική κατανοµή µνήµης δεν ορίζονται. Από τη 
στιγµή που δεν υπάρχει πυρήνας (kernel) η διαχείριση του υλικού γίνεται άµεσα και υπάρχει 
µόνο µία διαδικασία στο σύστηµα, ο χώρος διευθύνσεων είναι γραµµικός και η µνήµη 
κατανέµεται στατικά κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης. Τέλος, ένας κόµβος που τρέχει 
TinyOS, σηµαίνει ότι έχει εγκατεστηµένη στη flash µνήµη του µια binary εκτελέσιµη εικόνα 
µε τις βιβλιοθήκες του TinyOS συνδεδεµένες µε την εφαρµογή που πρέπει να εκτελεστεί. Η 
εικόνα αυτή αποτελεί την εφαρµογή του TinyOS. Άλλωστε η εγκατάσταση του TinyOS σε ένα 
κόµβο δεν έχει νόηµα αφού από µόνο του δεν εκτελεί κάποια λειτουργία ούτε έχει κάποιο user 
interface.  
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3.1.1 Χρονοπρογραµµατιστής [TinyOS Scheduler] 

Ο χρονοπρογραµµατιστής (scheduler) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία των 
components. Τρέχει σε ένα πεδίο διευθύνσεων και περιέχει δύο περιβάλλοντα εκτέλεσης. Έχει 
τους διαχειριστές διακοπών (interrupt handlers) που τρέχουν µε µεγαλύτερη προτεραιότητα και 
διεργασίες που εξυπηρετούνται µε τη λογική FIFO. Κάθε task που καλείται, τοποθετείται στη 
στοίβα του scheduler. Αν κάποιο event δεν τρέχει, επιτρέπει την εκτέλεση των tasks που έχουν 
καταφτάσει, ένα κάθε φορά, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωσή τους. Ένα ασύγχρονο event έχει 
µεγαλύτερη προτεραιότητα από ένα task, οπότε αν υπάρχουν µόνο tasks στη στοίβα και 
ξαφνικά έρθει ένα event, µπορεί να διακοπεί η εκτέλεση του task και να αρχίσει η εκτέλεση 
του event. Δηλαδή, ένα event µπορεί να προηγηθεί ενός task, όχι όµως το αντίθετο. Η 
εκτέλεση των events είναι ατοµική µεταξύ τους, όπως ατοµική είναι και η εκτέλεση µεταξύ 
των διαφορετικών tasks. Ήταν η στοίβα αδειάσει, ο scheduler δίνει εντολή στον επεξεργαστή 
να µπει σε κατάσταση SLEEP. Τα περιφερειακά όµως παραµένουν ενεργά, συνεπώς µια 
διακοπή µπορεί να επανεκκίνηση την ίδια διαδικασία. 

3.2 Επισκόπηση του TinyOS 

Ένα TinyOS πρόγραµµα είναι ένας γράφος από components, καθένα από τα οποία είναι µία 
ανεξάρτητη υπολογιστική οντότητα που εκθέτει ένα ή περισσότερα interfaces. Τα components 
έχουν τρεις υπολογιστικές αφαιρετικές απεικονίσεις, τις εντολές (commands), τα γεγονότα 
(events) και τις εργασίες (tasks). Τα commands και τα events είναι µηχανισµοί για την 
επικοινωνία µεταξύ των components, ενώ τα tasks χρησιµοποιούνται για εκφράσουν την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των components. 

Ένα command ζητά από ένα component να εκτελέσει µια διαδικασία, ενώ το event 
σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Τα events µπορεί επίσης να 
σηµατοδοτηθούν ασύγχρονα, για παράδειγµα λόγω µιας διακοπής (interrupt) του υλικού ή της 
λήψης ενός µηνύµατος. Τα commands και τα events δεν λειτουργούν σαν σύστηµα, αντιθέτως 
ένα αίτηµα για µια διαδικασία είναι split phase κατά το οποίο το αίτηµα για  τη διαδικασία 
(command) και το σήµα της ολοκλήρωσης (corresponding event) δεν έχουν καµία σύνδεση. Το 
command επιστρέφει αµέσως ενώ το σήµα ολοκλήρωσης του event σε µεταγενέστερο χρόνο.  

Αντί να εκτελείται ένας υπολογισµός άµεσα, οι χειριστές (handlers) των commands και των 
events, µπορούν να αναβάλουν ένα task. Αυτό επιτρέπει στα commands και τα events να έχουν 
γρήγορη ανταπόκριση, αναβάλλοντας εκτεταµένους υπολογισµούς στα tasks. Ενώ τα tasks 
µπορούν να να εκτελέσουν σηµαντικούς υπολογισµούς, το βασικό τους µοντέλο εκτέλεσης 
είναι η εκτέλεση µέχρι την ολοκλήρωση, παρά η επ’ αόριστο εκτέλεση. 
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Εικόνα 7. Δοµικά στοιχεία ενός προγράµµατος TinyOS 

3.3 Το µοντέλο των components [Component model] 

Το προγραµµατιστικό µοντέλο του TinyOS, που παρέχεται από τη NesC, επικεντρώνεται στη 
σηµασία των components που ενσωµατώνουν ένα συγκεκριµένο σύνολο από διαδικασίες, 
οριζόµενες από τα interfaces. Το TinyOS από µόνο του, απλώς αποτελείται από ένα σύνολο 
από επαναχρησιµοποιούµενα components παράλληλα µε έναν χρονοπρογραµµατιστή 
(scheduler) των tasks. Μία εφαρµογή συνδέει τα components χρησιµοποιώντας µία 
“καλωδίωση” γνωστή ως wiring, που είναι ανεξάρτητη από την υλοποίηση των components. 
Το wiring ορίζει το πλήρες σύνολο των components που χρησιµοποιεί η εφαρµογή. 

Ένα component έχει δύο τύπους interfaces, αυτά που παρέχει και αυτά που χρησιµοποιεί. Αυτά 
τα interfaces ορίζουν τον τρόπο που ένα component αλληλεπιδρά άµεσα µε άλλα components. 
Ένα interface γενικά µοντελοποιεί µια διαδικασία, για παράδειγµα η αποστολή ενός 
µηνύµατος, και συγκεκριµενοποιείται από τον τύπο του interface.  

Τα interfaces είναι αµφίδροµα και περιλαµβάνουν και commands και events. Ένα command 
είναι µία λειτουργία που υλοποιείται από τους πάροχους ενός interface, ενώ ένα event είναι µία 
λειτουργία που υλοποιείται από τους χρήστες τους interface. 

Η NesC έχει δύο τύπους components, τα modules και τα configurations. Τα modules παρέχουν 
κώδικα και είναι γραµµένα σε µία διάλεκτο της C µε επεκτάσεις για να καλούν και να 
υλοποιούν τα commands και τα events. Τα configurations χρησιµοποιούνται για να συνδέουν 
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άλλα components µεταξύ τους, συνδέοντας επίσης τα interfaces που χρησιµοποιούνται από 
components µε interfaces που παρέχονται από άλλα components. Τα configurations επιτρέπουν 
σε πολλαπλά components να συγκεντρωθούν µαζί σε ένα “super-component”. 

