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ABSTRACT 
 

   A wireless network is an emerging new technology that will allow users to access 
information and services electronically, regardless of their geographic position. Wireless 
networks can be classified in two types:  infrastructured network and infrastructureless (ad hoc) 
networks. Infrastructured network requires a fixed wireline backbone infrastructure. All mobile 
hosts in a communication cell can reach a base station on the wireline network in one hop. In 
contrast in ad hoc networks all nodes are mobile and can be connected in an arbitrary manner. All 
nodes of these networks behave as routers and take part in discovery and maintenance of routes to 
other nodes in the network. This article discusses proposed routing protocols and the need for 
supporting Quality of Service (QoS) in these networks. Due to the bandwidth constraint and 
dynamic topology of Mobile Ad Hoc Networks (MANET’s), supporting Quality of Service 
routing in MANET’s is a challenging task. A lot of researches have been done on supporting QoS 
in the Internet and other network architectures, but most of them are not suitable in the MANET 
environment. The overhead of QoS routing is too high for the bandwidth limited MANET’s 
because the mobile host should have some mechanism to store and update link state information. 
Because of the dynamic nature of MANET’s, maintaining the precise link state information is 
very difficult. The traditional meaning that the required QoS should be ensured once a feasible 
path is established is no longer true. The reserved resource may not be guaranteed because of the 
path breakage caused by the mobility or power depletion of the mobile hosts. QoS routing 
algorithms should rapidly find a feasible new route to recover the service.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Τα ασύρματα δίκτυα είναι μια ανερχόμενη νέα τεχνολογία που θα επιτρέψει στους χρήστες 
να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση τους. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο τύπους: τα 
infrastructured (δομημένα) δίκτυα και τα infrastructureless (Adhoc – μη δομημένα) δίκτυα. Τα 
δίκτυα infrastructured απαιτούν μια σταθερή υποδομή καλωδιώσεων όσον αφορά την δομή τους. 
Όλοι οι κινητοί κόμβοι που ανήκουν σε ένα στοιχείο επικοινωνίας (cell) μπορούν να συνδεθούν 
σε έναν σταθμό βάσης του δικτύου άμεσα. Αντιθέτως στα infrastructureless (adhoc) δίκτυα όλοι 
οι κόμβοι είναι κινητοί και μπορούν να συνδεθούν με έναν αυθαίρετο τρόπο. Όλοι οι κόμβοι 
αυτών των δικτύων συμπεριφέρονται ως δρομολογητές και συμμετέχουν στην ανακάλυψη και τη 
συντήρηση των διαδρομών με άλλους κόμβους στο δίκτυο. 

 Η εργασία αυτή αναφέρεται σε κάποια προτεινόμενα από ερευνητές πρωτόκολλα 
δρομολόγησης για κινητά ειδικά (adhoc mobile) δίκτυα και την ανάγκη για υποστήριξη της 
ποιότητας της υπηρεσίας (QoS) μέσω αυτών των πρωτοκόλλων. Λόγω του περιορισμένου εύρους 
ζώνης συχνοτήτων και της δυναμικής τοπολογίας των κινητών ειδικών δικτύων, η υποστήριξη 
της ποιότητας υπηρεσίας μέσω της δρομολόγησης σε τέτοια δίκτυα είναι μια απαιτητική εργασία. 
Πολλές έρευνες έχουν γίνει για την υποστήριξη QoS στο διαδίκτυο και σε άλλες αρχιτεκτονικές 
δικτύων, αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν είναι κατάλληλες στο περιβάλλον των adhoc 
mobile δικτύων. Η επιβάρυνση που προκαλεί η δρομολόγηση με υποστήριξη QoS είναι πάρα 
πολύ υψηλή για το περιορισμένο εύρος ζώνης συχνοτήτων του δικτύου και έτσι ο κινητός 
σταθμός πρέπει να έχει έναν μηχανισμό για να καταχωρήσει και να ενημερώσει τις  πληροφορίες 
για την κατάσταση των συνδέσεων. Λόγω της δυναμικής φύσης των  adhoc mobile δικτύων, η 
ακριβής διατήρηση των πληροφοριών για την κατάσταση των συνδέσεων είναι πολύ δύσκολη. Η 
παραδοσιακή έννοια ότι το απαιτούμενο από το δίκτυο QoS πρέπει να εξασφαλιστεί μόλις 
εγκαθιδρυθεί μια εφικτή διαδρομή δεν είναι πλέον αληθινή. Η διατήρηση ενός στοιχείου του 
δικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί λόγω της κατάρρευσης των μονοπατιών που προκαλείται από την 
κινητικότητα ή τη  μείωση της ισχύος των κινητών σταθμών. Ένας αλγόριθμος δρομολόγησης με 
υποστήριξη QoS πρέπει γρήγορα να βρει μια εφικτή νέα διαδρομή για να ανακτήσει την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.       
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

   Από την εμφάνισή τους στη δεκαετία του '70, τα ασύρματα δίκτυα έχουν γίνει ολοένα και 
περισσότερο δημοφιλή. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό μέσα στην προηγούμενη δεκαετία κατά την 
οποία τα ασύρματα δίκτυα κατάφεραν να υποστηρίξουν την κινητικότητα (mobility) των 
κόμβων. Υπάρχουν δύο παραλλαγές των κινητών ασύρματων δικτύων. Το πρώτο είναι γνωστό 
ως infrastructured (δομημένο) δίκτυο, δηλαδή αφορά εκείνα τα δίκτυα που διατηρούν σταθερές 
συνδέσεις  με τις πύλες μέσω καλωδίων. Η πρόσβαση των τερματικών σε αυτά τα δίκτυα γίνεται 
μέσω συγκεκριμένων σημείων πρόσβασης, τα οποία είναι γνωστά ως σταθμοί βάσης. Μια κινητή 
(mobile) μονάδα μέσα σε αυτά τα δίκτυα συνδέεται και επικοινωνεί με τον κοντινότερο σταθμό 
βάσης  που βρίσκεται εντός της ακτίνας επικοινωνίας που επιτρέπει το εκάστοτε δίκτυο. Καθώς ο 
χρήστης και το κινητό τερματικό μετακινούνται, η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει εάν υπάρχει 
ένα εναλλακτικό σημείο πρόσβασης με καλύτερη απόδοση στη μετάδοση των δεδομένων από ότι 
το σημείο πρόσβασης με το οποίο είναι μέχρι εκείνη την στιγμή συνδεδεμένο. Στην συνέχεια, το 
κινητό τερματικό θα προχωρήσει στην μεταβίβαση της κλήσης του στο νέο σημείο πρόσβασης. 
Οι εγκατεστημένες συνδέσεις θα μετατεθούν προς το νέο σημείο πρόσβασης έτσι ώστε το κινητό 
τερματικό να παραμείνει συνδεδεμένο με το δίκτυο. Οι χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτού του 
τύπου δικτύου περιλαμβάνουν τα ασύρματα τοπικά δίκτυα περιοχής (WLANs). 

 

 

 

Infrastructure Network 
 

 

 

 

Ο δεύτερος τύπος κινητού ασύρματου δικτύου είναι το infrastructureless (μη δομημένο) 
ασύρματο δίκτυο, που είναι γνωστό και ως ασύρματο κινητό ειδικό δίκτυο (wireless mobile ad 
hoc network- MANET). Τα δίκτυα infrastructureless δεν έχουν κανένα σταθερό δρομολογητή 
(router) έτσι ώστε όλοι οι κόμβοι να είναι ικανοί να μετακινηθούν και να μπορούν να συνδεθούν 
δυναμικά με έναν αυθαίρετο τρόπο. Οι κόμβοι αυτών των δικτύων λειτουργούν οι ίδιοι ως 
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δρομολογητές οι οποίοι ανακαλύπτουν και διατηρούν τις διαδρομές με άλλους κόμβους στο 
δίκτυο. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου η σταθερή δομή είναι 
απούσα ή ανεπαρκής. Μερικές από τις εφαρμογές αυτού του είδους δικτύου είναι οι παρακάτω :  

• ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

 Επικοινωνία σε πεδία μαχών 

 Δίκτυα αισθητήρων 

 Υπηρεσίες σε καταστάσεις ανάγκης 

• ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  

 Αυτοματοποίηση πωλήσεων 

 Οικιακό δίκτυο 

 PANS (Personal Area Networks) 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

 Συνδιαλέξεις 

 Συνέδρια 

 

Οι κόμβοι ενός ασύρματου κινητού (mobile) δικτύου είναι εξοπλισμένοι με ασύρματες 
συσκευές αποστολής (πομποί) και λήψης (δέκτες) σημάτων και χρησιμοποιούν τις κεραίες για 
ευρυεκπομπή (broadcast), μονοεκπομπή (από σημείο σε σημείο), ενδεχομένως και για 
πολυεκπομπή (multicast), ή και συνδυασμό των παραπάνω. 

   

 
 

                                                        Infrastructureless Network 
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Τα adhoc mobile δίκτυα έχουν διάφορα εμφανή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : 

 

• Περιορισμένο εύρος ζώνης 

• Μειωμένος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 

• Κινητικότητα 

• Περιβάλλον επιρρεπές σε σφάλματα 

• Κοινή χρήση καναλιού ευρυεκπομπής (broadcast) 

• Κατανάλωση ισχύος 

• Περιορισμένη ασφάλεια του φυσικού μέσου μετάδοσης 

 

   Λόγω της κινητικότητας των κόμβων ενός τέτοιου δικτύου, η τοπολογία μπορεί να αλλάξει 
γρήγορα και απρόβλεπτα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για το λόγο αυτό ένα adhoc mobile 
δίκτυο πρέπει είναι αποκεντρωμένο, δηλαδή η οργάνωση και η παράδοση μηνυμάτων πρέπει να 
εκτελείται από τους κόμβους π.χ. η λειτουργία δρομολόγησης θα υλοποιείται από τους κινητούς 
κόμβους. Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει με έναν αυτόνομο τρόπο, ή να συνδεθεί με 
ένα μεγαλύτερο δίκτυο, π.χ., το διαδίκτυο. 

   Η σχεδίαση των πρωτοκόλλων για adhoc mobile δίκτυα είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αυτά τα 
δίκτυα χρειάζονται αποδοτικούς διανεμημένους αλγορίθμους για να καθορίσουν την οργάνωση 
τους, τον τρόπο που επιτυγχάνεται η σύνδεση και το πως γίνεται η δρομολόγηση. Μια αποδοτική 
προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι δρομολόγησης στους οποίους η συνδετικότητα  
δικτύων καθορίζεται στο στάδιο της εγκατάστασης των διαδρομών. Η δρομολόγηση μηνυμάτων 
σε ένα αποκεντρωμένο περιβάλλον όπου η τοπολογία δικτύων μεταβάλλεται δεν είναι ένα 
καθορισμένο με σαφήνεια πρόβλημα. Ενώ το συντομότερο μονοπάτι (που βασίζεται σε μια 
δεδομένη λειτουργία κόστους) από μια πηγή σε έναν προορισμό σε ένα στατικό δίκτυο είναι 
συνήθως η βέλτιστη διαδρομή, αυτή η ιδέα δεν υλοποιείται  εύκολα σε adhoc mobile δίκτυα. 
Παράγοντες όπως η ισχύς της μπαταρίας, η μεταβαλλόμενη ασύρματη ποιότητα συνδέσεων, η 
απώλεια μονοπατιών διάδοσης, η εξασθένιση του σήματος, η παρέμβαση πολλών χρηστών, και 
οι τοπολογικές  αλλαγές, γίνονται σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη.     

   Το δίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να αλλάζει προσαρμοστικά τα μονοπάτια δρομολόγησης 
για να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από τους πιο πάνω 
παράγοντες. Επιπλέον, σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον, η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η 
προσπάθεια επιτυχίας είναι σημαντικά ζητήματα. Τα στρατιωτικά δίκτυα επιθυμούν να 
διατηρήσουν μια χαμηλή πιθανότητα παρεμβολής και μια χαμηλή πιθανότητα ανίχνευσης από 
εξωτερικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, οι κόμβοι προτιμούν να εκπέμψουν λιγότερη ισχύ 
ανάλογα με τις ανάγκες και να διαβιβάσουν δεδομένα όσο το δυνατόν πιο σπάνια, μειώνοντας 
έτσι την πιθανότητα της ανίχνευσης (ή της παρεμβολής) τους. Μια αποτυχία σε οποιεσδήποτε 
από αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να μειώσει την απόδοση και την αξιοπιστία του δικτύου. Ένα 
πρωτόκολλο που υλοποιείται για να χρησιμοποιηθεί σε ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να ικανοποιεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους παρακάτω στόχους: 
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• Υψηλή απόδοση 

• Χαμηλή μέση καθυστέρηση 

• Υποστήριξη ετερογενούς κίνησης (δεδομένα, φωνή, video) 

• Επεκτασιμότητα  

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

• QoS 

 

2   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

   Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τα πρωτόκολλα δρομολόγησης που σχεδιάζονται για τα 
adhoc mobile δίκτυα και θα περιγράψουμε τη λειτουργία ορισμένων από τα πρωτόκολλα αυτά. 
Επίσης θα συγκρίνουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτών των πρωτοκόλλων. Η κύρια 
κατηγοριοποίηση των πρωτοκόλλων για ad hoc δίκτυα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 
                      

 

Κατηγοριοποίηση πρωτοκόλλων 

 

2.1     Πρωτόκολλα δρομολόγησης καθοδηγούμενα από πίνακες 
            (Table Driven) 

 

   Το χαρακτηριστικό αυτών των πρωτοκόλλων δρομολόγησης είναι ότι κάθε κόμβος διατηρεί 
έναν ή περισσότερους πίνακες που περιέχουν τις πληροφορίες δρομολόγησης για κάθε άλλο 
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κόμβο στο δίκτυο. Όλοι οι κόμβοι ενημερώνουν αυτούς τους πίνακες ώστε να διατηρηθεί μια 
συνεπής και ενημερωμένη όψη του δικτύου. Όταν η τοπολογία δικτύων αλλάζει οι κόμβοι 
διαδίδουν κάποια αναβαθμισμένα μηνύματα σε όλο το δίκτυο προκειμένου να διατηρηθούν 
συνεπή και ενημερωμένα τα στοιχεία που περιέχουν οι πίνακες δρομολόγησης για ολόκληρο το 
δίκτυο. Αυτά τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διαφέρουν στη μέθοδο με την οποία οι πληροφορίες 
αλλαγής τοπολογίας διανέμονται στο δίκτυο. 

 

   Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας δρομολόγησης είναι : 

 

 

• Διατηρούν διαδρομές για όλους τους κόμβους 

• Ελάχιστη καθυστέρηση εύρεσης δρόμου 

• Επιπρόσθετο φορτίο μηνυμάτων ελέγχου 

• Δεν μπορούν να υποστηρίξουν υψηλή κινητικότητα          

 

 

Σχέδια επίπεδης δρομολόγησης (FLAT) [1] 

 

     Σε αυτή την κατηγορία πολλά πρωτόκολλα έχουν προταθεί για να υποστηρίξουν την ad hoc 
mobile ασύρματη δρομολόγηση. Μερικές προτάσεις είναι επεκτάσεις των σχεδίων που 
αναπτύχθηκαν παλαιότερα . Για παράδειγμα ο αλγόριθμος DSDV (Destination Sequenced 
Distance Vector) βασίζεται πάνω στον DBF (Distributed Bellman Ford ) καθώς και ο WPR 
(Wireless Routing Protocol) είναι βασισμένος σε έναν ελεύθερο από βρόγχους αλγόριθμο . Στους  
επίπεδους αλγορίθμους δρομολόγησης κάθε κόμβος διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης με τις 
εισόδους για όλους τους κόμβους στο δίκτυο. Αυτό είναι αποδεκτό εάν το πλήθος  των χρηστών 
είναι μικρό. Κατά συνέπεια, οι επίπεδοι αλγόριθμοι δρομολόγησης δεν εξελίσσονται καλά στα 
μεγάλα δίκτυα. Για να επιτραπεί η εξέλιξη τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιεραρχικές 
τεχνικές.  

 

2.1.1 Destination-Sequenced Distance-Vector Routing (DSDV)  
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   Το πρωτόκολλο δρομολόγησης (DSDV) που περιγράφεται είναι ένας αλγόριθμος που 
στηρίζεται σε πίνακες και βασίζεται στον κλασσικό μηχανισμό δρομολόγησης Bellman-Ford.  Οι 
βελτιώσεις που γίνονται στον αλγόριθμο Bellman-Ford περιλαμβάνουν την αποδέσμευση από 
τους βρόγχους στη δρομολόγηση των πινάκων. Κάθε κινητός (mobile) κόμβος στο δίκτυο 
διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης στον οποίο όλοι οι πιθανοί προορισμοί μέσα στο δίκτυο 
καθώς και ο αριθμός μετακινήσεων σε κάθε προορισμό καταγράφονται. Κάθε είσοδος είναι 
χαρακτηρισμένη με έναν αριθμό ακολουθίας που ανατίθεται από τον κόμβο προορισμού. Οι 
αριθμοί ακολουθίας επιτρέπουν στους κινητούς κόμβους να διακρίνουν τις παλαιότερες 
διαδρομές από τις νέες. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο σχηματισμός βρόγχων κατά την 
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δρομολόγηση. Οι αναβαθμίσεις των πινάκων δρομολόγησης διαβιβάζονται περιοδικά σε όλο το 
δίκτυο προκειμένου να διατηρηθεί η συνέπεια των πινάκων. Για να βοηθηθεί το δίκτυο από την 
ενδεχομένως μεγάλη κυκλοφορία που τέτοιες αναβαθμίσεις μπορούν να παράγουν, μπορούν να 
υιοθετηθούν δύο πιθανοί τύποι πακέτων. Ο πρώτος είναι γνωστός ως "πλήρης απόρριψη" (full 
dump). Αυτός ο τύπος πακέτου μεταφέρει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες δρομολόγησης και 
μπορεί να απαιτήσει τις πολλαπλάσιες μονάδες στοιχείων πρωτοκόλλου δικτύων (NPDUs). Κατά 
τη διάρκεια των περιόδων περιστασιακής μετακίνησης των κόμβων, αυτά τα πακέτα 
διαβιβάζονται σπάνια. Κάποια πακέτα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά μόνο εκείνων των 
πληροφοριών που έχουν αλλάξει από την τελευταία “πλήρη απόρριψη”. Κάθε μια από αυτές τις 
μεταδόσεις πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος του NPDU αφού με τον τρόπο αυτό μειώνεται το 
ποσό κυκλοφορίας που παράγεται. Οι κινητοί (mobile) κόμβοι διατηρούν έναν επιπλέον πίνακα 
όπου εκεί καταχωρούνται τα στοιχεία που στέλνονται στα πακέτα πληροφοριών δρομολόγησης 
(incremental routing information packets) που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

   Κάθε φορά που διαβιβάζεται ένα αναβαθμισμένο πακέτο, το πακέτο όχι μόνο περιέχει τη 
διεύθυνση του ενδεχόμενου προορισμού, αλλά περιέχει επίσης και τη διεύθυνση του κόμβου που 
μεταβιβάζει το πακέτο αυτό και η διεύθυνση του εισάγεται στον πίνακα δρομολόγησης (εκτός αν 
το πακέτο αγνοείται). Το επόμενο σχήμα επεξηγεί πώς ένας κόμβος επεξεργάζεται ένα 
αναβαθμισμένο πακέτο. 

 

 

 

 
Παράδειγμα κόμβου που λαμβάνει 3 αναβαθμισμένα πακέτα 

 

Ανάλυση του DSDV   [1] 
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   Ο DSDV είναι βασισμένος σε ένα συμβατικό πρωτόκολλο δρομολόγησης που ονομάζεται 
RIP, το οποίο είναι προσαρμοσμένο για τη χρήση στα adhoc δίκτυα Η δρομολόγηση 
επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση των πινάκων δρομολόγησης που διατηρούνται από κάθε 
κόμβο. Ο όγκος της πολυπλοκότητας στον DSDV έγκειται στην παραγωγή και τη διατήρηση 
αυτών των πινάκων δρομολόγησης. Ο DSDV απαιτεί οι κόμβοι να διαβιβάζουν περιοδικά τα 
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αναπροσαρμοζόμενα πακέτα των πινάκων δρομολόγησης, ανεξάρτητα από την κυκλοφορία του 
δικτύου. Αυτά τα αναπροσαρμοζόμενα πακέτα μεταδίδονται σε όλο το δίκτυο έτσι ώστε κάθε 
κόμβος στο δίκτυο να ξέρει πώς να φθάσει σε κάθε άλλο κόμβο. Δεδομένου ότι ο αριθμός 
κόμβων στο δίκτυο αυξάνεται, το μέγεθος των πινάκων δρομολόγησης και το εύρος ζώνης 
συχνοτήτων (bandwidth) που απαιτείται για να ενημερώσει τους πίνακες αυξάνεται επίσης. 
Αυτή η επιβάρυνση (overhead) αποτελεί βασική αδυναμία του DSDV. Επιπλέον, οποτεδήποτε 
παρουσιαστούν αλλαγές στην τοπολογία, ο DSDV είναι ασταθής μέχρις ότου τα 
αναπροσαρμοζόμενα πακέτα να διαδοθούν σε όλο το δίκτυο. Ο Broch βρήκε ότι ο DSDV έχει το 
μεγαλύτερο πρόβλημα (σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα) όσον αφορά την δυνατότητα της 
κινητικότητας (mobility) των κόμβων. 

 

2.1.2  The Wireless Routing Protocol (WRP) [2]  
 

   Το πρωτόκολλο αυτό εντοπίζει τις αναβαθμίσεις που τυχόν συμβαίνουν στους άμεσους 
γειτονικούς κόμβους . Όταν ένας νέος κόμβος Α κινείται στη περιοχή ενός κόμβου Β και ένα  
μήνυμα παραλαμβάνεται από αυτόν, ο κόμβος Α προστίθεται στον πίνακα δρομολόγησης του Β, 
και αποστέλλεται ένα πλήρες αντίγραφο του πίνακα. Όταν μια σύνδεση αποτυγχάνει, ένας 
κόμβος στέλνει  αναβαθμίσεις  στους γειτονικούς του κόμβους. 

    Το ασύρματο πρωτόκολλο δρομολόγησης (WRP) είναι ένα distance vector πρωτόκολλο 
δρομολόγησης βασισμένο σε πίνακες δρομολόγησης. Κάθε κόμβος στο δίκτυο διατηρεί έναν 
πίνακα απόστασης (distance table), έναν πίνακα δρομολόγησης (routing table) , έναν πίνακα 
σύνδεσης-κόστους (Link-Cost table) και μια λίστα επαναμετάδοσης μηνυμάτων. Ο πίνακας 
απόστασης ενός κόμβου Χ περιέχει την απόσταση κάθε κόμβου προορισμού Υ μέσω κάθε 
γειτονικού κόμβου Z στο Χ. Περιέχει επίσης τον προς τα κάτω γειτονικό κόμβο του Ζ μέσω του 
οποίου αυτό το μονοπάτι εγκαθίσταται. Ο πίνακας δρομολόγησης του κόμβου Χ περιέχει την 
απόσταση κάθε κόμβου προορισμού Υ από τον κόμβο Χ, τον πρόγονο και τον διάδοχο του 
κόμβου Χ σε αυτό το μονοπάτι. Περιέχει επίσης μια ετικέτα για να προσδιορίσει εάν η είσοδος 
είναι ένα απλό μονοπάτι, ένας βρόγχος ή αν αυτή δεν ισχύει. Η καταχώρηση του προγόνου και 
του διαδόχου στον πίνακα είναι ευεργετική στην ανίχνευση των βρόγχων και την αποφυγή των 
προβλημάτων χωρίς λύση. Ο πίνακας σύνδεσης-κόστους (Link-Cost table) περιέχει το κόστος 
της σύνδεσης σε κάθε γείτονα του κόμβου και τον αριθμό των διακοπών από τη στιγμή που ένα 
χωρίς λάθη μήνυμα παραλήφθηκε από εκείνο τον γείτονα. Ο κατάλογος επαναμετάδοσης 
μηνυμάτων (ΜRL) περιέχει τις πληροφορίες που επιτρέπουν σε έναν κόμβο να γνωρίζει ποιος 
από τους γειτονικούς του κόμβους δεν έχει λάβει γνώση του αναβαθμισμένου μηνύματος έτσι 
ώστε να μεταδώσει το αναβαθμισμένο αυτό μήνυμα  σε εκείνο τον γειτονικό κόμβο. 

