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Kas	  ir	  BST?	  

Bezvadu 	   	  	  	  	  	  Sensoru	   	   	  Tīkls	  



Sensoru	  mezgli	  

TMote	  Sky	   EcoMote	  



BST	  <piskās	  īpašības	  

•  Sensoru	  mezgla	  ierobežo<e	  resursi:	  
–  Izmērs:	  ~	  sērkociņu	  kasGte	  
– Procesors:	  daži	  MHz	  
– Atmiņa:	  daži	  B	  līdz	  daži	  desmi<	  KB	  
– Komunikācija:	  40-‐250	  kbps	  

•  Tīklā	  10	  līdz	  >10K	  sensoru	  mezglu	  
•  Tīkla	  dzīves	  laiks:	  N	  stundas	  līdz	  N	  gadi	  



BST	  problēmas	  I	  

•  MAC	  līmenis	  
– Kad	  sūGt	  datus,	  kā	  sadalīt	  sakaru	  kanālu	  

•  Maršru<zācija	  
– Kā	  nosūGt	  datus	  no	  A	  uz	  B?	  

•  Laika	  sinhronizācija	  
– Kā	  lai	  zin	  ka	  visiem	  vienāds	  pulkstenis?	  

•  Lokalizācija	  
– Kur	  es	  esmu?	  



BST	  problēmas	  II	  

•  Enerģijas	  taupība	  
– Kā	  ilgāk	  strādāt	  ar	  tām	  pašām	  baterijām?	  

•  Izturība	  
– Kā	  sistēmai	  nodrošinā<es	  pret	  negadījumiem	  un	  
paš-‐ārstē<es?	  

•  Drošība	  un	  privātums	  
– Kā	  nenodot	  datus	  nepiederošiem	  un	  ignorēt	  
svešas	  komandas?	  



BST	  problēmas	  III	  
•  Speciālas	  operāciju	  sistēmas	  

– Kā	  atvieglot	  un	  paātrināt	  aplikāciju	  izstrādi?	  
•  Enerģijas	  ieguve	  no	  apkārtējās	  vides	  

– Kā	  paildzināt	  BST	  mezgla	  darbību,	  iegūstot	  
papildus	  enerģiju?	  

•  Seman<ka,	  datu	  atkalizmantošana	  
– Kā	  nodrošināt,	  ka	  ci<	  varēs	  saprast	  un	  izmantot	  
pēGjumā	  iegūtos	  datus?	  

•  Prak<ska	  programmu	  izstrāde	  



Kopsavilkums	  

•  Bezvadu	  sensoru	  Gkli	  un	  makroskopi	  ir	  jaunas,	  
interesantas	  paradigmas	  

•  Jaunas	  iespējas	  

•  Jauni	  izaicinājumi	  



Vai	  bija	  vērts	  apmeklēt	  šo	  
kursu?	  



Vērtēšana	  



Kā	  <kt	  pie	  atzīmes?	  

100% = 9 (teicami) + iespēja 
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Papildus	  iespēja	  

Lai	  saņemtu	  atzīmi	  10	  (izcili)	  jāizpilda	  šādas	  	  
papildus	  prasības:	  

–  jānokārto	  visi	  pārējie	  prasību	  punk<,	  iegūstot	  vērtējumu	  
ne	  zemāku	  par	  95%	  

–  kursa	  projekts	  jārealizē	  līdz	  prak<skai	  sensoru	  Gkla	  
demonstrācijai	  

–  visi	  pārbaudes	  darbi	  (esejas,	  prak<skie	  darbi,	  kontroldarbi,	  
kursa	  projekts)	  nokārto<	  ne	  vēlāk	  kā	  5	  darba	  dienas	  pēc	  
termiņa	  beigām	  

–  sekmīgi	  uzraksGtas	  visas	  kursā	  uzdotās	  esejas	  



Dalība	  lekcijās,	  diskusijās:	  10%	  

•  Lekcijās,	  iespējams,	  būs	  lietas,	  ko	  grū<	  atrast	  
mācību	  materiālos	  