3.4 Μοντέλο εκτέλεσης και ταυτοχρονισµός  
 [Execution model and Concurrency] 

Ο πυρήνας του µοντέλου εκτέλεσης αποτελείται από εκτελούµενα µέχρι την ολοκλήρωση 
(run-to-completion) tasks που αναπαριστούν τον τρέχοντα υπολογισµό (computation), και 
διακόπτουν του χειριστές (handlers) που έχουν σηµατοδοτηθεί ασύγχρονα από το υλικό. Τα 
tasks είναι µία σαφής οντότητα στη γλώσσα. Ένα πρόγραµµα αναθέτει ένα task στον scheduler 
για εκτέλεση. Ο scheduler µπορεί να εκτελεί τα tasks σε οποιαδήποτε σειρά, αλλά θα πρέπει να 
υπακούει στον κανόνα της εκτέλεσης µέχρι την ολοκλήρωση (run-to-completion). Ο scheduler 
του TinyOS ακολουθεί τη πολιτική ουράς FIFO. 

Τα tasks είναι ατοµικά, δεν προλαµβάνουν το ένα το άλλο, και επιτρέπουν το ένα στο άλλο την 
ολοκλήρωσή τους. Τα tasks δεν είναι ατοµικά όταν πρόκειται για τους interrupt handlers ή τα 
commands και τα events. 

Για τη διευκόλυνση της ανίχνευσης των συνθηκών ανταγωνισµού, διακρίνουµε το κώδικα σε 
σύγχρονο και ασύγχρονο. 

• Σύγχρονος κώδικας [Synchronous Code SC]: Είναι ο κώδικας που είναι προσβάσιµος 
µόνο από τα tasks. 

• Ασύγχρονος κώδικας [Asychronous Code AC]: Είναι ο κώδικας που είναι προσβάσιµος 
από τουλάχιστον ένα interrupt handler. 

Η προσέγγιση των παραδοσιακών λειτουργικών συστηµάτων ως προς τον ασύγχρονο κωδικά 
έχει ως σκοπό να τον ελαχιστοποιήσει και να αποτρέψει τον κωδικά σε επίπεδο χρήστη απ’ το 
να γίνει ασύγχρονος. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ περιοριστικό για το TinyOS. Ένας βασικός 
στόχος είναι να επιτρέπεται στους σχεδιαστές (developers) να δηµιουργούν ανταποκρινόµενες, 
ταυτόχρονες δοµές δεδοµένων οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων 
ανάµεσα σε σύγχρονο και ασύγχρονο κωδικά. Τα components συχνά έχουν ένα µείγµα από 
σύγχρονους και ασύγχρονους κώδικες. 

Παρόλο που το non-preemption ελαχιστοποιεί την ανταγωνισµό ανάµεσα σε tasks, υπάρχουν 
ακόµη πιθανές συνθήκες ανταγωνισµού ανάµεσα σε σύγχρονο και ασύγχρονο κωδικά, όπως 
και ανάµεσα σε ασύγχρονους κωδικές (AC to AC). Γενικά, οποιαδήποτε ενηµέρωση κοινής 
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κατάστασης, η οποία είναι προσβάσιµη από ασύγχρονο κώδικα είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
ανταγωνισµό δεδοµένων. Για να επαναφέρουµε την ατοµικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 
προγραµµατιστής έχει δύο επιλογές: τη µετατροπή του “συγκρουόµενου” κωδικά (conflicting 
code) σε tasks (µονό σύγχρονο κώδικα SC) ή να χρησιµοποιήσει ατοµικά τµήµατα (atomic 
sections) για να ενηµερώσει την κοινή κατάσταση. Ένα ατοµικό τµήµα είναι µια µικρή 
ακολουθία κώδικα, την οποία η ΝesC εξασφαλίζει πως θα εκτελεστεί ατοµικά. Η τωρινή 
υλοποίηση απενεργοποιεί τα interrupts κατά τη διάρκεια των ατοµικών τµηµάτων και 
εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη επαναλήψεων. Η βασική συνθήκη που η ΝesC επιβάλει είναι η 
εξής:  

Συνθήκη χωρίς ανταγωνισµό [Race-Free Invariant]: Οποιαδήποτε ενηµέρωση σε κοινή 
κατάσταση είναι είτε σύγχρονος κώδικας µόνο, είτε συµβαίνει σε ένα ατοµικό τµήµα.  

Ο compiler της NesC ωθεί αυτή τη συνθήκη στο χρόνο µεταγλώττισης, αποτρέποντας σχεδόν 
όλες τις συνθήκες ανταγωνισµού δεδοµένων. Είναι πιθανό να εισάγουµε µια συνθήκη 
ανταγωνισµού την οποία να µην µπορεί να εντοπίσει ο compiler, αλλά θα πρέπει να συνδέσει 
πολλαπλά ατοµικά τµήµατα ή tasks και να χρησιµοποιήσει χώρο αποθήκευσης σε ενδιάµεσες 
µεταβλητές.  

Το πρακτικό όφελος από την αποτροπή συνθηκών ανταγωνισµού δεδοµένων είναι ουσιώδες. 
Αρχικά, εξαλείφει ένα πλήθος από επίπονα µη-ντετερµινιστικά bugs. Κατά δεύτερον, ότι η 
σύνθεση µπορεί ουσιαστικά να αγνοήσει τον ταυτοχρονισµό. Δεν παίζει ρόλο ποια 
components δηµιουργούν τον ταυτοχρονισµό ή πως αυτά συνδέονται, αφού ο compiler θα 
εντοπίσει κάθε παραβίαση κατά τη µεταγλώττιση. 

3.5 Ενεργά µηνύµατα [Active messages]  

Μία κρίσιµη σκοπιά του σχεδιασµού του TinyOS είναι η αρχιτεκτονική δικτύου του. Ο 
πυρήνας της αφαιρετικής απεικόνισης (abstraction) επικοινωνίας του TinyOS βασίζεται στα 
ενεργά µηνύµατα (Active Messages - AM), τα οποία είναι µικρά πακέτα (36-byte) που 
συνδέονται µε ένα 1-byte ID handler. Με τη λήψη ενός ενεργού µηνύµατος, ένας κόµβος 
αποδεσµεύει το µήνυµα (χρησιµοποιώντας ένα event) σε έναν ή περισσότερους handlers, οι 
οποίοι είναι καταχωρηµένοι για να λαµβάνουν µηνύµατα τέτοιου τύπου. Η καταχώρηση του 
handler κατορθώνεται χρησιµοποιώντας στατική καλωδίωση (static wiring) και ένα 
παραµετροποιηµένο interface. 

Τα ενεργά µηνύµατα προσφέρουν ένα µη αξιόπιστο, single-hop datagram πρωτόκολλο, και 
παρέχουν ένα ενοποιηµένο interface επικοινωνίας τόσο στους ραδιοποµπούς (radio) όσο και 
στις σειριακές θύρες (serial port). Υψηλότερου επιπέδου πρωτόκολλα παρέχουν multihop 
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επικοινωνία, µεγαλύτερα ADU’s ή άλλα χαρακτηριστικά έτοιµα “χτισµένα” στην κορυφή του 
AM interface. Η γεγονοδηγούµενη (event-driven) φύση των ενεργών µηνυµάτων και η στενή 
σχέση µεταξύ υπολογισµών και επικοινωνίας κάνουν την αφαιρετική απεικόνιση (abstraction) 
να ταιριάζει καλά στο πεδίο ορισµού των δικτύων αισθητήρων.  

