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Κοιτάμε το μέλλον με έμφαση στο παρόν 
 
Αυτοργανώμενα δίκτυα (SELF ORGANISING NETWORKS) μετά τα RFID 
 
Η τεχνολογία των RFID σήμερα βρίσκεται σε άνοδο. Ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις στην τεχνολογία αυτή με σκοπό την καλύτερη διαχείριση 
των αποθεμάτων αλλά και των παραγγελιών τους. Μοναδικό εμπόδιο για την μαζική 
έναρξη υλοποίησης μίας τέτοιας λύσης αποτελεί το κόστος παραγωγής των RFID 
ταυτοτήτων. Τα προϊόντα λιανεμπορίου και ειδικότερα προϊόντα με «μικρό» κόστος 
(κατά μέσο όρο) καθιστούν την εφαρμογή των ηλεκτρονικών ετικετών απαγορευτική 
μιας και το κέρδος τους (ανά τεμάχιο) κυμαίνεται αν όχι στα ίδια επίπεδα με το κόστος 
της RFID ετικέτας, σε υψηλότερο. Με την παρούσα κοστολόγηση των ηλεκτρονικών 
ετικετών (για τα έτη 2003-2004) μοναδικοί αποδέκτες καθίστανται οι παρασκευαστές και 
οι κατασκευαστές προϊόντων με επιστρεφόμενη συσκευασία.  
 Δεδομένο αποτελεί δε, η ενσωμάτωση τέτοιων ετικετών στις συσκευασίες για 
λόγους ασφάλειας. Οι ετικέτες RFID θα επανα-προγραμματίζονται με τα νέα δεδομένα 
και θα διατίθονται ξανά στην αγορά. Παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει γνωστή 
βιομηχανία αναψυκτικών όπου και οι γυάλινες συσκευασίες επιστρέφονται κατ΄ 
επανάληψη.  
 Ας δούμε όμως και τι ακολουθεί μετά τα RFID. Τα αυτοργανώμενα δίκτυα 
αποτελούν σημείο ενδιαφέροντος και έρευνας για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ανά τον 
κόσμο. Οι δυνατότητες τους ,όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, σε σχέση με το 
κόστος τους έρχονται να αναδείξουν νέες εφαρμογές. 



 
 

Wireless 
Technolog

y 

Frequency 
Band 

Maximu
m Nodes 

Data 
Rate 

(Mbits/s
ec) 

Range Power 
Usage 

Cost 
(Est.) 

Infrastruc
ture 

Location 
Accuracy 

Use 

WiFi 
IEEE 

802.11b 
IEEE 

802.11a.g 

Unlicensed 
ISM 

(2.4GHz) 
5.0GHz, 
2.4GHz 

 
20 
20 

 
11 
54 

 
100m 
100m 

 
1W 
1W 

 
$50 
$50 

 
$80 
$80 

 
30m 
30m 

 
LAN 
LAN 

2.5 – 3G Licensed 
UPCS 

(1.9GHz) 

 
1,000 

 
0,1-2 

 
1-5km 

 
1W 

 
$100 

 
>$1.000 

 
100m 

 
WAN 

Bluetooth Unlicensed 
ISM 

(2.4GHz) 

 
7 

 
1 

 
10m 

 
100m 

 
$5 

 
$5 

 
5m 

 
PAN 

ZigBee Unlicensed 
ISM 

(2.4GHz) 

 
254 

 
0.02-0.2 

 
10m 

 
<10mW 

 
$10 

 
$1 

 
5m 

Sensors 
& 

Controls 

UWB 
High Band 
Low Band 

Unlicensed 
3.1 – 

10.6GHz 
100 - 960 

GHz 

 
7 

1.000.00
0 

 
100 
0.01 

 
10m 

30m+ 

 
50mW 
<1mW 

 
$20 
$1 

 
$50 
$1 

 
5m 

0.003m 

 
PAN 

Invisible 

      peer-to-peer Network
s 

 
  
Ένα self organizing network βασίζεται στην ad-hoc αρχιτεκτονική δικτύου και μπορεί 
γρήγορα να αναπτυχθεί χωρίς να βασίζεται σε προϋπάρχουσα σταθερή δικτυακή 
υποδομή με ελάχιστη ή χωρίς καθόλου ύπαρξη διαχείρισης από ανθρώπινο παράγοντα. 
Τα δίκτυα αυτά είναι γνωστά επίσης ως ασύρματα δίκτυα μηδενικής διαμόρφωσης (zero 
config) και ως ασύρματα δίκτυα με δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης (reconfigurable 
wireless networks RCON). 
 