   Εάν δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον πίνακα δρομολόγησης από την τελευταία αναβάθμιση 
(update), ο κόμβος απαιτείται να στείλει ένα απλό μήνυμα για να εξασφαλίσει τη συνδεσιμότητα. 
Κατά τη λήψη ενός αναβαθμισμένου μηνύματος ο κόμβος τροποποιεί τον πίνακα απόστασής του 
(Distance Table) και ψάχνει τα καλύτερα μονοπάτια χρησιμοποιώντας τις νέες πληροφορίες. 
Οποιοδήποτε νέο μονοπάτι που βρίσκεται με αυτό τον τρόπο μεταδίδεται πίσω στους αρχικούς 
κόμβους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να ενημερώσουν τους πίνακές τους. Ο κόμβος ενημερώνει 
επίσης τον πίνακα δρομολόγησής του εάν το νέο μονοπάτι είναι καλύτερο από το υπάρχον 
μονοπάτι. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του αλγορίθμου είναι ότι ελέγχει τη 
συνέπεια όλων των γειτονικών του κόμβων κάθε φορά που ανιχνεύει μια αλλαγή στη σύνδεση, 
οποιοιδήποτε και αν είναι αυτοί οι γειτονικοί κόμβοι. 
Διανεμημένοι Αλγόριθμοι Δρομολόγησης και Ποιότητα 
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   Ουσιαστικά ο WRP στηρίζεται στo να επικοινωνήσει για τις αλλαγές με τους γειτονικούς 
κόμβους και η οποία διαδίδεται αποτελεσματικά σε όλο το δίκτυο. Το εμφανές πλεονέκτημα του 
WRP είναι η αξιοσημείωτη μείωση της πιθανότητας ύπαρξης βρόγχων στις υπολογισμένες 
διαδρομές. Το βασικό μειονέκτημα όμως του WRP για την δρομολόγηση σε ασύρματα δίκτυα 
είναι το γεγονός ότι οι κόμβοι δρομολόγησης διατηρούν συνεχώς τις πλήρεις πληροφορίες 
δρομολόγησης σε κάθε κόμβο δικτύων, οι οποίες αποκτήθηκαν με σχετικά υψηλό κόστος. Έτσι 
λοιπόν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αλγορίθμου WRP είναι τα παρακάτω : [6] 

 Πρόκειται για έναν αλγόριθμο εύρεσης μονοπατιού που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
σχετικά με το μήκος του μονοπατιού και επιλέγει το συντομότερο μονοπάτι για κάθε προορισμό. 
Επίσης μειώνει το πρόβλημα του ατέρμονος υπολογισμού (Count to Infinity Problem). Τέλος ένα 
αναβαθμισμένο μήνυμα στέλνεται είτε μετά από την επεξεργασία των αναβαθμίσεων από 
γειτονικούς κόμβους είτε μετά από μια αλλαγή στη σύνδεση με έναν γειτονικό κόμβο. 
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2.1.3   Clusterhead Gateway Switch Routing (CGSR) [3] 
 

   Το πρωτόκολλο δρομολόγησης (CGSR) διαφέρει από το πρωτόκολλο DSDV στον τύπο 
διευθυνσιοδότησης και οργάνωσης δικτύων που υιοθετείται. Αντί ενός "επίπεδου" δικτύου, το 
CGSR δημιουργεί ένα τμηματοποιημένο (clustered) ασύρματο δίκτυο με διάφορα σχέδια 
(αλγόριθμους) δρομολόγησης. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι έχοντας την κεφαλή ενός τομέα 
(cluster head) και ελέγχοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια ομάδα από adhoc κόμβους τότε η 
πρόσβαση των καναλιών, η δρομολόγηση και η κατανομή εύρους ζώνης συχνοτήτων μπορούν να 
επιτευχθούν. Ένας αλγόριθμος επιλογής κεφαλής τομέα χρησιμοποιείται για να εκλέξει έναν 
κόμβο ως κεφαλή τομέα (cluster head) χρησιμοποιώντας έναν κατανεμημένο αλγόριθμο μέσα 
στον τομέα αυτόν. Το μειονέκτημα της κατοχής ενός cluster head αλγόριθμου είναι οι συχνές 
αλλαγές κεφαλών τομέων που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του πρωτοκόλλου 
δρομολόγησης δεδομένου ότι οι κόμβοι είναι απασχολημένοι με την διαδικασία επιλογής 
κεφαλών τομέων παρά την μετάδοση πακέτων. Ως εκ τούτου, αντί της διαρκούς επανεπιλογής 
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κεφαλής τομέα κάθε φορά που αλλαγές στους τομείς πραγματοποιούνται, ένας νέος αλγόριθμος 
εισάγεται και ονομάζεται Least Cluster Change (LCC). Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LCC , 
οι κεφαλές τομέων αλλάζουν μόνο όταν δυο τουλάχιστο κεφαλές τομέων έρχονται σε επαφή, ή 
όταν ένας κόμβος κινείται μακριά από όλες τις κεφαλές τομέων.  

   Ο CGSR χρησιμοποιεί DSDV που λειτουργεί ως ο βασικός αλγόριθμος δρομολόγησης. 
Εντούτοις, τροποποιεί τον DSDV λόγω της χρησιμοποίησης μιας ιεραρχικής προσέγγισης 
δρομολόγησης με τομείς από κεφαλή σε πύλη (head to gateway)  για να δρομολογήσει την  
κυκλοφορία από την πηγή στον προορισμό. Οι κόμβοι πυλών είναι κόμβοι που βρίσκονται μέσα 
στα πλαίσια επικοινωνίας δύο ή περισσότερων κεφαλών τομέων. Ένα πακέτο που στέλνεται από 
έναν κόμβο καθοδηγείται αρχικά από την κεφαλή του τομέα του, και έπειτα το πακέτο 
δρομολογείται από την κεφαλή τομέα σε μια πύλη που βρίσκεται σε άλλη κεφαλή τομέα. Αυτή η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσει το πακέτο στην κεφαλή τομέα του κόμβου 
προορισμού. Το πακέτο τέλος μεταβιβάζεται στον προορισμό. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει 
ένα παράδειγμα αυτού του σχεδίου δρομολόγησης.  [4] 

 

 
 

CGSR: Δρομολόγηση από τον κόμβο 1 στον κόμβο 8. 

 

 

   Χρησιμοποιώντας αυτήν την μέθοδο, κάθε κόμβος πρέπει να διατηρεί έναν "πίνακα μελών 
τομέων" όπου αποθηκεύεται η κεφαλή τομέα του προορισμού για κάθε κόμβο στο δίκτυο. Αυτοί 
οι πίνακες μεταδίδονται περιοδικά από κάθε κόμβο χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο DSDV. Οι 
κόμβοι ενημερώνουν τους πίνακες αυτούς στη διάρκεια λήψης ενός τέτοιου πίνακα από έναν 
γειτονικό κόμβο. Εκτός από τον πίνακα “μελών τομέων”, κάθε κόμβος πρέπει επίσης να 
διατηρήσει έναν πίνακα δρομολόγησης, ο οποίος χρησιμοποιείται για να καθορίσει το επόμενο 
hop προκειμένου να φτάσουμε στον προορισμό. Με την λήψη ενός πακέτου, ένας κόμβος θα 
συμβουλευθεί τον πίνακα μελών τομέων του και τον πίνακα δρομολόγησης για να καθορίσει το 
κοντινότερη κεφαλή τομέα κατά μήκος της διαδρομής προς τον προορισμό. Έπειτα ο κόμβος θα 
ελέγξει τον πίνακα δρομολόγησής του για να καθορίσει τον κόμβο προκειμένου να φθάσει στην 
επιλεγμένη κεφαλή τομέα και τέλος μεταδίδει το πακέτο στον κόμβο αυτό. 
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Ιεραρχικά σχέδια δρομολόγησης 

 

 

2.1.4  Fisheye State Routing (FSR) [4] 
 

   Ο Fisheye State Routing (FSR) είναι ένας συνδυασμός του DSDV και του TORA . Κάθε 
κόμβος διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης για το πώς θα φθάσει σε κάθε άλλο κόμβο στο 
δίκτυο, όμοια με τον DSDV εκτός από τις πληροφορίες πλήρους τοπολογίας οι οποίες 
διατηρούνται σε κάθε κόμβο. Κάθε κόμβος χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να 
δρομολογήσει τα πακέτα μέσω του δικτύου. Ο FSR διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης με 
περιοδικά, σε κατάσταση σύνδεσης (link state), πακέτα που διανύουν μια απόσταση μέσα στο 
δίκτυο. Τα πακέτα που διανύουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις μεταδίδονται λιγότερο συχνά. Κατά 
συνέπεια ένας πιο μακρινός κόμβος προορισμού είναι λιγότερο αξιόπιστος όσων αφορά τις 
πληροφορίες δρομολόγησης. Εντούτοις, ένα πακέτο κατά την διέλευση σε έναν απόμακρο κόμβο 
θα καθοδηγηθεί με τις ακριβέστερες πληροφορίες όσο αυτό φτάνει προς τον προορισμό του. 

   Οι Kleinrock και Stevens πρότειναν αυτή την τεχνική fisheye για να μειωθεί το μέγεθος των 
πληροφοριών που απαιτούνταν για να αντιπροσωπεύσουν γραφικά δεδομένα. Στη δρομολόγηση, 
η τεχνική fisheye μεταφράζεται ως η διατήρηση της ακριβούς απόστασης και της ποιότητας των 
πληροφοριών για την άμεση γειτνίαση ενός κόμβου, με τη σταδιακά λιγότερη λεπτομέρεια καθώς 
η απόσταση αυξάνει.  

    Το παρακάτω σχήμα επεξηγεί την εφαρμογή του fisheye σε ένα ασύρματο δίκτυο. Οι κύκλοι 
με τις διαφορετικές σκιές του γκρι καθορίζουν τα πεδία fisheye όσον αφορά τον κεντρικό κόμβο 
(κόμβος 11). Το πεδίο καθορίζεται ως το σύνολο κόμβων που μπορεί να επιτευχθούν μέσα σε 
έναν δεδομένο αριθμό hops. Στην περίπτωσή μας τα τρία πεδία εμφανίζονται για 1,2 και 3 hops 
αντίστοιχα. Οι κόμβοι κωδικοποιούνται αναλόγως με μαύρο, γκρι και λευκό χρώμα. 
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   Η μείωση του μεγέθους των αναπροσαρμοσμένων μηνυμάτων λαμβάνεται με τη 
χρησιμοποίηση των διαφορετικών περιόδων ανταλλαγής για τις διαφορετικές εισόδους στον 
πίνακα. Ακριβέστερα, οι είσοδοι που αντιστοιχούν στους κόμβους μέσα στο μικρότερο πεδίο 
διαδίδονται στους γειτονικούς κόμβους με την υψηλότερη συχνότητα. Στο παρακάτω σχήμα οι 
είσοδοι με έντονη γραφή ανταλλάσσονται πολύ πιο συχνά. Οι υπόλοιπες είσοδοι στέλνονται με 
χαμηλότερη συχνότητα. Κατά συνέπεια, ένα αξιοσημείωτο μέρος των συνδέσεων απορρίπτεται, 
μειώνοντας έτσι το μέγεθος των μηνυμάτων. Αυτή η στρατηγική παράγει έγκαιρες 
αναπροσαρμογές από τους κοντινούς σταθμούς, αλλά δημιουργεί μεγάλες αργοπορίες από τους 
σταθμούς που βρίσκονται μακριά. Παρόλα αυτά, η ανακριβής γνώση για το ποιο είναι το 
καλύτερο μονοπάτι σε έναν μακρινό προορισμό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι η διαδρομή 
γίνεται σταδιακά ακριβέστερη όπως το πακέτο φτάνει πιο κοντά στον προορισμό. 
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Παράδειγμα μείωσης μεγέθους μηνύματος με την χρήση του Fisheye 

 

   Εν κατακλείδι, ο FSR ανταποκρίνεται καλά στα μεγάλα δίκτυα, χωρίς να χρειάζεται να 
υπολογίζει με ακρίβεια τις διαδρομές όταν ο προορισμός είναι κοντά. Με τη διατήρηση μιας 
εισόδου δρομολόγησης για κάθε προορισμό, ο FSR αποφεύγει την πρόσθετη εργασία να βρει τον 
προορισμό “ όπως συμβαίνει στην δρομολόγηση on demand”. Έτσι όσο η κινητικότητα αυξάνει, 
οι διαδρομές σε απομακρυσμένους προορισμούς γίνονται λιγότερο ακριβείς. Εντούτοις, όταν ένα 
πακέτο πλησιάζει στον προορισμό του, αυτό βρίσκει όλο και πιο ακριβείς οδηγίες δρομολόγησης 
καθώς εισάγει τους τομείς με υψηλότερο ποσοστό αναβάθμισης. 

 
Εφαρμογή του Fisheye σε ένα δίκτυο 

 

    Οι διάφορες εφαρμογές πάνω στο πρωτόκολλο Fisheye έχουν δείξει ότι ο fisheye εργάζεται 
για τη δρομολόγηση των πακέτων και τη μείωση της επιβάρυνσης (overhead) κυκλοφορίας σε 
περιβάλλον ασύρματων δικτύων. Με την αύξηση του χρόνου αναπροσαρμογών των πακέτων στα 
διαφορετικά πεδία, τεράστια ποσά επιβάρυνσης (overhead) κυκλοφορίας μπορούν να 
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περιοριστούν. Εντούτοις, υπάρχει και ένα μειονέκτημα. Δεδομένου ότι ο χρόνος 
αναπροσαρμογών αυξάνει, οι πίνακες δρομολόγησης σε κάθε κόμβο γίνονται λιγότερο ακριβείς, 
προκαλώντας μια μείωση του αριθμού επιτυχών παραδόσεων πακέτων. Κάποιος λοιπόν πρέπει 
να ισορροπήσει την κινητικότητα, την ακρίβεια δρομολόγησης, και την επιβάρυνση (overhead) 
της κυκλοφορίας για να επιτύχει μια βέλτιστη τιμή για τον χρόνο των αναπροσαρμογών . 

 

2.1.5  Hierarchical State Routing (HSR) scheme [4] 
 

    Ο χωρισμός (partitioning) και η συγκέντρωση σε τομείς (clustering) είναι κοινή πρακτική 
στα ασύρματα δίκτυα  τόσο στο MAC layer όσο και στο επίπεδο δικτύου. Η συγκέντρωση μπορεί 
να ενισχύσει την απόδοση δικτύων. Παραδείγματος χάριν, στο MAC layer, με τη χρησιμοποίηση 
των διαφορετικών κωδικών στους τομείς η παρέμβαση μειώνεται και η τοπική 
επαναχρησιμοποίηση ενισχύεται. Δεδομένου ότι ο αριθμός κόμβων αυξάνεται, υπάρχει 
περαιτέρω κίνητρο για εκμετάλλευση των χωρισμάτων (partitions) στο επίπεδο δικτύου 
προκειμένου να εφαρμοστεί η ιεραρχική δρομολόγηση και να μειωθεί έτσι η επιβάρυνση 
(overhead) της δρομολόγησης. Σε ένα ασύρματο δίκτυο, το βασικό μειονέκτημα της ιεραρχικής 
δρομολόγησης είναι η διαχείριση της κινητικότητας και της τοποθεσίας. Για να υπερνικήσουμε 
αυτό το πρόβλημα, αναλύεται ο αλγόριθμος HSR που συνδυάζει τη δυναμική, κατανεμημένη και 
πολλαπλών επιπέδων ιεραρχική συγκέντρωση σε τομείς καθώς συμβάλλει και σε μια αποδοτική 
διαχείριση τοποθεσίας. 

   Ο HSR διατηρεί μια ιεραρχική τοπολογία, όπου οι επιλεγμένες κεφαλές τομέων στο 
χαμηλότερο επίπεδο, γίνονται μέλη του επόμενου υψηλότερου επιπέδου. Αυτά τα νέα μέλη με τη 
σειρά τους οργανώνονται στη συνέχεια σε τομείς, και κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η 
διαδικασία. Οι στόχοι είναι η αποδοτική χρησιμοποίηση των πηγών των ραδιοκαναλιών και η 
μείωση της επιβάρυνσης (overhead) της δρομολόγησης στο επίπεδο δικτύου (δηλαδή η 
αποθήκευση στον πίνακα δρομολόγησης, η επεξεργασία και η μεταφορά ). 

   Εκτός από την πολλαπλών επιπέδων συγκέντρωση σε τομείς, ο HSR παρέχει επίσης τον 
λογικό χωρισμό (partitioning) πολλαπλών επιπέδων. Ενώ η συγκέντρωση σε τομείς είναι 
βασισμένη στη γεωγραφική (δηλαδή φυσική) σχέση μεταξύ των κόμβων, (στο εξής θα 
αναφέρεται ως φυσική συγκέντρωση σε τομείς (physical clustering), ο λογικός χωρισμός (logical 
partitioning) είναι βασισμένος στη λογική, λειτουργική συγγένεια μεταξύ των κόμβων (π.χ. 
υπάλληλοι της ίδιας επιχείρησης, τα μέλη της ίδιας οικογένειας κ.λ.π.). Τα λογικά χωρίσματα 
διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο στη διαχείριση της τοποθεσίας. 

   Το προτεινόμενο σχήμα (HSR) διαχείρισης τοποθεσίας μεταχειρίζεται τους κινητούς 
κόμβους (mobile nodes), ενώ κρατάει την επιβάρυνση (overhead) του μηνύματος σε χαμηλό 
επίπεδο. Είναι βασισμένο σε μια κατανεμημένη προσέγγιση με κεντρικούς υπολογιστές που 
εκμεταλλεύεται τα λογικά χωρίσματα  (partitions). 
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Παράδειγμα clustering στον HSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.1  Ποιότητα της υποστήριξης υπηρεσιών 
 

   Στις real time εφαρμογές (π.χ. IP τηλεφωνία) είναι ευεργετικό για την πηγή να γνωρίζει, πριν 
από την διαδικασία κλήσης, όχι μόνο το μονοπάτι προς τον προορισμό αλλά και το μέσο όρο των 
δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα ή επιτεύξιμα σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Αυτό είναι σημαντικό 
για πολλούς λόγους, παραδείγματος χάριν: α) εάν το εύρος ζώνης συχνοτήτων (bandwidth) δεν 
είναι διαθέσιμο, τότε η κλήση δεν είναι εφικτή χωρίς απαραίτητα να γίνει έλεγχος αποδοχής 
κλήσης, β) εάν άλλα μέσα (π.χ. κυψελοειδές ραδιόφωνο (cellular radio), δορυφόροι LEO, UAVs, 
κ.λ.π.) είναι διαθέσιμα ως εναλλακτικές λύσεις στo adhoc ασύρματο μονοπάτι, αυτές οι 
πληροφορίες επιτρέπουν στην πηγή να κάνει μια ευφυή επιλογή δρομολόγησης. γ) εάν η 
ποιότητα εύρους ζώνης συχνοτήτων ή / και καναλιών είναι ανεπαρκής για την πλήρη μεταφορά , 
η πηγή μπορεί ακόμα να εγκαταστήσει την κλήση μειώνοντας τον μέσο όρο δεδομένων ή 
χρησιμοποιώντας ένα πιο “δυνατό” σχέδιο κωδικοποίησης. δ) εάν το εύρος ζώνης συχνοτήτων ή 
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ποιότητα μονοπατιών επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κλήσης, η πηγή εξετάζει τον περιοδικό 
πίνακα δρομολόγησης και έπειτα μπορεί να τροποποιήσει ή να ρίξει την κλήση. 

   Σε ένα ad hoc ασύρματο δίκτυο, το MAC layer είναι γενικώς υπεύθυνο για τον έλεγχο της 
ποιότητας καναλιών και του διαθέσιμου εύρους ζώνης συχνοτήτων. Για παράδειγμα ας 
εξετάσουμε ένα δίκτυο με συγκέντρωση τομέων στο MAC layer και με πρωτόκολλο πρόσβασης 
token. Η κεφαλή του τομέα μπορεί να ελέγξει όλη την κυκλοφορία στον τομέα αυτόν. Μπορεί 
επίσης να ελέγξει την ποιότητα καναλιών (ποσοστό σφάλματος, κ.λ.π.) Μπορεί να κάνει 
διάκριση μεταξύ του πραγματικού χρόνου και της κυκλοφορίας των δεδομένων και μπορεί να 
καθορίσει το ποσό του εύρους ζώνης συχνοτήτων που θα είναι ακόμα διαθέσιμο για φωνή (voice) 
(υψηλής προτεραιότητας κυκλοφορία) Στα adhoc δίκτυα που δεν χρησιμοποιούν  συγκέντρωση 
τομέων (clustering), ο έλεγχος των διαθέσιμων στοιχείων συμπεριφοράς είναι πιo σύνθετος, αλλά 
μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

   Για να περιληφθεί και ο έλεγχος για ποιότητα υπηρεσιών (QoS) στη διαδικασία 
δρομολόγησης, αρκεί να επεκταθεί ο καθορισμός των συνδέσεων με το να προστεθούν σε αυτές 
τις συνδέσεις τόσο πληροφορίες για το εύρος ζώνης συχνοτήτων όσο και για την ποιότητα των 
καναλιών. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτή την πρακτική, τόσο ο FSR όσο και ο HSR είναι έτοιμοι 
σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν, από το γεγονός ότι και οι δύο είναι 
βασισμένοι στο μοντέλο (link state) δρομολόγησης. Η υποστήριξη QoS μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί και στα σχέδια της κατά ζήτησης (on-demand) δρομολόγησης. Εντούτοις, με τη 
δρομολόγηση κατά ζήτηση (on-demand), η ποιότητα του μονοπατιού δεν είναι γνωστή εκ των 
προτέρων. Μπορεί να ανακαλυφθεί μόνο αν εγκαταστήσουμε το σχετικό μονοπάτι, και θα πρέπει 
να ελεγχθεί από όλους τους ενδιάμεσους κόμβους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, 
πληρώνοντας κατά συνέπεια τη σχετική καθυστέρηση. Στον αλγόριθμο AODV για παράδειγμα, 
οι ενδιάμεσοι κόμβοι κατά μήκος μιας διαδρομής QoS καταχωρούν κάποιες πληροφορίες (π.χ. 
ελάχιστο ποσοστό) για την επικοινωνία και, αφού ανακαλύψουν ότι οι παράμετροι QoS δεν 
μπορούν πλέον να διατηρηθούν, επιστρέφουν ένα ICMP (Internet Control Message Protocol) 
δηλαδή ουσιαστικά χαμένο QoS μήνυμα πίσω στην πηγή. 

 

 

 

 

 

2.1.6 Zone-based Hierarchical Link State Routing Protocol [5] 
 

   Στο πρωτόκολλο ZHLS, το δίκτυο χωρίζεται σε μη επικαλυπτόμενες ζώνες. Αντίθετα από 
άλλα ιεραρχικά πρωτόκολλα, δεν υπάρχει καμία κεφαλή ζώνης. Ο ZHLS καθορίζει δύο επίπεδα 
τοπολογιών : α) του επιπέδου κόμβων και β) του επιπέδου ζώνης. Μια τοπολογία επιπέδου 
κόμβων παρουσιάζει πώς οι κόμβοι μιας ζώνης συνδέονται ο ένας με τον άλλον φυσικά. Μια 
εικονική σύνδεση μεταξύ δύο ζωνών υπάρχει εφόσον τουλάχιστον ένας κόμβος μιας ζώνης 
συνδέεται φυσικά με κάποιους κόμβους κάποιας άλλης ζώνης. Η τοπολογία του επιπέδου ζώνης 
λέει πώς οι ζώνες συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν δύο τύποι link state πακέτων (LSP) : α) 
LSP κόμβων και β) LSP ζωνών. Ένας LSP κόμβος περιέχει τις πληροφορίες του γειτονικού του 
κόμβου και διαδίδεται μαζί με την ζώνη, ενώ μια LSP ζώνη περιέχει τις πληροφορίες ζωνών και 
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διαδίδεται συνολικά. Έτσι κάθε κόμβος έχει την πλήρη γνώση συνδεσιμότητας κόμβων για τους 
κόμβους στην δική του ζώνη και μόνο τις πληροφορίες για την συνδεσιμότητα ζωνών για άλλες 
ζώνες στο δίκτυο. Έτσι δίνοντας το zone id και το node id ενός προορισμού, το πακέτο 
δρομολογείται βασισμένο στο zone id μέχρις ότου αυτό φθάσει στη σωστή ζώνη. Κατόπιν σε 
εκείνη την ζώνη, δρομολογείται βασισμένο στο node id. Ένας συνδυασμός (zone id, node id) του 
προορισμού είναι αρκετός για την δρομολόγηση γιατί μπορεί να προσαρμοστεί ευκολότερα στις 
μεταβαλλόμενες τοπολογίες. 

   Επίσης στον ZHLS μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία του σχετικά με τις πρόσφατες 
λειτουργικές συνθήκες δικτύου (δηλαδή αλλαγή της ακτίνας της ζώνης δρομολόγησης). 
Εντούτοις αυτό δεν γίνεται δυναμικά, αλλά άντ’ αυτού η ακτίνα ζώνης καθορίζεται από τον 
διαχειριστή του δικτύου. Η απόδοση αυτού του πρωτοκόλλου εξαρτάται πολύ από αυτήν την 
παράμετρο. Ο ZHLS επίσης περιορίζει τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις τοπολογικές 
αλλαγές στην ζώνη όπου συντελέστηκε η αλλαγή. Αυτό προκαλεί μια μείωση στην επιβάρυνση 
(overhead) της κυκλοφορίας, όμως όχι ανέξοδα, καθώς δημιουργούνται κάποιες διαδρομές όχι 
απαραίτητα βέλτιστες και όχι απαραίτητα μικρές σε κόστος. Στην ιεραρχική προσέγγιση, ο ZHLS 
μετριάζει τη δυσχέρεια κυκλοφορίας (bottleneck) και αποφεύγει κάποιες αποτυχίες με την 
αποφυγή των κεφαλών των τομέων. Εντούτοις, λόγω αυτού του γεγονότος, ένας κόμβος θα 
πρέπει διαρκώς να κρατά αντίγραφο της φυσικής θέσης του προκειμένου να καθορίζεται η 
θυγατρική του ζώνη. Αυτό απαιτεί έναν πολύπλοκο αλγόριθμο και μια συσκευή για κάθε κόμβο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Σύγκριση πρωτοκόλλων για adhoc mobile δίκτυα 
 

   Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας όπου επιχειρείται μια σύγκριση ανάμεσα στα 
διάφορα πρωτόκολλα δρομολόγησης table-driven για ad hoc δίκτυα. 
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   Τα πρωτόκoλλα Fisheye, DSDV, και WRP χρησιμοποιούν επίπεδη διευθυνσιοδότηση 
δικτύου. Επειδή ο Fisheye χρησιμοποιεί link-state, έχει το πλεονέκτημα έναντι του DSDV από 
την άποψη της γρηγορότερης σύγκλισης διαδρομών. Εντούτοις, το link-state απαιτεί περισσότερη 
πολυπλοκότητα υπολογισμού από ότι το Distance-Vector, γιατί το link-state απαιτεί περισσότερα 
βήματα υπολογισμού για έναν κόμβο έτσι ώστε να εκτελέσει τους υπολογισμούς δρομολόγησης 
από τα αναπροσαρμοσμένα μηνύματα. Ο WRP χρησιμοποιεί ελέγχους συνέπειας των 
πληροφοριών των προηγούμενων κόμβων για να αποφύγει τους βρόγχους. Αυτό απαιτεί να 
διατηρεί διάφορους πίνακες δρομολόγησης που οδηγούν σε πολύ υψηλότερες απαιτήσεις σε 
μνήμη από ότι στον Fisheye. Ο Fisheye έχει επίσης το πλεονέκτημα έναντι του DSDV και του 
WRP, στη χαμηλότερη επιβάρυνση (overhead) κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα της περιοδικής 
μετάδοσης μηνυμάτων. Εντούτοις, ο περιορισμός της δρομολόγησης των μηνυμάτων στα 
διαδοχικά πεδία που χρησιμοποιούνται από τον Fisheye μπορεί να μειώσει την ακρίβεια 
δρομολόγησης. 