3.6 Η επικοινωνία στο TinyOS 

Η στοίβα επικοινωνίας στο TinyOS χωρίζεται στα παρακάτω επίπεδα. 

• Επίπεδο bit (RFM - RF module) 
Εδώ καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, η εκποµπή ή λήψη, ο ρυθµός δειγµατοληψίας και η 
ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της εκποµπής ή λήψης προκειµένου να µεταβεί το RFM σε 
ανενεργή κατάσταση ή χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

• Επίπεδο Byte (Radio Byte) 
Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η κωδικοποίηση των µεταδιδόµενων bits σε επίπεδο bytes, η 
ανίχνευση και διόρθωση λαθών και η ανίχνευση του επιπέδου ισχύος του σήµατος, 
προκειµένου να γίνει η αποστολή των δεδοµένων. Αν το κανάλι είναι ελεύθερο, γίνεται η 
µετάδοση δεδοµένων. Σε διαφορετική περίπτωση µπαίνει σε αναµονή για ένα τυχαίο χρονικό 
διάστηµα.  

• Επίπεδο Πακέτου (Radio Packet) 
Στο επίπεδο αυτό γίνεται 16bit CRC (Cyclic Redundancy Check) έλεγχος και δηµιουργία 
πλεονάζουσας εκποµπής δεδοµένων, προσθέτοντας και άλλα bits στο µεταδιδόµενο πακέτο. 

• Επίπεδο Μηνύµατος (Messaging) 
Εδώ ενσωµατώνονται οι πληροφορίες στα πακέτα και γίνεται η δροµολόγηση. 

• Επίπεδο Εφαρµογής (Application) 
Στο τελευταίο επίπεδο αναπτύσσονται οι εφαρµογές, τα πρωτόκολλα δροµολόγησης και η 
επεξεργασία των δεδοµένων που παρέχονται από τα πακέτα µετάδοσης. 
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Εικόνα 8. Δοµή επικοινωνίας στο TinyOS 
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4. Η γλώσσα ΝesC  

Η NesC (Network embedded systems C) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού, επέκταση της 
γλώσσας C, ειδικά σχεδιασµένη για ενσωµατωµένα δικτυακά συστήµατα, όπως τα motes.  

Η ΝesC υποστηρίζει ένα προγραµµατιστικό µοντέλο που ενσωµατώνει την αντίδραση στα 
ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, τον ταυτοχρονισµό και την επικοινωνία. Με την εκτέλεση 
βελτιστοποιήσεων σε όλο το πρόγραµµα και το εντοπισµό συνθηκών ανταγωνισµού κατά το 
χρόνο µεταγλώττισης, η ΝesC απλοποιεί την ανάπτυξη εφαρµογών, µειώνει το µέγεθος του 
κώδικα και ελαχιστοποιεί πολλές πηγές δυνητικών σφαλµάτων. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της NesC είναι ο ολιστικός σχεδιασµός συστήµατος. Οι 
εφαρµογές των motes είναι βαθιά “δεµένες” µε το υλικό, και κάθε mote τρέχει µία εφαρµογή 
τη φορά. Αυτή η προσέγγιση αποφέρει τρεις σηµαντικές ιδιότητες. Αρχικά όλοι οι πόροι είναι 
σταθερά γνωστοί. Δεύτερον, αντί να γίνεται χρήση ενός γενικού σκοπού λειτουργικού 
συστήµατος, οι εφαρµογές είναι φτιαγµένες από ένα σύνολο επαναχρησιµοποιούµενων 
components συστήµατος, που είναι δεµένα µε συγκεκριµένης εφαρµογής κώδικα. Τρίτον, το 
όριο µεταξύ υλικού-λογισµικού διαφέρει ανάλογα µε την εφαρµογή και τη πλατφόρµα υλικού. 
   
4.1  Προκλήσεις της NesC 

Υπάρχουν µερικές µοναδικές προκλήσεις στις οποίες η NesC πρέπει να ανταποκριθεί. 

Καθοδήγηση από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 

Σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς υπολογιστές που χρησιµοποιούνται για γενικής χρήσης 
υπολογισµούς, τα motes χρησιµοποιούνται για τη συλλογή δεδοµένων και τον έλεγχο του 
τοπικού περιβάλλοντος. Αυτή η εστίαση οδηγεί σε δύο παρατηρήσεις. Αρχικά τα motes είναι 
εκ φύσεως γεγονοδηγούµενα, αντιδρώντας στις αλλαγές του περιβάλλοντος (για παράδειγµα 
λήψη ενός µηνύµατος, καταγραφή από έναν αισθητήρα), αντί να είναι οδηγούµενα από 
διαδραστικές ή µαζικές επεξεργασίες. Δεύτερον, η άφιξη ενός γεγονότος και η επεξεργασία 
δεδοµένων είναι ταυτόχρονες ενέργειες, κάτι που απαιτεί µια προσέγγιση στην ταυτόχρονη  
διαχείριση τους, απαντώντας σε πιθανά σφάλµατα (για παράδειγµα συνθήκες ανταγωνισµού).

Περιορισµένοι πόροι 

Οι κόµβοι (motes) έχουν πολύ περιορισµένους φυσικούς πόρους, λόγω των στόχων του µικρού 
µεγέθους, του χαµηλού κόστους και της µικρής κατανάλωσης ενέργειας. 
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Αξιοπιστία 

Παρόλο που αναµένουµε πως µεµονωµένα motes θα αποτύχουν, για λόγους που οφείλονται 
στο υλικό, πρέπει να παρέχουµε εφαρµογές µε µεγάλο χρόνο ζωής. Για παράδειγµα, εφαρµογές 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος θα πρέπει να συλλέγουν δεδοµένα χωρίς την ανθρώπινη 
επέµβαση για µήνες. Ένας σηµαντικός στόχος είναι να µειώσουµε τα run-time errors, 
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κάποιος µηχανισµός επαναφοράς πέραν της αυτόµατης 
επανεκκίνησης. 

Ήπιες πραγµατικού χρόνου απαιτήσεις  

Παρόλο που υπάρχουν κάποια tasks που είναι χρονικά κρίσιµα, όπως για παράδειγµα η 
διαχείριση της ασύρµατης επικοινωνίας, δεν επικεντρωνόµαστε σε αυστηρές εγγυήσεις 
πραγµατικού χρόνου. Οι χρονικοί περιορισµοί µπορούν να ξεπεραστούν έχοντας πλήρη έλεγχο 
της εφαρµογής και του λειτουργικού συστήµατος. 

4.2  Το concept της NesC 

Οι βασικές ιδέες πίσω από τη NesC είναι οι εξής: 

• Διαχωρισµός της κατασκευής και της σύνθεσης. Τα προγράµµατα είναι φτιαγµένα από 
components, τα οποία συναρµολογούνται για τη δηµιουργία του συνολικού προγράµµατος. 
Τα components ορίζουν δύο πεδία εφαρµογής, ένα για τον προσδιορισµό τους και ένα για 
την υλοποίησή τους. Τα components έχουν εσωτερικό ταυτοχρονισµό µε τη µορφή των 
tasks. Τα νήµατα (threads) ελέγχου µπορούν να περαστούν µέσα σε ένα component µέσω 
των interfaces.  

• Προσδιορισµός της συµπεριφοράς  του component σε σχέση µε τα interfaces. Τα interfaces 
µπορούν να παρέχονται ή να χρησιµοποιούνται από ένα component. Τα παρεχόµενα 
interfaces αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία που το component παρέχει στο χρήστη, ενώ τα 
χρησιµοποιούµενα interfaces αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία που ένα component 
χρειάζεται για να επιτελέσει το σκοπό του. 

