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Mercat Objectiu

HSS és una tecnologia que beneﬁcia les empreses de telecomunicacions en general, però
especialment les que es dediquen al disseny de circuits integrats (ASIC) i al desenvolupament de
protocols de comunicació sense ﬁl. HSS és una alternativa ﬁable per a ser utilitzada en xarxes de llarg
abast I baix consum (LPWAN), que fan possible l’Internet de les coses (IoT).
Possibles aplicacions

Qualsevol xarxa sense ﬁls, especialment aquelles amb un nombre de nodes dinàmic que generen
transmissions de dades a ràfegues. Aplicacions ﬁnals: – Gestió de ciutats intel·ligents (mesurament i
control de serveis públics com aigua, electricitat, gas, etc., seguretat pública, medi ambient i
transport urbà). – Logística i transport (gestió de ﬂotes, gestió intel·ligent del trànsit). – Indústria
(procés, cadena de subministrament i monitoratge d’equips). – Agricultura (gestió de plagues, reg
intel·ligent). – Salut digital (teleatenció mèdica, monitoratge remot del pacient, etc.).
Fes que la teva xarxa IoT tingui un rendiment de ﬁns el 99% amb estalvi energètic, ﬁns i
tot amb una conﬁguració dinàmica i transmissions a ràfegues.
HSS és un nou protocol MAC híbrid de baix consum per a enviar i rebre dades en xarxes de
comunicacions sense ﬁl M2M. Per a evitar col·lisions en les transmissions de dades, els nodes
s’organitzen en un sistema de cues distribuït en dues de separades. Aquest sistema simpliﬁca la tasca
del node coordinador de la xarxa i estalvia infraestructures en la creació I la distribució de nodes.
HSS també incorpora un mecanisme de salt de freqüència per a reduir els efectes de la propagació
multicamí i les interferències de xarxes adjacents.
HSS té la capacitat de crear i actualitzar dinàmicament la planiﬁcació de la xarxa assolint eﬁciències
de ﬁns el 99%. El rendiment del protocol HSS és independent del nombre de nodes de la xarxa. A
més, és ﬁns a un 20% més eﬁcient energèticament que altres protocols d’accés aleatori, com ara
el Frame slotted ALOHA.
HSS és l’alternativa perfecta per a escenaris de recopilació de dades amb transmissions a ràfegues i
un nombre de nodes dinàmic.

HSS ofereix els avantatges següents:
Augmenta l’eﬁciència de la xarxa ﬁns a un 99% gràcies a l’eliminació de les col·lisions de
paquets de dades distribuint nodes en un sistema de doble cua.
Estalvia infraestructura en xarxes de nodes dinàmics, ja que no requereix cap mecanisme de
planiﬁcació.
L’eﬁciència de la xarxa no depèn del nombre de nodes que tingui.
Redueix el consum d’energia en comparació amb els actuals protocols MAC de xarxa aleatòria.
Contraresta els efectes de la propagació multicamí i les interferències de xarxes veïnes gràcies
a un mecanisme de salt de freqüència.
La tecnologia HSS està protegida per una sol·licitud de patent internacional titulada «Method and
apparatus for sending and receiving data in a machine-to-machine wireless network» (Mètode i
sistema per a enviar i rebre dades de màquina a màquina en una xarxa sense ﬁl).
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