 

2.2   ON-Demand πρωτόκολλα δρομολόγησης  
 

   Σε αντίθεση με τα table driven πρωτόκολλα δρομολόγησης όλες οι ενημερωμένες διαδρομές 
δεν διατηρούνται σε κάθε κόμβο, άντ’ αυτού οι διαδρομές δημιουργούνται όταν και όπως 
απαιτείται. Όταν μια πηγή θέλει να στείλει σε έναν προορισμό, καλεί τους μηχανισμούς εύρεσης 
διαδρομών για να βρει το μονοπάτι προς τον προορισμό. Η διαδρομή παραμένει έγκυρη μέχρις 
ότου ο προορισμός είναι εφικτός ή μέχρι η διαδρομή δεν είναι πλέον απαραίτητη.  

 

 

 

 

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας δρομολόγησης είναι : 

 

• Η πληροφορία για τη δρομολόγηση μεταδίδεται μόνο όταν χρειάζεται 

• Κατανάλωση μικρότερου εύρους ζώνης 
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Κάποια από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης αυτής της κατηγορίας είναι :  

 

2.2.1 Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing [6] 
 

Το πρωτόκολλο  δρομολόγησης AODV έχει τις ρίζες του στο πρωτόκολλο δρομολόγησης 
DSDV. Εντούτοις, ο AODV έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για τα ειδικά ασύρματα δίκτυα. Ο 
AODV παρέχει γρήγορη εγκατάσταση διαδρομών και ελάχιστη επιβάρυνση ελέγχου. 

 

Η λειτουργία του AODV  

   Ο AODV είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης που σχεδιάστηκε ειδικά για τα ειδικά κινητά 
δίκτυα. Εκτός από τη δρομολόγηση unicast υποστηρίζει και multicasting. Ο AODV είναι ένας 
αλγόριθμος ζήτησης, το οποίο σημαίνει ότι οι διαδρομές μεταξύ των κόμβων δημιουργούνται 
μόνο όταν αυτό ζητείται από έναν κόμβο που θέλει να αποστείλει ένα μήνυμα κα διατηρούνται 
μόνο εφ' όσον τις χρειάζονται οι δημιουργοί. Το multicasting υποστηρίζεται με τη διαμόρφωση 
δέντρων που συντίθενται από ομάδες multicast κόμβων  και των ενδιάμεσων κόμβων που 
απαιτούνται για να συνδέσουν τα μέλη της ομάδας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισχύς των 
διαδρομών ο AODV χρησιμοποιεί αριθμούς ακολουθίας. 

   Η εύρεση των διαδρομών στον AODV γίνεται μετά από ζήτηση και ακολουθεί ένας κύκλος 
εύρεσης διαδρομής μέσω μιας αίτησης / απάντησης. Όποτε απαιτείται μια διαδρομή μεταξύ δύο 
κόμβων, ο κόμβος πηγή μεταδίδει ραδιοφωνικά ένα αίτημα διαδρομών (RREQ)  προς το δίκτυο. 
Οι κόμβοι που λαμβάνουν αυτό το RREQ θα ενημερώσουν τα στοιχεία τους για τον κόμβο πηγή  
και θα δημιουργήσουν δείκτες προς τον κόμβο πηγή στους πίνακες δρομολόγησης τους (η 
αντίστροφη διαδρομή εγκαθιδρύεται προκειμένου να διαβιβαστεί ένα πακέτο RREP πίσω στο 
δημιουργό από τον προορισμό ή από έναν ενδιάμεσο κόμβο που συνδέεται με τον προορισμό). 

   Το RREQ περιέχει τον πιο πρόσφατο αριθμό ακολουθίας προορισμού για τον οποίο ο 
κόμβος πηγή είναι ενήμερος. Ένας κόμβος που λαμβάνει το μήνυμα RREQ μπορεί να εκπέμψει 
μια απάντηση  (RREP) πίσω στον κόμβο πηγή εάν: 1) είναι ο προορισμός ή 2) έχει μια πιο νέα 
διαδρομή στον προορισμό (ο αριθμός ακολουθίας είναι μεγαλύτερος ή ίσος με αυτόν που 
περιείχε στο RREQ). Διαφορετικά, ο κόμβος αναμεταδίδει το RREQ. Όλοι οι κόμβοι κρατούν τη 
διαδρομή εκείνων των RREQs που έχουν ήδη δει (διεύθυνση πηγής IP - Ζευγάρι ταυτότητας 
RREQ). Εάν το ίδιο RREQ παραλαμβάνεται πάλι, απορρίπτεται. 
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Δεδομένου ότι το RREP μεταδίδεται πίσω στον κόμβο πηγή, όλοι οι κόμβοι κατά μήκος του 
μονοπατιού ιδρύουν τους μπροστινούς δείκτες στον κόμβο προορισμού (μια μπροστινή διαδρομή 
ιδρύεται για να στείλει τα πακέτα δεδομένων από έναν κόμβο πηγή προς τον επιθυμητό 
προορισμό της. Μόλις λάβει ο κόμβος πηγή το RREP, θα είναι σε θέση να στείλει τα πακέτα 
δεδομένων στον κόμβο προορισμού. Εάν ο κόμβος πηγή λάβει αργότερα  ένα RREP περιέχοντας 
έναν μεγαλύτερο αριθμό ακολουθίας ή ένα RREP με τον ίδιο αριθμό ακολουθίας αλλά μια 
μικρότερη αρίθμηση τμημάτων (hops), μπορεί να ενημερώσει τον πίνακα δρομολόγησής του για 
εκείνο τον προορισμό και να επιλέξει τη "καλύτερη" διαδρομή.                    

   Κάθε πίνακας δρομολόγησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: 

 

• Διεύθυνση προορισμού IP  

• Αριθμός ακολουθίας προορισμού  

• Interface 

• Αρίθμηση τμημάτων (αριθμός τμημάτων μέχρι τον προορισμό)  

• Τελευταία αρίθμηση hop (η αρίθμηση hop που υποδεικνύεται στο πακέτο RREP 

       καταχωρείται ως η τελευταία αρίθμηση hop στον πίνακα δρομολόγησης).  

• Επόμενο hop 

• Κατάλογος προγόνων (περιέχει τις διευθύνσεις IP για τους γείτονες που είναι πιθανό να  

      χρησιμοποιήσουν αυτόν τον κόμβο ως επόμενο hop προς τον προορισμό που είναι τώρα  
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      απρόσιτος)  

• Διάρκεια ζωής (χρόνος λήξης ή διαγραφής των πληροφοριών για τους μέχρι τώρα  

      απρόσιτους προορισμούς. Εάν ο κόμβος πηγή χρειάζεται ακόμα τις διαδρομές σε αυτούς τους   

      προορισμούς, μπορεί να επανακινήσει τη διαδικασία εύρεσης διαδρομής). 

• Σημαίες δρομολόγησης 

 

   Οι διαδρομές διατηρούνται εφ' όσον παραμένουν ενεργές (εφ' όσον υπάρχει αρκετά συχνή 
κυκλοφορία δεδομένων προς τον προορισμό). Όταν η κυκλοφορία σε έναν προορισμό σταματά, 
η διαδρομή αδρανοποιείται  και τελικά θα διαγραφεί από τον πίνακα δρομολόγησης. Εάν 
παρουσιαστεί ένα σπάσιμο στη σύνδεση ενώ η διαδρομή είναι ακόμα ενεργή, τότε δημιουργείται 
ένα σφάλμα διαδρομής RERR και στέλνεται από τον κόμβο που είναι πιο στενός στον κόμβο 
πηγή. Το μήνυμα RERR περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τους μέχρι τώρα απρόσιτους 
προορισμούς. Εάν ο κόμβος πηγή χρειάζεται ακόμα τις διαδρομές σε αυτούς τους προορισμούς, 
μπορεί να επανακινήσει τη διαδικασία εύρεσης διαδρομής.  

 

Οι επεκτάσεις QoS στον AODV  

 

Ο AODV είναι ένα από τα λίγα ειδικά πρωτόκολλα δρομολόγησης που είναι σε θέση να 
παρέχουν εγγύηση της ποιότητας υπηρεσίας (QoS). Υπάρχουν όλο και περισσότερες νέες 
εφαρμογές που θα ωφεληθούν από αυτές τις εγγυήσεις παροχής υπηρεσιών. Παραδείγματος 
χάριν, η εγγύηση της μέγιστης καθυστέρησης είναι πολύ χρήσιμη για τη φωνή πάνω από IP 
(VoIP) όπως επίσης στα κινητά ειδικά δίκτυα. Προκειμένου να παρασχεθεί QoS, ορισμένες 
επεκτάσεις μπορούν να προστεθούν στα μηνύματα που χρησιμοποιούνται για την εύρεση 
διαδρομών. Ένας κόμβος που λαμβάνει ένα μήνυμα RREQ με μια επέκταση QoS πρέπει να είναι 
σε θέση να ικανοποιήσει τη δεδομένη απαίτησης υπηρεσίας. Εάν, μετά από την εγκατάσταση 
μιας διαδρομής, οποιοσδήποτε κόμβος κατά μήκος του μονοπατιού ανιχνεύσει ότι οι ζητούμενες 
παράμετροι QoS δεν μπορούν να διατηρηθούν άλλο, εκείνος ο κόμβος πρέπει να στείλει ένα 
“ICMP QOS_LOST” πίσω στον κόμβο, ο οποίος αρχικά ζήτησε την ικανοποίηση αυτών των 
παραμέτρων.                          

   Τα ακόλουθα πεδία προστίθενται σε κάθε πίνακα δρομολόγησης που αντιστοιχεί σε κάθε 
προορισμό: 

 

• Μέγιστη καθυστέρηση  

• Ελάχιστο διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων 

• Κατάλογος με τους κόμβους που ζητούν εγγυήσεις μέγιστης καθυστέρησης 

• Κατάλογος με τους κόμβους που ζητούν εγγυήσεις εύρους ζώνης      
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2.2.2 Dynamic Source Routing (DSR) [7] 
 

   Η βασική ιδέα δρομολόγησης του αλγόριθμου DSR είναι ότι ο κόμβος πηγή περιλαμβάνει 
τις πλήρεις πληροφορίες δρομολόγησης σε κάθε πακέτο δεδομένων, π.χ. (vS, v1, v2. .. vD), για 
ένα πακέτο vD που δρομολογείται μέσω v1, v2, κ.λ.π. Ο DSR εφαρμόζει τη μέθοδο Source 
Routing στα κινητά ειδικά δίκτυα. Ο DSR χρησιμοποιεί δύο φάσεις:  

• ανακάλυψη διαδρομών 

• συντήρηση διαδρομών  

Εάν ένας κόμβος πηγή vS δεν έχει μια διαδρομή για έναν ορισμένο προορισμό vD αρχίζει μια 
διαδικασία εύρεσης διαδρομών μεταδίδοντας ένα αίτημα RREQ στους γείτονές του (σχήμα α). 
Το RREQ είναι ένα μικρό πακέτο που περιέχει vS, vD, μια μοναδική ταυτότητα RREQ_ID, και 
Lsd που είναι ο κατάλογος κόμβων που διαβίβασε το RREQ. Ένας ενδιάμεσος κόμβος που 
λαμβάνει ένα RREQ για πρώτη φορά επισυνάπτει τη διεύθυνσή του στο Lsd και την μεταδίδει 
ραδιοφωνικά στους γείτονές του, αλλά όχι πίσω στον κόμβο από όπου το αίτημα προήλθε.  

Εάν ο κόμβος προορισμού vD λάβει το αίτημα διαδρομών εξάγει ένα Lsd, δημιουργεί ένα 
μήνυμα RREP απάντησης που περιέχει το Lsd και το επιστρέφει στον κόμβο πηγή (σχήμα b). 

 Η δεύτερη φάση της προσπέλασης είναι η συντήρηση διαδρομών. Όταν ένας κόμβος VI  
μεταδίδει προς τα εμπρός ένα πακέτο στοιχείων στον κόμβο vj αυτός αναμένει μια επιβεβαίωση 
από το vj. Εάν ο VI δεν λάβει οποιαδήποτε επιβεβαίωση σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα 
στείλει ένα μήνυμα RERR σφάλματος στον κόμβο πηγή το οποίο περιέχει τη σύνδεση πέρα από 
την οποία η διαβίβαση έχει αποτύχει. Στη συνέχεια, ο κόμβος πηγή θα αναζητήσει μιας 
εναλλακτική λύση στον πίνακα δρομολόγησής της ή θα αρχίσει μια νέα διαδικασία εύρεσης 
διαδρομών. 
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2.2.3 Temporally Ordered Routing Algorithm (TORA) [8] 
 

   Ο αλγόριθμος δρομολόγησης (TORA) είναι ένας ιδιαίτερα προσαρμοστικός, αποδοτικός, 
εξελικτικός και διανεμημένος αλγόριθμος δρομολόγησης που βασίζεται στην έννοια της 
αντιστροφής συνδέσεων [ Park97 ]. Ο TORA προτείνεται για ιδιαίτερα δυναμικά κινητά, 
multihop ασύρματα δίκτυα. Βρίσκει πολλαπλές διαδρομές από έναν κόμβο πηγή σε έναν κόμβο 
προορισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του TORA είναι ότι τα μηνύματα ελέγχου 
εντοπίζονται σε ένα πολύ μικρό σύνολο κόμβων κοντά στο σημείο μιας τοπολογικής αλλαγής. 
Για να το επιτύχουν αυτό, οι κόμβοι διατηρούν τις πληροφορίες δρομολόγησης για τους 
παρακείμενους κόμβους. Το πρωτόκολλο έχει τρεις βασικές λειτουργίες: 

 

• Δημιουργία διαδρομών 

• Συντήρηση διαδρομών 

• Εξάλειψη διαδρομών 

 

Κάθε κόμβος περιέχει μια μονάδα μέτρησης height η οποία αποτελείται από τις παρακάτω 
τιμές :  

 

• λογικός χρόνος μιας αποτυχίας σύνδεσης  

• μοναδική ταυτότητα του κόμβου που καθόρισε τη νέα διάδοση  

• δυαδικό ψηφίο δεικτών αντανάκλασης  

• παράμετρος διάδοσης 

• μοναδική ταυτότητα του κόμβου 

 

Η δημιουργία διαδρομών γίνεται χρησιμοποιώντας τα πακέτα QRY και UPD. Ο αλγόριθμος  
αρχίζει θέτοντας στο height (παράμετρο διάδοσης) του κόμβου προορισμού την τιμή 0 και τις 
υπόλοιπες τιμές σε NULL (δηλ. απροσδιόριστο). Η πηγή μεταδίδει ραδιοφωνικά ένα πακέτο 
QRY με την ταυτότητα του κόμβου προορισμού σε αυτό. Ένας κόμβος με ένα non-NULL ύψος 
αποκρίνεται με ένα πακέτο UPD που έχει το ύψος του σε αυτό. Ένας κόμβος που λαμβάνει ένα 
πακέτο UPD αυξάνει το height του κατά ένα περισσότερο από αυτό του κόμβου που παρήγαγε το 
UPD. Ένας κόμβος με το μεγαλύτερο ύψος θεωρείται προς τα πάνω και ένας κόμβος με το 
μικρότερο ύψος προς τα κάτω. Κατ' αυτό τον τρόπο μια κατευθυνόμενη ακυκλική γραφική 
παράσταση κατασκευάζεται από την πηγή στον προορισμό. Το σχήμα α επεξηγεί μια διαδικασία 
δημιουργίας διαδρομών του TORA. Όπως φαίνεται στο σχήμα α, ο κόμβος 5 δεν διαδίδει QRY 
από τον κόμβο 3 δεδομένου ότι έχει δει ήδη και έχει διαδώσει το μήνυμα QRY από τον κόμβο 2. 
Στο σχήμα b, η πηγή (δηλ. ο κόμβος 1) μπορεί να έχει λάβει ένα UPD από τον κόμβο 2 ή τον 
κόμβο 3 αλλά δεδομένου ότι ο κόμβος 4 του δίνει το μικρότερο ύψος, διατηρεί εκείνο το ύψος. 
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Σχήμα α 

 

 

 
 

Σχήμα β 

 

Όταν ένας κόμβος μετακινηθεί η διαδρομή DAG σπάει, και η διαδικασία συντήρησης της 
διαδρομής είναι  απαραίτητη για να επανεγκαθιδρύσει  ένα DAG για τον ίδιο προορισμό. 
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Στην φάση εξάλειψης διαδρομών, ο TORA μεταδίδει ένα σαφές πακέτο ραδιοφωνικής 

μετάδοσης (CLR) σε όλο το δίκτυο για να σβήσει τις άκυρες διαδρομές.  

 

 

2.2.4 Cluster based Routing Protocol  [9] 
 

    Στο πρωτόκολλο δρομολόγησης CBRP, οι κόμβοι είναι διαιρεμένοι σε τομείς (clusters). Για 
να διαμορφωθεί ο τομέας χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος CBRP. Όταν ένας κόμβος μπαίνει στην 
"αναποφάσιστη" κατάσταση (state), ξεκινάει ένας χρονοδιακόπτης και μεταδίδεται ένα απλό 
μήνυμα. Όταν μια κεφαλή τομέα (cluster head) παίρνει αυτό το μήνυμα αποκρίνεται με ένα άλλο 
μήνυμα αμέσως. Όταν ο “αναποφάσιστος” κόμβος παίρνει αυτό το μήνυμα θέτει την κατάσταση 
(state) του σε “μέλος”. Εάν ο “αναποφάσιστος” κόμβος ολοκληρώσει την διαδικασία γίνεται ο 
ίδιος κεφαλή τομέα (cluster head) στην περίπτωση όμως που έχει αμφίδρομη σύνδεση με κάποιο 
γειτονικό κόμβο ειδάλλως παραμένει στην “αναποφάσιστη” κατάσταση (state) και 
επαναλαμβάνει και πάλι τη διαδικασία . Οι κεφαλές των τομέων αλλάζουν  πολύ σπάνια. Κάθε 
κόμβος διατηρεί έναν πίνακα γειτονικών κόμβων . Για κάθε γειτονικό κόμβο, ο πίνακας 
“γειτόνων” ενός κόμβου περιέχει το είδος της σύνδεσης (μονόδρομη ή αμφίδρομη) και την 
κατάσταση (state) του γειτονικού κόμβου (κεφαλή τομέα (cluster head) ή μέλος). Μια κεφαλή 
τομέα κρατά τις πληροφορίες για τα μέλη του τομέα της και διατηρεί επίσης έναν πίνακα 
γειτνίασης τομέων που περιέχει τις πληροφορίες για τους γειτονικούς τομείς. Για κάθε τομέα 
γειτονικών κόμβων, ο πίνακας έχει μια είσοδο που περιλαμβάνει την πύλη μέσω της οποίας 
μπορούν να προσεγγιστούν τόσο ο τομέας όσο και η κεφαλή του τομέα. 

   Όταν μια πηγή πρέπει να στείλει δεδομένα στον προορισμό, δρομολογεί κάποια πακέτα 
κατόπιν αιτήσεως για εξεύρεση διαδρομών (αλλά μόνο σε γειτονική κεφαλή τομέα). 
Λαμβάνοντας την αίτηση από μια κεφαλή τομέα ελέγχει για να δει εάν ο προορισμός βρίσκεται 
στον τομέα της. Εάν ναι, στέλνει την αίτηση απευθείας στον προορισμό αλλιώς στέλνει την 
αίτηση σε όλες τις παρακείμενες σε αυτήν κεφαλές τομέων. Η διεύθυνση της κεφαλής του τομέα 
εγγράφεται στο πακέτο και έτσι μια κεφαλή τομέα απορρίπτει ένα τέτοιο πακέτο που έχει ήδη 
δει. Όταν ο προορισμός λαμβάνει το πακέτο , απαντά με τη διαδρομή που είχε καταγραφεί στο 
πακέτο. Εάν η πηγή δεν λάβει μια απάντηση μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
υπαναχωρεί πριν προσπαθήσει να ξαναστείλει το αίτημα. 
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   Στον CBRP, η δρομολόγηση γίνεται χρησιμοποιώντας τη δρομολόγηση πηγής (source 
routing). Χρησιμοποιεί επίσης τη ελάχιστη διαδρομή που απαιτείται για την λήψη ενός πακέτου 
από την πηγή και ο κόμβος προσπαθεί να βρει τον μακρινότερο κόμβο στη διαδρομή που είναι ο 
γειτονικός του κόμβος (αυτό μπορεί να συμβεί και κατά την αλλαγή τοπολογίας) και στέλνει το 
πακέτο σε εκείνο τον κόμβο και έτσι μειώνεται η διαδρομή. Καθόσον γίνεται η μετάδοση του 
πακέτου εάν ένας κόμβος ανιχνεύσει μια “χαλασμένη” σύνδεση τότε στέλνει πίσω στον 
αποστολέα ένα  μήνυμα σφάλματος και χρησιμοποιεί έπειτα τον τοπικό μηχανισμό επισκευής. 
Στον τοπικό μηχανισμό επισκευής, όταν ένας κόμβος βρίσκει ότι το επόμενο hop είναι απρόσιτο, 
τότε ελέγχει να δει εάν το επόμενο hop μπορεί να προσπελασθεί μέσω οποιουδήποτε γειτονικού 
του κόμβου ή εάν το μεθεπόμενο hop μπορεί να προσπελασθεί μέσω οποιουδήποτε άλλου 
γειτονικού κόμβου. Όποια και από τις δύο εργασίες και αν γίνει, το πακέτο πλέον μπορεί να 
σταλεί πάνω από το “επισκευασμένο” μονοπάτι. 

   Το πρωτόκολλο δρομολόγησης CBRP είναι μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου DSR. Η 
βασική διαφορά μεταξύ του DSR και του CBRP είναι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για 
ανακάλυψη διαδρομών. Ο DSR πλημμυρίζει την διαδρομή με query πακέτα σε όλο το δίκτυο. Ο 
CBRP εκμεταλλεύεται τη δομή των τομέων του για να περιορίσει την πλημμύρα των διαδρομών 
από query πακέτα. Στον CBRP, μόνο οι κεφαλές τομέων (cluster heads) και οι αντίστοιχες πύλες 
είναι πλημμυρισμένες με τα query πακέτα μειώνοντας έτσι το εύρος ζώνης συχνοτήτων που 
απαιτείται από το μηχανισμό ανακάλυψης διαδρομών. 

 

 
Μεταφορά μηνύματος αίτησης για εξεύρεση διαδρομής από πηγή S στον προορισμό D 
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Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια αποτελέσματα προσομοίωσης του αλγορίθμου CBRP : 

 

Παράμετροι προσομοίωσης 

 

Channel 
bandwidth 

2mbps Transmission 
range 

250m 

Max_speed 20m/sec Simulated time 600 sec 

 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης μέσω του CBRP

Route request retransmit interval 

(exponential backoff) 

500ms 

Time out for packets without a route 30 sec 

Network interface buffer size 50 

Send buffer size at buffer originator 50 

 

2.2.5 Associativity Based Routing (ABR) [10] 
 

   Το πρωτόκολλο δρομολόγησης ABR καθορίζει ένα νέο metric (μονάδα μέτρησης) για τη 
δρομολόγηση που είναι γνωστή ως βαθμός σταθερότητας ένωσης. Είναι ελεύθερο από βρόγχους 
(loop-free), το αδιέξοδο (deadlock), και τα αντίγραφα πακέτων. Στον ABR, μια διαδρομή 
επιλέγεται βάση της κατάστασης της ένωσης (associativity) των κόμβων. Οι διαδρομές που 
επιλέγονται με αυτό τον τρόπο είναι πιθανό να είναι μακρόβιες. Όλοι οι κόμβοι παράγουν  
περιοδικά αναγνωριστικά σήματα για να δηλώσουν την ύπαρξή τους. Όταν ένας γειτονικός 
κόμβος  λάβει ένα αναγνωριστικό σήμα, ενημερώνει τους πίνακες του. Για κάθε αναγνωριστικό 
σήμα που λαμβάνει αυξάνει το βαθμό συνδετικότητας του όσον αφορά τον κόμβο από τον οποίο 
έλαβε το αναγνωριστικό σήμα. Η σταθερότητα ένωσης σημαίνει τη σταθερότητα σύνδεσης του 
ενός κόμβου όσον αφορά έναν άλλο κόμβο κατά τη διάρκεια του χρόνου και του χώρου. Μια 
υψηλή τιμή βαθμού ένωσης όσον αφορά έναν κόμβο δείχνει χαμηλή κατάσταση της 
κινητικότητας κόμβων, ενώ μια χαμηλή τιμή βαθμού ένωσης δείχνει μια υψηλή κατάσταση της 
κινητικότητας των κόμβων. Θεμελιώδης στόχος του ABR είναι να βρεθούν οι μακροβιότερες 
διαδρομές για τα ειδικά κινητά δίκτυα.  