• Τα interfaces είναι αµφίδροµα. Τα interfaces ορίζουν ένα σύνολο συναρτήσεων που πρέπει 
να υλοποιηθούν από τον πάροχο του interface (commands) και ένα σύνολο που πρέπει να 
υλοποιηθεί από τον χρήστη του interface (events). Αυτό επιτρέπει σε ένα µεµονωµένο 
interface να αναπαριστά µία σύνθετη αλληλεπίδραση µεταξύ των components. 
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• Τα components είναι στατικά συνδεδεµένα µεταξύ τους µέσω των interfaces τους. Αυτό 
αυξάνει την αποδοτικότητα της εκτέλεση, ενθαρρύνει τη στιβαρή σχεδίαση και επιτρέπει 
τη καλύτερη στατική ανάλυση των προγραµµάτων. 

• Η NesC είναι σχεδιασµένη υπό την προσδοκία ότι ο κώδικας θα παραχθεί από whole-
program compilers. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη  παραγωγή και ανάλυση κώδικα. Ένα 
παράδειγµα είναι ο ανιχνευτής συνθηκών ανταγωνισµού κατά τη µεταγλώττιση (compile-
time data race detector). 

• Το µοντέλο ταυτοχρονισµού της NesC βασίζεται στην εκτέλεση µέχρι την ολοκλήρωση 
(run-to-complatio) των tasks, και στους interrupt handlers, οι οποίοι µπορούν να 
διακόπτουν τα tasks, καθώς και ο ένας τον άλλον. Ο µεταγλωττιστής της NesC 
σηµατοδοτεί τις δυνητικές συνθήκες ανταγωνισµού που προκαλούνται από τους interrupt 
handlers. 

4.3  Η σχεδίαση της NesC 

Μερικές βασικές αρχές στο σχεδιασµό της NesC είναι οι εξής: 

• Η NesC είναι µια επέκταση της C 

Η C παράγει αποδοτικό κώδικα για όλους τους microcontrollers που είναι πιθανό να 
χρησιµοποιηθούνε σε δίκτυα αισθητήρων. Η C παρέχει όλα τα χαµηλού επιπέδου στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στο υλικό και η αλληλεπίδραση µε ήδη υπάρχοντες 
κώδικες στη C απλοποιείται. Ας µην ξεχνάµε ότι πολλοί προγραµµατιστές είναι εξοικειωµένοι 
µε τη γλώσσα C. Η C έχει σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως να παρέχει µικρή βοήθεια στην 
συγγραφή ασφαλούς κώδικα ή στη δόµηση εφαρµογών. Η NesC παρέχει ασφάλεια µέσω 
µειωµένης εκφραστικής δύναµης και δοµή µέσω των components. Κανένα από τα νέα 
χαρακτηριστικά στη NesC δεν είναι συνδεδεµένο µε τη C.  

• Ανάλυση ολόκληρου προγράµµατος  

Τα προγράµµατα της NesC υπόκεινται σε ανάλυση ολόκληρου προγράµµατος (για ασφάλεια) 
και σε βελτιστοποίηση (για απόδοση). Για αυτό και δεν θεωρούµε ξεχωριστή τη µεταγλώττιση 
στο σχεδιασµό της NesC. Το περιορισµένο σε µέγεθος πρόγραµµα των motes κάνει αυτή την 
προσέγγιση εύκολη. 
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• Η NesC είναι µια στατική γλώσσα 

Δεν υπάρχει δυναµική δεσµευσης µνήµης και ο γράφος κλήσης (call-graph) είναι πλήρως 
γνωστός κατά τη µεταγλώττιση. Αυτοί οι περιορισµοί κάνουν την ολόκληρου προγράµµατος 
ανάλυση και τη βελτιστοποίηση σηµαντικά απλούστερες και µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Το 
component µοντέλο της NesC και τα παραµετροποιηµένα interfaces εξαλείφουν πολλές 
ανάγκες για δυναµική δέσµευση µνήµης. 

• Η NesC υποστηρίζει και αντανακλά το σχεδιασµό του TinyOS 

Η NesC βασίζεται στην ιδέα των components, και υποστηρίζει άµεσα το γεγονοδηγούµενο 
µοντέλο ταυτοχρονισµού του TinyOS. Επιπρόσθετα, η NesC απαντά µε σαφήνεια στο θέµα 
την ταυτόχρονης πρόσβασης σε διαµοιραζόµενα δεδοµένα. Στην πράξη, η NesC διαλεύκανε 
πολλές ασάφειες στη ιδέα των components και του ταυτοχρονισµού στο TinyOS, ενώ 
παράλληλα το TinyOS εξελισσόταν στις εκάστοτε εκδόσεις της NesC καθώς 
επαναϋλοποιούνταν. 
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5. TOSSIM  

Ο TOSSIM είναι ένας διακριτός προσοµοιωτής συµβάντων που χρησιµοποιείται για την 
προσοµοίωση ασύρµατων δικτύων αισθητήρων σε TinyOS. Οι χρήστες αντί να 
µεταγλωττίζουν (compiling) µία εφαρµογή για κάθε mote, µπορούν να τη µεταγλωττίσουν 
µέσα σε ένα TOSSIM framework. Αυτό τους επιτρέπει την αποσφαλµάτωση, τη δοκιµή και 
την ανάλυση των αλγορίθµων σε ένα ελεγχόµενο και επαναλαµβανόµενο περιβάλλον. Οι 
χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξετάζουν τον TinyOS κώδικα τους χρησιµοποιώντας 
debuggers και άλλα εργαλεία υλοποίησης. 

Ο πρωταρχικός στόχος του TOSSIM είναι να παρέχει υψηλής πιστότητας προσοµοίωση των 
εφαρµογών σε TinyOS. Για το λόγο αυτό εστιάζει στην προσοµοίωση του TinyOS και της 
εκτέλεσής του αντί να προσοµοιώνει τον πραγµατικό κόσµο. 

5.1  Χαρακτηριστικά του TOSSIM 

• Πιστότητα (Fidelity): Ο TOSSIM -από προεπιλογή- καταγράφει τη συµπεριφορά του 
TinyOS σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Προσοµοιώνει το δίκτυο σε επίπεδο bit, προσοµοιώνει 
κάθε ξεχωριστή ADC καταγραφή καθώς και κάθε διακοπή στο σύστηµα. 

• Χρόνος (Time): Αν και ο TOSSIM µπορεί να διακόπτει ακριβείς φορές την προσοµοίωση 
παρόλα αυτά δεν µοντελοποιεί τον χρόνο εκτέλεσης. Από την οπτική του TOSSIM ένα 
κοµµάτι κώδικα τρέχει στιγµιαία. Αυτό σηµαίνει ότι ένα γεγονός που θα µπορούσε να 
διακόψει την προσοµοίωση δεν θα το καταφέρει πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του κώδικα. 

