
 
 
 
 
 
 

 
 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΕΕΕ 802.11 ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

 
 

 
 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
 
 
 
 

                     Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παπαρρίζος 
Μέλη Τριµελούς Επιτροπής: Αθανάσιος Πάπιστας  

                                          Βασίλειος Βίτσας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκη 

 
Φεβρουάριος 2010 

 



 

 ii



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Copyright Πασχάλης Ράπτης, 2010 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved 

 
Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των  

απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. 
 

 iii



 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iv



Ευχαριστίες 
 

 

Κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα 

Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παπαρρίζο, ο οποίος µε την υποµονή του, την 

επιστηµονική µεθοδικότητα του και την υποστήριξη του βοήθησε στην ολοκλήρωση 

της διατριβής µου.  

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή του ΤΕΙ Θεσ/νίκης Βασίλειο 

Βίτσα για την διαρκή καθοδήγηση, και την ενθάρρυνση που µου προσέφερε ως µέλος 

της τριµελούς επιτροπής της διατριβής µου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά για την 

αµέριστη βοήθειά του τον Αναπλ. Καθηγητή Αθανάσιο Πάπιστα του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου, που διετέλεσε µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. 

 Για την πολύτιµη βοήθειά τους θα ήθελα να ευχαριστήσω, τον Επ. Καθηγητή 

Περικλή Χατζηµίσιο του ΤΕΙ-Θ, τον Αναπλ. Καθηγητή Αlbert Banchs του 

Πανεπιστηµίου Carlos III Μαδρίτης, Ισπανίας, τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου Αντώνιο Μπουκουβάλα, και τον συνάδελφο στο ΤΕΙ-Θ ∆ηµήτρη 

Αµανατιάδη. Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους του ΤΕΙ-Θ, 

Κωνσταντίνο Κατωπόδη, Παναγιώτη Σφέτσο, Βασίλη Κώστογλου και Παναγιώτη 

Αδαµίδη για την βοήθεια τους. 

Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φίλων και συναδέλφων καθηγητών του τµήµατος 

πληροφορικής -και όχι µόνον- του ΤΕΙ-Θ που µε βοήθησαν ο καθένας µε τον τρόπο 

του τους οποίους ευχαριστώ θερµά. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους του καφέ Τάκη, 

Βασίλη, Ιγνάτιο και Αχιλλέα.  

∆εν θα µπορούσα να ξεχάσω να ευχαριστήσω την σύζυγο µου Χαρίκλεια για την 

στήριξη που µου προσέφερε τις ατελείωτες ώρες ενασχόλησής µου µε αυτήν την 

διατριβή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 v



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vi



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η ανάπτυξη προτύπων για τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα σε συνδυασµό µε το 

χαµηλό κόστος της ασύρµατης τεχνολογίας επέτρεψε την ραγδαία εξαπλωση των 

ασυρµάτων δικτύων σε κοινόχρηστους και σε ιδιωτικούς χώρους όπως πανεπιστήµια,  

πλατείες, αεροδρόµια, γραφεία επιχειρήσεων, οικίες, κλπ.  

Η παρούσα διατριβή µελετά το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 το οποίο κυριαρχεί στα 

ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Ειδικότερα ερευνά την απόδοση της κατανεµηµένης 

διαδικασίας πρόσβασης DCF του υποεπιπέδου MAC του ΙΕΕΕ 802.11. Σκοπός της 

παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η συµβολή στην έρευνα για την ανάπτυξη 

ενός απλού και αποτελεσµατικού υποεπιπέδου πρόσβασης µέσου MAC στα 

ασύρµατα δίκτυα που βασίζονται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11. 

Αναπτύσσονται µαθηµατικά µοντέλα για τον υπολογισµό των ακόλουθων 

µετρικών για την απόδοση της διαδικασίας DCF που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο 

εκθετικής οπισθοχώρησης ΒΕΒ: α) την µέση καθυστέρηση των πακέτων ανά βαθµίδα 

οπισθοχώρησης και την πιθανότητα ανά βαθµίδα οπισθοχώρησης, β) την µέση 

καθυστέρηση των πακέτων, γ) την κατανοµή των καθυστερήσεων των πακέτων, δ) 

την αθροιστική κατανοµή των καθυστερήσεων, ε) την διακύµανση των 

καθυστερήσεων των πακέτων και στ) την χωρητικότητα του  καναλιού (µέσου) σε 

φωνητικές συνοµιλίες. Επίσης αναπτύσσεται ένας αλγόριθµος ελέγχου εισόδου 

(admission control). 