Οι κόμβοι του δικτύου σε ένα τέτοιου τύπου δίκτυο μπορούν να εισέρχονται αλλά και να 
εξέρχονται από το δίκτυο συχνά, και χωρίς προηγουμένως να έχουν προειδοποιήσει το 
δίκτυο, καθώς και να μην επηρεάζουν τη λειτουργία των άλλων κόμβων στην 
επικοινωνία. 
 
Οι κόμβοι σε αυτού του τύπου τα δίκτυα θεωρούνται υψηλού επιπέδου κινητικότητας και 
κατά συνέπεια μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να μεταβάλλουν την ομοιογένεια 
των κόμβων καθώς και την ύπαρξη ή την ανυπαρξία συνδέσμου. 
 
Μερικές εφαρμογές τυπικών αυτοργανούμενων δικτύων είναι: 



 Συνεργασία σε επιχειρησιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανταλλαγή πληροφοριών, 
επικοινωνία μεταξύ διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών. 

 Επιχειρησιακό στρατιωτικό σχεδιασμό για εχθρικές τοποθεσίες δικτύων. 
 Δίκτυα αισθητήρων – για επικοινωνία μεταξύ «έξυπνων αισθητήρων» για την 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A  Smart Sensor Network 



Εφαρμογές Αυτοργανώμενων Δικτύων 
 
Τα αυτοργανώμενα δίκτυα εξαιτίας του πολυμορφικού τους χαρακτήρα τυγχάνουν 
πολλών χρήσεων. 
 
 
Εφαρμογές  
 
 
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εφαρμογές με την εμπορική σημασία. Εδώ μια 
δειγματοληψία μερικών πιθανών εφαρμογών, σε καμία ιδιαίτερη κατάταξη:  

• Αμυντικές εφαρμογές  
o Επιτήρηση πεδίων μαχών, έλεγχος συνθήκης, έλεγχος μεταφορών, κυνήγι 

Σκουντ...  

 

(Ο βαθμός κινδύνου μειώνεται για επιχειρησιακές εφαρμογές στο πεδίο της μάχης με την 
λειτουργία του ασύρματου εντοπισμού θέσης) 

 



(Οι δυνατότητες που παρέχονται από την τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα χρηστικές 
εξαιτίας της ακρίβειας τους – 1 μέτρο ακρίβεια , της χαμηλής κατανάλωσης, της 
διαπερατότητας, του μικρού τους βάρους που τα καθιστά φορητά και τέλος της 

εμβέλειας τους – 50 ως 200 μέτρα) 

Οι εφαρμογές στον στρατό είναι ιδιαίτερα πρακτικές. Τα σημερινά μέσα 
δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για εντοπισμό σε εσωτερικούς 
χώρους, υστερούν σε θέματα συντονισμού και ελέγχου. Στο πεδίο της 

μάχης υπάρχουν διάφοροι ήχου που 
δυσκολεύουν την επικοινωνία και 
από-συντονίζουν τις παρευρισκόμενες 
διάφορες ομάδες.  

 

Τα αυτοργανώμενα δίκτυα 
διευκολύνουν τις επιχειρησιακές 
ομάδες στο πεδίο της μάχης με την 
αυτοματοποίηση της επικοινωνίας, τον 
εντοπισμό της θέσης και την 
αμεσότητα της πληροφόρησης. 
Γνωστή εφαρμογή της τεχνολογίας 

αυτής αποτελεί το “smart dust”. Το “smart dust” δεν είναι άλλο από μια 
δικτυακή υποδομή που δημιουργείται με ρίψη κόμβων από ιπτάμενο 
μέσο(π.χ. αεροπλάνο, ελικόπτερο). Την δικτυακή υποδομή αυτή την 
χρησιμοποιούν στρατιώτες που εκτελούν επιχειρήσεις στην περιοχή 
εκείνη. 