• Μοντελοποίηση (Models): Ο TOSSIM δεν µοντελοποιεί το πραγµατικό κόσµο, αντιθέτως 
χρησιµοποιεί αφαιρετικές απεικονίσεις (abstractions) για φαινόµενα του πραγµατικού 
κόσµου (για παράδειγµα το bit error). Οι χρήστες έξω από την προσοµοίωση µπορούν µε 
εργαλεία να χειριστούν αυτές τις αφαιρετικές απεικονίσεις προκειµένου να υλοποιήσουν 
οποιαδήποτε µοντελοποίηση χρειαστούν. Δηµιουργώντας τις σύνθετες µοντελοποιήσεις 
εκτός της προσοµοίωσης, ο TOSSIM παραµένει ευέλικτος στις ανάγκες πολλών χρηστών, 
χωρίς να προσπαθεί να καθιερώσει τι είναι το “σωστό”, διατηρώντας την προσοµοίωση 
απλή και αποτελεσµατική. 

• Δόµηση (Building): Ο TOSSIM δοµεί απευθείας από τον κώδικα του TinyOS. Για την 
προσοµοίωση ενός πρωτοκόλλου ή ενός συστήµατος θα πρέπει να γράψουµε µια TinyOS 
υλοποίηση αυτού. Από τη µία αυτό είναι συχνά πιο δύσκολο από µια αφηρηµένη 
προσοµοίωση. Από τη άλλη όµως µπορούµε να τρέξουµε την υλοποίηση µας σε 
πραγµατικά motes. 
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• Ατέλειες (Imperfections): Παρόλο που ο TOSSIM καταγράφει τη συµπεριφορά του 
TinyOS σε πολύ χαµηλό επίπεδο, κάνει αρκετές απλουστευτικές υποθέσεις. Αυτό σηµαίνει 
ότι είναι πολύ πιθανό ένας κώδικας που τρέχει στην προσοµοίωση να µην µπορεί να τρέξει 
σε ένα πραγµατικό mote. Για παράδειγµα στον TOSSIM οι διακοπές δεν είναι 
προκαθορισµένες (αυτό ως αποτέλεσµα ότι ο TOSSIM είναι ένας προσοµοιωτής διακριτών 
γεγονότων). Σε ένα πραγµατικό mote µία διακοπή µπορεί να συµβεί ενώ ένας άλλος 
κώδικας τρέχει. Εάν είναι προκαθορισµένο ένα mote να µπει σε µη ανακτήσιµη 
κατάσταση, τότε στη προσοµοίωση θα τρέξει χωρίς κάποιο “ατύχηµα” ενώ στην 
πραγµατικότητα ένα mote θα είχε αποτύχει. 

• Εγκυρότητα (Authority): Η εµπειρία από πραγµατικές εφαρµογές έχει δείξει ότι τα 
TinyOS δίκτυα έχουν πολύπλοκη και εξαιρετικά µεταβλητή συµπεριφορά. Αν και ο 
TOSSIM είναι χρήσιµος για την απόκτηση µιας αίσθησης του τρόπου λειτουργίας των 
αλγορίθµων σε σύγκριση µεταξύ τους, τα αποτελέσµατα δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
έγκυρα. Για παράδειγµα, Ο TOSSIM µπορεί να µας πει αν ένας αλγόριθµος 
συµπεριφέρεται καλύτερα από έναν άλλον σε αστοχίες αλλά το ερώτηµα παραµένει εάν το 
συγκεκριµένο σενάριο αστοχίας έχει βάση στον πραγµατικό κόσµο. Ο TOSSIM δεν θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως το τελικό σηµείο αξιολόγησης, αντ΄ αυτού θα πρέπει να τον έχουµε 
κατά νου ως ένα σύστηµα που επιτρέπει στο χρήστη την καλύτερη κατανόηση των 
αλγορίθµων. 

5.2  Αρχιτεκτονική του TOSSIM 

Η αρχιτεκτονική του προσοµοιωτή TOSSIM αποτελείται από πέντε µέρη: 

• TinyOS Component Graphs: Υποστηρίζουν του χρήστες κατά τη µεταγλώττιση γράφων 
των components του TinyOS µέσα στην προσοµοίωση. Το TinyOS component αποτελείται 
από πέντε αλληλοσυσχετιζόµενα µέρη: χειριστές εντολών (command handlers), χειριστές 
γεγονότων (event handlers), ένα εµφωλευµένο ιδιωτικό πλαίσιο δεδοµένων (encapsulated 
private data frame), µια δοµή από ιδιωτικές µεταβλητές (structure of private variables) και 
µια οµάδα απλών εργασιών (simple tasks). Τα tasks, τα command και event handlers 
εκτελούνται στο περιβάλλον του πλαισίου. Οι εντολές (commands) και τα γεγονότα 
(events) είναι µηχανισµοί επικοινωνίας µεταξύ των components και τα tasks 
χρησιµοποιούνται εσωτερικά. 

• Execution Model: Mία διακριτή ουρά γεγονότων υπεύθυνη για την ενεργοποίηση της 
προσοµοίωσης. Ο TOSSIM µοντελοποιεί τις διακοπές µέσω της προσοµοίωσης  
γεγονότων, όπου κάθε γεγονός σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο mote, µετά την εκτέλεση 
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του γεγονότος ο χρονοπρογραµµατιστής (scheduler) εκτελεί τις εργασίες της ουράς 
εργασιών του TinyOS mote και εκτελεί όλα τα παραπάνω σε FIFO σειρά. 

• Models: Tο RF και ο µετατροπέας αναλογικού-σε-ψηφιακό (ADC) χρησιµοποιούνται για 
να µοντελοποιήσουν τα χαρακτηριστικά των TinyOS motes. Τα RF µοντέλα καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά που αφορούν στη µετάδοση από κόµβο σε κόµβο. Ένα µειονέκτηµα στο 
RF µοντέλο του TOSSIM είναι ότι η απόσταση δεν επηρεάζει την ισχύ του σήµατος 
δηµιουργώντας στον TOSSIM χειρότερες παρεµβολές απ’ ότι αυτές στον πραγµατικό 
κόσµο. Υπάρχουν δύο είδη RF µοντέλων. Το “simple” και το “lossy”. Το µοντέλο “simple” 
τοποθετεί όλους τους κόµβους σε µία µοναδική κυψέλη (cell), όπου κάθε bit που 
µεταδίδεται, λαµβάνεται χωρίς κανένα σφάλµα. Παρόλο που κανένα bit δεν καταστρέφεται 
λόγω σφάλµατος, δύο motes που εκπέµπουν ταυτόχρονα οδηγούν στο πρόβληµα της 
επικάλυψης των σηµάτων, αλλά η πιθανότητα να εκπέµπουν δύο motes είναι πολύ χαµηλή 
εξαιτίας του πρωτοκόλλου CSMA του TinyOS. Το µοντέλο “lossy” τοποθετεί τους 
κόµβους σε έναν κατευθυνόµενο γράφο. Κάθε ακµή (x,y) του γράφου σηµαίνει ότι το σήµα 
του κόµβου x µπορεί να ακουστεί από τον κόµβο y. Κάθε ακµή έχει µια τιµή που 
αναπαριστά την πιθανότητα ένα bit που αποστέλλεται από τον κόµβο x να είναι 
κατεστραµµένο (flipped), όταν ο κόµβος y το ακούσει. Ο TOSSIM παρέχει επίσης δύο 
ADC µοντέλα. Το “random” και το “generic”. Ο ADC έχει αρκετά κανάλια που υπόκεινται 
σε δειγµατοληψία. Στο µοντέλο αυτό, όποτε ένα κανάλι υπόκειται σε δειγµατοληψία 
επιστρέφει µια 10bit τυχαία τιµή. To “generic” µοντέλο παρέχει τις τυχαίες τιµές. 
Επιπρόσθετα παρέχει την πιθανότητα να ενεργοποιηθεί από εξωτερικές εφαρµογές, 
θέτοντας την τιµή για οποιαδήποτε ADC θύρα σε οποιοδήποτε mote.  