Τα προτεινόµενα µαθηµατικά µοντέλα α) υπολογίζουν τις παραπάνω µετρικές µε 

σχετικά απλές µαθηµατικές σχέσεις, β) είναι ακριβή (η ακρίβεια προσδιορίζεται µετά 

από σύγκριση µε αποτελέσµατα προσοµοιώσεων) και γ) παράγουν αποτελέσµατα σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αναπτύσσονται διάφορα σενάρια λειτουργίας των 

ασυρµάτων τοπικών δικτύων και µελετάται η επίδραση των τιµών των παραµέτρων 

της DCF στην απόδοση µε απώτερο σκοπό τον καθορισµό βέλτιστων τιµών και 

συνθηκών για την βέλτιστη απόδοση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11. 

Η ανάλυση των µετρικών και τα αποτελέσµατα εφαρµογής τους στα ασύρµατα 

δίκτυα συµβάλουν στην επιστηµονική γνώση, καθώς συµβάλουν στην δηµιουργία 

καλυτέρων µεθόδων πρόσβασης στο ασύρµατο µέσο. Η πιο σηµαντική συµβολή 

αυτής της διατριβής είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε πλήρης, 

 vii



συστηµατική και εκτεταµένη έρευνα για τις καθυστερήσεις των πακέτων ως κριτήριο 

απόδοσης των ασυρµάτων δικτύων. 
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ABSTRACT 
 
 

The development of protocol standards and the low cost of wireless equipment 

increased the number of wireless network installations in public (airports, universities 

campuses) and private (enterprises, homes) areas  all over the world.  

This research effort examines the IEEE 802.11 protocol that dominates wireless 

local area networks (WLANs). Specifically, it investigates the performance of the 

Distributed Coordination Function (DCF) of ΙΕΕΕ 802.11 Medium Access Control 

(MAC) protocol. The objective of this thesis is to contribute in the research for the 

development of a simple and effective MAC sub-layer for WLANs that utilize the 

IEEE 802.11 protocol.  

Mathematical models are developed to calculate the following metrics in order to 

examine the performance of DCF that use Binary Exponential Backoff (BEB) 

algorithm: a) average packet delay per backoff stage and probability per backoff stage 

b) average packet delay, c) packet jitter, d) packet drop probability, e) average packet 

drop time, f) packet delay distribution, and g) cumulative packet delay distribution. 

An admission control algorithm is also presented. 

The proposed mathematical models are a) simple, as expressed with relatively 

simple mathematical relations, b) accurate, since they are validated by comparing 

analytical against simulation results and show that the proposed models are fairly 

accurate, and c) provide results in short period of time. Different scenarios of WLANs 

are examined to investigate the effect of DCF parameters in performance and to 

define the system parameters values that improve the performance of the IEEE 802.11 

protocol. 

The analysis of metrics and the application of their outcomes to WLANs 

contribute in the design and development of more efficient access methods to wireless 

medium. The main contribution of this thesis is that packet delay is investigated 

thoroughly as a measure of WLAN performance. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Εισαγωγή 
 

1.1 Γενικά 

      Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση του αριθµού των 

εγκαταστηµένων ασύρµατων τοπικών δικτύων (Local Wireless Networks – WLAN) 

σε όλο τον κόσµο. Η ανάπτυξη προτύπων για τα WLANs σε συνδυασµό µε το 

χαµηλό κόστος της ασύρµατης τεχνολογίας επέτρεψε την δραµατική ανάπτυξη των 

ασυρµάτων δικτύων σε καφετέριες, πλατείες, αίθουσες συνεδριάσεων, αεροδρόµια, 

πανεπιστηµιουπόλεις, γραφεία επιχειρήσεων καθώς και σε οικίες. Βασικά 

πλεονεκτήµατα που έχουν τα ασύρµατα σε σχέση µε τα ενσύρµατα τοπικά δίκτυα 

είναι η εύκολη και γρήγορη εγκατάστασή τους και η υποστήριξη µετακινούµενων 

σταθµών (Gast 2002).  

Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες υπολογιστών 

α) να επικοινωνούν µεταξύ τους και β) να συνδέονται στο διαδίκτυο και να 

µεταφέρουν πληροφορίες (σε µορφή αρχείων δεδοµένων, ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, ακουστικών µηνυµάτων και βιντεοταινιών, κλπ.) µε ράδιο-κύµατα και 

χωρίς την ύπαρξη καλωδίων. Ο αέρας είναι το µέσον (medium) µεταφοράς και η 

ραδιοσυχνότητα είναι το κανάλι (channel) επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων του 

δικτύου. 