 

(Οι εφαρμογές του “smart dust” είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε πεδία μάχης 
όπου το δίκτυο επικοινωνίας για τους στρατιώτες είναι ανύπαρκτο. Το 
σύστημα αυτό που τοποθετείται με μία απλή ρίψη από ιπτάμενο μέσο 
δημιουργεί την απαραίτητη δικτυακή υποδομή για τους στρατιώτες) 

• Έλεγχος υλικού(αποθήκης -  στοκ)  



o Η επικοινωνία πραγματοποιείται από το χαρτοκιβωτίων στο κιβώτιο, τα 
κιβώτια στην παλέτα, οι παλέτες στο truck, και το truck στην αποθήκη 
εμπορευμάτων, τέλος η αποθηκών εμπορευμάτων στο διαδίκτυο. Περίπου 
όπως FedEx που ακολουθεί τα προϊόντα στο ρεύμα παραγωγής,  από τα 
στάδιο των ακατέργαστων υλικών ως στα παραδοθέντα αγαθά. Το σήμα 
του δικτύόυ είναι αρκετά ισχυρό ώστε να διατηρείται η επικοινωνία 
ακόμα και μέσα από container.  

 

(Οι αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα αποθηκευμένα αντικείμενα 
μεταφέρεται από αντικείμενο σε αντικείμενο (hoping) μέχρι να καταλήξει στην βάση 
δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος – με κόκκινο σημείο παρουσιάζονται οι 

αισθητήρες στα αντικείμενα της αποθήκης) 

 

• Έλεγχος ποιότητας των προϊόντων  
o θερμοκρασία, έλεγχος υγρασίας του κρέατος, προϊόντα, γαλακτοκομικά 

προϊόντα  
o κραδασμοί, , έλεγχος θερμοκρασίας 

 

• Έξυπνους χώρους γραφείων  
o Η εταιρία “center for the built environment” έχει στον ενεργητικό της 

πολλά σχέδια για το γραφείο του μέλλοντος. Στο γραφείο του μέλλοντος 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα προσαρμόζονται στις επιθυμίες κάθε 
ατόμου. Ίσως σύντομα όλοι θα φοράμε αισθητήρες θερμοκρασίας,  
υγρασίας, καθώς οι περιβαλλοντικούς αισθητήρες άνεσης θα ράβονται 
στα ενδύματά μας, και θα επικοινωνούν συνεχώς με τους χώρους 
εργασίας μας όπου οι συνθήκες θα προσαρμόζονται στις ανάγκες μας.  



o  
• Interface για τα άτομα με ειδικές ανάγκες  

o Η ύπαρξη μικρό-αισθητήρων σε ένα 
τετραπληγικό πρόσωπο, για να ελέγξει και 
να αναβοσβήνει συσκευές ανάλογα με τις 
του προσώπου συσπάσεις – καθώς και η 
αποστολή τους ως εντολές σε μια συσκευή 
wheelchair/computer/other. 

 

• Διάσωση Πυροσβεστών 
o Η ύπαρξη μικρό-αισθητήρων στη στολή των πυροσβεστών αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό και διάσωση υπό συνθήκες 
δύσκολες (καπνός, φασαρία, έλλειψη οξυγόνου) 

o Επίσης αποτελεί και εργαλείο τηλεπικοινωνιακό, όσον αφορά τον 
συντονισμό και επικοινωνία της ομάδας των πυροσβεστών κατά την 
επιχείρηση της κατάσβεσης. 