• Hardware abstraction components: To TinyOS θεωρεί κάθε πόρο υλικού ως component. 
Ο TOSSIM αντικαθιστά ένα µικρό µόνο αριθµό από αυτά τα components, όπως το ADC, 
το ρολόι (clock), το EEPROM, κτλ., αντιγράφοντας τη συµπεριφορά του υποκείµενου 
υλικού. Ο TOSSIM µοντελοποιεί αυτά τα components στο κοµµάτι της αρχιτεκτονικής της 
αφαιρετικής απεικόνισης components του υλικού (hardware abstraction components). 

• Communication services: Για να επιτρέπουν σε εφαρµογές που τρέχουν σε ένα PC να 
επικοινωνoύν µε τον TOSSIM µέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP.  
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 Εικόνα 9. Αρχιτεκτονική του TOSSIM: Frames, Events, Models, Components and Services  

5.3  Στόχοι του TOSSIM 

Ο TOSSIM διαβαθµίζεται σε χιλιάδες κόµβους, που µεταγλωττίζονται κατευθείαν από το 
TinyOS. Ο TOSSIM προσοµοιώνει σε επίπεδο bit και αντικαθιστά το υλικό (hardware) µε 
components λογισµικού (software components) καθιστώντας δυνατές κλιµακούµενες 
προσοµοιώσεις δικτύων αισθητήρων.  

Ο TOSSIM στοχεύει στην επίτευξη τεσσάρων στόχων: 

• Κλιµάκωση (Scalability): Η ικανότητα να χειρίζεται µεγάλο δίκτυο χιλιάδων κόµβων σε 
µεγάλο εύρος ρυθµίσεων.  

• Αρτιότητα (Completeness): Ακριβής αντίληψη της συµπεριφοράς ολόκληρου του 
συστήµατος. 

• Πιστότητα (Fidelity): Αντίληψη της συµπεριφορά του δικτύου σε fine grain 
αποκαλύπτοντας απροσδόκητες αλληλεπιδράσεις. Ο TOSSIM έχει βοηθήσει στην 
αποσφαλµάτωση των προβληµάτων στοίβας του δικτύου του TinyOS. Προσοµοιώνει το 
δίκτυο σε επίπεδο bit.  

• Γεφύρωση (Βridging): Γεφυρώνει το κενό µεταξύ αλγορίθµου και υλοποίησης, 
επιτρέποντας σχεδιαστές να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τον κώδικα που θα τρέξει σε 
πραγµατικό υλικό. Ο ελεγµένος κώδικας µπορεί να εκτελεστεί κατευθείαν χωρίς καµία 
αλλαγή στην εφαρµογή. 
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6. Προσοµοίωση  

6.1 Βασική ιδέα  

Η ιδέα στην οποία βασίζεται η προσοµοίωση έχει να κάνει µε τη θεώρηση µιας 
καλλιεργήσιµης έκτασης, στην οποία εφαρµόζουµε έναν πλήθος κόµβων αισθητήρων για την 
επισκόπηση της. Η καλλιεργήσιµη αυτή έκταση χωρίζεται σκοπίµως σε δύο επιµέρους 
εκτάσεις, καθεµία από τις οποίες έχει και τη δική της οµάδα κόµβων αισθητήρων. Οι κόµβοι 
που χρησιµοποιούµε σε ολόκληρη την καλλιεργήσιµη έκταση είναι συνολικά 8 στον αριθµό 
και κάθε οµάδα αποτελείται από 4 κόµβους. Από αυτούς, οι δύο είναι FFD (Full Function 
Device) ενώ οι υπόλοιποι 6 RFD (Reduced Function Device), αντιστοιχώντας 1 FFD και 3 
RFD σε κάθε οµάδα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι 2 FFD κόµβοι αναλαµβάνουν την 
αποστολή και λήψη δεδοµένων από και προς τους RFD κόµβους τους, ενώ οι υπόλοιποι 6 RFD 
κόµβοι αναλαµβάνουν µόνο τη συλλογή των δεδοµένων από το περιβάλλον. Οι RFD κόµβοι 
επικοινωνούν µόνο µε τον FFD κόµβο της οµάδας τους. Η σύνδεση των δύο οµάδων γίνεται 
µέσω των δύο FFD κόµβων, οι οποίοι ανταλλάσσουν µόνο µεταξύ τους τις µετρήσεις των RFD 
κόµβων της οµάδας τους.  

 

 

 

  

Εικόνα 10. Τοπολογία ασύρµατου δικτύου αισθητήρων 
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6.2 Λειτουργία κώδικα προσοµοίωσης 

Κατά την εκτέλεση της προσοµοίωσης, ο χρήστης καλείται να δηλώσει ανά πόσο ο κάθε FFD 
κόµβος αισθητήρα θα ζητά από τους RFD κόµβους της οµάδας του, να του στείλουν τις 
µετρήσεις που έχουν λάβει από το περιβάλλον (οι τιµές των αισθητήρων προέρχονται από 
κώδικα παραγωγής τυχαίων αριθµών, καθώς δεν χρησιµοποιούµε πραγµατικά motes), 
εισάγοντας το χρόνο αυτό (σε ms). Αρχικά ο κάθε FFD στέλνει ένα πακέτο ενεργοποίησης 
στους κόµβους της οµάδας του. Οι RFD κόµβοι αποστέλλουν ένα πακέτο µε την τιµή του 
αισθητήρα συνοδευόµενο από το ID τους,  στον FFD της οµάδας τους. Σε αυτό το σηµείο θα 
πρέπει να τονίσουµε, ότι για την αποφυγή συγκρούσεων (collisions) µεταξύ των πακέτων, 
έχουµε εισάγει µια τυχαία καθυστέρηση σε ένα εύρος τιµών από 0 - 30 ms. Οι µετρήσεις που 
καταφθάνουν στον FFD κρατούνται σε έναν πίνακα και εκτυπώνονται. Όταν το µέγεθος του 
buffer ξεπεραστεί τότε ξαναγεµίζει αντικαθιστώντας τις παλιές τιµές µε τις νέες τιµές που 
λαµβάνονται. Αφού έχουν συλλεχθεί οι µετρήσεις, οι FDDs ανταλλάσσουν µεταξύ τους τις 
µετρήσεις αυτές, συνοδευόµενες από τα ID των αντίστοιχων κόµβων. Για να αποφευχθούν 
συγκρούσεις (collisions) µεταξύ των FFDs, η επικοινωνία γίνεται σε ένα τυχαίο διάστηµα 
(random interval) από 0 - 200 ms. Τέλος την λήψη των groups των τιµών, αυτές εκτυπώνονται 
από τους αντίστοιχους FFDs.  