Η ανάπτυξη των ασύρµατων τοπικών δικτύων είναι αποτέλεσµα της έρευνας στις 

τεχνολογίες α) του υλικού (hardware) (καρτών, κεραιών, συσκευών σηµείων 

πρόσβασης), β) της εκποµπής-λήψης σήµατος (διάδοση φάσµατος - spread spectrum), 

γ) των πρωτοκόλλων πρόσβασης στο µέσο, δ) της ποιότητας προσφεροµένων 

υπηρεσιών (quality of services – QoS), ε) της ασφάλειας επικοινωνιών, κ.α.  

Το κυρίαρχο πρωτόκολλο στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα είναι το ΙΕΕΕ 802.11 

(γνωστό και ως Wi-Fi τεχνολογία). Το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 ορίζει α) το φυσικό 
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στρώµα (Physical layer - PHY) και β) το υποεπίπεδο (sub-layer) ελέγχου πρόσβασης 

µέσου (Medium Access Control - MAC) του στρώµατος Data Link Layer (DLL). Το 

υποεπίπεδο MAC καθορίζει δυο διαδικασίες πρόσβασης στο µέσο α) την 

κατανεµηµένη διαδικασία πρόσβασης (Distributed Coordination Function - DCF) που 

βασίζεται στον ανταγωνισµό µεταξύ των κόµβων για πρόσβαση στο µέσο και β) την 

κεντρική διαδικασία πρόσβασης (Point Coordination Function - PCF) όπου ένας AP ( 

Access Point - κεντρικό σηµείο) ρυθµίζει την πρόσβαση κάθε σταθµού στο µέσο. 

H παρούσα ερευνητική διατριβή µελετά το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 των 

ασυρµάτων τοπικών δικτύων και ειδικότερα ερευνά την απόδοση (performance) της 

κατανεµηµένης διαδικασίας πρόσβασης DCF που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο της 

δυαδικής εκθετικής οπισθοχώρησης BEB (Binary Exponential Backoff) του 

υποεπιπέδου MAC του ΙΕΕΕ 802.11 χρησιµοποιώντας ως µετρικές (metrics) τις 

καθυστερήσεις, την διακύµανση και την κατανοµή των καθυστερήσεων των πακέτων.  

 

1.2 Η ∆ιατριβή 

1.2.1 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής διατριβής είναι η συµβολή στην έρευνα για 

την ανάπτυξη ενός απλού και αποτελεσµατικού υποεπιπέδου πρόσβασης µέσου MAC 

στα ασύρµατα δίκτυα που βασίζονται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11. Η παρούσα 

διατριβή αναπτύσσει µαθηµατικά µοντέλα για τις καθυστερήσεις των πακέτων, την 

διακύµανση των καθυστερήσεων και την κατανοµή των καθυστερήσεων που είναι 

µετρικές απόδοσης του πρωτοκόλλου µε σκοπό α) την βελτίωση του υποεπιπέδου 

MAC, β) την κατανόηση της κατανεµηµένης διαδικασίας πρόσβασης DCF του MAC  

και γ) την επίδραση που έχουν οι τιµές των παραµέτρων της DCF στην απόδοση.  

Για τον προσδιορισµό του πεδίου της έρευνας πραγµατοποιήθηκε αρχικά 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 και για όλες τις παραλλαγές 

του IEEE 802.11a/b/e/g/n. Όπως αποδεικνύεται από την σχετική βιβλιογραφία, η 

επιστηµονική έρευνα χρησιµοποιώντας µαθηµατικά µοντέλα βοηθά σηµαντικά την 

ανάπτυξη των πρωτοκόλλων των ασυρµάτων δικτύων και την βιοµηχανία των 

επικοινωνιών, καθώς τα αποτελέσµατα της έρευνας α) προστίθενται ως βελτιώσεις 

στα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα, β) ενσωµατώνονται στα νέα πρωτόκολλα που 

συνεχώς σχεδιάζονται και αναπτύσσονται. 
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 Βασικός στόχος της παρούσης διατριβής είναι να αναπτυχθούν µαθηµατικά 