 

 

   

(Στη φωτογραφίες εικονίζεται ένα πυροσβέστης την ώρα του 
καθήκοντος με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ορατότητας Η  
επιχείρηση συντονίζεται από τον ψηφιακό χάρτη καθώς οι 
πυροσβέστες γνωρίζουν με ακρίβεια την θέση της των μελών της 
ομάδας στο κτίριο)  

 
 
 
 
Ανάπτυξη αισθητήρων 
 
Ένα ολοένα σημαντικότερο θέμα στην έρευνα πάνω σε δίκτυα αισθητήρων αποτελεί η 
ανάπτυξη των αισθητήρων. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού (πληθυσμός) ανάπτυξης των 
αισθητήρων η κατ’ άτομο τοποθέτηση των αισθητήρων δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. 
Τυπικά οι αισθητήρες τοποθετούνται τυχαία σε μια περιοχή. Οι στρατηγικές ανάπτυξης 
οφείλουν να μεγιστοποιήσουν την περιοχή εμβέλειας συναρτήσει κάποιων περιορισμών 
κόστους ή αντίστοιχα να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης συναρτήσει κάποιων 
περιορισμών στην εμβέλεια. Μετά το πέρας της ανάπτυξης οι κομβικοί αισθητήρες 
πρέπει να αυτό-οργανωθούν σε κάποια δικτυακή τοπολογία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 



με τον κάθε κόμβο να υπακούει τοπικούς κανόνες, να αναλύει τους γειτονικούς κόμβους 
αισθητήρων και να συγκροτεί μια λίστα με αυτούς. 
 

Συγκέντρωση δεδομένων (data fusion) 
 
Η συγκέντρωση των δεδομένων αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα έρευνας στα 
δίκτυα αισθητήρων. Δεδομένης της τοπολογίας ενός δικτύου επιβάλλεται ότι τα 
δεδομένα θα απαπαραχθούν σωστά μέσω της ζεύξης των δεδομένων με τη μικρότερη 
ενεργειακή κατανάλωση. Το πρόβλημα που δημιουργείται όσον αφορά την 
εξισορρόπηση μεταξύ ενεργειακής κατανάλωσης και περιθωρίου λάθους όπου και οι 
προτιμήσεις των ερευνητών στέφονται στην περίπτωση των περισσότερων κομβικών 
αισθητήρων με σκοπό την απόδοση καλύτερου περιθωρίου λάθους ανά μονάδα κόστους 
ισχύος για την περιοχή κάλυψης αλλά και για τη δρομολόγηση δεδομένων. 
Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης πρέπει επίσης να προσδιορίζουν το ελάχιστο ιδανικό όριο 
για πορείες δρομολόγησης των δεδομένων στο δίκτυο. 
 

Κατανάλωση ενέργειας 
 
Τα μέσα μετάδοσης για την επικοινωνία συμπεριλαμβάνουν: 
Ραδιοκύματα, υπέρυθρες και οπτικά. Τα ραδιοκύματα αποτελούν την περισσότερο 
διαδεδομένη λύση με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση η οποία μπορεί να 
παρέμβει και με τις άλλες υπάρχουσες εφαρμογές. 
Οι υπέρυθρες ως μέσο επικοινωνίας χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης απαιτεί 
οπτικό ορίζοντα επαφής, πράγμα που το καθιστά δύσκολο κατά την ανάπτυξη των 
κομβικών αισθητήρων. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί μείζον θέμα για τους 
δικτυακούς αισθητήρες μιας και η τροφοδοσία είναι αναντικατάστατη ή δύσκολα 
προσεγγίσιμη. Η ενεργειακή επάρκεια επιδρά άμεσα στη διάρκεια ζωής του δικτύου. Οι 
αισθητήρες καταναλώνουν την τροφοδοσία στους αισθητήρες των τηλεπικοινωνιών και 
την επεξεργασία των δεδομένων. Η περισσότερη κατανάλωση γίνεται κατά τη διάρκεια 
της επικοινωνίας η οποία συμπεριλαμβάνει την εκπομπή και λήψη. Η κατανάλωση 
ενέργειας δεν πραγματοποιείται μόνο όταν η επικοινωνία είναι ενεργή αλλά και κατά τη 
διάρκεια εκκίνησης της επικοινωνίας.  Η ενεργειακή κατανάλωση του RF μέρους είναι 
ιδιαίτερα εξαρτώμενη από το σχέδιο συντονισμού του συστήματος. Παρ’ όλο το γεγονός 
ότι το RF είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο θόρυβο, τα wideband RF τσιπ απαιτούν 
ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για την επεξεργασία πολύ-επίπεδων πρωτοκόλλων. Σε 
αντίθεση τα narrowband τσιπ είναι περισσότερο απλά και έχουν σημαντικότερες 
ενεργειακές απολαβές λόγω της μειωμένης τους λογικής. 
Η βιομηχανία κατευθύνεται προς συσκευές συχνότητας 2,4 GHz εξαιτίας της ευρύτερης 
αποδοχής αλλά και των κανονισμών. Το λειτουργικό περιβάλλον αποτελεί επίσης 
πρωτεύον παράγοντα για την ενεργειακή κατανάλωση του δικτύου. Στις περισσότερες 
εφαρμογές υπάρχουν πολλά εμπόδια στο σήμα. Τα εμπόδια μεταξύ των κόμβων 
παρέχουν τετραδική μείωση της δύναμης του σήματος όπως παρατίθεται σε μια μείωση 
τετραγωνικής αντιστροφής για ανοιχτό πεδίο. Για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος μπορούν να τοποθετηθούν περισσότεροι κόμβοι στο δρόμο της εκπομπής. 