•  Lai	  nokārtotu	  kursu,	  jāapmeklē	  vismaz	  50%	  
lekciju	  

•  Apmeklējuma	  uzskaites	  forma:	  
hbp://goo.gl/forms/4eCiQ43L1d	  

•  Katru	  reizi	  uz	  tāfeles	  stūra	  būs	  vārds,	  kurš	  
jāieraksta	  formā	  kopā	  ar	  pārējiem	  da<em	  



Esejas:	  20%	  

•  Pēc	  katras	  lekcijas	  
•  Īss,	  raks<sks,	  individuāls	  darbs	  mājās	  
•  Lai	  nokārtotu	  kursu,	  vismaz	  50%	  eseju	  jābūt	  
ieskai8tām	  

•  Vērtējums:	  	  
– 100%:	  ir	  uzraksGts	  un	  par	  tēmu	  
– 0%:	  nav	  iesniegts	  vai	  pilnīgi	  ne	  par	  tēmu	  



Eksāmens:	  20%	  

•  Sesijas	  laikā,	  90min	  laika,	  jānokārto	  sekmīgi	  
(>39%)	  

•  Materiālu	  izmantošama	  maksā	  -‐20%	  	  
•  Visas	  līdz	  tam	  laikam	  apskaGtās	  tēmas	  
•  Saturs:	  

– mul$ple-‐choice	  jautājumi	  
–  īsi,	  tekstā	  atbildāmi	  jautājumi	  
–  radošais	  uzdevums:	  sensoru	  Gkla	  piemērs	  



Prak<skie	  darbi:	  10%	  

•  Sekmīgi	  jānokārto	  visi	  
•  Drīkst	  izmantot	  Gmeklī	  atrodamos	  koda	  
piemērus,	  lietojot	  atsauces	  

•  Nedrīkst	  izmantot	  citu	  BST	  studentu	  darbus,	  
t.sk.,	  iepriekšējo	  gadu	  

•  Opcija	  –	  kādu	  no	  darbiem	  aizvietot	  ar	  referātu	  
par	  pasniedzēja	  uzdotu	  tēmu	  



Kursa	  projekts:	  40%	  
•  1-‐3	  cilvēku	  komanda	  
•  Sensoru	  Gkla	  pielietojuma	  izstrāde	  
•  Semestra	  vidū	  būs	  checkpoint	  
•  Sesijas	  laikā	  prezentācija	  
•  Prezentācija	  ir	  obligāta	  
•  50%	  par	  realizāciju!	  
•  Realizācijas	  novērtējums:	  

–  Ir	  demonstrējams	  Gkls:	  50-‐100%	  
–  Ir	  “kaut	  kas”	  prak<ski	  rādāms:	  30-‐50%	  
–  Ir	  <kai	  “ja	  būtu,	  tad	  būtu”:	  0%	  

Plakāts	  

Realizācija	  

Uzstāšanās	  

30%	  

50%	  

20%	  



Atlikusī	  lekcija	  

•  23.12.2015.	  -‐	  lekcija,	  kurā	  iespējams	  uzstā<es	  
(ar	  prezentāciju	  vismaz	  7	  minūšu	  garumā)	  par	  
kādu	  no	  kursa	  materiālos	  minētajiem	  raks<em	  
(nepieciešama	  iepriekšēja	  pieteikšanās),	  lai	  
nopelnītu	  papildus	  vērtējumu	  (kā	  arī	  iespēja	  
pastrādāt	  pie	  kursa	  darba)	  

20	  



“Melnā	  piektdiena”	  

•  Visiem	  parādiem	  ir	  pēdējais	  datums,	  kad	  
iesniegt	  darbus:	  08.01.2016.	  14:00	  –	  16:00	  

•  Ja	  pēc	  šī	  datuma	  ir	  kāds	  parāds,	  pasniedzējam	  
ir	  <esības	  neizlikt	  atzīmi	  



Sesijas	  grafiks	  
•  Konsultācija	  –	  08.01.2016.	  14:00-‐16:00	  –	  
obligā<	  iepriekš	  jāpiesakās	  līdz	  07.01.2016.	  
12:00	  

•  Eksāmens	  –	  13.01.2016.	  14:00-‐16:00	  
•  Kursa	  projektu	  atrādīšana,	  atzīmju	  izlikšana	  –	  
20.01.2016.	  14:00-‐16:00	  



Jautājumi?	  