µοντέλα για µετρικές της διαδικασίας DCF που θα αναλύσουν και θα υπολογίσουν µε 

ευκολία τις τιµές των µετρικών για διάφορα σενάρια ασυρµάτων τοπικών δικτύων 

επιτρέποντας την βελτίωση της απόδοσης του υποεπιπέδου MAC. Αναλυτικότερα οι 

επιµέρους στόχοι καθορίζονται ως ακολούθως:  

1. Να αναπτυχθούν µαθηµατικά µοντέλα τα οποία υπολογίζουν µε ακρίβεια και 

χωρίς πολύπλοκους υπολογισµούς τις καθυστερήσεις των πακέτων, την 

διακύµανση και την κατανοµή των καθυστερήσεων στα ασύρµατα τοπικά 

δίκτυα που βασίζονται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11. 

2. Να ερευνήσει και να εντοπίσει τα αίτια που επηρεάζουν τις καθυστερήσεις 

των πακέτων καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι καθυστερήσεις 

των πακέτων µπορούν να ελαχιστοποιηθούν. 

3. Να υπολογιστούν τιµές των παραµέτρων του πρωτοκόλλου για τις οποίες 

λαµβάνεται η βέλτιστη απόδοση.        

 

1.2.2 Μεθοδολογία 

1. Στην παρούσα ερευνητική διατριβή  α) αναπτύσσονται νέα µαθηµατικά 

µοντέλα υπολογισµού της απόδοσης του ΙΕΕΕ 802.11 για µετρικές που αφορούν τις 

καθυστερήσεις των πακέτων και β) βελτιώνονται ήδη υπάρχοντα µοντέλα 

υπολογισµού µετρικών που δηµοσιεύτηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι µετρικές 

που µελετήθηκαν είναι η µέση καθυστέρηση των πακέτων, η διακύµανση των 

καθυστερήσεων, η κατανοµή καθυστερήσεων των πακέτων, η πιθανότητα απόρριψης 

ενός πακέτου λόγω διαδοχικών συγκρούσεων και ο µέσος χρόνος απόρριψης ενός 

πακέτου. Τα µαθηµατικά µοντέλα βασίζονται στις Μαρκοβιανές αλυσίδες του 

Bianchi (Bianchi 1998, Bianchi 1998b, Bianchi 2000) και του Wu (Wu et.al. 2002a) 

που αφορούν την απόδοση της κατανεµηµένης διαδικασίας πρόσβασης DCF του 

πρωτοκόλλου IEEE 802.11 των ασυρµάτων τοπικών δικτύων.  

2. Για κάθε µετρική γίνονται οι απαραίτητες προσθήκες και τροποποιήσεις στον 

προσοµοιωτή ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή αποτελεσµάτων της µετρικής από τον 

προσοµοιωτή (ο προσοµοιωτής είναι  υλοποιηµένος στο εµπορικό πακέτο MatLab). 
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3. Η αξιοπιστία των προτεινόµενων νέων µαθηµατικών µοντέλων ελέγχεται 

συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα που παράγονται από τα µαθηµατικά µοντέλα µε τα 

αποτελέσµατα που λαµβάνονται από τον προσοµοιωτή. Τα µαθηµατικά µοντέλα 

βελτιώνονται όταν τα συγκριτικά αποτελέσµατα δεν είναι ακριβή.  

4. Αναπτύσσονται διάφορα σενάρια λειτουργίας (διαφορετικές µεθόδους 

πρόσβασης – Βασική, RTS/CTS, διαφορετικά µεγέθη δικτύου, διαφορετικά µεγέθη 

πακέτων, διαφορετικές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων, διαφορετικές τιµές των 

παραµέτρων της διαδικασίας DCF κλπ), και µελετάται η επίδραση των τιµών όλων 

των παραπάνω µεγεθών στην απόδοση.  

5. Τέλος, τα µαθηµατικά µοντέλα χρησιµοποιούνται για την καλύτερη 

κατανόηση της λειτουργίας του πρωτοκόλλου καθώς λαµβάνονται γρήγορα 

αποτελέσµατα για διαφορετικά σενάρια λειτουργίας και για διαφορετικές τιµές των 

παραµέτρων του συστήµατος µε απώτερο σκοπό τον καθορισµό βέλτιστων συνθηκών 

και τιµών για την βέλτιστη απόδοση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11. 

 

1.3.3 Συνεισφορά 

Η κύρια συνεισφορά αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάλυση των 

διαδικασιών πρόσβασης στο ασύρµατο µέσο και η ανάπτυξη µοντέλων υπολογισµού 

µετρικών για την βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών πρόσβασης του  

πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11.  