  

Εικόνα 11. Εκτυπώσεις εκτέλεσης κώδικα [out.txt] 
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6.3 Σενάρια προσοµοίωσης 

Υλοποιούµε δύο σενάρια προσοµοίωσης, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς την φυσική 
απόσταση των δύο FFD κόµβων. Στο πρώτο σενάριο οι δύο οµάδες βρίσκονται στην ίδια 
καλλιεργήσιµη έκταση, µε τους δύο FFDs να έχουν µικρή απόσταση. Στο δεύτερο σενάριο οι 
δύο οµάδες βρίσκονται σε δύο επιµέρους καλλιεργήσιµες εκτάσεις, µε την απόσταση των 
FFDs να µεγαλώνει δραµατικά. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η φυσική απόσταση 
µεταφράζεται στην προσοµοίωση µε τη χρήση θορύβου. 
  
6.3.1 Σενάριο 1 
 

Εικόνα 12. Τοπολογία δικτύου αισθητήρων σε κοντινή απόσταση 

Στο πρώτο σενάριο, όπου οι οµάδες είναι σε κοντινή απόσταση - κάτι που µεταφράζεται ως 
µηδενικός θόρυβος στην επικοινωνία µεταξύ των FFDs - κατά την εκτέλεση της 
προσοµοίωσης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν απώλειες πακέτων µεταξύ των δύο FFD 
κόµβων. Στην Εικόνα 13, φαίνεται ότι ο κάθε FFD στέλνει και λαµβάνει επιτυχηµένα τα 
αντίστοιχα group των µετρήσεων των RFD κόµβων.  
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Εικόνα 13. Λήψη συνολικών τιµών από τους FFDs 
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6.3.2 Σενάριο 2 
  
 

Εικόνα 14. Τοπολογία δικτύου σε µακρινή απόσταση 

Στο δεύτερο σενάριο, όπου η απόσταση µεταξύ των FFDs αυξάνεται, µοντελοποιούµε αυτή τη 
φυσική απόσταση στον κώδικα, µε τη εισαγωγή µεγάλης τιµής θορύβου στις συνδέσεις των 
FFDs. Κατά την εκτέλεση της προσοµοίωσης παρατηρούµε ότι κανείς από τους δυο FFD 
κόµβους δεν µπορεί να λάβει τις συνολικές µετρήσεις που αποστέλλονται. Στην Εικόνα 15 
παρατηρούµε ότι κάθε FFD κόµβος προσπαθεί να στείλει το σύνολο των µετρήσεων χωρίς 
επιτυχία, το χρονόµετρο µηδενίζει και επαναλαµβάνει την αποστολή, χωρίς αυτή να επιτευχθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης.   
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Εικόνα 13. Αποτυχία αποστολής / λήψης συνολικών τιµών από / προς τους FFDs 
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Παράρτηµα 

Βασικό module προσοµοίωσης [ wsnC.nc] 

#include <Timer.h>
#include "wsnC.h"
#include "Query.h"

#define NUM_OF_SENSORS 3
#define BACKOFF_RANGE 200

module wsnC {

uses {
interface Boot;
interface Read<uint16_t>;
interface Timer<TMilli> as Timer;
interface Random;
/* Radio Configuration */
interface Packet;
interface AMPacket;
interface AMSend;
interface Receive;
interface SplitControl as RadioControl;
/* Serial Configuration */
interface Packet as SerialPacket;
interface AMPacket as SerialAMPacket;
interface AMSend as SerialAMSend;
interface Receive as SerialReceive;
interface SplitControl as SerialControl;

}
}

implementation {

message_t pkt;
Query_t *query;   // The active query
RadioMsg_t *rmsg;  // Radio message variable to store the sensor value 

+ node id to send to master
uint16_t sensor_value; // Variable to store the sensor value
uint16_t master_addr; // If it is sensor (RFD) it contains its 

master adress. If it is master (FFD) contains 
the other's master address

nx_uint16_t ids[NUM_OF_SENSORS]; // Array to save the most recently 
received id's of the sensors
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nx_uint16_t values[NUM_OF_SENSORS];  // Array to save the most 
recently values of the sensors

uint8_t cnt = 0;  // Counter to index the above arrays
sensor_info_t array[NUM_OF_SENSORS];  // This array is used to store 

all values of the sensors 
with their ids

uint8_t arr_indx = 0; // To index the array above
uint16_t recv_cnt = 0; // Keep track of how many messages we 

have received so far
bool busy = FALSE;
bool master = FALSE;

void printAllValues() {
/* Print every value received so far */
int i, j, len;
dbg("MyPrint", "Printing received values so far...\n");
for(i=0; i<arr_indx; i++) {

dbg("MyPrint", "node_id: %d\n", array[i].node_id);
dbg("MyPrint", "values: ");
if(array[i].maxed == TRUE) {

len = MAX_SIZE;
}
else {

len = array[i].indx;
}
for(j=0; j<len; j++) {

if(j == len-1) {
dbg_clear("MyPrint", "%d", 

array[i].all_values[j]);
}
else {

dbg_clear("MyPrint", "%d, ", 
array[i].all_values[j]);

}
}
dbg_clear("MyPrint", "\n");

}
}

task void processQuery() {
/* We introduce a random delay (0-30 ms) so that nodes that 

receive the query concurrently, 
** will not interfere when they send their replies back to their 

master
*/
uint16_t random_value = (TOS_NODE_ID * 10) % (NUM_OF_SENSORS * 

10);
call Timer.startPeriodic(query->period + random_value);
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dbg("Timer", "Node %hhu started a periodic query timer with 
period %.1f seconds\n", TOS_NODE_ID, query->period/(float)1000);

}

task void sendQuery() {
/* Broadcast the query to the nodes in the group */
RadioQuery_t *rquery;
if(!busy) {

rquery = (RadioQuery_t *)(call Packet.getPayload(&pkt, 
sizeof(RadioQuery_t)));

if(rquery == NULL) {
return;

}
rquery->query = *query;
if(call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &pkt, 

sizeof(RadioQuery_t)) == SUCCESS) {
busy = TRUE;
dbg("Send", "Master %hhu is sending the query to the 

nodes by broadcast @ %s\n", TOS_NODE_ID, sim_time_string());
}

}
}

task void masterToMaster() {
/* Send the received sensor values and ids of the nodes to the 

other master */
MasterToMasterMsg_t *mtmsg;
if(!busy) {

mtmsg = (MasterToMasterMsg_t *)(call 
Packet.getPayload(&pkt, sizeof(MasterToMasterMsg_t)));

if(mtmsg == NULL) {
return;

}
memcpy(mtmsg->ids, ids, sizeof(ids));
memcpy(mtmsg->values, values, sizeof(values));
mtmsg->master_id = TOS_NODE_ID;
if(call AMSend.send(master_addr, &pkt, 

sizeof(MasterToMasterMsg_t)) == SUCCESS) {
busy = TRUE;

}
}

}

task void sensorToMaster() {
/* Send the sensor value of RFD node to the FFD master */
if(!busy) {

dbg("Send", "Node %hhu sends the sensor value %hu to its 
master %hhu\n", TOS_NODE_ID, sensor_value, master_addr);

rmsg = (RadioMsg_t *)(call Packet.getPayload(&pkt, 
sizeof(RadioMsg_t)));
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if(rmsg == NULL) {
return;

}
rmsg->sensor_value = sensor_value;
rmsg->node_id = TOS_NODE_ID;
if(call AMSend.send(master_addr, &pkt, sizeof(RadioMsg_t)) 

== SUCCESS) {
busy = TRUE;

