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Metodă de analiză a topologiilor WSN  

pe baza vecinătăţilor nodurilor senzor 

Sorin SOVIANY1, Sorin PUŞCOCI1 

Rezumat. Articolul prezintă o metodă de analiză a 

topologiilor reţelelor de senzori wireless, în vederea 

selecţiei acestora pe baza unor criterii obiective, dar 

adaptabile cerinţelor de costuri, performanţă şi de 

eficienţă energetică impuse de aplicaţie. Metoda se 

bazează pe conceptul de vecinătate a unui nod 

senzor, prin determinarea numărului optim de vecini 

care asigură îndeplinirea cerinţelor aplicaţiei. Metoda 

este adecvată în special în cazul topologiilor mesh şi 

permite dimensionarea optimă a reţelei de senzori. 

Avantajele metodei sunt reducerea costurilor de 

implementare a aplicaţiei, caracterul intuitiv, precum 

şi exploatarea unor criterii spaţiale adaptabile la 

specificul aplicaţiei. 

Cuvinte cheie: noduri senzor, vecinătate, topologie 

WSN elementară. 

Abstract: The paper presents a method for the 

wireless sensor networks topologies analysis; it 

allows to select the WSNs topologies according to 

certain objective but also application specific costs, 

performance and energy efficiency-related criteria. 

The method exploits the sensor node neighborhood 

and finds out the optimal neighbors number 

supporting the application requirements. The method 

is especially suitable for the mesh topologies and it 

enables the optimal sizing of the sensors network. 

The method’s advantages are the following: the 

application development costs decreasing, its intuitive 

feature and also some application specific spatial 

criteria exploiting. 

Keywords: sensor nodes, neighborhood, basic WSN 

topology. 

 
1. INTRODUCERE 

Unul4 dintre aspectele importante pentru pro-

iectarea unei reţele de senzori wireless (Wireless 

Sensor Network) în condiţii de eficienţă energetică 

este topologia acesteia. Topologia unei reţele WSN 

are influenţă directă asupra rutării datelor achiziţio-

nate de nodurile senzor şi transmise către nodul 

colector, în condiţiile în care cele mai multe dintre 

aplicaţiile WSN necesită instalarea unor reţele cu 

topologii multi-hop. Aceste topologii ridică probleme 

de rutare, de volum de trafic şi de performanţă, 
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probleme care nu sunt întotdeauna rezolvabile prin 

tehnici eficiente din punct de vedere al consumului 

de energie. Cerinţa de optimizare a consumului de 

putere în reţelele de senzori wireless vizează creşterea 

duratei de viaţă a nodurilor senzor şi a întregii reţele, 

deoarece înlocuirea sau refacerea resurselor 

energetice ale acestora este dificilă, în special în cazul 

tehnologiilor convenţionale. 

De aceea, în proiectarea unei reţele de senzori 

wireless eficiente energetic este necesară şi 

considerarea unor criterii legate de dimensiunea 

reţelei, inclusiv numărul de vecini pentru fiecare nod 

senzor. În funcţie de aceste aspecte se aleg topologiile 

optime, adecvate pentru cerinţele şi particularităţile 
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aplicaţiei WSN [1]. Dimensionarea optimă a reţelei 

contribuie la: 

 creşterea performanţei acesteia pentru diferitele 

cerinţe ale aplicaţiei (inclusiv cea privind timpul de 

răspuns al utilizatorului WSN la diferitele tipuri de 

evenimente detectate);   

 reducerea volumului traficului de la nodurile 

senzor la nodul sau nodurile colector, deci şi la 

reducerea consumului de putere al reţelei în raport cu 

cerinţele relativ limitate de trafic pentru multe aplicaţii 

WSN; 

 creşterea securităţii prin implementarea unor 

mecanisme mai eficiente de control.[2] 

Având în vedere caracteristicile unice ale reţelelor 

de senzori wireless, metodele actuale aplicabile pentru 

analiza topologiilor WSN sunt conceptual diferite de 

cele aplicate pentru alte tipuri de reţele wireless dar 

şi pentru cazul reţelelor cu fir. Analiza topologiilor 

reţelelor cablate se bazează pe examinarea modului 

în care nodurile de reţea sunt conectate fizic şi 

determinarea căilor de rutare disponibile rezultante. 