   Οι τρεις φάσεις του ABR είναι η εύρεση διαδρομών,  η αναδημιουργία διαδρομών (RRC) 
και η διαγραφή διαδρομών. Η φάση εύρεσης διαδρομής είναι ένας κύκλος ερώτησης και 
απάντησης  μετάδοσης ευρυεκπομπής (BQ-REPLY). Ο κόμβος πηγή μεταδίδει ραδιοφωνικά ένα 
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μήνυμα BQ σε αναζήτηση των κόμβων που έχουν μια διαδρομή στον προορισμό. Ένας κόμβος 
δεν διαβιβάζει ένα αίτημα BQ περισσότερο από μία φορά. Στη λήψη ενός μηνύματος BQ, ένας 
ενδιάμεσος κόμβος επισυνάπτει τη διεύθυνσή του και τις τιμές συνδετικότητας του στο πακέτο 
ερώτησης. Ο επόμενος κόμβος σβήνει τις καταχωρήσεις των τιμών συνδετικότητας των προς τα 
πάνω γειτονικών κόμβων του και διατηρεί μόνο την δική του τιμή και τον προς τα πάνω κόμβο 
του. Κάθε πακέτο που φθάνει στον προορισμό περιέχει τις τιμές συνδετικότητας των κόμβων 
κατά μήκος της διαδρομής από την πηγή στον προορισμό. Ο προορισμός μπορεί τώρα να 
επιλέξει την καλύτερη διαδρομή από την εξέταση των τιμών συνδετικότητας κατά μήκος κάθε 
ενός από τα μονοπάτια. Εάν τα πολλαπλά μονοπάτια έχουν τον ίδιο γενικό βαθμό σταθερότητας 
ένωσης, η διαδρομή με τον ελάχιστο αριθμό τμημάτων επιλέγεται. Μόλις επιλεχτεί ένα μονοπάτι, 
ο προορισμός στέλνει ένα πακέτο REPLY πίσω στην πηγή κατά μήκος αυτού του μονοπατιού. Οι 
κόμβοι από τους οποίους περνάει το μονοπάτι με το πακέτο REPLY σημειώνουν τις διαδρομές 
ως έγκυρες. Όλες οι άλλες διαδρομές παραμένουν ανενεργές, αποφεύγοντας κατά συνέπεια την 
πιθανότητα να φθάσουν διπλά πακέτα στον προορισμό [11].  

   Η φάση RRC αποτελείται από τη μερική εύρεση διαδρομών, την εξάλειψη άκυρων 
διαδρομών, τις έγκυρες αναπροσαρμογές διαδρομών, και τη νέα εύρεση διαδρομών, ανάλογα με 
το ποιος κόμβος (οι) κατά μήκος της διαδρομής έχουν μετακινηθεί. Η μετακίνηση κόμβων πηγής 
οδηγεί σε μια νέα διαδικασία BQ-REPLY. Το μήνυμα ανακοίνωσης (RN) διαδρομών 
χρησιμοποιείται για να σβήσει τα μονοπάτια που συνδέονται με τους προς τα κάτω κόμβους. 
Όταν ο προορισμός κινείται, ο προς τα πάνω κόμβος του προορισμού σβήνει τη διαδρομή του. 
Μια διαδικασία ερώτησης (LQ [ χ ]), όπου το χ αναφέρεται στην αρίθμηση τμήματος από τον 
προς τα πάνω κόμβο στον προορισμό, αρχίζει για να καθορίσει εάν ο κόμβος είναι ακόμα 
προσιτός. Εάν ο προορισμός λαμβάνει το πακέτο LQ, επιλέγει την καλύτερη διαδρομή και τα 
Reply’s. Διαφορετικά, ο κόμβος που ξεκίνησε τη διαδικασία τη σταματά και απευθύνεται στον 
επόμενο προς τα πάνω κόμβο. Ένα μήνυμα RN στέλνεται στον επόμενο προς τα πάνω κόμβο για 
να σβήσει την άκυρη διαδρομή και να ενημερώσει αυτόν τον κόμβο ότι πρέπει να καλέσει τη 
διαδικασία LQ [ χ ]. Εάν αυτή η διαδικασία οδηγεί στο να οπισθοδρομήσει περισσότερο από τα 
μισά του δρόμου προς την πηγή, η διαδικασία LQ διακόπτεται και η πηγή αρχίζει μια νέα 
διαδικασία BQ. Όταν μια διαδρομή δεν είναι πλέον αναγκαία, ο κόμβος πηγή αρχίζει μια 
διαδικασία διαγραφής διαδρομής μεταδίδοντας ένα μήνυμα (RD). Όλοι οι κόμβοι κατά μήκος της 
διαδρομής διαγράφουν τη διαδρομή από τους πίνακες δρομολόγησής τους. Το μήνυμα RD 
διαδίδεται από μέσω ευρυεκπομπής, σε αντιδιαστολή με μια κατευθυνόμενη ραδιοφωνική 
μετάδοση, επειδή ο κόμβος πηγή μπορεί να μην είναι ενήμερος για οποιεσδήποτε αλλαγές στις 
διαδρομές που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια RRCs. 
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2.2.6 Signal Stability Routing (SSR) [12] 
 

   Το προσαρμοστικό πρωτόκολλο δρομολόγησης (SSR) είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης 
ζήτησης που επιλέγει τις διαδρομές που βασίζονται στην ισχύ των σημάτων μεταξύ των κόμβων 
και της σταθερότητας της θέσης ενός κόμβου Αυτό το κριτήριο επιλογής διαδρομής έχει ως 
αποτέλεσμα την επιλογή των διαδρομών που έχουν τη "ισχυρότερη" συνδεσιμότητα. Ο SSR 
αποτελείται από δύο συνεταιριστικά πρωτόκολλα: το δυναμικό πρωτόκολλο δρομολόγησης 
(DRP) και το στατικό πρωτόκολλο δρομολόγησης (SRP). 

   Ο DRP διατηρεί τον πίνακα σταθερότητας σημάτων (SST) και τον πίνακα (RT) 
δρομολόγησης. Ο SST καταχωρεί τη δύναμη σημάτων των γειτονικών κόμβων που λαμβάνεται 
από τα περιοδικά αναγνωριστικά σήματα από το στρώμα συνδέσεων κάθε γειτονικού κόμβου. Η 
δύναμη σημάτων είτε καταγράφεται ως ισχυρό είτε ως αδύνατο κανάλι. Όλες οι μεταδόσεις 
παραλαμβάνονται από το DRP και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αφού ενημερώσει  τον πίνακα 
δρομολόγησης, το DRP περνά το πακέτο στο SRP. Το SRP περνά το πακέτο στη στοίβα εάν είναι 
ο προοριζόμενος δέκτης. Εάν όχι, κοιτάζει τον RT. Εάν δεν υπάρχει καμία εγγραφή  για τον 
προορισμό στον RT, αρχίζει μια διαδικασία αναζήτησης για να βρει μια διαδρομή. Τα πακέτα 
αιτήματος διαβιβάζονται στο επόμενο hop μόνο εάν παραλαμβάνονται από κανάλια με ισχυρό 
σήμα και δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία προηγουμένως (για να αποφύγουν το looping). Ο 
προορισμός επιλέγει το πρώτο πακέτο που έφτασε, για να το στείλει πίσω καθώς αυτό το πακέτο 
έφθασε  από το συντομότερο ή/και λιγότερο κορεσμένο μονοπάτι. Το DRP αντιστρέφει την 
επιλεγμένη διαδρομή και στέλνει ένα μήνυμα απάντησης πίσω στον αποστολέα του αιτήματος. 
Το DRP των κόμβων κατά μήκος του μονοπατιού ενημερώνει τα RTs τους αναλόγως. 

    Τα πακέτα αναζήτησης που φθάνουν στον προορισμό έχουν φθάσει απαραιτήτως στο 
μονοπάτι της ισχυρότερης σταθερότητας σημάτων επειδή τα πακέτα που φθάνουν πέρα από ένα 
αδύνατο κανάλι πέφτουν στους ενδιάμεσους κόμβους. Εάν ο χρόνος που έχει θέσει η πηγή έχει 
λήξει πριν λάβει μια απάντηση τότε αλλάζει PREF πεδίο στην επικεφαλίδα για να δείξει ότι τα 
αδύνατα κανάλια είναι αποδεκτά, δεδομένου ότι αυτά μπορούν να είναι οι μόνες συνδέσεις 
διαμέσου των οποίων το πακέτο μπορεί να διαδοθεί. Όταν μια αποτυχία συνδέσεων ανιχνεύεται 
μέσα στο δίκτυο, οι ενδιάμεσοι κόμβοι στέλνουν ένα μήνυμα σφάλματος στην πηγή που δείχνει 
ποιο κανάλι έχει αποτύχει. Η πηγή στέλνει έπειτα ένα μήνυμα διαγραφής για να ειδοποιήσει 
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όλους τους κόμβους της σπασμένης σύνδεσης και αρχίζει μια νέα διαδικασία αναζήτησης 
διαδρομής για να βρει ένα νέο μονοπάτι στον προορισμό. 

 

3           TABLE-DRIVEN VS ON-DEMAND ROUTING 
 

   Συμπερασματικά, η προσέγγιση δρομολόγησης των ad hoc δικτύων που βασίζεται σε table-
driven αλγορίθμους είναι παρόμοια με τη χωρίς σύνδεση προσέγγιση της διαβίβασης των 
πακέτων, χωρίς να μας απασχολεί το πότε ή το πόσο συχνά επιδιώκονται τέτοιες διαδρομές. 
Στηρίζεται πάνω σε έναν κρυμμένο κατά κάποιο τρόπο μηχανισμό αναβάθμισης του πίνακα 
δρομολόγησης που περιλαμβάνει τη σταθερή διάδοση των πληροφοριών που πρέπει να 
δρομολογηθούν. Αυτό δεν αποτελεί, εντούτοις, την περίπτωση για τα πρωτόκολλα 
δρομολόγησης κατά ζήτηση. Όταν ένας κόμβος χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο κατά ζήτηση και 
επιθυμεί μια διαδρομή σε έναν νέο προορισμό, θα πρέπει να περιμένει έως ότου μπορεί να 
ανακαλυφθεί μια τέτοια διαδρομή. Από την άλλη πλευρά, επειδή οι πληροφορίες που 
δρομολογούνται διαδίδονται συνεχώς και διατηρούνται στα πρωτόκολλα δρομολόγησης table-
driven, μια διαδρομή σε κάθε άλλο κόμβο στο adhoc δίκτυο είναι πάντα διαθέσιμη, ανεξάρτητα 
από το εάν χρειάζεται ή όχι. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα, αν και είναι χρήσιμο για την 
κυκλοφορία των datagrams, υφίσταται μεγάλη κατανάλωση ισχύος. Δεδομένου ότι και το εύρος 
ζώνης συχνοτήτων και η ισχύς είναι λιγοστά στοιχεία στους ασύρματους υπολογιστές, αυτό 
αποτελεί έναν σοβαρό περιορισμό.  

   Μια άλλη εκτίμηση είναι εάν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα επίπεδο ή ένα ιεραρχικό 
σχέδιο διευθυνσιοδότησης. Όλα τα πρωτόκολλα που συζητήθηκαν παραπάνω, εκτός από τον 
CGSR, χρησιμοποιούν επίπεδο σχέδιο διευθυνσιοδότησης. Ενώ στην διευθυνσιοδότηση οι 
αλγόριθμοι μπορεί να είναι λιγότερο περίπλοκοι και ευκολότεροι να χρησιμοποιηθούν, παρόλα 
αυτά υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την εξέλιξη τους. 

 
4           FLOODING ROUTING PROTOCOLS 
 

   Μια άλλη κατηγορία πρωτοκόλλων δρομολόγησης είναι τα flooding routing protocols όπου 
ένα πακέτο μεταδίδεται σε όλους τους προορισμούς, με την προσδοκία ότι τουλάχιστον ένα 
αντίγραφο του πακέτου θα φθάσει στον προορισμό. Η εξέταση των πρωτοκόλλων αυτών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει την επιβάρυνση (overhead) της πλημμύρας πακέτων 
(flooding).  

   Σε έναν τοπικό αλγόριθμο δρομολόγησης, κάθε κόμβος διαβιβάζει τις αποφάσεις οι οποίες 
βασίζονται απλώς στη θέση του, στην θέση των γειτονικών του κόμβων και στη θέση του 
προορισμού του. Στις προσεγγίσεις εκείνες οι οποίες βασίζονται στην κατεύθυνση (direction-
based), όταν θέλει ο κόμβος α να στείλει ή να διαβιβάσει ένα μήνυμα m στον κόμβο προορισμού 
δ, διαβιβάζει το m στον γειτονικό του κόμβο c που είναι και ο πιο κοντινός στον κόμβο 
προορισμού δ,  σε σχέση με τους υπόλοιπους γειτονικούς κόμβους του α. Η ίδια διαδικασία 
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου ο δ, εάν κάτι τέτοιο είναι δυνατό, τελικά προσπελασθεί. Οι 
αλγόριθμοι GEDIR, MFR, και DIR χρησιμοποιούνται όταν εισάγεται ένα κοινό κριτήριο 
αποτυχίας: όταν δηλαδή ο αλγόριθμος σταματά εάν η καλύτερη επιλογή για την επιλογή του 
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κόμβου, είναι ο κόμβος από τον οποίο προήλθε το μήνυμα. Κατόπιν αυτών προτείνονται οι 2-hop 
GEDIR, DIR, και MFR μέθοδοι κατά τις οποίες ο κόμβος α επιλέγει τον καλύτερο υποψήφιο 
κόμβο c των 1-hop και 2-hop γειτονικών του κόμβων σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο και 
διαβιβάζει το μήνυμα στον καλύτερο 1-hop γειτονικό κόμβο που βρίσκεται ανάμεσα στους 
κοινούς γείτονες του α και του c. Επίσης ο f-GEDIR και ο f-MFR καθώς και οι υβριδικές single 
path/flooding μέθοδοι GEDIR και MFR αποτελούν τους πρώτους localized αλγορίθμους που 
μπορούν να εγγυηθούν την παράδοση μηνυμάτων σε ένα ελεύθερο από συγκρούσεις περιβάλλον. 
Τέλος οι μέθοδοι δρομολόγησης που βασίζονται στα πρωτόκολλα GEDIR και MFR δεν 
εξαρτώνται αποκλειστικά από διαδικασίες που περιλαμβάνουν βρόγχους. Ουσιαστικά λοιπόν 
είναι loop-free. Αρκετά πειράματα προσομοίωσης που πραγματοποιήθηκαν με τυχαίες στατικές 
γραφικές παραστάσεις, έδειξαν ότι ο GEDIR και ο MFR έχουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας, τα 
οποία είναι χαμηλά για τα χαμηλού βαθμού γραφήματα και υψηλά για τα υψηλού βαθμού. Όταν 
είναι επιτυχημένα, οι αριθμήσεις των hop τους είναι κοντά στην απόδοση του αλγορίθμου με το 
συντομότερο μονοπάτι. Οι υβριδικές μέθοδοι GEDIR και MFR έχουν τα χαμηλό (overhead) 
επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται επίσης από τα πειράματα με την μετακίνηση 
των κόμβων και του MAC layer. 

 

 
     

              Μονοπάτια που επιλέγονται από τους αλγορίθμους GEDIR και DIR 

 

 

 
 

Επιλογή και διαφορετικών κόμβων από τον GEDIR και τον MFR 
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4.1       GEDIR (Geographic distance routing ) [13] 
 

   Το πρωτόκολλο GEDIR, είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης location aware (δηλαδή 
ενημερωτικό όσων αφορά την τοποθεσία για την μεταγωγή ενός πακέτου από την πηγή στον 
προορισμό του) , το οποίο εργάζεται με έναν χωρίς-σύνδεση (connectionless) τρόπο προκειμένου 
να στείλει τα πακέτα δεδομένων άμεσα χωρίς να εγκαταστήσει μονοπάτια. Οι ερευνητές έχουν 
προτείνει διάφορους τρόπους για τη χρησιμοποίηση αυτού του πρωτοκόλλου για να σταλούν 
πακέτα δεδομένων. Κατά μια προσέγγιση, ο παραλήπτης, δηλαδή ο επόμενος host, επιλέγεται 
από το γεγονός ότι δημιουργείται η μικρότερη γωνία μεταξύ της πηγής του επόμενου host και του 
προορισμού. Εντούτοις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόγχο που δεν φθάνει ποτέ 
στον προορισμό. 

   Κατά την δεύτερη προσέγγιση, η πηγή επιλέγει πάντα ως επόμενο δέκτη (host) εκείνον που 
βρίσκεται πιο κοντά στον προορισμό. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο επόμενος host 
μπορεί να είναι μακρύτερα από τον προορισμό από ότι η πηγή, δημιουργώντας μια σχέση 
παρόμοια με μια λοξοδρόμηση. Αυτό το σενάριο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο 
βρόγχο. Βασισμένες λοιπόν πάνω σε αυτές τις προσεγγίσεις, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που 
μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, όπως το f-GEDIR (στο οποίο 
"το f" σημαίνει flooding) και το c-GEDIR (στο οποίο το c σημαίνει την ταυτόχρονη αποστολή 
από την πηγή σε c hosts, καθένας από τους οποίους θα προσπαθήσει να βρει ένα μονοπάτι 
βασισμένο πάνω στον GEDIR.  

   Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας που συγκρίνει εκείνα τα πρωτόκολλα δρομολόγησης 
τα οποία είναι location aware και μερικά από αυτά είναι το GEDIR, το DSR, ZRP, GRID, LAR 
και άλλα. 
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5         ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

5.1        Zone Routing Protocol (ZRP)   [14] 
 

   Γενικώς, τα υπάρχοντα πρωτόκολλα δρομολόγησης μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως 
proactive (table driven) είτε ως reactive (on demand). Τα proactive πρωτόκολλα προσπαθούν 
συνεχώς να αξιολογήσουν τις διαδρομές μέσα στο δίκτυο, έτσι ώστε όταν χρειάζεται να 
διαβιβαστεί ένα πακέτο, η διαδρομή να είναι ήδη γνωστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. 
Η οικογένεια των Distance-Vector πρωτοκόλλων είναι ένα παράδειγμα proactive πρωτοκόλλων. 
Τα reactive πρωτόκολλα, καλούν μια διαδικασία προσδιορισμού διαδρομών μόνο κατά ζήτηση 
(on demand). Κατά συνέπεια, όταν απαιτείται μια διαδρομή, κάποια καθολική διαδικασία 
αναζήτησης υιοθετείται. Η οικογένεια των κλασσικών flooding αλγορίθμων ανήκει στην ομάδα 
των reactive. Ένα παράδειγμα reactive πρωτοκόλλου είναι ο TORA. 

  Αυτό που πλέον απαιτείται είναι ένα πρωτόκολλο που να πραγματοποιεί τη διαδικασία 
εύρεσης διαδρομής κατά ζήτηση, αλλά με περιορισμένο κόστος αναζήτησης. Ένα τέτοιο 
πρωτόκολλο, είναι το "πρωτόκολλο δρομολόγησης ζώνης (ZRP)," και είναι ένα παράδειγμα ενός 
υβριδικού reactive/proactive πρωτοκόλλου δρομολόγησης. Το ZRP, από την μια πλευρά, 
περιορίζει το πεδίο της proactive διαδικασίας μόνο όμως “στην τοπική γειτονιά” του κόμβου, και 
από την άλλη πλευρά, η αναζήτηση στο δίκτυο γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο από κάποιους 
επιλεγμένους κόμβους στο δίκτυο, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ερωτώνται για την βέλτιστη 
διαδρομή, και όχι με όλους τους κόμβους του δικτύου.  

 

5.1.1 Η έννοια της ζώνης δρομολόγησης, της ακτίνας ζώνης, και του  
Bordercasting  [15] 

 

  Η ζώνη δρομολόγησης καθορίζεται για κάθε κόμβο και περιλαμβάνει τους κόμβους των 
οποίων η ελάχιστη απόσταση σε hops από τον κόμβο που “θα ερωτηθεί” είναι σε κάποιο 
προκαθορισμένο αριθμό, ο οποίος αναφέρεται ως ακτίνα ζώνης. Ένα παράδειγμα μιας ζώνης 
δρομολόγησης (για τον κόμβο Α) της ακτίνας 2 εμφανίζεται παρακάτω. 
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      +-----------------------------------------+ 

          |                       +---+             | 

          |            +---+      | F |             | 

   +---+  |  +---+ ----| C |------+---+-----+---+   | 

   | G |-----| D |     +---+                | E |   |  Zone of 
node A 

   +---+  |  +---+       |        +---+-----+---+   |  of 
radius=2 

          |            +---+------| B |             |  

          |            | A |      +---+             | 

          |            +---+                        | 

 

   

 Ας σημειωθεί ότι σε αυτό το παράδειγμα οι κόμβοι από τον Β μέχρι τον Ε είναι μέσα στην 
ζώνη δρομολόγησης του Α. Ο κόμβος G είναι έξω από την ζώνη δρομολόγησης του Α. Επίσης να 
σημειωθεί ότι ο Ε μπορεί να προσεγγιστεί μέσω δυο μονοπατιών από τον Α, ένα με μήκος 2 hops 
και ένα με μήκος 3 hops. Δεδομένου ότι το ελάχιστο είναι λιγότερο ή ίσο με 2, ο Ε είναι μέσα 
στην ζώνη δρομολόγησης του Α. 

 Οι περιφερειακοί κόμβοι είναι κόμβοι των οποίων η ελάχιστη απόσταση από τον κόμβο που 
“ερωτάται” είναι ακριβώς ίση με την ακτίνα ζώνης. Κατά συνέπεια, στο παραπάνω παράδειγμα 
οι κόμβοι D, F, και E είναι περιφερειακοί κόμβοι του Α.  

 Εάν ο προορισμός είναι έξω από την ακτίνα ζώνης, τότε η πηγή θα καλέσει τον μηχανισμό 
αναζήτησης κατά ζήτηση που καλείται Bordercasting. Το Bordercasting παρέχει έναν αποδοτικό 
τρόπο για την αναζήτηση ενός προορισμού χρησιμοποιώντας πίνακες δρομολόγησης των 
ενδιάμεσων κόμβων. Το Bordercasting είναι μια διαδικασία αποστολής ενός IP datagram από 
έναν κόμβο σε όλους τους περιφερειακούς του κόμβους. Κάθε κόμβος υποτίθεται ότι έχει μια 
μοναδική διεύθυνση IP (ή ένα σύνολο μοναδικών IP διευθύνσεων στην περίπτωση των 
πολλαπλάσιων διεπαφών (interfaces)),αφού το ZRP μπορεί να υποστηρίξει την αρχιτεκτονική της 
IP διευθυνσιοδότησης. Το Bordercasting μπορεί να εφαρμοστεί είτε μέσω της κανονικής IP 
μετάδοσης (unicast) είτε μέσω της IP πολλαπλής μετάδοσης (multicast) μέσω του πρωτοκόλλου 
δρομολόγησης DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). Φυσικά, η multicast 
προσέγγιση προτιμάται για να μειώσει το ποσό κυκλοφορίας πάνω από αέρα. 
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6            QOS  (QUALITY OF SERVICES)  
 

Η αυξημένη ανάγκη για ποιότητα  στην υπηρεσία (QoS) στις αναπτυσσόμενες εφαρμογές είχε 
ως αποτέλεσμα την ανάγκη να υποστηριχθούν παρόμοιες υπηρεσίες και στα adhoc mobile 
δίκτυα. Οι περιορισμοί σε πόρους συνετέλεσαν στην ανάγκη για παροχή ποιότητας στις 
υπηρεσίες αυτών των δικτύων. Παρόλα αυτά, τα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων κάνουν την 
υποστήριξη της QoS μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Η υποστήριξη του QoS στα adhoc 
mobile δίκτυα περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, δικτύου, 
πρόσβασης στο μέσο, καθώς και το φυσικό επίπεδο των δομημένων δικτύων. 

 

 

6.1       QoS Metrics (Μονάδες Μέτρησης) [16] 
 

Το QoS ορίζεται σαν ένα σύνολο από απαιτήσεις υπηρεσίας το οποίο πρέπει να συναντάται σε 
κάθε δίκτυο κατά τη μετάδοση πακέτων από την πηγή στον προορισμό. Οι ανάγκες του δικτύου 
υπόκεινται στις απαιτήσεις σε υπηρεσία οι οποίες καθορίζονται από τις εφαρμογές των τελικών 
χρηστών. Το δίκτυο αναμένεται να εγγυάται ένα σύνολο από μετρήσιμα προκαθορισμένα 
χαρακτηριστικά υπηρεσίας στους χρήστες στα πλαίσια της από άκρη σε άκρη (end-to-end) 
απόδοσης, όπως η καθυστέρηση, το εύρος ζώνης, η πιθανότητα απώλειας πακέτων, η 
διακύμανση καθυστέρησης (jitter) κλπ. Η κατανάλωση ενέργειας και η περιοχή κάλυψης 
υπηρεσιών είναι δύο ακόμα χαρακτηριστικά του QoS τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα στα adhoc 
mobile δίκτυα. 

Οι μονάδες μέτρησης της QoS μπορεί να εξαρτώνται από την τιμή ενός μόνο τμήματος της 
διαδρομής ή μπορεί να είναι προσθετικές. Το εύρος ζώνης, για παράδειγμα, ανήκει στην πρώτη 
κατηγορία με την έννοια ότι το από άκρη σε άκρη εύρος ζώνης είναι το ελάχιστο από όλες τις 
συνδέσεις στη διαδρομή. Η καθυστέρηση και η διακύμανση καθυστέρησης είναι προσθετικές. Η 
από άκρη σε άκρη καθυστέρηση είναι η συσσώρευση όλων των καθυστερήσεων των συνδέσεων 
της διαδρομής. 

Τα κινητά ασύρματα δίκτυα πολλαπλών τμημάτων διαφέρουν από τα παραδοσιακά 
ενσύρματων δομών. Οι διαφορές παρουσιάζουν μοναδικά θέματα και δυσκολίες όσον αφορά την 
υποστήριξη της QoS στα  adhoc mobile δίκτυα  τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Μη προβλέψιμες ιδιότητες συνδέσεων: Τα ασύρματα μέσα είναι απρόβλεπτα. Στα 
ασύρματα δίκτυα η σύγκρουση των πακέτων είναι πραγματική – εσωτερική. Η μετάδοση του 
σήματος αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως η εξασθένισή του, παρεμβολές, και ακύρωση πολλαπλών 
διαδρομών. Όλες αυτές οι ιδιότητες κάνουν τις μονάδες, όπως το εύρος ζώνης και την 
καθυστέρηση μιας ασύρματης σύνδεσης, απροσδιόριστες. 

• Το πρόβλημα του κρυφού τερματικού: Η αναμετάδοση πακέτων με την τεχνική των 
πολλαπλών τμημάτων παρουσιάζει το πρόβλημα του κρυφού τερματικού. Το πρόβλημα αυτό 
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εμφανίζεται όταν σήματα από δύο κόμβους, οι οποίοι βρίσκονται έξω από την μεταξύ τους 
εμβέλεια μετάδοσης, συγκρούονται με ένα κοινό αποδέκτη. 

