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RESUM 

Existeixen molts treballs relacionats amb les xarxes de sensors sense fils 
(WSNs), on es presenten nous protocols que aporten millores, altres treballs on es 
comparen per veure el seu rendiment o fins i tot presenten noves aplicacions, 
però aquest treball aporta un altre punt de vista. Per què no veure la xarxa com un 
conjunt que es divideix en grups per aportar un millor rendiment independentment 
del protocol d'encaminament utilitzat? 

Per això, en aquesta tesi, demostrem a través de simulacions, que 
l'agrupació de nodes en WSNs aporta millores. Proposem la creació d'una 
arquitectura basada en grups, on tots els nodes tenen la mateixa funcionalitat. 
Cada grup té un node head que delimita la zona on hi estaran els nodes d'un 
grup. Cada node té un identificador únic de node (nodeID) i el primer node de 
grup crearà un identificador de grup (groupID). 

Els nous nodes que s'uneixin sabran seva groupID i el nodeID dels seus 
veïns. Els nodes end són, físicament, els nodes que delimiten el grup. Quan hi ha 
un esdeveniment en un node, aquest esdeveniment s'envia a tots els nodes del 
seu grup per tal de prendre les mesures adequades. Els nodes end tenen 
connexions amb altres nodes end dels grups veïns i s'utilitzen per enviar/rebre 
informació a/d'altres grups. Els enllaços entre nodes end de diferents grups 
s'estableixen principalment en funció de la seva posició, però si hi ha diverses 
possibilitats, els veïns es seleccionen en funció de la seva capacitat λ, paràmetre 
d'elecció que té en compte diversos paràmetres de la xarxa i els nodes. Per 
establir els límits del grup, podem considerar dues opcions: i) limitar el diàmetre 
del grup, i ii) establir els límits de la zona coberta. 

Per a millorar l'arquitectura proposada afegim col·laboració entre grups. 
Una xarxa basada en grups col·laborativa dóna major rendiment al grup i a tota la 
xarxa, evitant reenviament de missatges innecessaris i per tant un major estalvi 
d'energia. L'agrupament de nodes també fa disminuir el retard mitjà de la xarxa 
mentre permet que la xarxa escales considerablement. Per poder oferir un 
optimitzat procés de monitorització, i amb la finalitat d'obtenir la millor resposta a 
determinats ambients, són necessaris els sistemes col·laboratius basats en grups. 
Aquest tipus de sistemes simplificaran les necessitats de monitorització mentre 
aporten un control directe. 

Finalment, es proposa una possible aplicació marítima on podria 
implementar-se una variant d'aquesta arquitectura basada en grups. 