În cazul unei reţele de senzori wireless, definiţia 

topologiei de reţea se bazează pe conceptul de 

vecinătate fizică a nodurilor, ţinând cont şi de cerinţele 

privind puterea de transmisie. Analiza topologiilor în 

cazul WSN urmăreşte să determine acea topologie 

care asigură numărul optimal de vecini ai unui nod 

astfel încât transmisia sau recepţia datelor să nu 

implice un consum de energie superior unei limite 

maxime admise. În aceste condiţii, multe dintre 

topologiile aplicate pentru reţelele cu fir nu sunt 

utilizabile şi pentru reţelele wireless (în particular 

pentru reţelele WSN), deoarece în cazul reţelelor 

cablate dimensionalitatea mai ridicată a structurii poate 

fi simulată prin moduri particulare de interconectare a 

nodurilor de reţea. În cazul reţelelor WSN, dimensio-

nalitatea este limitată la 3 în mediul fizic în care se 

plasează reţeaua de senzori, ceea ce induce restricţii 

suplimentare în selecţia topologiei optime.[3] 

Metoda de analiză a topologiilor reţelelor WSN 

bazată pe criterii spaţiale de vecinătate a nodurilor 

vizează stabilirea unor condiţii de ordin spaţial sau 

geometric pentru ca 2 noduri senzor să fie 

considerate ca fiind vecine în cadrul unei reţele WSN; 

în plus, în baza acelaiaşi abordări bazate pe 

caracteristicile spaţiale sau topologice ale reţelei 

analizate, se determină numărul optim de hopuri între 

un nod sursă (un nod senzor individual) şi un nod 

destinaţie (nodul colector sau un nod intermediar cu 

rol de centru local de fuziune a datelor în cazul unei 

topologii de tip ierarhic cu gruparea nodurilor senzor).  

2. FUNDAMENTELE METODEI DE ANALIZĂ 

A TOPOLOGIILOR WSN  

2.1. Motivaţie  

Principalul motiv care justifică aplicarea unei 

metode de analiză a topologiilor WSN folosind 

criterii spaţiale constă în necesitatea de a identifica 

cea mai bună topologie pentru o reţea de senzori 

wireless, în situaţiile în care se admit următoarele 

2 ipoteze: 

 posibilitatea de control al modulului de plasare 

a senzorilor; 

 caracterul fix la locaţiilor nodurilor senzor. 

Aceste ipoteze modifică strategiile consacrate de 

analiză a topologiilor de reţea astfel: în locul con-

siderării auto-organizării nodurilor senzor într-o 

reţea, se aplică o abordare centrată pe plasarea 

eficientă a nodurilor fixe. Această abordare pentru 

analiza topologiilor de reţele de senzori wireless 

este foarte utilă în special pentru acele aplicaţii în 

care reţelele WSN se intalează într-o clădire pentru 

a monitoriza imobilul respectiv sau dacă se doreşte 

supravegherea unei incinte securizate, caz în care 

utilizarea unei topologii regulate este mai avantajoasă 

comparativ cu a unei configuraţii mobile ad-hoc [4, 
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5]. Într-o topologie fixă, nodurile pot fi plasate astfel 

încât să asigure acoperirea radio optimă. În plus, în 

cazul utilizării unei topologii regulate sau a topologiilor 

mesh, un nod de reţea are adesea şi rol de ruter, 

permiţând transmiterea mesajelor către vecinii aces-

tuia. Astfel de reţele asigură multiple căi redundante de 

comunicaţie, ceea ce le asigură robusteţea sau de 

toleranţa la defectarea unuia sau a mai multor noduri. 

În aceste condiţii, topologiile regulate îmbunătăţesc 

fiabilitatea globală a reţelei WSN.[6] 

În metoda de analiză bazată pe vecinătăţi nu 

se iau în considerare nici efectele suplimentare ale 

comunicaţiei dintre nodurile interne ale reţelei WSN şi 

staţia de bază (centrul de fuziune sau nodul colector 

al WSN). Deoarece topologia este fixă şi cunoscută 

din faza de proiectare a aplicaţiei, atunci se admite 

şi plasarea staţiei de bază într-o poziţie optimă pentru 

fiecare topologie (caracterul optimal referindu-se în 

acest caz la îmbunătăţirea raportului dintre consumul 

total de energie la nivelul întregii reţele WSN şi 

performanţa globală a acesteia). În ipoteza neglijării 

influenţei poziţiei nodului colector, cerinţele de putere 

pentru comunicaţia cu staţia de bază sunt admise ca 

fiind independente de topologia analizată.  