• Η κινητικότητα των κόμβων: Η κινητικότητα των κόμβων δημιουργεί μία τοπολογία 
δυναμικού δικτύου. Οι συνδέσεις θα σχηματιστούν δυναμικά όταν δύο κόμβοι εισέρχονται στην 
μεταξύ τους περιοχή μετάδοσης και καταστρέφονται όταν αποχωρούν από αυτήν. 

• Η διατήρηση της διαδρομής: Η δυναμική φύση της τοπολογίας των δικτύων και η 
μεταβαλλόμενη συμπεριφορά του μέσου επικοινωνίας κάνουν πολύ δύσκολη την ακριβή 
διατήρηση της πληροφορίας για την κατάσταση του δικτύου. Έτσι οι αλγόριθμοι δρομολόγησης 
στα adhoc δίκτυα πρέπει να λειτουργούν με ακριβή πληροφόρηση. Επιπλέον στα adhoc δικτυακά 
περιβάλλοντα οι κόμβοι μπορούν να συμμετέχουν ή να εγκαταλείπουν οποτεδήποτε. Τα 
εγκαθιδρυμένα μονοπάτια δρομολόγησης μπορεί να κοπούν ακόμα και κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς δεδομένων. Έτσι αυξάνεται η ανάγκη για διατήρηση και ανακατασκευή των 
διαδρομών δρομολόγησης με στόχο την ελάχιστη καθυστέρηση. Η δρομολόγηση με βάση το 
QoS θα απαιτούσε διατήρηση των πόρων στους ενδιάμεσους κόμβους. Παρόλα αυτά, με τις 
αλλαγές στην τοπολογία οι ενδιάμεσοι κόμβοι επίσης αλλάζουν και νέα μονοπάτια 
δημιουργούνται. Έτσι η εξασφάλιση της διατήρησης με τις αλλαγές στα μονοπάτια 
δρομολόγησης γίνεται πολύ δύσκολη. 

• Περιορισμένη ζωή μπαταρίας: Οι κινητές συσκευές γενικά εξαρτώνται από περιορισμένα 
αποθέματα μπαταρίας. Η ανεύρεση πόρων για την παροχή της QoS πρέπει να λάβει υπόψη την 
απομείνουσα  ενέργεια της μπαταρίας και την αναλογία της κατανάλωσης της μπαταρίας σχετικά 
με τη χρήση των πόρων. Έτσι όλες οι τεχνικές παροχής QoS πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
ενέργεια και να είναι διαθέσιμες όσον αφορά την τελευταία. 

• Ασφάλεια: Η ασφάλεια πρέπει να θεωρηθεί ως ένα χαρακτηριστικό της QoS. Χωρίς την 
κατάλληλη ασφάλεια, μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και χρήσεις μπορεί να παραβιάσουν τις 
διαπραγματεύσεις του QoS. Η φύση των μεταδόσεων στα ασύρματα δίκτυα ενδεχομένως οδηγεί 
σε πιο ασφαλείς εκθέσεις. Το φυσικό μέσο επικοινωνίας είναι από τη φύση του μη ασφαλές. Έτσι 
για τα adhoc δίκτυα πρέπει να σχεδιάζονται αλγόριθμοι που λαμβάνουν υπόψη τους την 
ασφάλεια. 

 

6.2          Συμβιβαστικές αρχές 
 

Η δυναμική φύση των adhoc mobile δικτύων αποδίδεται σε πολλές πηγές, διάφορα 
χαρακτηριστικά συνδέσεων, κινήσεις κόμβων, μεταβαλλόμενη τοπολογία και διάφορες 
απαιτήσεις εφαρμογών. Η παροχή του QoS σε ένα τέτοιο δυναμικό περιβάλλον είναι πολύ 
δύσκολη. Δύο συμβιβαστικές αρχές για την παροχή QoS σε αυτά τα δίκτυα  είναι : η χαλαρή QoS 
και η QoS με προσαρμογές. 

Εξαιτίας των ειδικών ιδιοτήτων των κινητών ασύρματων δικτύων μερικοί ερευνητές έχουν 
προτείνει την χαλαρή QoS. Χαλαρή QoS σημαίνει ότι μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης 
μπορεί να υπάρχουν μεταβατικά διαστήματα χρόνου στα οποία δεν ακολουθούνται αυστηρά οι 
προδιαγραφές της QoS. Παρόλα αυτά, μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε το επίπεδο απόδοσης 
της QoS διαιρώντας το συνολικό χρόνο διαταραχής με το συνολικό χρόνο σύνδεσης. Ο λόγος 
αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. 
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Σε μία καθορισμένου επιπέδου QoS προσέγγιση, η κράτηση των πόρων παριστάνεται από ένα 
χώρο ν-διαστάσεων με συντεταγμένες να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Σε μία 
δυναμική QoS προσέγγιση, μπορούμε να επιτρέψουμε σε μία κράτηση πόρων να καθορίσει ένα 
εύρος τιμών, παρά μια μόνο συγκεκριμένη τιμή. Με αυτή την προσέγγιση, καθώς αλλάζουν οι 
διαθέσιμοι πόροι, το δίκτυο μπορεί να αναπροσαρμόσει τις κρατήσεις μέσα στο παραπάνω εύρος. 
Με παρόμοιο τρόπο, είναι επιθυμητό για τις εφαρμογές να μπορούν να προσαρμοστούν  σ’αυτού 
του είδους τις επαναδεσμεύσεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι το video πραγματικού χρόνου το 
οποίο απαιτεί μία επιβεβαίωση μέγιστου εύρους ζώνης και επιτρέπει ανώτερα επίπεδα QoS όταν 
είναι διαθέσιμοι επιπλέον πόροι.  

Η QoS προσαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα. Το φυσικό επίπεδο πρέπει να 
φροντίσει για τις αλλαγές στην ποιότητα μετάδοσης, για παράδειγμα αυξάνοντας ή μειώνοντας 
προσαρμοστικά την ισχύ μετάδοσης. Το επίπεδο σύνδεσης πρέπει να αντιδρά στις αλλαγές στην 
αναλογία των σφαλμάτων σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής της χρήσης 
αυτόματης αίτησης-απάντησης (ARQ).  

Μία πιο εξεζητημένη τεχνική περιλαμβάνει ένα μηχανισμό προσαρμοστικής διόρθωσης λαθών 
ο οποίος θα αυξήσει ή θα μειώσει την ποσότητα των μηνυμάτων που στέλνονται για τη διόρθωση 
των λαθών σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην ποιότητα μετάδοσης. Έτσι η κύρια επίδραση που 
παρατηρείται στο επίπεδο δικτύου είναι η αλλαγή σε ένα αποτελεσματικό εύρος ζώνης και η 
καθυστέρηση. 

 

6.3          Αλγόριθμοι Δρομολόγησης και QoS 
 

Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα δεν παρέχουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την πλήρη υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν υποστήριξη QoS. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των αλγόριθμων προσπαθεί να ανακαλύψει το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ της 
πηγής και του προορισμού. Ο μόνος αλγόριθμος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 
QoS είναι ο AODV με τις επεκτάσεις του οι οποίες αναφέρονται στην υποστήριξη υπηρεσιών με 
απαίτηση σε QoS. Επιπλέον παρουσιάσαμε και δύο αλγόριθμους τον ABR και τον SSR οι οποίοι 
στη διαδικασία εύρεσης της καλύτερης διαδρομής λαμβάνουν υπόψη τους τη δύναμη του 
σήματος και τη σταθερότητα της θέσης των κόμβων. 

   Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζουμε ένα adhoc mobile δίκτυο στο οποίο οι αριθμοί σε κάθε 
τμήμα αναπαριστούν το διαθέσιμο εύρος ζώνης μεταξύ δύο κόμβων. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε 
μια διαδρομή από τον κόμβο Α στον κόμβο G για μια εφαρμογή η οποία απαιτεί ελάχιστο εύρος 
ζώνης 4. Ένας αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει μια διαδρομή βάση τον αριθμό των κόμβων 
(συντομότερη διαδρομή) θα επέλεγε τη διαδρομή A-B-H-G. Ένας αλγόριθμος όμως ο οποίος θα 
αναζητούσε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης το εύρος ζώνης θα επέλεγε τη 
διαδρομή Α-B-C-D-E-F-G.    
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Ο πρωταρχικός στόχος ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης το οποίο υποστηρίζει QoS είναι να 
προσδιορίσει μια διαδρομή από μια πηγή σε ένα προορισμό η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
ενός επιθυμητού επιπέδου QoS. Μια τέτοια διαδρομή καθορίζεται βάση κάποιων περιορισμών 
όπως είναι ο μικρότερος χρόνος αναζήτησης, η απόσταση, και οι συνθήκες της κυκλοφορίας στο 
δίκτυο. Μέχρι τώρα έχουν προταθεί ελάχιστα πρωτόκολλα δρομολόγησης με υποστήριξη QoS 
για adhoc δίκτυα. Τα δύο πιο γνωστά θα παρουσιαστούν στις επόμενες ενότητες.  

     

6.4        CEDAR  [17] 
 

   O CEDAR (Core Extraction Distributed Ad hoc Routing algorithm) είναι ένας αλγόριθμος 
που παρέχει ποιότητα υπηρεσιών (quality of services) για μικρού και μεσαίου μεγέθους ad hoc 
δίκτυα τα οποία βασίζονται σε δεκάδες ή και εκατοντάδες κόμβους. Ο αλγόριθμος αυτός 
εγκαθιστά τον πυρήνα του δικτύου και έπειτα επαυξητικά διαδίδει τις καταστάσεις (states) των 
συνδέσεων με υψηλό εύρος ζώνης συχνοτήτων στους κόμβους του πυρήνα. Ο υπολογισμός της 
διαδρομής εκτελείται από τους κόμβους του πυρήνα χρησιμοποιώντας μόνο την τοπική 
κατάσταση και διεξάγεται κατόπιν ζήτησης (on-demand). Ο CEDAR έχει τρία βασικά 
συστατικά: α) Εξαγωγή πυρήνα (Core Extraction). Ένα σύνολο από κόμβους επιλέγεται για να 
μορφοποιήσει τον πυρήνα ο οποίος διατηρεί την τοπολογία των κόμβων στον δικό του χώρο και 
επίσης εκτελεί υπολογισμούς διαδρομών. Οι κόμβοι του πυρήνα επιλέγονται από ένα ελάχιστο 
υποσύνολο του δικτύου όπου ο κάθε κόμβος που δεν βρίσκεται στο υποσύνολο αυτό είναι 
προσκείμενος (δηλαδή βρίσκεται κοντά) τουλάχιστο σε έναν κόμβο που είναι μέσα στο 
υποσύνολο του adhoc δικτύου. β) Διάδοση της κατάστασης σύνδεσης (Link State 
Propagation). Η δρομολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών (Quality Of Services) στον CEDAR 
επιτυγχάνεται με την διάδοση των πληροφοριών των σταθερών συνδέσεων που διαθέτουν 
άφθονο εύρος ζώνης συχνοτήτων (bandwidth) σε όλους τους κόμβους του πυρήνα. Η βασική 
ιδέα είναι ότι οι πληροφορίες για σταθερές με υψηλό bandwidth συνδέσεις, μπορούν να γίνουν 
γνωστές σε απομακρυσμένους κόμβους του δικτύου, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τις 
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δυναμικές συνδέσεις ή για εκείνες που έχουν χαμηλό bandwidth παραμένουν τοπικά. γ) 
Υπολογισμός της διαδρομής (Route Computation). Ο υπολογισμός διαδρομής αρχικά 
εγκαθιστά ένα μονοπάτι πυρήνα από την περιοχή αναχώρησης προς την περιοχή του προορισμού. 
Χρησιμοποιώντας κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται από το μονοπάτι πυρήνα, ο 
CEDAR επαναλαμβανόμενα προσπαθεί να βρει μια διαδρομή από την περιοχή αναχώρησης προς 
την περιοχή του πιο, κατά το δυνατό, απομακρυσμένου κόμβου στο μονοπάτι πυρήνα που 
ικανοποιεί το απαιτούμενο bandwidth. Έπειτα ο κόμβος αυτός γίνεται η αφετηρία της επόμενης 
επανάληψης. 

   Με τον αλγόριθμο CEDAR, ο πυρήνας παρέχει μια αποτελεσματική δομή για την εκτέλεση 
της δρομολόγησης, ενώ ο μηχανισμός διάδοσης της κατάστασης παρέχει διαθεσιμότητα στις 
link-state πληροφορίες προς τους κόμβους χωρίς μεγάλη επιβάρυνση (overhead).  

 

6.5        Routing by Ticket-Based Probing  [18] 
 

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης Ticket-Based probing είναι ένας κατανεμημένος αλγόριθμος 
εύρεσης πολλαπλών διαδρομών. Αρχικά στέλνονται κάποια μηνύματα δρομολόγησης τα οποία 
ονομάζονται ανιχνευτές (probes), από τον κόμβο πηγή προς τον κόμβο προορισμού. Οι 
ανιχνευτές αυτοί προσπαθούν να ανακαλύψουν χαμηλού κόστους μονοπάτια τα οποία να 
ικανοποιούν την απαίτηση για μια συγκεκριμένη καθυστέρηση. Ο κόμβος πηγή εκδίδει ένα 
συγκεκριμένο αριθμό από δελτία ανάλογα με τους πόρους του δικτύου. Ο κάθε ανιχνευτής 
απαιτείται να μεταφέρει τουλάχιστον ένα δελτίο. Επομένως, ο μέγιστος αριθμός ανιχνευτών 
εξαρτάται από το συνολικό αριθμό δελτίων. Από τη στιγμή που κάθε ανιχνευτής αναζητεί ένα 
μονοπάτι, ο μέγιστος αριθμός μονοπατιών εξαρτάται από τον αριθμό των δελτίων. 

Όταν ένας ανιχνευτής φτάσει σε ένα κόμβο, μπορεί να διασπαστεί σε περισσότερους 
ανιχνευτές, στους οποίους θα μοιραστούν τα δελτία που μετέφερε ο αρχικός ανιχνευτής. Οι νέοι 
ανιχνευτές θα προωθηθούν σε διαφορετικά μονοπάτια. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την 
πληροφορία για την κατάσταση του δικτύου που έχει ο κάθε ενδιάμεσος κόμβος προκειμένου να 
οδηγήσει κάθε ανιχνευτή στην καλύτερη διαδρομή προς τον προορισμό, έτσι ώστε η πιθανότητα 
να βρεθεί ένα εφικτό μονοπάτι χαμηλού κόστους να μεγιστοποιηθεί. Όταν ένας ή περισσότεροι 
ανιχνευτές φτάσουν στον κόμβο προορισμού τότε η διαδρομή είναι γνωστή, όπως και οι 
πληροφορίες για την καθυστέρηση και για το εύρος ζώνης. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων κατά μήκος του μονοπατιού που θα 
ικανοποιούν το ζητούμενο επίπεδο QoS.  

 

 

Ο αλγόριθμος Ticket-Based probing έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 

• Η επιβάρυνση που δημιουργείται στο δίκτυο λόγω της δρομολόγησης ελέγχεται από τον  

      αριθμό των δελτίων που δημιουργούνται. 

• Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να λειτουργεί με ασαφείς πληροφορίες. Ο βαθμός ασάφειας  

       είναι αυτός που καθορίζει και το πλήθος των δελτίων που θα δημιουργηθούν. 
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• Η διαδικασία δρομολόγησης λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τις απαιτήσεις σε QoS αλλά και  

      τη βέλτιστη διαδρομή όσον αφορά το μικρότερο κόστος. 

 

7   ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

7.1 Παρουσίαση των πιο σημαντικών προσομοιωτών δικτύων 
 
   Η εξάρτηση των μηχανικών σχεδίασης  δικτύων από τα λογισμικά προσομοίωσης, αυξάνεται 
ραγδαία. Προκειμένου να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πολύπλοκες δικτυακές δομές με 
ετερογενείς τεχνολογίες υλοποιούν ένα μεγάλο μέρος της σχεδίασης και πιστοποίησης σε 
περιβάλλον προσομοιωτή. Παρόμοια είναι και η εξάρτηση που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στο 
χώρο των δικτυακών τεχνολογιών όταν ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν την απόδοση νέων 
πρωτοκόλλων.  
 
   Παρά την εξάπλωση της προσομοίωσης στη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων, ελάχιστες 
είναι οι μέθοδοι που πιστοποιούν τις μεθόδους προσομοίωσης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
εφόσον δεν υπάρχει μια κοινή μέθοδος αξιολόγησης των προσομοιώσεων, η αξιοπιστία των 
μετρήσεων και των συμπερασμάτων είναι υπό διαρκή αμφισβήτηση. Τον Μάιο του 1999 ο 
DARPA έκανε μια προσπάθεια να θέσει την κοινή βάση για την εφαρμογή κάποιων πρακτικών 
αξιολόγησης των διαφόρων προσομοιωτών.  
 
   Οι πιο σημαντικοί προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι : 
 

 SSFNET 
 

 OPNET 
 

 NS-2 
 

 GLOMOSIM 
 
   Ο SSFNET αφορά ενσύρματα δίκτυα που σε αυτήν την περίπτωση δεν μας αφορά.  
 
   Ο OPNET είναι ένα εμπορικό λογισμικό πακέτο με ισχυρή υποστήριξη προς τους πελάτες, ενώ 
οι υπόλοιποι στοχεύουν από τη φύση τους στη σχεδίαση νέων πρωτοκόλλων και στην έρευνα 
αφού προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο NS-2 δίνει έμφαση στην υποστήριξη ευρέως 
φάσματος ενσύρματων και ασύρματων δικτύων αλλά έχει επικρατήσει η άποψη ότι δεν 
ενδείκνυται για δίκτυα μεγάλων διαστάσεων. Ο προσομοιωτής GLOMOSIM βασίζεται στη 
γλώσσα προγραμματισμού PARSEC και παρέχει τη δυνατότητα για παράλληλη προσομοίωση 
εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στα ασύρματα δίκτυα.  
 
   Παρακάτω γίνεται μια αναφορά στα χαρακτηριστικά των προσομοιωτών αυτών. 
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7.2 OPNET 

    
Θέση ιστοχώρου : http://www.opnet.com   
 
 
   Πρόκειται για ένα εμπορικό πακέτο προσομοίωσης δικτύων και συνακόλουθα είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αφοράς. Απευθύνεται σε providers, κατασκευαστές και 
κυβερνητικά δίκτυα και ο αντικειμενικός σκοπός είναι να βοηθήσει στη σχεδίαση, στην 
πιστοποίηση και στη διαχείριση των δικτύων. Είναι ένα λογισμικό που προσπαθεί να μειώσει στο 
μισό το χρόνο εύρεσης κάποιου σφάλματος στη σχεδίαση ενός δικτύου. 
 
   Χρησιμοποιεί ανεξάρτητα μοντέλα για κάθε επίπεδο (layer) και καλύπτει ένα ικανοποιητικό 
εύρος πρωτοκόλλων στα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. 
 
   Ξεχωρίζει από τους ακαδημαϊκούς προσομοιωτές καθώς είναι περισσότερο προσαρμοσμένος 
στο εμπορικό κομμάτι της αγοράς και έτσι παρέχει modules για την προσομοίωση εμπορικού 
δικτυακού εξοπλισμού και συσκευών των πιο γνωστών εταιριών του χώρου (Cisco, 3com, 
Lucent), καθώς επίσης και modules για κάθε είδους κίνηση στο επίπεδο εφαρμογών. 
 
   Για τον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης παρέχει λογισμικό ανάπτυξης νέων μοντέλων 
(OPNET Modeler). Όσον αφορά τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας υπάρχει μια 
ξεχωριστή βιβλιοθήκη με μοντέλα που βασίζονται σε RFCs κυρίως στον χώρο του IP 
Multicasting. Γενικότερα όμως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει σε ακαδημαϊκές πηγές 
για να προμηθευτεί κάποιο πειραματικό μοντέλο που να έχει δημιουργηθεί για το OPNET, και 
είναι γεγονός πως αρκετά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν OPNET στην έρευνα τους. Επίσης 
σημαντική είναι η δυνατότητα προσομοίωσης του ανάγλυφου μιας γεωγραφικής περιοχής όπου 
θα τοποθετηθεί ένα δίκτυο κάνοντας έτσι ακόμα πιο αξιόπιστη και ρεαλιστική την προσομοίωση. 
Διαθέτει λογισμικό βελτιστοποίησης της σχεδίασης δικτύων όπως επίσης και υψηλής ποιότητας 
οπτικοποιημένη απεικόνιση. 
 
   Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο OPNET είναι ο απόλυτος προσομοιωτής για 
μια εμπορική επιχείρηση που κινείται στον χώρο των providers ή των κατασκευαστών, χωρίς 
αυτό να τον αποκλείει από την έρευνα του ακαδημαϊκού χώρου καθώς το λογισμικό παρέχει 
μοντέλα προσομοίωσης για πρωτόκολλα που δεν έχουν προτυποποιηθεί (π.χ. RFC) 
 
 

7.3 GLOMOSIM 
 
Θέση ιστοχώρων : http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/
 
                               http://pcl.cs.ucla.edu/projects/parsec/
    
 
   Ο προσομοιωτής GLOMOSIM προέρχεται από το πανεπιστήμιο του UCLA και εστιάζει στα 
ασύρματα δίκτυα με κινητούς συνδρομητές και είναι από τους πιο δημοφιλείς στο χώρο των 
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μηχανικών που σχεδιάζουν νέα πρωτόκολλα. Δίνει τη δυνατότητα για ταχύτατη ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων και δοκιμής του σε περιβάλλον όπου λειτουργούν όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα, 
και άρα μπορεί να μελετηθεί η διαδραστικότητα του πρωτοκόλλου με τα όμορα πρωτόκολλα.  
 
   Το σημαντικό του πλεονέκτημα είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα για παράλληλη προσομοίωση 
σε περισσότερους από έναν σταθμούς και έτσι προσδίδει απεριόριστες δυνατότητες για 
κλιμάκωση του μεγέθους του δικτύου που προσομοιώνεται. Επίσης συνοδεύεται και από ένα 
λογισμικό οπτικής απεικόνισης των προσομοιώσεων. 
 
   Πολλά modules είναι ήδη έτοιμα και ο χρήστης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να τα  
τροποποιήσει ελεύθερα αρκεί να δαπανήσει κάποιο χρονικό διάστημα για να εξοικειωθεί με την 
γλώσσα PARSEC στην οποία είναι βασισμένος ο προσομοιωτής GLOMOSIM. Η γλώσσα 
PARSEC είναι βασισμένη σε C++.  
 
 

7.4 NETWORK SIMULATOR  NS-2 [19] 
 
Θέση ιστοχώρου : http://www.isi.edu/nsnam/ns/index.html
 
Download :           http://www.isi.edu/nsnam/dist/
 
 
   Διανέμεται δωρεάν και είναι ο πιο διαδεδομένος ακαδημαϊκός προσομοιωτής. Καλύπτει κυρίως 
την έρευνα που αφορά στα TCP, routing και multicast πρωτόκολλα πάνω από ενσύρματα και 
ασύρματα δίκτυα (τοπικά και δορυφορικά) δίκτυα. 
 
   Αυτό που κάνει τον προσομοιωτή να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους που ανήκουν στην 
κατηγορία των ακαδημαϊκών προϊόντων, είναι ότι συνοδεύεται από μια σειρά test suites ώστε ο 
χρήστης να διασφαλίσει την αξιοπιστία του κώδικα του. Ωστόσο όπως ομολογούν και οι 
κατασκευαστές το λογισμικό δεν είναι τέλειο και έτσι ο καθένας είναι υπεύθυνος για την 
αξιοπιστία των μετρήσεων του. 
 
   Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϋποθέτει την ύπαρξη ενός C++ Compiler. 
Εγκαθίσταται σε όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα unix και σε περιβάλλον windows. 
Χρειάζεται περίπου 250 MB χώρο στον σκληρό δίσκο και συνοδεύεται από έναν graphic 
animator που ονομάζεται NAM Animator, για την γραφική απεικόνιση των προσομοιώσεων. 
Παρακάτω εμφανίζεται η γραφική απεικόνιση δύο κόμβων με αμφίδρομη σύνδεση (duplex link) 
στον Nam Animator 
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   Αναπόσπαστο κομμάτι του NS-2 αποτελούν οι προσθήκες και επεκτάσεις που έχει 
πραγματοποιήσει το πανεπιστήμιο του Carnegie Mellow στα πλαίσια του “The CMU Monarch 
Project’s Wireless and Mobility Extensions (1998)”. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται 
στις παρακάτω ιστοσελίδες  
 
http://www.monarch.cs.cmu.edu/
http://citeseer.nj.nec.com/180061.html
 

7.4.1 Βασικές Αρχές του Προσομοιωτή [22] 
 
   Ο προσομοιωτής περιγράφεται από μια Tcl κλάση που ονομάζεται Simulator . Παρέχει ένα 
σύνολο διεπαφών για τη διαμόρφωση μιας προσομοίωσης και για την επιλογή τύπου  για τον 
event scheduler (προγραμματιστής γεγονότων) που θα χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει την 
προσομοίωση. Ένα script προσομοίωσης αρχίζει με τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου (instance) 
αυτής της κλάσης και την κλήση διαφόρων μεθόδων δημιουργίας κόμβων, τοπολογιών, και 
διαμόρφωσης άλλων πτυχών της προσομοίωσης.  
 
