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PENGERTIAN WIRELESS SENSOR NETWORK
• Jaringan Sensor Nirkabel atau dalam banyak literatur

disebut Wireless Sensor Network (WSN) adalah sebuah
jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat
seperti sensor node, router dan sink node. 

• Perangkat ini terhubung secara ad-hoc dan mendukung
komunikasi multi-hop. Istilah ad-hoc merujuk pada
kemampuan perangkat untuk berkomunikasi satu samakemampuan perangkat untuk berkomunikasi satu sama
lain secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur
jaringan seperti router atau akses point. 

• Sedangkan multi-hop yaitu istilah yang merujuk pada
komunikasi beberapa perangkat yang melibatkan
perangkat antara (intermediate), multi-hop melibatkan
perangkat antara seperti router untuk meneruskan
sebuah paket dari satu node ke node lain dalam
jaringan. 



Konsep sederhana terlihat pada gambar berikut:



• Banyak aplikasi yang bisa dilakukan
menggunakan jaringan sensor nirkabel, misalnya
pengumpulan data kondisi lingkungan, security 
monitoring, dan node tracking scenarios. 

• Sebuah aplikasi pengumpulan data lingkungan
kanonik adalah salah satu penelitian dimana
ilmuwan ingin mengumpulkan pembacaan
beberapa sensor dari satu set poin dalam suatubeberapa sensor dari satu set poin dalam suatu
lingkungan selama periode waktu tertentu untuk
mendeteksi tren dan saling ketergantungan. 

• Para ilmuwan ini ingin mengumpulkan data dari
ratusan titik yang tersebar di seluruh daerah dan
kemudian menganalisis data secara offline.



• Peningkatan jumlah aplikasi Wireless Sensor Network 
membutuhkan delay jaringan yang rendah. Penelitian
saat ini di bidang WSN terutama terkonsentrasi pada
bagaimana mengoptimalkan efisiensi energi dengan
kurang memperhatikan masalah delay jaringan. 

• Beberapa rancangan WSN baru ditargetkan pada
aplikasi yang memerlukan delay transfer data yang 
rendah dan keandalan yang tinggi. WSN termasukrendah dan keandalan yang tinggi. WSN termasuk
jaringan transfer data multihop dengan delay rendah
dan hemat energi. Usianya bisa mencapai beberapa
tahun dengan baterai kecil. Node-node saling
berkomunikasi menggunakan biaya dan daya yang 
rendah pada frekuensi radio. 

• Jaringan ini telah diterapkan pada aplikasi sistem
keamanan di rumah sakit.



Arsitektur WSN
• Terdapat dua macam topologi wireless sensor 

network, yaitu tipe kluster dan tipe flat. 
Topologi jaringan kluster pada gambar
dibawah ini. Pada topologi ini, node-node 
sensor diatur dalam susunan secara hierarki
sehingga terdapat tiga macam node, yaitusehingga terdapat tiga macam node, yaitu
child node, cluster head, dan parent node. 
Cluster head berfungsi sebagai pengatur
beberapa child node dalam aplikasinya. 
Beberapa cluster head menjadi anggota dari
sebuah parent node.



Topologi jaringan kluster



• Pada topologi jaringan flat, dapat dilihat pada
gambar berikut, hanya terdapat dua macam node 
secara fungsional, yaitu sensor/source node dan
sink node. Semua sensor node dalam sistem
mengirim data ke satu tujuan akhir, yaitu sink 
node. 

• Proses pertukaran data dilakukan secara nirkabel. 
Frekuensi yang dipilih adalah salah satu alokasiFrekuensi yang dipilih adalah salah satu alokasi
frekuensi bebas pada ISM Bands (Industrial, 
Scientific, and Medical (ISM) Bands didefisinikan
oleh ITU Telecomunication Standardization Sector 
(ITU-T)). Alokasi frekuensi ISM lain yang tersedia
adalah 315, 868, 915, dan 2400 MHz.



Topologi jaringan flat



Berbagai jenis Node dalam WSN
• Node dalam WSN seringkali juga disebut sebagai

“mote”. Pada dasarnya adalah sebuah komputer (hasil
dari evolusi komputer saat ini), walaupun bentuk dan
kemampuannya tidak seperti umumnya komputer yang 
kita gunakan saat ini karena kemampuan yang masih
terbatas dan ukurannya yang cukup kecil (smart dust), 
tetapi fungsi mereka seperti komputer pada umumnya
dan tentu saja semakin hari kemampuannya pun dan tentu saja semakin hari kemampuannya pun 
semakin meningkat. 

• Mote dilengkapi alat pemroses (CPU), memori,sejumlah
antarmuka Input/Output yang dapat diprogram
(terintegrasi pada mikrokontroller), transceiver untuk
komunikasi radio, sumber daya energi yang umumnya
menggunakan baterai, dan beberapa peralatan
tambahan yang dapat disertakan sesuai kebutuhan.



Komponen utama penyusun sebuah mote



Beberapa jenis mote dalam WSN
• Sensor node: yaitu node yang berfungsi untuk membaca data lingkungan atau

objek yang dipantau.Untuk keperluan pembacaan atau penginderaan, node ini
dilengkapi dengan satu atau beberapa perangkat sensor. Dari kemampuannya, 
node ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, Node dengan kemampuan
standar (Mis: Proyek Hydra), dan kedua yaitu Node yang telah dilengkapi
fasilitas yang lebih kaya seperti CCD camera, wireless LAN, logger, Webserver, 
dsb (Mis: Proyek FieldServer). Node jenis kedua ini juga mampu melakukan
komputasi yang lebih kompleks dibanding jenis pertama.