2.2. Bazele teoretice ale metodei de analiză  

a topologiilor reţelelor WSN 

Metoda de analiză a topologiilor WSN vizează 

stabilirea cele mai bune topologii pentru o reţea de 

senzori wireless, admiţând că plasarea senzorilor 

este un proces controlabil şi că locaţiile senzorilor 

sunt fixe unul faţă de celălalt. De asemenea, nu se 

ia în considerare mobilitatea nodurilor senzor. 

Obiectivul imediat al metodei este realizarea unei 

analize structurate a opţiunilor disponibile în ceea ce 

priveşte topologiile pentru reţelele WSN, furnizând 

un set-cadru de recomandări asupra celor mai bune 

soluţii posibile.  

Fiecare topologie se consideră ca un grid de 

noduri în 2 sau 3 dimensiuni. Vârfurile gridului sunt 

nodurile WSN care vor transmite pachete de date, 

iar muchiile desemnează legăturile de comunicaţie 

radio cu vecinii fiecărui nod care vor recepţiona 

datele transmise. Se consideră doar topologii mesh 

2- şi 3-dimensionale. 

În cazul topologiilor mesh considerate în această 

analiză, se urmăreşte determinarea căii optime între 

un nod sursă (S) şi un nod destinaţie (D), care este 

cea mai scurtă cale dintre acestea.  

Se consideră o reţea de senzori wireless 

WSN(m,n) reprezentată ca un grid m x n, în care m x 

n este numărul de noduri ale reţelei.  În acest model 

de tip grid, fiecare nod al reţelei WSN este 

reprezentat printr-o pereche de valori (y, x), în care 

  0 1y m  şi   0 1x n . Pentru fiecare topologie 

care este obiect al acestei analize structurate se 

utilizează următoarele notaţii pentru nodurile sursă, 

destinaţie şi distanţele dintre sursă şi destinaţie (pe 

cele 2 axe de coordonate, admiţând aplicarea unui 

model 2-dimensional pentru analiza topologiilor) [1]: 

  ( , )s sS y x  (1) 

  ( , )d dD y x  (2) 

   s dy y y  (3) 

   s dx x x  (4) 

în care notaţia   desemnează o măsură de distanţă 

între coordonatele de poziţie ale celor 2 noduri sursă 

şi, respectiv, destinaţie. În mod tipic se utilizează 

distanţa Euclidiană, care este uşor de calculat. De 

asemenea, notaţia 1, 2N N  desemnează orice pere-

che de noduri în care N1 este nod sursă, N2 este 

nod destinaţie şi între cele 2 noduri se poate stabili o 

legătură de comunicaţie în funcţie de criterii specifice 

aplicaţiei şi de distanţa fizică dintre nodurile care 

compun perechea (respectiv de raza de acoperire 

radio a nodului sursă). În această notaţie, fiecare nod 
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este descris printr-o pereche de coordonate de poziţie 

în structura gridului care reprezintă reţeaua WSN. 

Pentru fiecare topologie de reţea se realizează 

identificarea vecinilor fiecărui nod din reţeaua WSN 

analizată; numărul vecinilor fiecărui nod senzor 

variază în funcţie de structura topologică analizată. 

În figura 1 sunt reprezentate topologii elementare cu 

număr diferit de vecini în raza de acoperire radio a 

unui nod senzor dat. 

 

 
 

Fig. 1. Topologii elementare cu valori diferite ale 
numărului de vecini pentru un nod senzor dat [1]. 

 

De asemenea, fiecare topologie care este obiect al 

analizei structurate prezintă valori diferite ale numărului 

optim de hopuri (noduri intermediare de rutare) pe 

calea optimă de la nodul sursă la nodul destinaţie. În 

practică, determinarea căii optime se realizează 

aplicând algoritmi consacraţi din teoria grafurilor şi 

criterii de distanţă fizică, respectiv consum de energie.  