Η ανάλυση των µετρικών και τα αποτελέσµατα εφαρµογής τους στα ασύρµατα 

δίκτυα συµβάλουν στην επιστηµονική γνώση, καθώς αναφέρονται στην δηµιουργία 

καλυτέρων µεθόδων και συνθηκών πρόσβασης στο µέσο. Οι µετρικές απόδοσης που 

προτείνονται από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια µπορούν να χρησιµεύσουν 

και σε άλλους ερευνητές που ασχολούνται: α) µε άλλες µετρικές απόδοσης όπως η 

κατανάλωση ενέργειας των σταθµών, η εύρεση (υπολογισµός) χωρητικότητας των 

δικτύων µε σταθµούς που “τρέχουν” πολυµεσικές εφαρµογές, β) µε το πρωτόκολλο 

ΙΕΕΕ 802.11e για παροχή υπηρεσιών ποιότητας (Quality of Services - QoS), γ) µε τον 

έλεγχο εισόδου πρόσβασης (call admission control) χρηστών σε ένα δίκτυο. 

Η πιο σηµαντική συµβολή αυτής της διατριβής είναι το γεγονός ότι για πρώτη 

φορά πραγµατοποιήθηκε πλήρης, συστηµατική και εκτεταµένη έρευνα για τις 

καθυστερήσεις των πακέτων ως κριτήριο απόδοσης των ασυρµάτων δικτύων. Για όλα 
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τα κριτήρια αναπτύχθηκαν µαθηµατικά µοντέλα τα οποία παρουσιάζουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: α) είναι απλά, β) είναι ακριβή και γ) είναι αποτελεσµατικά µε την 

έννοια ότι παρέχουν ακριβή αποτελέσµατα σε µικρούς υπολογιστικούς χρόνους. 

Πιο συγκεκριµένα η συνεισφορά της διατριβής περιλαµβάνει: 

• Προσδιορισµό και υπολογισµό δυο νέων µετρικών καθυστέρησης των 

πακέτων: α) την µέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα οπισθοχώρησης, και β) την 

πιθανότητα ανά βαθµίδα οπισθοχώρησης. 

• Ένα νέο µοντέλο υπολογισµού της µέσης καθυστέρησης των πακέτων το 

οποίο βασίζεται στα µοντέλα της µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα, και της 

πιθανότητας ανά βαθµίδα. Το µοντέλο συγκρίνεται µε δυο µοντέλα που 

προτείνονται στην διεθνή βιβλιογραφία. 

• ∆ύο νέα µοντέλα υπολογισµού της κατανοµής των καθυστερήσεων των 

πακέτων. Τα µοντέλα υπολογίζουν την πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο 

εκπέµπεται µε επιτυχία και υφίσταται καθυστέρηση ίση µε µια δοθείσα τιµή.  

-- ∆ύο νέα µοντέλα υπολογισµού της αθροιστικής κατανοµής των 

καθυστερήσεων των πακέτων Τα µοντέλα υπολογίζουν την πιθανότητα µε την 

οποία ένα πακέτο εκπέµπεται µε επιτυχία και υφίσταται καθυστέρηση 

µικρότερη από µια δοθείσα τιµή.  

• Ένα νέο µοντέλο υπολογισµού των µέσων χρόνων α) µιας επιτυχηµένης 

εκποµπής πακέτου και β) µιας αποτυχηµένης εκποµπής πακέτου, όταν οι 

σταθµοί σε ένα δίκτυο εκπέµπουν πακέτα µεταβλητού µήκους. Το µοντέλο 

εφαρµόζεται για να υπολογισθεί η ρυθµοαπόδοση και η µέση καθυστέρηση. 

Επίσης το µοντέλο χρησιµοποιείται για τον υπολογισµού των κατανοµών 

καθυστερήσεων για  πακέτα µεταβλητού µήκους.  

• Έναν νέο, απλό αλλά αποτελεσµατικό αλγόριθµο Ελέγχου Εισόδου που 

επιτρέπει ή όχι την είσοδο ενός σταθµού σε ένα δίκτυο µε κεντρικό σηµείο 

πρόσβασης.  

• Ένα νέο µοντέλο υπολογισµού διακύµανσης καθυστερήσεων των πακέτων το 

οποίο βασίζεται στα µοντέλα της µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα και της 

µέσης καθυστέρησης των πακέτων.  