   Ο NS-2 είναι ένας event-driven προσομοιωτής. Υπάρχουν προς το παρόν τέσσερις schedulers 
που είναι διαθέσιμοι στον προσομοιωτή, κάθε ένας από τους οποίους εφαρμόζεται 
χρησιμοποιώντας μια διαφορετική δομή δεδομένων. Ένας απλός linked-list, ένας heap, ένας 
calendar queue (προεπιλεγμένος), και ένας ειδικού τύπου scheduler που είναι “πραγματικού 
χρόνου” (real time). Ο scheduler εκτελείται με την επιλογή του επόμενου πιο πρόσφατου 
γεγονότος, εκτελώντας το μέχρι να τελειώσει, και επιστρέφει για να εκτελέσει το επόμενο 
γεγονός. Η μονάδα του χρόνου που χρησιμοποιείται από τον scheduler είναι τα δευτερόλεπτα 
(seconds). Προς το παρόν, ο προσομοιωτής είναι single-threaded (μονονηματικός), και έτσι μόνο 
ένα γεγονός μπορεί να εκτελεστεί σε μια δεδομένη στιγμή. Εάν περισσότερα από ένα γεγονότα 
σχεδιάζονται για να εκτελεστούν ταυτόχρονα, τότε η εκτέλεσή τους πραγματοποιείται με τον first 
scheduled – first dispatched τρόπο (ο πρώτος που σχεδιάζεται πρώτος αποστέλλεται) και τα 
ταυτόχρονα γεγονότα δεν ξαναζητούνται άλλη φορά από τους schedulers (όπως συνέβαινε σε 
προηγούμενες εκδόσεις). 
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7.4.2 Κόμβοι [22] 
 
   Ένα πρώτο θέμα που μας απασχολεί στη δημιουργία μιας τοπολογίας στον NS-2 είναι η 
δημιουργία κόμβων. Η βασική εντολή για τη δημιουργία ενός κόμβου είναι:  
 
set ns [new Simulator] 
$ns node 
 
   Η διαδικασία node κατασκευάζει έναν κόμβο από πολλά απλά classifier αντικείμενα. Η node 
από μόνη της αποτελεί μια αυτόνομη κλάση στην OTcl γλώσσα προγραμματισμού. Εντούτοις, τα 
περισσότερα από τα συστατικά του κόμβου είναι αντικείμενα της OΤcl. Όλοι οι κόμβοι 
περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω συστατικά:  
1. μια διεύθυνση ή id_  , που αυξάνεται κατά 1 (από την αρχική τιμή 0) πέρα από  
    την προσομοίωση καθώς δημιουργούνται οι κόμβοι.   
2. έναν κατάλογο γειτόνων (neighbor_  )  
 
   Η διαμόρφωση κόμβων αποτελείται από τον καθορισμό διαφορετικών χαρακτηριστικών των 
κόμβων πριν οι κόμβοι δημιουργηθούν. Μπορεί να αποτελούνται από τον τύπο της 
διευθυνσιοδοτικής δομής που χρησιμοποιείται στην προσομοίωση, καθορίζοντας εκείνα τα 
τμήματα του δικτύου για τους κινητούς κόμβους (mobile nodes), θέτοντας ON ή OFF  κάποιες 
επιλογές που αφορούν τους agents, τους routers ή τα MAC επίπεδα, επιλέγοντας τον τύπο του 
adhoc πρωτοκόλλου δρομολόγησης, όπως DSDV, DSR , TORA και AODV για τους ασύρματους 
κόμβους ή καθορίζοντας το ενεργειακό τους μοντέλο (energy model). Για παράδειγμα, η 
διαμόρφωση κόμβων για έναν ασύρματο, κινητό κόμβο που τρέχει DSDV ως το adhoc του 
πρωτόκολλο δρομολόγησης σε μια ιεραρχική τοπολογία θα ήταν όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
Επίσης υποθέτουμε ότι μια τοπολογία μπορεί να καθοριστεί ως : 
set topo [new Topography] 
   
Η εντολή node-config  θα γράφεται ως εξής στη γλώσσα OTcl:  
 
$ns_ node-config   -addressType hierarchical               # node address type 
                               -adhocRouting DSDV                    # ad hoc routing scheme used 
                               -llType LL                                      # link layer (LL) type 
                               -macType Mac/802_11                  # MAC layer type 
                               -ifqType Queue/DropTail/PriQueue  # τύπος ουράς (queue type) 
                               -ifqLen 50                                      # IFQ length, in bytes 
                               -antType Antenna/OmniAntenna  # antenna type for wireless links 
                               -propType Propagation/TwoRayGround     # propagation type 
                               -phyType Phy/WirelessPhy          # physical channel type 
                               -topologyInstance $topo               # topology 
                               -channel Channel/WirelessChannel     # logical channel type 
                               -agentTrace ON                            # trace agents or not 
                               -routerTrace ON                          # trace routers or not 
                               -macTrace OFF                            # trace MAC layer agents or not 
                               -movementTrace OFF                 # trace nodes movement or not 
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   Οι προκαθορισμένες αξίες για όλες τις παραπάνω επιλογές είναι NULL εκτός από το 
addressingType που η προκαθορισμένη τιμή είναι flat . Η επιλογή reset  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ξαναρυθμίσει όλες τις παραμέτρους του node-config στην αρχική τους 
τιμή.  

 

7.4.3 Δρομολόγηση Και Προώθηση Πακέτων [22] 
 
   Γενικά, κάθε εφαρμογή δρομολόγησης στον NS-2 αποτελείται από τρεις λειτουργίες: 
  
A) Routing agent : ανταλλάσσει το πακέτο δρομολόγησης με τους γειτονικούς κόμβους. B) 
Route logic :   χρησιμοποιεί τις συγκεντρωμένες πληροφορίες από τους routing agents 
(πράκτορες δρομολόγησης), ή συγκεντρώνει ολόκληρη τη βάση δεδομένων της τοπολογίας στην 
περίπτωση της στατικής δρομολόγησης, για να εκτελέσει τον πραγματικό υπολογισμό διαδρομών 
(route computation). 
C) Classifiers : εγκαθίστανται εσωτερικά ενός κόμβου. Χρησιμοποιούν τον πίνακα 
δρομολόγησης για να εκτελέσουν την αποστολή πακέτων. Η λειτουργία ενός κόμβου όταν 
λαμβάνει ένα πακέτο είναι να εξετάσει τους τομείς (fields) των πακέτων, δηλαδή συνήθως την 
διεύθυνση προορισμού του, και κατά περίπτωση, τη διεύθυνση προέλευσής του. Έπειτα πρέπει 
να χαρτογραφήσει τις τιμές σε ένα εξωτερικό αντικείμενο που είναι ο επόμενος παραλήπτης 
αυτού του πακέτου.  
 
   Στον NS-2, αυτή η εργασία εκτελείται από ένα απλό classifier αντικείμενο. Πολλά classifier 
αντικείμενα, όπου κάθε ένα εξετάζει ένα συγκεκριμένο τμήμα του πακέτου, αποστέλλει το 
πακέτο μέσω του κόμβου. Ένας κόμβος στον NS-2 χρησιμοποιεί πολλούς διαφορετικούς τύπους 
classifiers για διαφορετικούς λόγους. 
 
 
 
Οι πιο απλοί και συνηθισμένοι classifiers στον NS-2 είναι :  
 
α) ο address classifier 
β) ο  multicast classifier (πολλαπλής διανομής) 
γ) ο multipath classifier (πολλαπλών διαδρομών) 
δ) ο hash classifier  
ε) ο replicator  
 
   Ένας classifier παρέχει τον τρόπο με τον οποίο να αντιστοιχίσει ένα πακέτο απέναντι σε μερικά 
λογικά κριτήρια και έτσι να υλοποιηθεί μια αναφορά σε ένα άλλο αντικείμενο προσομοίωσης 
βασισμένο στα αποτελέσματα αυτών των αντιστοιχιών. Κάθε classifier περιλαμβάνει έναν 
πίνακα από αντικείμενα προσομοίωσης που διευθυνσιοδοτούνται από έναν slot number . Η 
εργασία ενός classifier είναι να καθορίσει τον slot number σε σχέση με ένα λαμβανόμενο πακέτο 
και να διαβιβάσει εκείνο το πακέτο στο αντικείμενο που αναφέρεται από εκείνο το slot. Η κλάση 
Classifier στην C++ παρέχει μια βασική κλάση από την οποία άλλοι classifiers προέρχονται.  
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7.5 Mobile Networking στον NS-2 [22], [23] 
 
   Η ενότητα αυτή περιγράφει το ασύρματο πρότυπο που αρχικά περιγράφονταν ως CMU’s 
Monarch groups ασύρματη επέκταση στον NS-2. 

7.5.1 Το βασικό ασύρματο πρότυπο στον NS-2 
 
   Το ασύρματο πρότυπο ουσιαστικά αποτελείται από την κλάση MobileNode (κινητός κόμβος) 
στον πυρήνα, με κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που επιτρέπουν τις 
προσομοιώσεις των multihop adhoc δικτύων, των ασύρματων τοπικών δικτύων (wireless LANs) 
και άλλα. Το αντικείμενο MobileNode είναι ένα διασπασμένο αντικείμενο. Η κλάση MobileNode 
στην C++ προέρχεται από την κλάση Node που αποτελεί κλάση-γονέα. Ένας MobileNode 
αποτελεί το βασικό αντικείμενο της κλάσης Node με κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες για 
κάποιον ασύρματο και κινητό κόμβο όπως η δυνατότητα να μετακινηθεί μέσα σε μια δεδομένη 
τοπολογία, η δυνατότητα να παραληφθούν και να μεταδοθούν τα σήματα από και προς ένα 
ασύρματο κανάλι. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ένας κινητός κόμβος 
(MobileNode) δεν συνδέεται μέσω συνδέσμων με άλλους σταθερούς ή κινητούς κόμβους. 
 
   Τα γνωρίσματα της ασύρματης επικοινωνίας που περιλαμβάνουν την μετακίνηση κόμβων, 
περιοδικές αναπροσαρμογές (updates) θέσης, διατήρηση του ορίου της τοπολογίας και άλλα, 
εφαρμόζονται στη C++ ενώ άλλα συστατικά του δικτύου όπως classifiers, dmux, LL, MAC, 
Channel έχουν εφαρμοστεί σε OTcl.  
 
  Τα τέσσερα πρωτόκολλα δρομολόγησης που υποστηρίζονται είναι ο Destination Sequence 
Distance Vector (DSDV), ο Dynamic Source Routing (DSR), ο Temporally Ordered Routing 
Algorithm (TORA)  και ο Adhoc On-demand Distance Vector (AODV). 
  
   Η βασική αρχή για την δημιουργία ενός κινητού κόμβου είναι :  
 
 
 
 
$ns_ node-config    -adhocRouting $opt(adhocRouting) 
                                -llType $opt(ll) 
                                -macType $opt(mac) 
                                -ifqType $opt(ifq) 
                                -ifqLen $opt(ifqlen) 
                                -antType $opt(ant) 
                                -propInstance [new $opt(prop)] 
                                -phyType $opt(netif) 
                                -channel [new $opt(chan)] 
                                -topoInstance $topo 
                                -wiredRouting OFF 
                                -agentTrace ON 
                                -routerTrace OFF 
                                -macTrace OFF 
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όπου $opt είναι ο πίνακας των επιλογών π.χ. $opt(adhocRouting) είναι το πρωτόκολλο 
δρομολόγησης του adhoc δικτύου με δυνατές επιλογές όπως dsdv, dsr, tora ή aodv. 

7.5.2 Δημιουργία Ασύρματων Κόμβων [22],[23] 
 
   Δεδομένου ότι έχουμε ένα adhoc δίκτυο και οι κινητοί κόμβοι ανήκουν σε αυτό το δίκτυο, είναι 
λογικό να κινούνται γύρω γύρω. Στο πακέτο NS-2, η κλάση mobilenode σχεδιάζεται για να 
κινείται σε μια τοπολογία με τρεις διαστάσεις. Παρόλα αυτά η τρίτη διάσταση Z, δεν 
χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση του NS-2, δηλαδή εξ ορισμού, ορίζεται πάντα ως 0. Έτσι 
λοιπόν ο κινητός κόμβος υποτίθεται ότι κινείται πάντα σε μια περιοχή όπου η διάσταση Z  είναι 
πάντα ίση με 0. Κατά συνέπεια ο κινητός κόμβος  έχει X, Y, Z=0 συντεταγμένες που συνεχώς 
ρυθμίζονται καθώς ο κόμβος κινείται. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που προκαλούν τη μετακίνηση 
στους κινητούς κόμβους:  
Α) Μηχανισμός καθορισμένος από τον χρήστη, χρησιμοποιώντας ένα σενάριο μετακίνησης 
κόμβων,  
Β) Αυτόματα (τυχαία)  
 
    Στην πρώτη μέθοδο, η αρχική θέση του κόμβου και οι μελλοντικοί προορισμοί του μπορούν να 
τεθούν επακριβώς. Αυτές οι οδηγίες συμπεριλαμβάνονται κανονικά σε ένα χωριστό αρχείο 
σεναρίου μετακίνησης. Η θέση έναρξης και οι μελλοντικοί προορισμοί για ένα mobilenode 
αντικείμενο, που ονομάζεται $node , μπορούν να καθοριστούν με τη χρησιμοποίηση των 
ακόλουθων APIs:  
 
 
$node set X_ <x1> 
$node set Y_ <y1> 
$NODE SET Z_ <Z1> 
$ns at $time $node set-dest <x2> <y2> <speed> 
 
    Στο παραπάνω παράδειγμα, στο χρόνο $time  (που μετριέται σε δευτερόλεπτα), ο κόμβος 
$node  θα αρχίσει να κινείται από την αρχική θέση του (x1,y1)  προς έναν προορισμό (x2,y2)  με 
προκαθορισμένη ταχύτητα <speed>. Για να καθορίσουμε συγκεκριμένα σενάρια μετακίνησης για 
κάποιον χρήστη, πρέπει να δημιουργήσουμε αρχείο σεναρίου μετακίνησης χρησιμοποιώντας μια 
γεννήτρια (generator) σεναρίου μετακίνησης της CMU που βρίσκεται στη θέση ns-2.26/indep-
utils/cmu-scen-gen/setdest όπου ns-2.26  είναι ο κατάλογος εγκατάστασης του πακέτου NS-2. Οι 
εντολές σε αυτή την περίπτωση είναι οι ακόλουθες:  
 
USAGE: ./SETDEST -N <NODES> -P <PAUSE TIME> -S <MAX SPEED> 
-t <simulation time> -x <max X> -y <max Y> 
 
όπου <nodes>  είναι ο αριθμός των κινητών κόμβων στην προσομοίωση, <pause time>  είναι ο 
χρόνος διακοπής μεταξύ των διαδοχικών μετακινήσεων των κόμβων σε δευτερόλεπτα, <max 
speed>  είναι η μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης των κόμβων, <simulation time>  είναι ο χρόνος 
διάρκειας της προσομοίωσης, σε δευτερόλεπτα, <max X>  και <max Y>  είναι τα μεγέθη της 
περιοχής προσομοίωσης, στην οποία οι κινητοί κόμβοι μπορούν να κινηθούν. Σε αυτήν την 
μέθοδο, τα updates μετακίνησης των κόμβων προκαλούνται όποτε η θέση του κόμβου σε μία 
δεδομένη στιγμή απαιτείται να είναι γνωστή. Αυτό μπορεί να προκληθεί από μια ερώτηση 
(query) από έναν γειτονικό κόμβο που επιδιώκει να μάθει την απόσταση μεταξύ τους, ή την set-
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dest  οδηγία που περιγράφηκε παραπάνω η οποία αλλάζει την κατεύθυνση και την ταχύτητα του 
κόμβου. Ένα παράδειγμα ενός αρχείου σεναρίου μετακίνησης που χρησιμοποιεί τα παραπάνω 
APIs θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο:  
 
$node_(0) set X_ 250.159448320886 
$node_(0) set Y_ 320.107989080168 
$node_(0) set Z_ 0.000000000000 
$node_(1) set X_ 512.514473960930 
$node_(1) set Y_ 475.755796386780 
$node_(1) set Z_ 0.000000000000 
$ns_ at 0.544817370015 $node_(0) set-dist 1 28 4 
$ns_ at 0.544817370015 $node_(1) set-dist 1 39 4 
 
   Στη δεύτερη μέθοδο τυχαίας κίνησης κόμβων (automatic node movement) , το μόνο πράγμα 
που κάνουμε είναι να θέσουμε την ιδιότητα random-motion της κλάσης MobileNode. 
Παραδείγματος χάριν, η ακόλουθη δήλωση σε OTcl θα επιτρέψει την τυχαία κίνηση του κινητού 
κόμβου mobilenode :  
 
 
$mobilenode_ random-motion 1 ;# enable random motion 
 
    Όταν ενεργοποιείται η τυχαία κίνηση, ο κινητός κόμβος παίρνει μια τυχαία θέση και 
ενημερώνει την κατεύθυνση και την ταχύτητά του σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Κατ' 
αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να καθοριστεί το αρχείο σεναρίου μετακίνησης 
κόμβων. Αλλά το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι προλαμβάνει το γεγονός να θέσουμε 
χειροκίνητα παραμέτρους μετακίνησης όπως το μήκος και το πλάτος της περιοχής μετακίνησης, 
τη μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης των κινητών κόμβων και τον χρόνο διακοπής των κινητών 
κόμβων. Σε αυτό το project, όλες οι προσομοιώσεις χρησιμοποιούσαν αρχεία σεναρίου 
μετακίνησης κόμβων καθορισμένα από το χρήστη, με άλλα λόγια, περίπου 45 αρχεία σεναρίου 
μετακίνησης δημιουργούνται εκ των προτέρων για να ξεκινήσει η προσομοίωση. Είναι καλό να 
σημειωθεί ότι, σε εκείνα τα αρχεία σεναρίου, λήφθηκε υπόψη μια προσεκτική στρατηγική έτσι 
ώστε όλες οι πιθανές διαφορετικές καταστάσεις να λαμβάνονται υπόψη στις προσομοιώσεις, και 
να δίνει ως αποτέλεσμα μια εκτενή εμπειρία προσομοίωσης του adhoc πρωτοκόλλου 
δρομολόγησης δικτύων DSDV. 
 

7.5.3 Συστατικά του δικτύου σε έναν κινητό κόμβο [21] 
 
    Η στοίβα δικτύου για έναν κινητό κόμβο αποτελείται από ένα link layer (LL) , ένα ARP 
module που συνδέεται με to LL, ένα Interface priority Queue (IFQ) , ένα Medium Access Control 
layer (MAC) , ένα Interface δικτύου (netIF) , όλα συνδεδεμένα με το κανάλι. Αυτά τα τμήματα 
δικτύων δημιουργούνται μαζί σε OTcl. Κάθε συστατικό περιγράφεται εν συντομία εδώ.  

 Link Layer (LL) : Το LL που χρησιμοποιείται από τον κινητό κόμβο είναι ίδιο με αυτό 
που βρίσκεται στη βάση του NS-2. Η μόνη διαφορά που έχει το LL για τον κινητό κόμβο 
είναι ότι έχει ένα ARP module που συνδέεται με αυτό και το οποίο επιλύει όλες τις IP σε 
μετατροπές διευθύνσεων υλικού (MAC). Κανονικά για όλα τα εξερχόμενα (στο κανάλι) 
πακέτα, τα πακέτα παραδίδονται στο LL από τον Αgent δρομολόγησης (routing agent). 
Το LL παραδίδει τα πακέτα στη σειρά αναμονής διεπαφών (interface queue). Για όλα τα 
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εισερχόμενα πακέτα (έξω από το κανάλι), το MAC layer μεταδίδει τα πακέτα στο LL και 
τα οποία με τη σειρά τους μεταδίδονται στο σημείο εισόδου (node entry) του κόμβου.   

 ARP : Το Address Resolution Protocol (που εφαρμόζεται στο BSD) λαμβάνει τις 
ερωτήσεις (queries) από το στρώμα συνδέσεων (Link Layer). Εάν το ARP έχει τη 
διεύθυνση υλικού για τον προορισμό, την εγγράφει στην MAC επικεφαλίδα (header) του 
πακέτου. Διαφορετικά μεταδίδει ραδιοφωνικά μια ARP ερώτηση (query), και “κρύβει” 
το πακέτο προσωρινά. Για κάθε άγνωστη διεύθυνση υλικού προορισμού, υπάρχει ένας 
απομονωτής (buffer) για κάθε ένα πακέτο. Σε περίπτωση που επιπρόσθετα πακέτα στον 
ίδιο προορισμό στέλνονται στο ARP το προηγούμενο αποθηκευμένο (buffered) πακέτο 
απορρίπτεται. Μόλις η διεύθυνση υλικού του επόμενου hop ενός πακέτου γίνει γνωστή, 
το πακέτο εισέρχεται στην ουρά διεπαφών (interface queue).  

 
 

 Interface Queue : Η κλάση PriQueue εφαρμόζεται ως ουρά προτεραιότητας που δίνει 
προτεραιότητα στα πακέτα του πρωτοκόλλου δρομολόγησης, εισάγοντας τα  στην 
κεφαλή της ουράς. Υποστηρίζει το τρέξιμο ενός φίλτρου σε όλα τα πακέτα στην ουρά 
και αφαιρεί εκείνα που έχουν μια προκαθορισμένη διεύθυνση προορισμού.  

 MAC Layer : Το MAC πρωτόκολλο της διανεμημένης λειτουργίας συντονισμού (DCF) 
έχει εφαρμοστεί από το CMU. Χρησιμοποιεί ένα σχέδιο RTS/CTS/DATA/ACK για όλα 
τα πακέτα unicast και απλά στέλνει τα στοιχεία για όλα τα broadcast πακέτα.  

 Tap Agents : Είναι agents που έχουν ταξινομηθεί ως κλάση Tap  μπορούν να 
καταχωρηθούν με το ΜΑC  αντικείμενο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο installTap(). Εάν 
το MAC πρωτόκολλο το επιτρέψει, στo tap θα δοθούν όλα τα πακέτα που 
παραλαμβάνονται από το MAC layer, προτού να γίνει φιλτράρισμα διευθύνσεων.  

 Network Interfaces : Το interface layer του δικτύου χρησιμεύει ως μια διεπαφή υλικού 
που χρησιμοποιείται από τον κινητό κόμβο προκειμένου να έχει πρόσβαση στο κανάλι. 
Το ασύρματο διαμοιραζόμενο media interface εφαρμόζεται ως κλάση Phy/WirelessPhy. 
Αυτό το interface υπόκειται στις συγκρούσεις και το radio propagation μοντέλο λαμβάνει 
τα πακέτα που μεταδίδονται από άλλα interfaces κόμβων στο κανάλι. Το interface 
σφραγίζει κάθε διαβιβασθέν πακέτο με τα meta-data που σχετίζονται με το μεταδιδόμενο 
interface όπως η ισχύς μετάδοσης, το μήκος κύματος και άλλα. Αυτά τα meta-data που 
βρίσκονται στον header των πακέτων χρησιμοποιούνται κατά την λήψη του network 
interface  από το πρότυπο διάδοσης (propagation model) για να καθορίσουν εάν το 
πακέτο έχει την ελάχιστη ισχύ για να ληφθεί ή / και  για να συγκρατηθεί ή / και για να 
ανιχνευθεί (carrier sense) από τον κόμβο που λαμβάνει. Το πρότυπο προσεγγίζει τη 
ραδιοδιεπαφή DSSS (LucentWaveLan Direct-Sequence Spread-Spectrum).  

 Radio Propagation Model : Χρησιμοποιεί την Friss-space μείωση (1=r2 ), όπου r  είναι η 
απόσταση από τον κινητό κόμβο στις κοντινές αποστάσεις και μια προσέγγιση σε two 
ray ground (1=r4 ) στις μακρινές αποστάσεις.  

 Antenna  Μια προς όλες τις κατευθύνσεις κεραία που χρησιμοποιείται από τους κινητούς 
κόμβους. 
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7.6 Υποστήριξη ιχνηλάτησης (Trace) και παρακολούθησης (Monitoring)[21] 
 
   Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την συγκέντρωση εξαγομένων αποτελεσμάτων αλλά και trace 
δεδομένων όσον αφορά μια προσομοίωση. Γενικά, τα trace δεδομένα είτε εμφανίζονται 
απευθείας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προσομοίωσης, είτε, κάτι το οποίο συμβαίνει 
συχνότερα, αποθηκεύονται σε ένα αρχείο το οποίο υποβάλλεται σε επεξεργασία και ανάλυση. 
Υπάρχουν δύο πρωταρχικοί αλλά ταυτόχρονα και ευδιάκριτοι τύποι ελέγχου των ικανοτήτων που 
υποστηρίζονται από τον προσομοιωτή NS-2. Ο πρώτος, που αποκαλείται traces (ίχνη), 
καταγράφει κάθε μεμονωμένο πακέτο καθώς αυτό φθάνει, αναχωρεί, ή απορρίπτεται σε μια 
σύνδεση ή μια ουρά αναμονής. Τα Trace αντικείμενα διαμορφώνονται σε μια προσομοίωση ως 
κόμβοι στην τοπολογία δικτύων, συνήθως με ένα αντικείμενο που ονομάζεται Tcl Channel  που 
κυριολεκτικά γαντζώνεται στα αντικείμενα αυτά, αντιπροσωπεύοντας τον προορισμό των 
συγκεντρωμένων δεδομένων (χαρακτηριστικά ένα trace αρχείο ). Οι άλλοι τύποι αντικειμένων 
που ονομάζονται monitors εγγράφουν μετρήσεις από διάφορες ενδιαφέρουσες ποσότητες όπως οι 
αφίξεις πακέτων και bytes, οι αναχωρήσεις αυτών  κ.λ.π. Τα monitors μπορούν να ελέγξουν 
αυτές τις μετρήσεις που έχουν σχέση με όλα τα πακέτα, ή παρακολουθούν σε μια ανά ροή βάση 
χρησιμοποιώντας το flow monitor. Για να υποστηριχθούν τα traces, υπάρχει μια ειδική 
επικεφαλίδα (header) που περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο. Προς το παρόν περιλαμβάνει ένα 
μοναδικό προσδιοριστικό σε κάθε πακέτο, ένα πεδίο τύπος πακέτου που εγκαθίσταται από τους 
agents όταν αυτοί παράγουν πακέτα, ένα πεδίο μέγεθος πακέτου σε bytes που χρησιμοποιείται 
για να καθορίσει το χρόνο μετάδοσης των πακέτων, και μια interface ετικέτα που 
χρησιμοποιείται για να υπολογίσει διανεμημένες και πολλαπλής μετάδοσης (multicast) 
διαδρομές. Τα monitors υποστηρίζονται από ένα ξεχωριστό σύνολο αντικειμένων που 
δημιουργούνται και εισάγονται στην τοπολογία του δικτύου γύρω από τις ουρές αναμονής. 
Παρέχουν μια τοποθεσία όπου τα στατιστικά και οι χρόνοι άφιξης συγκεντρώνονται και 
χρησιμοποιούν την κλάση Integrator για να υπολογίσουν στατιστικές πέρα από κάποια 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.  
 