Următorul pas al analizei structurate a topologiilor 

constă în stabilirea vecinătăţii a 2 noduri şi deter-

minarea numărului optim de hopuri între un nod sursă 

şi un nod destinaţie date, folosind caracteristici 

geometrice ale topologiei analizate, dar ţinând cont şi 

de acoperirea radio a fiecărui nod senzor. [1] Pentru 

exemplificare, se vor considera următoarele topologii 

WSN: 

 topologii WSN în 2 dimensiuni cu până la 

3,4,5,6,7 şi, respectiv, 8 vecini pentru fiecare nod 

senzor; 

 topologii WSN în 3 dimensiuni cu până la 6 

vecini pentru fiecare nod senzor  

Pentru fiecare dintre aceste clase de topologii 

WSN se vor stabili:  

 condiţia de vecinătate a 2 noduri ale reţelei 

WSN; 

 numărul optim de hopuri între un nod sursă s 

şi un nod destinaţie d (sursa şi destinaţia fiind date) 

2.3. Particularizări pentru diferite topologii 

WSN  

2.3.1. Topologii WSN 2-dimensionale cu 

până la 3 vecini pentru fiecare nod 

senzor 

Un model de topologie 2-dimensională cu până la 

3 vecini pentru fiecare nod senzor este reprezentat 

în figura 2.  

Din figura 2 rezultă condiţia de vecinătate a 

2 noduri, criteriul de non-vecinătate a 2 noduri şi 

numărul optim de hopuri de la un nod sursă s la un 

nod destinaţie d, astfel [1]: 

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN: 

     , , , 1y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1x n ; 

     , , 1,y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru toate nodurile (y, x) de pe 

poziţii pare  şi pentru  1y m ; 

 condiţia de non-vecinătate a 2 noduri WSN: 

    , , 1,y x y x  fără comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru toate nodurile (y, x) de pe poziţii 

impare  şi de pe linii impare, şi pentru  1y m  

 numărul optim de hopuri între nodul sursă s şi 

nodul destinaţie d:  

 
     

      

,
( , )

2 1,

x y x y
Nhop s d

y x y
 (5) 
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Fig. 2. Topologie 2-dimensională  
cu până la 3 vecini per nod WSN [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3. Topologie 2-dimensională  
cu până la 4 vecini per nod WSN [1]. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.2 . Topologii WSN 2-dimensionale cu 

până la 4 vecini pentru fiecare nod 

senzor 

Modelul de topologie 2-dimensională cu până la 

4 vecini este reprezentat în figura 3. 

Din figura 3 rezultă, de asemenea, următoarele 

caracteristici [1]: 

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN: 

     , , , 1y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1x n  
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     , , 1,y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1y m ; 

 numărul optim de hopuri între nodul sursă s şi 

nodul destinaţie d:  

          ( , )Nhop s d x y  (6) 

2.3.3. Topologii WSN 2-dimensionale cu 

până la 5 vecini pentru fiecare nod 

senzor 

Un exemplu de topologie WSN cu până la 5 vecini 

pentru fiecare nod senzor este reprezentat în figura 4. 

În acest caz, rezultă următoarele caracteristici de 

interes în proiectarea structurii WSN: [1] 

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN 

     , , , 1y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1x n ; 

     , , 1,y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1y m ; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru x par; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru x impar; 

 numărul optim de hopuri între nodul sursă s şi 

nodul destinaţie d:  

   
  
  

2, dacă  şi  

( , )             sau  şi   

,  altfel

s d s d

s d s d

x x x y y

Nhop s d x x y y

x y

 (7) 

2.3.4. Topologii WSN 2-dimensionale cu până 

la 6 vecini pentru fiecare nod senzor 

O topologie cu până la 6 vecini pentru fiecare 

nod WSN este reprezentată în figura 5, din care 

rezultă, de asemenea, caracteristicile de interes în 

proiectarea structurii reţelei de senzori wireless [1]: 

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN 

     , , , 1y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru 1x n   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Topologie 2-dimensională cu până 

la 5 vecini per nod WSN [1]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   (8) 
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Fig. 5. Topologie 2-dimensională  
cu până la 6 vecini per nod WSN [1]. 