• Router: yaitu node yang berfungsi untuk meneruskan paket data dari sebuah• Router: yaitu node yang berfungsi untuk meneruskan paket data dari sebuah
node ke node lain. Node ini berguna untuk keperluan komunikasi multi-hop. 
Dalam aplikasi nyata, kita dapat memprogram sebuah Sensor Node bertindak
sebagai router.

• Sink Node: yaitu node yang berfungsi untuk mengumpulkan data 
penginderaan dari Sensor Node, kemudian meneruskannya ke perangkat atau
sistem lain, seperti ke database server untuk penyimpanan. Selain untuk
mengumpulkan data dari sensor node, sink juga berfungsi sebagai penyebar
paket dari perangkat atau sistem lain ke WSN, misalnya untuk keperluan
pemrograman atau konfigurasi ulang sensor node secara remote



Gambar beragam platform mote dengan
kemampuan yang berbeda-beda



• Micaz Mote :  untuk penerapan dan
penggunaan pengembangan WSN dalam
berbagai aplikasi. Contoh penggunaan adalah
sensor untuk aplikasi pemantauan lingkungan.

• Shimmer Sensing adalah perusahaan
teknologi wearable yang berbasis di Dublin teknologi wearable yang berbasis di Dublin 
yang memproduksi sensor nirkabel yang dapat
dikenakan seseorang dan digunakan untuk
memantau kesehatan, kinerja atletik dan
respons biofisik.



• Waspmote : sebuah open source wireless sensor
platform yang fokus pada implementasi dari low-
consumption-modes yang memungkinkan sensor node
bekerja secara otomatis. Waspmote dapat bertahan
selama 1-5 tahun tegantung pada penggunaannya.
Contoh penggunaan : waspmotes yang mengukur
medan magnet untuk mendeteksi apakah ada slot
parkir. Sensor medan magnet yang terhubung keparkir. Sensor medan magnet yang terhubung ke
Waspmotes itu melalui Papan Pintar Sensor Parkir.
Papan Pintar Sensor Parkir ini mendeteksi variasi medan
magnet yang dihasilkan oleh sebuah mobil yang diparkir
di atasnya. Untuk melakukan itu, sensor tersebut
ditanam di bawah permukaan jalan di dalam wadah
tahan air. Lubang ditutup menggunakan bahan tertentu
dan itu hampir tidak terlihat dengan kasat mata.



Perangkat lunak pada mote
• Mote membutuhkan perangkat lunak untuk

mengontrol aktivitas-aktivitasnya dan membuat setiap
perangkatnya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Seperti sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi
berfungsi menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk
mengatur kerja dari perangkat keras dan perangkat
lunak yang berjalan di atasnya, termasuk menyediakan
antarmuka pemrograman untuk pengembanganantarmuka pemrograman untuk pengembangan
aplikasi WSN. Berikut beberapa sistem operasi WSN
yang banyak digunakan saat ini:
– TinyOS
– Contiki
– Nano-RK
– LiteOS
– RTOS



Tantangan dalam Sensor Network 

• Mempunyai keterbatasan dalam jangkauan.
• Bagaimana membuat sensor node yang hemat

energi dan sekecil mungkin
• Model Pelaporan Data: Sensing data dan• Model Pelaporan Data: Sensing data dan

pelaporan data tergantung kepada aplikasi
dan waktu kritis dari data



Sensor Web

• Istilah "sensor web" pertama kali digunakan
oleh Kevin Delin dari NASA pada tahun 1997, 
untuk menggambarkan arsitektur jaringan
sensor nirkabel baru di mana setiap bagian
dapat bertindak dan berkoordinasi secara
keseluruhan. Dalam pengertian ini, istilah ini
dapat bertindak dan berkoordinasi secara
keseluruhan. Dalam pengertian ini, istilah ini
menggambarkan jenis jaringan sensor 
tertentu: jaringan amorf dari platform sensor 
terdistribusi secara spasial yang 
berkomunikasi secara nirkabel satu sama lain.



• Arsitektur amorf ini unik karena bersifat sinkron dan
bebas router, membuatnya berbeda dari skema
jaringan TCP / IP yang lebih khas. Pod sebagai platform 
fisik untuk sensor dapat berupa orbital atau terestrial, 
tetap atau seluler dan bahkan mungkin memiliki
aksesibilitas waktu nyata melalui Internet. 

• Komunikasi pod-ke-pod keduanya adalah omni-
directional dan bi-directional di mana setiap pod directional dan bi-directional di mana setiap pod 
mengirimkan data yang dikumpulkan ke setiap pod lain 
dalam jaringan. Oleh karena itu, arsitektur
memungkinkan setiap pod untuk mengetahui apa yang 
terjadi dengan setiap pod lain di seluruh web sensor 
pada setiap siklus pengukuran



Sensor Web utk memantau lingkungan



Early Warning System Tsunami



Early Warning System Tsunami



Early Warning System Tsunami
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