7.6.1 Trace υποστήριξη [21], [23] 
 
Class Name                           Description 
Trace/Hop                               traces a hop 
Trace/Enque                            a packet arrival (usually at a queue) 
Trace/Deque                            a packet departure (usually at a queue) 
Trace/Drop                              packet drop (packet delivered to drop-target) 
Trace/Recv                              packet receive event at the destination node of a link 
SnoopQueue/In                       on input, collects a time/size sample (passes packet on) 
SnoopQueue/Out                    on output, collects a time/size sample (passes packet on) 
SnoopQueue/Drop                  on drop, collects a time/size sample (passes packet on) 
SnoopQueue/EDrop               on an "early" drop, collects a time/size sample (passes packet on) 
 
 

Λίστα με OTcl κλάσεις που παρέχουν υποστήριξη για trace στον NS-2. 
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    Η trace υποστήριξη σε OTcl αποτελείται από διάφορες εξειδικευμένες κλάσεις που είναι 
ορατές στην OTcl αλλά εφαρμόζονται και στην C++, συνδυασμένες με ένα σύνολο διαδικασιών 
και κλάσεων του Tcl helper που καθορίζονται στη βιβλιοθήκη του NS-2. Όλες οι κλάσεις OTcl 
στον παραπάνω πίνακα υποστηρίζονται από κλάσεις της C++ ορισμένες στην θέση  ns-
2.26/trace.cc.  
 

7.7 Εμφάνιση των trace αρχείων με τον ΝΑΜ (Network Animator) [21],[23] 
 
   Ο NAM (Network Animator) είναι ένα animation εργαλείο βασισμένο στην Tcl/Tk γλώσσα 
προγραμματισμού για την εμφάνιση των traces σε μια προσομοίωση δικτύων. Η θεωρία που 
υπάρχει πίσω από τον NAM ήταν να δημιουργηθεί ένας animator που να είναι σε θέση να 
διαβάσει μεγάλα animation σύνολα δεδομένων και να είναι αρκετά εκτενής έτσι ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές καταστάσεις απεικόνισης δικτύων. Κάτω από αυτόν τον 
περιορισμό, ο NAM σχεδιάστηκε να διαβάζει τις απλές εντολές animation γεγονότων (animation 
event commands) από ένα μεγάλο trace αρχείο. Προκειμένου να διαχειριστούν τα μεγάλα 
σύνολα των animation δεδομένων, μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών κρατείται στη μνήμη. Οι 
εντολές γεγονότων αποθηκεύονται στο αρχείο και ξαναδιαβάζονται από το αρχείο όποτε αυτό 
θεωρείται απαραίτητο. Το πρώτο βήμα για την χρησιμοποίηση του NAM είναι να παραχθεί το 
trace αρχείο. Το trace αρχείο περιέχει πληροφορίες τοπολογίας, π.χ., κόμβους, συνδέσεις, καθώς 
επίσης και τα trace πακέτα. Συνήθως, το trace αρχείο παράγεται από τον NS-2. Κατά τη διάρκεια 
μιας προσομοίωσης με τον NS-2, ο χρήστης μπορεί να παράγει τις ρυθμίσεις (configurations) της 
τοπολογίας και τα traces πακέτα χρησιμοποιώντας tracing γεγονότα στον NS-2. Εντούτοις 
οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να παράγει ένα NAM trace αρχείο, το οποίο είναι ένα 
συνηθισμένο αρχείο κειμένου. Μια οθόνη NAM που απεικονίζει μια απλή adhoc τοπολογία 
δικτύων παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.  

 
Σχήμα: Μια οθόνη του NAM  που απεικονίζει μια απλή adhoc τοπολογία δικτύου, στην 
οποία υπάρχουν πέντε κινητοί κόμβοι (0…4), ο κόμβος 2 στέλνει ένα πακέτο στον κόμβο 1 

μέσω ενός ασύρματου καναλιού. Οι κύκλοι γύρω από τους κόμβους 1 και 2 είναι οι 
σχηματικές αναπαραστάσεις για την αντιπροσώπευση της ασύρματης διάδοσης.  
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7.8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ [20] 
 
    Ο στόχος αυτής της προσομοίωσης είναι να μετρηθεί η δυνατότητα κάποιων πρωτοκόλλων 
δρομολόγησης όπως DSDV, TORA, DSR, AODV να αντιδράσουν στις  αλλαγές της τοπολογίας 
των adhoc δικτύων από την άποψη της μετακίνησης των κινητών κόμβων και επίσης της 
αναλογίας επικοινωνίας τους και την ποσότητα δεδομένων που κάθε κινητός κόμβος μεταδίδει. 
Για να μετρηθεί αυτή η δυνατότητα, η βασική μεθοδολογία είναι να εφαρμοστεί ένα σύνολο 
"σεναρίων μετακίνησης" (movement scenarios) καθώς και "σχεδίων επικοινωνίας" 
(communication patterns). Στην πραγματικότητα, δοκιμάζοντας με κάθε πακέτο δεδομένων που 
προέρχεται από κάποιο κινητό κόμβο που αποστέλλει εάν τα πρωτόκολλα δρομολόγησης είναι σε 
θέση να δρομολογήσουν και να παραδώσουν το πακέτο αυτό στον κόμβο προορισμού. Η 
προσομοίωσή που θα εκτελεστεί μπορεί να αποτελείται από αρκετούς (3, 4, 10, 25, 50, 100 ή και 
200) κινητοί κόμβοι που περιπλανώνται γύρω σε μια ορθογώνια περιοχή στον τομέα 
διαφορετικών μεγεθών για κάποιο χρόνο που μετριέται σε δευτερόλεπτα. Τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του κάθε κινητού κόμβου σε ένα δίκτυο, όπως η ισχύς της κεραίας, η ισχύς 
μετάδοσης, και η ευαισθησία του δέκτη, επιλέχτηκαν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parameter Value 

 
Channel Type  Wireless Channel 

 
Propagation Model                    
 

Two Ray Ground  
 

Network Interface Model                            
 

Wireless 
 

MAC                                                            IEEE 802.11 
Network Interface Queue Type                   Drop Tail 
Antenna Model                                            Omni Directional 
 

Πίνακας παραμέτρων των κινητών κόμβων του δικτύου που χρησιμοποιούνται στις 
προσομοιώσεις 
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7.8.1 Σενάριο μετακίνησης (Movement Scenario)  
 
   Oι περισσότερες προσομοιώσεις χρησιμοποιούν, το καθορισμένο από το χρήστη, αρχείο 
σεναρίου μετακίνησης κόμβων. Είναι καλό να σημειωθεί ότι, στα αρχεία σεναρίου, μια 
προσεκτική στρατηγική λήφθηκε υπόψη έτσι ώστε όλα οι πιθανές διαφορετικές καταστάσεις 
τοποθετούνται μέσα στις προσομοιώσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα μια εκτενή προσομοίωση των 
adhoc πρωτοκόλλων δρομολόγησης. Για την διευκόλυνση της επεξεργασίας των εκτενών 
προσομοιώσεων, η ονομασία του σχεδίου για τα αρχεία σεναρίου μετακίνησης είναι ως εξής: 
  
scen-LengthxWidth-Nodes-PauseTime-MaxSpeed 
 
όπου Length (μήκος) και Width (πλάτος) είναι το μέγεθος της ορθογώνιας περιοχής 
προσομοίωσης, όπου οι κινητοί κόμβοι επιτρέπεται να περιπλανηθούν προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Nodes είναι ο αριθμός των κινητών κόμβων στην προσομοίωση, PauseTime  είναι 
ο χρόνος παύσης ανάμεσα στους κινητούς κόμβους μεταξύ διαδοχικών μετακινήσεων και 
μετριέται σε δευτερόλεπτα και MaxSpeed  είναι η μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης των κόμβων. Η 
αλλαγή κάθε μιας από τις παραμέτρους προσομοίωσης στα αρχεία σεναρίου μετακίνησης έχει 
επιπτώσεις στη συμπεριφορά του adhoc δικτύου όσον αφορά την παράδοση πακέτων από έναν 
κινητό κόμβο (sender) σε έναν κόμβο προορισμού χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα 
δρομολόγησης. Παρακάτω αναλυθούν και θα παρουσιαστούν οι αποδόσεις των πρωτοκόλλων 
δρομολόγησης στην παράδοση πακέτων δεδομένων σε ένα adhoc δίκτυο όταν οι κόμβοι του είναι 
ελεύθεροι να αλλάξουν θέση και να έχουν διαφορετικές ταχύτητες μετακίνησης. Όλες αυτές οι 
παράμετροι τροφοδοτούνται στις προσομοιώσεις από τα αρχεία σεναρίου μετακίνησης 
(Movement scenario). Παραδείγματος χάριν, το αρχείο scen-670x670-50-100-20, είναι ένα 
αρχείο σεναρίου μετακίνησης με παραμέτρους Length = 670m , Width = 670m, Nodes = 50, 
PauseTime = 100sec. και MaxSpeed= 20m/sec. Παρακάτω αναφέρεται ένα παράδειγμα θέσεων 
των 50 κόμβων καθώς και οι μετακινήσεις που θα κάνουν σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή 
και με κάποια προκαθορισμένη ταχύτητα. 
 
# 
# nodes: 50, pause: 100.00, max speed: 20.00 max x = 670.00, max y: 670.00 
# 
$node_(0) set X_ 233.665391573300 
$node_(0) set Y_ 344.236379729219 
$node_(0) set Z_ 0.000000000000 
$node_(1) set X_ 130.834414361047 
$node_(1) set Y_ 664.002282143913 
$node_(1) set Z_ 0.000000000000 
$node_(2) set X_ 366.356581791690 
$node_(2) set Y_ 55.070497942543 
$node_(2) set Z_ 0.000000000000 
$node_(3) set X_ 299.858969154707 
$node_(3) set Y_ 659.694849138575 
$node_(3) set Z_ 0.000000000000 
... 
$node_(48) set X_ 195.371728722577 
$node_(48) set Y_ 612.644813639670 
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$node_(49) set X_ 161.383385436186 
$node_(49) set Y_ 210.559169131653 
$node_(49) set Z_ 0.000000000000 
$god_ set-dist 0 1 2 
$god_ set-dist 0 2 2 
$god_ set-dist 0 3 2 
$god_ set-dist 0 4 1 
$god_ set-dist 0 5 2 
... 
$god_ set-dist 46 47 2 
$god_ set-dist 46 48 2 
$god_ set-dist 46 49 2 
$god_ set-dist 47 48 3 
$god_ set-dist 47 49 1 
$god_ set-dist 48 49 3 
$ns_ at 100.000000000000 "$node_(0) setdest 597.95 512.83 10.75" 
$NS_ AT 100.000000000000 "$NODE_(1) SETDEST 620.91 519.62 14.44" 
$ns_ at 100.000000000000 "$node_(2) setdest 175.17 175.73 5.99" 
... 
$ns_ at 100.017222488413 "$god_ set-dist 28 42 2" 
$ns_ at 100.017222488413 "$god_ set-dist 28 44 1" 
$ns_ at 100.027877828846 "$god_ set-dist 5 8 2" 
 

7.8.2 Σενάριο Επικοινωνίας (Communication Scenario) [19], [23] 
 
Για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των εκτενών προσομοιώσεων, δημιουργούμε ένα σχέδιο 
επικοινωνίας που ο τρόπος με τον οποίο ονομάζεται είναι ο εξής:  
 
cbr-Nodes-Seed-MaxConnection-TransmissionRate 
 
όπου Nodes είναι ο αριθμός των κινητών κόμβων στην προσομοίωση, Seed είναι ο τυχαίος 
αριθμός που παράγει το seed, MaxConnection είναι ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων που 
πραγματοποιούνται στο χρόνο της προσομοίωσης και TransmissionRate  είναι το ποσοστό 
μετάδοσης πακέτων, δηλαδή ο αριθμός πακέτων που μεταδίδονται από τους κινητούς κόμβους 
(senders) σε κάθε δευτερόλεπτο. Η αλλαγή κάθε μιας από τις παραμέτρους προσομοίωσης στα 
αρχεία σεναρίων επικοινωνίας έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά του adhoc δικτύου που αφορούν 
την παράδοση των πακέτων από έναν κινητό κόμβο (sender) σε έναν προορισμό 
χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα δρομολόγησης. Μεταξύ διάφορων αρχείων σεναρίων 
επικοινωνίας που προδημιουργούνται για τις προσομοιώσεις, για παράδειγμα, το αρχείο cbr-50-
1-8-4, είναι ένα αρχείο σεναρίου επικοινωνίας με παραμέτρους Nodes = 50, Seed = 1, 
MaxConnection= 8 και TransmissionRate= 4. Μερικές γραμμές κώδικα του αρχείου αυτού 
αναφέρονται παρακάτω. 
 
# 
# nodes: 50, max conn: 8, send rate: 4.0, seed: 1 
# 
# 2 connecting to 3 at time 82.557023746220864 
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# 
set udp_(0) [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $node_(2) $udp_(0) 
set null_(0) [new Agent/Null] 
$ns_ attach-agent $node_(3) $null_(0) 
set cbr_(0) [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr_(0) set packetSize_ 512 
$cbr_(0) set interval_ 4.0 
$cbr_(0) set random_ 1 
$cbr_(0) set maxpkts_ 10000 
$cbr_(0) attach-agent $udp_(0) 
$ns_ connect $udp_(0) $null_(0) 
$ns_ at 82.557023746220864 "$cbr_(0) start" 
# 
# 2 connecting to 4 at time 95.898102734190459 
# 
set udp_(1) [new Agent/UDP] 
$ns_ attach-agent $node_(2) $udp_(1) 
set null_(1) [new Agent/Null] 
$ns_ attach-agent $node_(4) $null_(1) 
set cbr_(1) [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr_(1) set packetSize_ 512 
$cbr_(1) set interval_ 4.0 
$cbr_(1) set random_ 1 
$cbr_(1) set maxpkts_ 10000 
$cbr_(1) attach-agent $udp_(1) 
$ns_ connect $udp_(1) $null_(1) 
$ns_ at 95.898102734190459 "$cbr_(1) start" 
 
 

7.8.3 Μετρήσεις Προσομοίωσης [24], [25] 
 
    Η προσπάθεια λοιπόν είναι να εκτελεστεί μια προσομοίωση ενός multihop ασύρματου adhoc 
δικτύου που βασίζεται στα πρωτόκολλα δρομολόγησης . Αυτή η προσπάθεια θα γίνει 
χρησιμοποιώντας το πακέτο NS-2. Ο NS-2, όπως περιγράφηκε προηγουμένως είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο για την προσομοίωση διαφορετικών πρωτοκόλλων, για ενσύρματα δίκτυα όπως το TCP, 
το IP, το FTP, το HTTP, το SNMP αλλά και ασυρμάτων όπως ο DSDV, ο TORA, ο DSR και  ο 
ΑODV. Ενώ ο NS-2 παρέχει πολλές και εκτενείς μετρήσεις της προσομοίωσης , στις 
προσομοιώσεις που θα ακολουθήσουν θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στις μετρήσεις 
εκείνες, οι οποίες είναι περισσότερο χρήσιμες και παρέχουν τους πιο σημαντικούς λόγους για να 
αναλυθούν λογικά. Επιλέξαμε να αξιολογήσουμε τα πρωτόκολλα ασύρματης δρομολόγησης 
σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις μετρήσεις: 
  
α) Συνολικός αριθμός μεταδιδόμενων πακέτων : Ο συνολικός αριθμός διαφορετικών τύπων 
πακέτων, δηλαδή Sent (απεσταλμένα) Received (ληφθέντα) , Forwarded (σε προώθηση)  και 
Dropped (απορριφθέντα) , που μεταδόθηκαν μεταξύ των κινητών κόμβων κατά την διάρκεια της 
προσομοίωσης. Αυτή η μέτρηση μας παρέχει μια κορυφαίου επιπέδου επισκόπηση για το πώς το 
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προσομοιωμένο adhoc δίκτυο, με τις καθορισμένες παραμέτρους, αντιδρά στις αλλαγές 
τοπολογίας όταν το σχέδιο δρομολόγησής του είναι κάποιο πρωτόκολλο ασύρματης 
δρομολόγησης.  
β) Ποσοστό παράδοσης πακέτων : Αυτή η μέτρηση μας λέει πόσο αξιόπιστο είναι το adhoc 
δίκτυο μας. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο πιο αξιόπιστο θα είναι το adhoc 
δίκτυο.  
γ) Ποσοστό προωθημένων / απεσταλμένων πακέτων (Routing Overhead) : Το Routing 
Overhead είναι στην πραγματικότητα το ποσοστό των σταλμένων πακέτων, που απαιτείται να 
προωθηθούν προκειμένου να προσεγγιστεί ο κινητός κόμβος προορισμού. Επειδή η λειτουργία 
της προώθησης έχει πάντα μεγάλο κόστος στα adhoc δίκτυα, στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί 
αυτό το ποσοστό όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η μέτρηση μελετάται επίσης και στα 
διαφορετικά σενάρια επικοινωνίας και μετακίνησης.  
 
    Ο αριθμός του συνόλου των μεταδιδομένων πακέτων παρουσιάζει πόσα πακέτα θα 
διαβιβαστούν στο adhoc δίκτυο και δίνει μια ιδέα για την πρόβλεψη της κυκλοφορίας δεδομένων 
ενός adhoc δικτύου που θα μπορούσε να αποτελέσει  ένα μεγάλο θέμα σε ζητήματα όπως η 
διαχείριση ισχύος και ο έλεγχος της κυκλοφορίας του adhoc δικτύου. Επίσης προκαλεί τους 
σχεδιαστές πρωτοκόλλων να εισάγουν στη σκέψη του σχεδιασμού τους νέα πρωτόκολλα 
δρομολόγησης που θα ελαχιστοποιούν την επαναλαμβανόμενη μετάδοση πακέτων και θα 
μειώνουν το συνολικό overhead του δικτύου. Το ποσοστό των παραδιδόμενων πακέτων είναι 
σημαντικό δεδομένου ότι περιγράφει το ποσοστό απώλειας που θα φανεί από το πρωτόκολλο 
μετάδοσης, το οποίο εν συνεχεία έχει επιπτώσεις στη μέγιστη ρυθμοαπόδοση που το adhoc 
δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει. Αυτή η μέτρηση χαρακτηρίζει την πληρότητα και την ακρίβεια 
του πρωτοκόλλου δρομολόγησης. Το overhead της δρομολόγησης είναι επίσης μια σημαντική 
μέτρηση δεδομένου ότι μετρά την εξελιξιμότητα του προσομοιωμένου πρωτοκόλλου 
δρομολόγησης. Η εξελιξιμότητα ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης μπορεί να περιγραφεί ως ο 
βαθμός στον οποίο αυτό θα λειτουργήσει σε συμφορημένα ή χαμηλού εύρους ζώνης 
περιβάλλοντα, και σχετικά με την αποδοτικότητά του από άποψη της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
πρωτόκολλα που στέλνουν μεγάλο αριθμό πακέτων δρομολόγησης μπορούν επίσης να αυξήσουν 
την πιθανότητα σύγκρουσης των πακέτων και καθυστέρησης των δεδομένων τους στις ουρές 
αναμονής κατά την μετάδοση.  
 
   Στις προσομοιώσεις θα χρησιμοποιηθούν εκτός από  cbr πακέτα και TCP πακέτα. Αυτό όμως 
προκαλεί μια επιβάρυνση στο δίκτυο με το να αλλάζει τους χρόνους που στέλνονται τα πακέτα. 
 

7.8.4 Αποτελέσματα Προσομοίωσης [24], [25]   
 
   Οι προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης τον 
DSDV και τον AODV. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και διαφορετικά σενάρια, κατά τις 
προσομοιώσεις με αποτέλεσμα να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. 
 
   Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης των ασύρματων κόμβων 
αλλά και διαφορά στην κυκλοφορία των πακέτων μέσα στο δίκτυο. Ενδεικτικά τα αρχεία κίνησης 
που δημιουργήθηκαν  
Α) Χρησιμοποιούν 4 κόμβους, με χρόνους παύσης κίνησης (pause time) των 0, 10, 20, 30 και 90 
δευτερολέπτων, μέγιστη ταχύτητα 20m/sec, όριο τοπολογίας 670Χ670 και χρόνο προσομοίωσης 
τα 100 sec. 
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Β) Δημιουργήθηκαν και σενάρια με διαφορετικές ταχύτητες κόμβων όπως 1m/s, 10m/s, 30m/s 
και 40m/s με σταθερό τον χρόνο διακοπής (pausetime) στα 10sec και 4 κόμβους, όριο τοπολογίας 
670Χ670 και χρόνο προσομοίωσης 100sec. 
Γ) Σενάρια με διαφορετικό αριθμό κόμβων 10, 30 αλλά και χρόνο προσομοίωσης 200 sec. 
 
    Οι προσομοιώσεις ασφαλώς θα μπορούσαν να είναι πιο σύνθετες αν χρησιμοποιούσαμε πιο 
σύνθετα σενάρια. Κάτι τέτοιο όμως προκαλεί σπατάλη περισσότερου χρόνου και τα trace αρχεία 
που παράγονται (αρχεία αποτελεσμάτων) είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος.  
 
    Η γεννήτρια κίνησης των ασύρματων κόμβων είναι διαθέσιμη στο υποκατάλογο ~ns-
2.26/indep-utils/cmu-scen-gen/setdest και η εντολή δημιουργίας αρχείου κίνησης είναι : 
 
./setdest –n [number of nodes] –p [pausetime] –s [maxspeed] –t [simulation time] –x [maxx] –y 
[maxy] > filename 
 
    Αντίθετα η εντολή για την δημιουργία αρχείων επικοινωνίας είναι : 
 
ns cbrgen.tcl –type [cbr or tcp] –nn [nodes] –seed [seed] –mc [maxconnections] –rate [rate 
(ποσοστό μετάδοσης πακέτων/ sec)]  
 
 

7.8.5 Σύγκριση AODV και DSDV  
 
1ο Σενάριο 
 
Αριθμός κόμβων                                                 : 4 
Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 0 sec
Τοπολογία                                                        : 670Χ670 
Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 
Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 20 m/sec 
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  Από τα παραπάνω γραφήματα παρατηρούμε πως μέσω του AODV οι κόμβοι του δικτύου 

 
 
 
 
 
 
 
  
αποστέλλουν και λαμβάνουν πολύ περισσότερα πακέτα για αυτό το σενάριο από ότι αν 
χρησιμοποιήσουμε το πρωτόκολλο DSDV. Επίσης ο αριθμός των απορριφθέντων πακέτων κατά 
τη διάρκεια της προσομοίωσης με τον αλγόριθμο AODV είναι σχεδόν ίδιος με την προσομοίωση 
με DSDV. Αυτό σημαίνει πως παρά το γεγονός ότι έχουν μετακινηθεί πολύ περισσότερα πακέτα 
στον AODV δεν έχουν χαθεί πολλά. Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε ότι στην προσομοίωση 
μέσω DSDV τα ληφθέντα πακέτα είναι περισσότερα από αυτά που αποστάλθηκαν. Αυτό 
οφείλεται στο ότι υπάρχουν και αρκετά προωθημένα πακέτα (forwarded) από κόμβο σε κόμβο 
και όταν λαμβάνονται από κάποιο στοιχείο του δικτύου προσμετρώνται ως ληφθέντα (received). 
Βέβαια ένα προωθημένο πακέτο μπορεί να προωθηθεί και να παραληφθεί από πολλούς 
διαδοχικούς κόμβους μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Συμπερασματικά το πιο αξιόπιστο 
δίκτυο είναι αυτό που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DSDV αφού η μεταβλητή PDF (Packet 
Delivery Fraction or Ratio) είναι 100% άρα 100% αξιόπιστο δίκτυο ενώ η προσομοίωση που 
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο AODV είναι 99% περίπου αξιόπιστο. Τέλος όσον αφορά τις άλλες 
δυο μετρήσεις (Average End to end Delay και Routing Overhead) και στις δυο προσομοιώσεις 
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παρατηρείται ότι και μέση καθυστέρηση μετάδοσης πακέτων καθώς και η κυκλοφορία των 
πακέτων (traffic) παρουσιάζουν πολύ μικρές τιμές. 
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ο Σενάριο   

ριθμός κόμβων                                                 : 4 
10 sec

 
2
 
Α
Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 
Τοπολογία                                                        : 670Χ670 
Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 
Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 20 m/sec 
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απεσταλμένων 

 Σενάριο 

ριθμός κόμβων                                                 : 4 
20 sec

    Παρατηρούμε πως και πάλι τόσο ο αριθμός ληφθέντων όσο και αριθμός 
πακέτων στην προσομοίωση μέσω του AODV είναι εμφανώς μεγαλύτεροι. Όμως υπάρχει μια 
σημαντική διαφορά όσον αφορά τα προωθημένα πακέτα κάτι που εμμέσως επηρεάζει και την 
αξιοπιστία του δικτύου. Ο αριθμός των forwarded packets στην προσομοίωση με τον AODV 
είναι 922 σε αντίθεση με εκείνη που χρησιμοποιεί τον DSDV όπου είναι 101. Αυτό σημαίνει πως 
το δίκτυο που χρησιμοποιεί τον AODV είναι πιο αξιόπιστο (Packet Delivery Ratio = 100%) αφού 
υπερτερεί ελάχιστα σε σχέση με το δίκτυο που χρησιμοποιεί τον DSDV (Packet Delivery 
Ratio=99,49%). Επίσης αξιοσημείωτη είναι η διαφορά του Routing Overhead που επισημαίνει το  
ποσοστό των σταλμένων πακέτων που απαιτείται να προωθηθούν προκειμένου να προσεγγιστεί ο 
κόμβος προορισμού στο δίκτυο. Παρατηρούμε πως στον AODV το Routing Overhead είναι κατά 
7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από αυτό του DSDV κάτι που οφείλεται στην παραγωγή και 
προώθηση πολλών πακέτων (forwarded packets).   
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 Σενάριο   
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Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 40 sec
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Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 20 m/sec 
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e) των 
σύρματων κόμβων έχει μεγαλώσει κατά πολύ (40sec) παρατηρούμε πως τα πακέτα που 

 χρόνος 
διπλάσια 
καλύτερο 

 (pause time) των 
σύρματων κόμβων έχει μεγαλώσει κατά πολύ (40sec) παρατηρούμε πως τα πακέτα που 

χαρακτηριστικό εκείνο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το σενάριο είναι ο μέσος χρόνος 
καθυστέρησης αφού το δίκτυο που χρησιμοποιεί τον AODV εμφανίζει σχεδόν διπλάσια 
καθυστέρηση σε σχέση με τον DSDV. Έτσι λοιπόν για αυτά τα δεδομένα ασφαλώς καλύτερο 
πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι το DSDV. 