 
 
 
 
 
 

 

     , , 1,y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1y m ; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru fiecare  1y y  şi 

 1x x ; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru fiecare  1y y  şi 

 1x x ; 

 numărul optim de hopuri între nodul sursă s şi 

nodul destinaţie d:  

    
  
  

,  dacă x  şi y  

( , )                sau x  şi 

max( , ), altfel

s d s d

s d s d

x y x y

Nhop s d x y y

x y

  (8) 

2.3.5. Topologii WSN cu până la 7 vecini 

pentru fiecare nod senzor 

Un exemplu de topologie cu 7 vecini per nod 

WSN este reprezentat în figura 6, din care derivă şi 

caracteristicile de interes pentru proiectarea structurii 

unei reţele de senzori[1] :  

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN: 

     , , , 1y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1x n ; 

     , , 1,y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri, pentru  1y m ; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru x = 0 sau x par; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru x = 1 sau x impar; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru fiecare  1y y  şi 

 1x x ; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru fiecare  1y y  şi 

 1x x ; 

 numărul optim de hopuri între nodul sursă s şi 

nodul destinaţie d: 

 

   
  
  

2,  dacă x  şi y  

( , )             sau x  şi 

max( , ), altfel

s d s d

s d s d

x x y

Nhop s d x y y

x y

    (9) 

2.3.6. Topologii WSN 2-dimensionale cu până 

la 8 vecini pentru fiecare nod senzor 

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN 

     , , , 1y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri; 
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Fig. 6. Topologie 2-dimensională  
cu până la 7 vecini per nod WSN [1]. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 7. Topologie 2-dimensională  
cu până la 8 vecini per nod WSN [1]. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 7 reprezintă un exemplu de topologie cu 

până la 8 vecini per nod. Din aceasta rezultă 

caracteristicile de interes pentru proiectare, astfel [1]: 

     , , 1,y x y x  cu comunicaţie între cele 

2 noduri; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri; 

      , , 1, 1y x y x  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri; 

 numărul optim de hopuri între nodul sursă s şi 

nodul destinaţie d:  

   ( , ) max( , )Nhop s d x y     (10) 

2.3.7. Topologii WSN 3-dimensionale cu până 

la 6 vecini pentru fiecare nod senzor  

În acest caz, în analiza structurată a topologiilor 

se introduce şi a 3-a dimensiune spaţială. În abor-

darea 3-dimensională, o reţea de senzori wireless 
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WSN(m,n,k) este un grid m x n x k în care un nod 

este reprezentat prin tripletul de coordonate spaţiale 

(y, x, z) pentru   0 1y m ,   0 1x n  şi 

  0 1z k . [1] Pentru topologia în reprezentare  

3-dimensională se utilizează următoarele notaţii: 

 3 ( , , )D s s sS y x z   (11) 

 3 ( , , )D d d dD y x z   (12) 

   s dy y y   (13) 

   s dx x x    (14) 

   s dz z z   (15) 

Un  exemplu de topologie cu până la 6 vecini în 

spaţiul 3D este reprezentat în figura 8, din care 

derivă caracteristicile de interes pentru proiectarea 

structurii WSN, respectiv criteriile de vecinătate a 

nodurilor şi numărul optim de hopuri de la sursă la 

destinaţie: [1] 

 condiţia de vecinătate a 2 noduri WSN 

 ( , , ),( , 1, )y x z y x z  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru  1x n ; 

 ( , , ),( 1, , )y x z y x z  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru  1y m ; 

 ( , , ),( , , 1)y x z y x z  cu comunicaţie între 

cele 2 noduri, pentru  1z k ; 

 numărul optimal de hopuri între nodul sursă s 

şi nodul destinaţie d:  

      3 3( , )D DNhop S D x y z  (16) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Topologie 3-dimensională cu 
până la 6 vecini per nod WSN [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. CONCLUZII 

Analiza topologiilor pentru reţelele WSN a avut în 

vedere criteriul vecinătăţii , care este aplicat într-

un studiu de caz pe topologii regulate mesh 2- şi 3-

dimensionale. Dimensionalitatea structurilor este 

considerată din punct de vedere spaţial, al plasării 

nodurilor în configuraţii fixe, optime din punct de 

vedere al raportului consum de energie/performanţă. 

Nu au fost considerate reţele WSN cu noduri senzor 

mobile. 