}
}

}

task void saveSensorValue() {
/* Store the received sensor value and the id of the node */
int i;
uint16_t random_backoff;
bool found = FALSE;
ids[cnt] = rmsg->node_id;
values[cnt] = rmsg->sensor_value;
cnt++;
if(arr_indx == 0) {

array[0].node_id = rmsg->node_id;
array[0].all_values[0] = rmsg->sensor_value;
array[0].indx = 1;
array[0].maxed = FALSE;
arr_indx++;

}
else {

for(i=0; i<arr_indx; i++) {
if(array[i].node_id == rmsg->node_id) {

array[i].all_values[array[i].indx++] = rmsg-
>sensor_value;

// In case we reach the max size start from 
the beginning, replacing the oldest values

if(array[i].indx == MAX_SIZE) {
array[i].indx = 0;
array[i].maxed = TRUE;

}
found = TRUE;

}
}
if(!found) {

array[arr_indx].node_id = rmsg->node_id;
array[arr_indx].all_values[0] = rmsg->sensor_value;
array[arr_indx].indx = 1;
array[arr_indx].maxed = FALSE;
arr_indx++;

}
}
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// After filling the buffers with values print them, this is 
repeated every 3*MAX_SIZE packets

if(recv_cnt == 3 * MAX_SIZE) {
printAllValues();
recv_cnt = 0;

}
// If we gathered the values of all the sensors send 

them to the other master
if(cnt == NUM_OF_SENSORS) {

// Send the values prior to waiting for a random interval 
(0-200) to avoid collisions

random_backoff = call Random.rand16() % BACKOFF_RANGE;
call Timer.startOneShot(random_backoff);

}
}

event void Boot.booted() {
if(TOS_NODE_ID == 0 || TOS_NODE_ID == 4) {

master = TRUE;
}
call RadioControl.start();
call SerialControl.start();
dbg("Boot", "Node/Sensor %hhu booted @ %s\n", TOS_NODE_ID, 

sim_time_string());
}

event void Timer.fired() {
dbg("Timer", "Timer fired @ %s\n", sim_time_string());
if(master) {

dbg("Send", "Master %hu is sending his group measurements 
to Master %hu\n", TOS_NODE_ID, master_addr);

post masterToMaster();
cnt = 0;

}
else {

call Read.read();
}

}

event void Read.readDone(error_t result, uint16_t data) {
if(result == SUCCESS) {

sensor_value = data;
if(!busy) {

post sensorToMaster();
}

}
}

event void RadioControl.startDone(error_t err) {
if(err != SUCCESS) {
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call RadioControl.start();
}

}

event void RadioControl.stopDone(error_t err) {
}

event void SerialControl.startDone(error_t err) {
if(err != SUCCESS) {

call SerialControl.start();
}

}

event void SerialControl.stopDone(error_t err) {
}

event void AMSend.sendDone(message_t *msg, error_t err) {
if(&pkt == msg) {

busy = FALSE;
}

}

event message_t *Receive.receive(message_t *msg, void *payload, 
uint8_t len) {

if(len == sizeof(RadioQuery_t)) {
// Save the address of the sender master
master_addr = call AMPacket.source(msg);
// If a master receives a query from another master he 
   ignores it
if(master) {

return msg;
}
else {

query = (Query_t *)payload;
dbg("Receive", "Node %hhu received query with query 

id: %hhu from master %hhu\n", TOS_NODE_ID, query->query_id, master_addr);
post processQuery();

}
}
else if(len == sizeof(RadioMsg_t)) {

recv_cnt++;
rmsg = (RadioMsg_t *)payload;
post saveSensorValue();
dbg("Receive", "Master %hhu received sensor value %hu from 

node %hhu\n", TOS_NODE_ID, rmsg->sensor_value, rmsg->node_id);
}
else if(len == sizeof(MasterToMasterMsg_t)) {

MasterToMasterMsg_t *mtmsg = (MasterToMasterMsg_t 
*)payload;

int i;
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dbg("Receive", "Master %hu received group measurements 
from Master %hu\n", TOS_NODE_ID, mtmsg->master_id);

for(i = 0; i < NUM_OF_SENSORS; i++) {
dbg("Receive", "Node %hu, sensor_value: %hu\n", 

mtmsg->ids[i], mtmsg->values[i]);
}

}
return msg;

}

event void SerialAMSend.sendDone(message_t *msg, error_t err) {
        if(&pkt == msg) {
            busy = FALSE;
        }
    }

    event message_t *SerialReceive.receive(message_t *msg, void *payload, 
uint8_t len) {
    if(len == sizeof(Query_t)) {
    query = (Query_t *)payload;
    post sendQuery();
    }
    return msg;
    }
}
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Components Implementation [wsnAppC.nc] 

configuration wsnAppC {
}

implementation {

components wsnC, MainC, ActiveMessageC, SerialActiveMessageC, RandomC;
components new TimerMilliC() as Timer;
components new AMSenderC(AM_MSG);
components new AMReceiverC(AM_MSG);
components new SerialAMSenderC(AM_QUERY);
components new SerialAMReceiverC(AM_QUERY);
components new SensorC(100) as LightSensor;

LightSensor.Random -> RandomC;

wsnC.Timer -> Timer;
wsnC.Boot -> MainC;
wsnC.Random -> RandomC;
wsnC.Read -> LightSensor;

/* Radio Configuration */
wsnC.Packet -> AMSenderC;
wsnC.AMPacket -> AMSenderC;
wsnC.AMSend -> AMSenderC;
wsnC.Receive -> AMReceiverC;
wsnC.RadioControl -> ActiveMessageC;

/* Serial Configuration */
wsnC.SerialPacket -> SerialAMSenderC;
wsnC.SerialAMPacket -> SerialAMSenderC;
wsnC.SerialAMSend -> SerialAMSenderC;
wsnC.SerialReceive -> SerialAMReceiverC;
wsnC.SerialControl -> SerialActiveMessageC;

}
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Κώδικας για την παραγωγή τυχαίων τιµών που επιστρέφουν ως τιµές οι 
αισθητήρες [SensorC.nc] 

/**
 * Simple sensor emulator that returns a random
 * integer in the range of (0 - value).
 *
 */
generic module SensorC(uint16_t value) {

provides interface Read<uint16_t>;
uses interface Random;

}

implementation {

uint16_t random_value;

task void senseResult() {
random_value = call Random.rand16() % value;
signal Read.readDone(SUCCESS, (uint16_t)random_value);

}

command error_t Read.read() {
return post senseResult();

}

}
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Headers 

[ wsnC.h ]

#ifndef WSN_H
#define WSN_H

enum {
AM_MSG = 33,
MAX_SIZE = 60, // We will only keep track of only the last 60 

sensor_values
};

typedef struct sensor_info {
uint16_t node_id;
uint16_t all_values[MAX_SIZE];
uint16_t indx;
bool maxed;

} sensor_info_t;

typedef nx_struct RadioMsg {
nx_uint16_t sensor_value;
nx_uint16_t node_id;

} RadioMsg_t;

typedef nx_struct MasterToMasterMsg {
nx_uint16_t ids[3];
nx_uint16_t values[3];
nx_uint16_t master_id;

} MasterToMasterMsg_t;

#endif
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[ Query.h ]

#ifndef QUERY_H
#define QUERY_H

enum {
AM_QUERY = 33

};

typedef nx_struct Query {
nx_uint16_t period;
nx_uint16_t master_id;
nx_uint8_t  query_id;

} Query_t;

typedef nx_struct RadioQuery {
Query_t query;

} RadioQuery_t;

#endif
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