 
6ο Σενάριο   
 
Αριθμός κόμβων                                                 : 4 
Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 90 sec

  
αα

   Κατά την προσομοίωση του 5ου σεναρίου όπου ο χρόνος διακοπής κίνησης (pause tim

παράγονται για αποστολή και λήψη έχουν μειωθεί κατά πολύ σε αντίθεση με τα απορριφθέντα 
πακέτα που αυξήθηκαν. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα των δικτύων που χρησιμοποιούν 
είτε τον DSDV είτε τον AODV γιατί το ποσοστό παράδοσης πακέτων (Packet Delivery Ratio) 
παραμένει υψηλό, 99% και 98,42% αντίστοιχα, άρα τα δίκτυα παραμένουν πολύ αξιόπιστα. Το 

παράγονται για αποστολή και λήψη έχουν μειωθεί κατά πολύ σε αντίθεση με τα απορριφθέντα 
πακέτα που αυξήθηκαν. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα των δικτύων που χρησιμοποιούν 
είτε τον DSDV είτε τον AODV γιατί το ποσοστό παράδοσης πακέτων (Packet Delivery Ratio) 
παραμένει υψηλό, 99% και 98,42% αντίστοιχα, άρα τα δίκτυα παραμένουν πολύ αξιόπιστα. Το 
χαρακτηριστικό εκείνο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το σενάριο είναι ο μέσος
καθυστέρησης αφού το δίκτυο που χρησιμοποιεί τον AODV εμφανίζει σχεδόν 
καθυστέρηση σε σχέση με τον DSDV. Έτσι λοιπόν για αυτά τα δεδομένα ασφαλώς 
πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι το DSDV. 
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Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 90 sec
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Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 
Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 20 m/sec 
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    τον DSDV 
ποσοστό 

 με το 
δίκτυο που χρησιμοποιεί τον AODV. Αξιοσημείωτη είναι και η διαφορά των δύο δικτύων όσον 
αφορά

λλο 
 τιμές 

του

7ο 

έγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 1 m/sec

Σε ότι αφορά το παραπάνω σενάριο παρατηρούμε ότι το δίκτυο που χρησιμοποιεί 
παράγει τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο σενάριο πακέτα με πολύ υψηλό 
επιτυχών παραδόσεων τους και μεγάλη διαφορά στο πλήθος των πακέτων αναφορικά

 τον χρόνο καθυστέρησης που και εδώ υπερτερεί ο DSDV.  

Συμπερασματικά είναι προφανές πως ο AODV αποτελεί πιο αξιόπιστο πρωτόκο
δρομολόγησης όταν ο χρόνος διακοπής κίνησης (pause time) είναι μικρός, ενώ σε μεγάλες

 χρόνου αυτού υπερτερεί ο DSDV.  

Σενάριο   
Αριθμός κόμβων                                                 : 4 
Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 10 sec 
Τοπολογία                                                        : 670Χ670 
Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 
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    Στο σενάριο αυτό παρατηρούμε πως ο αλγόριθμος DSDV είναι καλύτερος με τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους παρά το γεγονός ότι δημιουργεί πιο λίγα πακέτα και έχει 
μεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης (0,126 έναντι 0,121). Είναι καλύτερος από τον AODV γιατί, 
εκτός του γεγονότος ότι το ποσοστό επιτυχών παραδόσεων είναι τέλειο 100%, εμφανίζει πολύ 
λίγα απορριφθέντα πακέτα μόλις 22 σε αντίθεση με τον AODV που εμφανίζει 238. Επομένως για 
την μέγιστη ταχύτητα κόμβων 1m/s καλύτερος αλγόριθμος είναι ο DSDV. 
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ο Σενάριο   8
 
Αριθμός κόμβων                                                 : 4 
Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 10 sec 
Τοπολογία                                                        : 670Χ670 
Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 

Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 10 m/sec 
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    Σε αυτό το σενάριο έχει αυξηθεί η μέγιστη ταχύτητα των κόμβων κατά 10m/sec και 
παρατηρούμε ότι λόγω των μεγάλων τιμών που παρουσιάζει ο αλγόριθμος AODV στην μέση 
καθυστέρηση (0,10 sec) και στο Routing Overhead (14%) που προφανώς οφείλονται στα πολλά 
forwarded πακέτα εξακολουθεί να μην είναι εκείνος που τελικά θα προτιμηθεί κάτω από αυτές 
τις συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο. 
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Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 

Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 30 m/sec 
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    Στο 9ο σενάριο όπου η ταχύτητα κίνησης των κόμβων αυξάνεται (30 sec) παρατηρούμε πως 
ενώ το δίκτυο που χρησιμοποιεί τον DSDV ως πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι πάρα πολύ 
αξιόπιστο λόγω του πολύ χαμηλού Routing Overhead (μόλις 0,0003 sec) και έχει πιο χαμηλό 
χρόνο καθυστέρησης που οφείλεται στα 2 μόλις πακέτα που προωθήθηκαν, το δίκτυο που 
χρησιμοποιεί τον AODV είναι προτιμότερο γιατί αφενός δημιουργεί  περισσότερα πακέτα και 
εμφανίζει πολλά πακέτα που προωθήθηκαν (437 forwarded packets) και  αφετέρου το ποσοστό 
επιτυχών παραδόσεων είναι 100%. Άρα συμπερασματικά το πρωτόκολλο AODV θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ως το καλύτερο για τις συγκεκριμένες συνθήκες του δικτύου με τις οποίες 
πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση. 

 
10ο Σενάριο   
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Χρόνος διακοπής κίνησης κόμβων (pause time): 10 sec 
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Χρόνος προσομοίωσης                                    : 100 sec 

Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 40 m/sec 
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    Τα πράγματα σε αυτό το σενάριο κατά κάποιο τρόπο εξισορροπούνται μιας και τα δύο δίκτυα 
παράγουν περίπου τον ίδιο αριθμό απεσταλμένων και ληφθέντων πακέτων. Η μόνη διαφορά είναι 
τα προωθημένα πακέτα όπου και πάλι ο AODV υπερτερεί του DSDV με 150 έναντι 36 κάτι που 
έχει σαν αποτέλεσμα το Routing Overhead του DSDV να είναι σαφώς μικρότερο και κατ’ 
επέκταση καλύτερο απ’ ότι αυτό του AODV. Και τα δυο δίκτυα έχουν αρκετά μεγάλα ποσοστά 
επιτυχών παραδόσεων (ο DSDV παρουσιάζει 99,33% ενώ ο AODV 98,03%).   

 

11ο Σενάριο   
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Μέγιστη Ταχύτητα κίνησης κόμβων               : 40 m/sec 
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    Σε αυτό το σενάριο έχουμε τροποποίηση του αριθμού των κινητών κόμβων (10 κόμβοι) καθώς 
και αύξηση του χρόνου προσομοίωσης από 100 sec σε 200 sec. Παρατηρούμε ότι 
δημιουργούνται πολλά πακέτα, αφού και το 1ο σχήμα του σεναρίου αυτού εμφανίζεται με 
κλίμακα από 0 – 100.000 πακέτα. Και τα δυο δίκτυα  είναι αξιόπιστα, η μέση καθυστέρηση είναι 
περίπου η ίδια αλλά η διαφορά  έγκειται στο Routing Overhead. Έτσι λόγω των πολλών 
προωθημένων πακέτων που απαιτούνται από το δίκτυο που χρησιμοποιεί τον AODV 
προκειμένου να προσεγγιστούν οι κόμβοι προορισμού δημιουργείται υψηλό φορτίο κυκλοφορίας 
με αποτέλεσμα να αργεί η προσομοίωση. 
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8 ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
   Υπάρχουν κάποιες προηγούμενες έρευνες σχετικά με συγκρίσεις πρωτοκόλλων δρομολόγησης 
στα adhoc mobile δίκτυα οι οποίες βασίζονται σε προσομοιώσεις των αλγορίθμων αυτών με τον 
Network Simulator 2. Βέβαια σε όλες τις προηγούμενες έρευνες δεν δίνεται μια ακριβής 
περιγραφή των αποτελεσμάτων που παράγουν οι προσομοιώσεις αυτές και δεν εξειδικεύονται οι 
κατεξοχήν καλύτεροι, σύμφωνα πάντα με έρευνες, αλγόριθμοι δρομολόγησης.  
 
   Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται μια διεξοδική ανάλυση του DSDV και του AODV με 
διάφορα σενάρια που χρησιμοποίησαν και παλαιότερα κάποιοι ερευνητές, όπως οι J. Broch, D. 
A. Maltz, D. B. Johnson, Y-C. Hu, and J. Jetcheva [26] στην εργασία τους που αφορούσε την 
απόδοση κάποιων πρωτοκόλλων δρομολόγησης όπου περιλαμβάνονταν o DSDV, ο AODV και 
άλλοι. Όμως πουθενά δεν συναντώνται οι διεξοδικές αναλύσεις και τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία  λαμβάνοντας υπ’όψη περισσότερες παραμέτρους για να 
εκτιμηθεί τελικά ποιος από τους δυο αλγορίθμους είναι αποδοτικότερος και προτιμότερος σε 
κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δικτύου. Ένας παράγοντας που δεν αναφέρεται καθόλου στην 
προηγούμενη εργασία των  J. Broch, D. A. Maltz, D. B. Johnson, Y-C. Hu, and J. Jetcheva [26] 
είναι η μέση καθυστέρηση που παρατηρείται έτσι ώστε ένα πακέτο δεδομένων να φτάσει από τον 
αποστολέα στον κόμβο προορισμού. Συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο το Packet Delivery Ratio, 
ο λόγος δηλαδή του πλήθους των πακέτων που ελήφθησαν προς τον αριθμό των πακέτων που 
εστάλησαν για να διαπιστώσει κανείς πιο πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι πιο αξιόπιστο, και το 
Routing Overhead δηλαδή ποια είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση που επικρατεί στο δίκτυο 
λόγω πολλών forwarded πακέτων. Όμως παρά το γεγονός της αξιοπιστίας ενός πρωτοκόλλου 
δρομολόγησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η μέση καθυστέρηση λήψης πακέτων από τον 
κόμβο προορισμού. Έτσι δεν θα προτιμηθεί το πρωτόκολλο εκείνο το όποιο παρά το ότι είναι 
περισσότερο αξιόπιστο στην παράδοση πακέτων (δεν παρουσιάζει δηλαδή κατά την 
προσομοίωση απορριφθέντα πακέτα) ή εκείνο που εμφανίζει μικρό Routing Overhead όταν 
παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση εώς ότου καταλήξει στον κόμβο προορισμού. 
 
   Επίσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διάφορες παράμετροι οι οποίες θα άλλαζαν από 
σενάριο σε σενάριο όπως η περιοχή που κινούνται οι κόμβοι (scene area size) και ο μέγιστος 
αριθμός συνδέσεων ανάμεσα στους κόμβους κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Όμως τελικώς 
επιλέχθηκαν, ύστερα από έρευνα, για τα σενάρια προσομοίωσης εκείνες οι παράμετροι οι οποίες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για την απόδοση των αλγορίθμων.  
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  Τέλος οι περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με την προσομοίωση και την απόδοση ενός 
πρωτοκόλλου δρομολόγησης όπως οι Prasun Sinha, Srikanth, Krishnamurthy  και Son Dao που 
ασχολούνται μόνο με το ZRP πρωτόκολλο και ο Vahid Garousi [20] και ο Björn Wiberg [27] που 
ασχολούνται μόνο με την προσομοίωση του DSDV και του AODV αντίστοιχα. O Vahid Garousi 
ασχολείται μόνο με το Packet Delivery Ratio υποστηρίζοντας πως όποιος αλγόριθμος εμφανίζει 
μεγαλύτερο αυτό το αποτέλεσμα είναι και ο καλύτερος. Επίσης ο τελευταίος διαφοροποιείται 
από τους υπόλοιπους παρουσιάζοντας έναν νέο αλγόριθμο που ονομάζεται AODV-UU με την 
διαφορά να έγκειται στο ότι ο νέος αυτός αλγόριθμος είναι αποκλειστικά για το linux. Βέβαια  
είναι πολύ δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις πολλών πρωτοκόλλων δρομολόγησης μαζί διότι οι 
έρευνες έχουν δείξει πως τα πλεονεκτήματα τους ενός αποτελούν μειονεκτήματα των άλλων και 
το αντίστροφο. Τελικά ο DSDV και ο AODV αποτελούν τους πιο αξιόπιστους αλγορίθμους όταν 
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πρόκειται για μικρά δίκτυα με λίγους κόμβους όπως υλοποιήθηκε στην εργασία αυτή διότι με 
τους μηχανισμούς που διαθέτουν, βρίσκουν διαδρομές που πλησιάζουν πιο κοντά στην βέλτιστη.  
 
 

9     ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

   Η παραπάνω ανάλυση κάνει φανερό πως σε αυτού του είδους τα δίκτυα η δρομόλογηση 
είναι ένα πολύ σημαντικό όσο και δύσκολο θέμα. Η παραδοσιακοί αλγόριθμοι δρομολόγησης δεν 
μπορούν ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός adhoc δικτύου εξαιτίας της δυναμικής τοπολογίας 
και του περιορισμένου εύρους ζώνης που χαρακτηρίζουν αυτά τα δίκτυα. Για το λόγο αυτό 
πολλοί είναι οι ερευνητές που ασχολούνται είτε με την επέκταση των ήδη υπαρχόντων 
αλγόριθμων δρομολόγησης είτε με την ανακάλυψη νέων περισσότερο αποδοτικών αλγόριθμων 
δρομολόγησης. 

   Επιπλέον η υποστήριξη του Quality of Service μέσω αλγόριθμων δρομολόγησης ειδικά για 
δίκτυα ad hoc είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχουν δοθεί ολοκληρωμένες λύσεις. Ο στόχος 
αυτού του είδους των αλγόριθμων είναι να επιλέξουν εκείνες τις διαδρομές που οι πόροι τους να 
μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτούμενες παραμέτρους του QoS. Αυτό όμως θα πρέπει να 
επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των πόρων θα πρέπει να είναι αποδοτική για 
ολόκληρο το adhoc δίκτυο. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι που εξετάστηκαν επιλέγουν ένα 
μονοπάτι βάση της συντομότερης διαδρομής. Αυτού του είδους όμως οι αλγόριθμοι δεν μπορούν 
να υποστηρίξουν συνδέσεις με απαιτήσεις υποστήριξης QoS, όπως για παράδειγμα είναι η 
μετάδοση φωνής η οποία έχει περιορισμούς όσον αφορά την καθυστέρηση και το εύρος ζώνης. Η 
έρευνα έδειξε ότι σε περιπτώσεις που η τοπολογία του δικτύου μεταβάλλεται πολύ γρήγορα η 
παροχή QoS μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατη. 

   Σε περιπτώσεις που η τοπολογία του δικτύου δεν μεταβάλλεται πολύ γρήγορα 
παρουσιάστηκαν δύο αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν δρομολόγηση με 
υποστήριξη QoS. Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η υποστήριξη του QoS δεν  
παρέχεται για συγκεκριμένες τιμές αλλά για ένα εύρος τιμών (soft QoS).  

 Τέλος παρουσιάστηκε η προσομοίωση δυο αλγορίθμων του AODV και του DSDV ΜΕ ΤΟΝ 
network Simulator ο οποίος βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, εξελίσσεται συνεχώς και 
απαιτεί γνώση c++, Tcl και Otcl. Συμπερασματικά είναι προφανές πως ο AODV αποτελεί πιο 
αξιόπιστο πρωτόκολλο δρομολόγησης όταν ο χρόνος διακοπής κίνησης (pause time) είναι 
μικρός, ενώ σε μεγάλες τιμές του χρόνου αυτού υπερτερεί ο DSDV σύμφωνα με τα σενάρια 
δρομολόγησης που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Αντίθετα στις περιπτώσεις των σεναρίων με 
διαφορετικές ταχύτητες κίνησης κόμβων και μεγαλύτερου αριθμού κόμβων ο DSDV 
αποδείχθηκε προτιμότερος αλγόριθμος λόγω του χαμηλού Routing Overhead που παρουσιάζει. 
Επομένως με τον DSDV αποσυμφορείται κάπως το δίκτυο από τον καταιγισμό forwarded 
πακέτων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να φθάσουμε στον επιθυμητό προορισμό.   

   Τα adhoc mobile δίκτυα μέσα στα επόμενα χρόνια είναι πολύ πιθανό να σημειώσουν 
σημαντική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα με την ευρεία εξάπλωση των πολυμεσικών εφαρμογών, η 
υποστήριξη του Quality of Service είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. 
Επομένως η ανάπτυξη καινούργιων μεθόδων δρομολόγησης για την παροχή QoS είναι ένα πολύ 
ενδιαφέρον όσο και δύσκολο πεδίο για έρευνα.       
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12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

12.1 Κώδικας Ανάλυσης Αποτελεσμάτων Προσομοίωσης 
 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας ανάλυσης αποτελεσμάτων (Analysis.cpp) που 
χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ο κώδικας είναι 
γραμμένος σε C++ , εκσφαλματώθηκε και δοκιμάστηκε από τον C++ Builder της εταιρίας 
Borland. Μέσω αυτού του κώδικα διαβάζεται το εκάστοτε trace αρχείο που δημιουργείται από 
την προσομοίωση και συνολικά βρίσκονται : 

Α) Το πλήθος των απεσταλμένων πακέτων (sent packets) 

Β) Το πλήθος των ληφθέντων πακέτων (received packets) 

Γ) Το πλήθος των απορριφθέντων πακέτων (dropped packets) 

Δ) Το πλήθος των προωθημένων πακέτων (forwarded packets) 

Ε) Το ποσοστό επιτυχών παραδόσεων πακέτων (Packet Delivery Ratio) 

Στ) Η μέση καθυστέρηση μεταβίβασης πακέτου από τον έναν κόμβο στον άλλο  

       (Average End to End Delay) 

Ζ) Ο αύξων αριθμός που μπορεί να πάρει το τελευταίο πακέτο της προσομοίωσης 

    (Max Packet Id) 

Η) Το ποσοστό των απεσταλμένων πακέτων που πρέπει να προωθηθούν προκειμένου να 
προσεγγιστούν οι κόμβοι προορισμού (Routing Overhead)   
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ANALYSIS.CPP 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <ctype.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

 

#define MAX_PACKETS 40000 

 

char *find_prefix(char *source, char *prefix); 

int find_value(char *source, char *prefix, char *value); 

void read_values(char *buf, char val_buf[6][64]); 

int main1(char* fname, FILE *fout); 

char *my_itoa(int val, char *s); 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

   char bname[64], fname[64], num[64]; 

   int fcount=1, i; 

   FILE  *fout; 

 

   //check here 

  if (argc<3) 

  { 

  printf("Usage: analyze <basename> <numfiles>\n"); 

  exit(-1); 

  } 

  strcpy(bname, argv[1]); 

  fcount=atoi(argv[2]); 

  //strcpy(bname, "dsdv1_p20"); 
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   fout=fopen("results.txt", "w"); 

   for (i=1; i<=fcount; i++) 

   { 

     strcpy(fname, bname); 

 

     my_itoa(i, num); 

//     strcat(fname, num); 

     strcat(fname, ".tr"); 

//       printf("%s",fname); 

 

 

 

     main1(fname, fout); 

   } 

   fclose(fout); 

 

 getchar(); 

 

} 

 

int main1(char* fname, FILE *fout) 

{ 

   FILE *fp; 

   char buf[512], val_buf[6][64]; 

   long int sends=0, receives=0, dropped=0, forwarded=0, routing_packets=0, 

   unknown=0, max_packet_id=0, pid; 

   int i; 

   long double send_time[MAX_PACKETS], 

   recv_time[MAX_PACKETS]; 

   long double packet_duration, end_to_end_delay=0; 

 

   fp=fopen(fname,"r"); 

   if (!fp) { 
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          printf("Failed to open input file: %s\n", fname); 

          getchar(); 

          exit(-1); 

   } 

 

 

 for (i=0; i<MAX_PACKETS; i++)  { send_time[i]=-1;   recv_time[i]=-2; } 

 

   fgets(buf,512,fp); 

   while (!feof(fp)) { 

        switch (buf[0]) 

        { 

           case 'r': 

                read_values(buf, val_buf); 

                pid = atol(val_buf[5]); 

  //              printf("%d\n",pid); 

               if (strcmp(val_buf[1],"AGT") && strcmp(val_buf[4],"cbr")) { 

                          receives++; 

                       sscanf(val_buf[0],"%Lf",&recv_time[pid]); 

                 } 

                  break; 

            case 's': 

                  read_values(buf, val_buf); 

                  pid = atol(val_buf[5]); 

//                  printf("%d\n",pid); 

                  if (pid > max_packet_id) max_packet_id = pid; 

               if (strcmp(val_buf[1],"AGT") && strcmp(val_buf[4],"cbr")) { 

                           sends++; 

                           if (send_time[pid]<0) { 

                                 sscanf(val_buf[0],"%Lf",&send_time[pid]); 

                           } 

               } 

               //if ((strcmp(val_buf[1],"RTR")) && (strcmp(val_buf[4],"message"))) 
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                  //(!strcmp(val_buf[4],"AODV")) || 

                  //(!strcmp(val_buf[4],"DSR")) || 

                  //(!strcmp(val_buf[4],"DSDV")) || 

 

                 // routing_packets++; 

 

                  break; 

             case 'd': 

                  read_values(buf, val_buf); 

                  dropped++; 

                  break; 

             case 'f': 

                    read_values(buf, val_buf); 

                    //if ( 

                      // (!strcmp(val_buf[1],"RTR")) && 

                       //( 

                       //(!strcmp(val_buf[4],"AODV")) || 

                       //(!strcmp(val_buf[4],"DSR")) || 

                       //(!strcmp(val_buf[4],"DSDV")) || 

                       //(!strcmp(val_buf[4],"message")) 

                       //) 

                       //) 

                           forwarded++; 

                      break; 

              case 'M': 

 

                      unknown++; 

                      break; 

         } 

         fgets(buf,512,fp); 

 } 

 fclose(fp); 
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 printf("sent_packets         : %ld\n", sends); 

 printf("received_packets     : %ld\n", receives); 

 printf("dropped_packets      : %ld\n", dropped); 

 printf("others               : %ld\n", unknown); 

 printf("forwarded_packets    : %ld\n", forwarded); 

 //printf("routing_packets      : %ld\n", routing_packets); 

 

 if (receives > sends){ 

 printf("packet delivery ratio: 1.0000000 \n"); 

 } 

 else{ 

 printf("packet delivery ratio: %f\n", (float) receives / (float) sends); 

 } 

 fprintf(fout,"%f,", (float) receives / (float) sends); 

 printf("max_packet_id        : %d\n", max_packet_id); 

 for (pid=0; pid <=max_packet_id; pid++) { 

        if (recv_time[pid] > 0) { 

              packet_duration = recv_time[pid] - send_time[pid]; 

                 end_to_end_delay += packet_duration; 

        } 

 } 

 //printf("%f\n", end_to_end_delay); 

 printf("Average end to end delay: %f\n", (float)end_to_end_delay/(float)receives); 

 fprintf(fout,"%f,", (float)end_to_end_delay/(float)receives); 

 printf("Routing Overhead        : %f\n", (float)forwarded / (float) sends); 

 //printf("Normalized routing load : %f\n", (float) routing_packets/ (float) receives); 

 //fprintf(fout,"%f\n", (float) routing_packets/(float) receives); 

 

 return 0; 

 } 

 

char *find_prefix(char *source, char *prefix) 

{ 
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    char *t; 

 

    t=strstr(source, prefix); 

    if (t!=NULL) t+=(strlen(prefix)+1); 

    return t; 

} 

 

 

int find_value(char *source, char *prefix, char *value) 

{ 

     char *t1,*t2; 

 

     t1=find_prefix(source, prefix); 

     if (t1==NULL) return 0; 

 

     t2 = value; 

     while (!isspace(*t1)) *t2++ = *t1++; 

     *t2 = '\0'; 

     return 1; 

} 

 

void read_values(char *buf, char val_buf[6][64]) 

{ 

    find_value(buf, "-t", val_buf[0]); 

   //printf("%s ", val_buf[0]); 

    find_value(buf, "-N1", val_buf[1]); 

   //printf("%s ", val_buf[1]); 

    find_value(buf, "-Is", val_buf[2]); 

   //printf("%s ", val_buf[2]); 

    find_value(buf, "-Id", val_buf[3]); 

  // printf("%s ", val_buf[3]); 

    find_value(buf, "-It", val_buf[4]); 

  // printf("%s ", val_buf[4]); 
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    find_value(buf, "-Ii", val_buf[5]); 

  // printf("%s\n ", val_buf[5]); 

} 

 

char *my_itoa(int val, char *s) 

{ 

    int digits[3], p, y, i, len; 

    p=val; i=0; 

    while (p!=0) { 

          y = p % 10; 

          p = p / 10; 

          digits[i++]=y; 

    } 

 

    len = i; 

 

    for (i=0; i<len; i++) { 

          s[i]=digits[len-i-1]+'0'; 

    } 

    s[len]='\0'; 

    //printf("%s \n",s); 

    return s; 

} 
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