În toate topologiile analizate, numărul de vecini ai 

unui nod senzor de interes (nodul care trebuie să 

comunice datele achiziţionate într-o structura de 
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comunicaţie multi-hop către nodul colector al reţelei 

WSN) este numărul de receptori imediaţi ai datelor 

achiziţionate. Acest indicator influenţează consumul 

total de putere la nivelul întregii reţele, chiar şi în 

situaţia în care numărul de transmisii este redus. 

De aici rezultă drept condiţie de optimizare pentru 

configurarea unei reţele WSN adaptarea raportului 

dintre numărul mai redus de transmisii şi numărul 

mai mare de noduri receptori. În condiţiile în care 

numărul de vecini diferă între diferitele topologii, 

este de aşteptat şi ca topologiile respective pentru 

WSN să asigure nivele diferite ale consumului total 

de putere la nivel de reţea. 

Topologiile cu mai puţini vecini (de exemplu 

topologiile WSN cu până la 3 sau cu până la 4 vecini 

per nod senzor) asigură un consum total de putere 

mai redus (la nivelul întregii reţele WSN) prin re-

ducerea consumului de putere la recepţia datelor 

transmise de  fiecare nod senzor către toţi vecinii 

acestuia) . Topologiile cu număr mai mare de vecini 

per nod senzor (de exemplu topologiile WSN cu mai 

mult de 5 vecini per nod senzor) au ca avantaj redu-

cerea numărului de hopuri pentru căile de transmisie 

către nodul colector, dar sunt dezavantajoase din 

punct de vedere al consumului total de putere în 

reţea, din cauza creşterii consumului de putere la 

recepţia datelor de către un număr mai mare de 

noduri vecine.  

În aceste cazuri, optimizarea se realizează prin 

adaptarea structurii la cerinţele aplicaţiei şi la ca-

racteristicile echipamentelor disponibile (în special în 

ceea ce priveşte consumul de putere). Selecţia 

topologiei optime din punct de vedere al numărului 

de vecini va trebui să aibă în vedere cel puţin 

următoarele 2 criterii: 

 reducerea consumului de putere la recepţia 

datelor de către nodurile vecine nodurilor senzor de 

interes; 

 reducerea numărului de hopuri pe căile de 

comunicaţie dintre nodurile senzor şi nodurile colector. 

Optimizarea înseamnă, în acest caz, stabilirea 

numărului mediu de noduri vecine per nod senzor cu 

asigurarea disponibilităţii unor căi de lungime minimă 

între nodurile senzor de interes şi nodurile colector 

care vor transmite datele în afara reţelei WSN către 

utilizatorul aplicaţiei de monitorizare. 

Principalele avantaje ale metodei de analiză a 

topologiilor WSN pe baza vecinătăţii nodurilor 

senzor sunt: 

 reducerea costurilor de implementare, prin 

selecţia unui număr optim de noduri senzor şi plasarea 

adecvată a acestora în funcţie de cerinţele aplicaţiei; 

 caracterul intuitiv, rezultat din aplicarea unor 

criterii de ordin spaţial pentru caracterizarea vecină-

tăţilor nodurilor senzor. 

Metoda este direct aplicabilă pentru cazul 

reţelelor WSN cu topologie mesh şi fără ierarhizarea 

nodurilor senzor, respectiv gruparea acestora în 

clustere. Totuşi, ea poate fi extinsă şi la reţele WSN 

cu topologii în care nodurile senzor sunt organizate în 

clustere; în acest caz, criteriile de vecinătate se aplică 

în interiorul fiecărui cluster în parte. La un nivel 

superior de abstractizare, în cazul în care topologia 

de reţea este de tip ierarhic, cu număr mare de 

clustere de noduri senzor, conceptul de vecinătate 

este aplicabil la nivel de cluster, cu deosebire în 

cazurile în care obiectivul aplicaţiei WSN este 

reprezentat nu de datele furnizate de un singur nod 

senzor, cât de cele pentru o anumită regiune de 

interes acoperită de un număr mai mare de noduri 

senzor (grupaţi în cel puţin un cluster). O astfel de 

aplicaţie este cea în care utilizatorul este interesat de 

temperatura medie într-o anumită regiune, şi nu de 

valoarea temperaturii obţinute de la un singur senzor. 

Din aceste caracteristici rezultă şi potenţialul larg de 
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aplicabilitate a metodei de analiză a topologiilor WSN 

bazate pe vecinătatea nodurilor. 
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