Οι υπερβολικοί περιορισμοί στους ασύρματους αισθητήρες απαιτούν την απασχόληση 
multi hopping. Η μείωση του κύκλου εργασίας και της διανομής στους «δρόμους» του 
δικτύου μπορεί να επιμηκύνει τη ζωή της μπαταρίας. Τα ανώτερα επίπεδα του δικτυακού 
πρωτοκόλλου μπορεί να σχεδιαστούν πολύ προσεχτικά ώστε να εφαρμοστούν στους 
χαμηλούς κύκλους εργασίας του κόμβου χωρίς τη διακοπή/ επέμβαση στο 
διαμοιραζόμενο κανάλι ή στη διανομή των δεδομένων. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν 
τους αισθητήρες να λειτουργούν έως και 2 χρόνια με μπαταρίες μεγέθους κέρματος. 
 
Κατά τον προσδιορισμό ανίχνευσης ενός γεγονότος, πρέπει να υπολογιστεί το ελάχιστο 
ποσοστό δειγματοληψίας.  Οι προσαρμοσμένες ρουτίνες δειγματοληψίας μπορούν να 
συνεισφέρουν σε ενεργειακή μείωση με την αποφυγή υπερβολικών δειγματοληψιών. 
Οταν έχει δρομολογηθεί ένα γεγονός από τον αισθητήρα, η ενέργεια που καταναλώθηκε 
για την ανίχνευση πρέπει να ελαχιστοποιείται. Ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί η 
ενεργειακή κατανάλωση και ο κύκλος εργασιών είναι η αποθήκευση των δεδομένων 
τοπικά μέχρι την κατάσταση επάρκειας που είναι αναγκαία για την δικαιολόγηση της 
αποστολής ενός γεγονότος. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί σε μεγαλύτερα 
δίκτυα. Η κατά κόμβο κίνηση των δεδομένων είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος 
του δικτύου πράγμα που καθιστά τη δρομολόγηση της κίνησης τοπικά χρήσιμη. 
 Σε αυτή την περίπτωση η αποστολή της κίνησης κατά μήκος του δικτύου γίνεται σε 
μεγάλα πακέτα. 
 

Συμπεράσματα 
 
• Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχουν το δυναμικό να επηρεάσουν την 

κοινωνία σε πολλά επίπεδα. 
• Η καινοτόμα αυτή νέα τεχνολογία θα βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς. 

Πολλοί τομείς έρευνας αυτή τη στιγμή διερευνούν για τη βέλτιστη καθώς και 
μέγιστη υλοποίηση τέτοιων συστημάτων.  

• Οι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές των αυτοργανώμενων δικτύων έχουν ωφελήσει 
πολλαπλώς την κοινωνία. Σημαντικότερα παραδείγματα αποτελούν : Η ανίχνευση 
φωτιάς, Ο εντοπισμός θέσης φορτίων και conteiner, ο επιχειρησιακός 
συντονισμός στρατιωτών στο πεδίο μάχης. 
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