-- Ένα νέο µοντέλο υπολογισµού της αθροιστικής κατανοµής των πακέτων το 

οποίο βασίζεται στο µοντέλο διακύµανσης καθυστερήσεων. 
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1.2.4 ∆οµή 

Η παρουσίασή της διατριβής και η ροή της µεθοδολογίας που προαναφέρθηκε 

παρουσιάζεται συνολικά σε επτά κεφάλαια. 

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στο υπόβαθρο της διατριβής και περιλαµβάνει την 

περιγραφή των τεχνολογιών των ασυρµάτων δικτύων και του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 

802.11. Επίσης δίδεται η λεπτοµερής περιγραφή της λειτουργίας και ένα µαθηµατικό 

µοντέλο της διαδικασίας πρόσβασης DCF του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11. Τέλος 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση πεδίου έρευνας ασυρµάτων δικτύων και 

ειδικά την έρευνα που αφορά την DCF. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται το µοντέλο υπολογισµού της µέσης 

καθυστέρησης ανά βαθµίδα οπισθοχώρησης και της πιθανότητας ανά βαθµίδα 

οπισθοχώρησης των πακέτων και προτείνεται ένα νέο µοντέλο υπολογισµού της 

µέσης καθυστέρησης των πακέτων. Το µοντέλο της µέσης καθυστέρησης που 

προτείνεται συγκρίνεται µε άλλα δυο γνωστά µοντέλα υπολογισµού µέσης 

καθυστέρησης.  

Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται δύο µοντέλα υπολογισµού της κατανοµής των 

καθυστερήσεων το πρώτο για την RTS/CTS πρόσβαση και το δεύτερο για την 

Βασική πρόσβαση. Τα δύο µοντέλα επεκτείνονται και αναπτύσσονται δύο µοντέλα 

υπολογισµού της αθροιστικής κατανοµής των καθυστερήσεων.  

Στο Κεφάλαιο 5 προτείνεται ένα µοντέλο υπολογισµού των µέσων χρόνων 

εκποµπής των πακέτων (επιτυχηµένων ή αποτυχηµένων) όταν οι σταθµοί σε ένα 

δίκτυο χρησιµοποιούν πακέτα µεταβλητού µήκους. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται 

για τον υπολογισµό της ρυθµοαπόδοσης, της µέσης καθυστέρησης των πακέτων, του 

µέσου χρόνου απόρριψης των πακέτων και της κατανοµής των καθυστερήσεων για 

πακέτα µεταβλητού µήκους. Επίσης προτείνεται ένας απλός αλγόριθµος ελέγχου 

εισόδου.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ένα µοντέλο υπολογισµού της διακύµανσης των 

καθυστερήσεων και ένα µοντέλο υπολογισµού αθροιστικής κατανοµής των 

καθυστερήσεων των πακέτων.  

Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διατριβής και 

δίνονται κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Υπόβαθρο της ∆ιατριβής 
 

Στην ενότητα 2.1  παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ασυρµάτων δικτύων. Στην 

ενότητα 2.2 περιγράφονται τα πρωτόκολλα της οικογενείας ΙΕΕΕ 802.11, οι 

τοπολογίες, η διαστρωµάτωση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11 των ασυρµάτων 

τοπικών δικτύων και οι χρόνοι αναµονής για τον έλεγχο πρόσβασης στο µέσον. Οι 

τρόποι µέτρησης απόδοσης και οι µετρικές (metrics) απόδοσης του πρωτοκόλλου 

ΙΕΕΕ 802.11 περιγράφονται στην ενότητα 2.3. Η κατανεµηµένη διαδικασία 

πρόσβασης στο µέσο DCF (Distributed Coordination Function) του υποστρώµατος 

MAC και οι µέθοδοι πρόσβασης στο µέσον παρουσιάζονται στην ενότητα 2.4. Στην 

ενότητα 2.5 αναπτύσσεται ένα µαθηµατικό µοντέλο της διαδικασίας DCF που 

βασίζεται στις Μαρκοβιανές αλυσίδες του Bianchi (Bianchi 2000) και του Wu (Wu 

et.al. 2002a). Τέλος στην ενότητα 2.6 γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας 

που αφορά τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα και της έρευνας που αφορά την διαδικασία 

DCF του πρωτοκόλλου IEEE 802.11. 

 

 

2.1 Κατηγορίες Ασυρµάτων ∆ικτύων     

Τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε την περιοχή την 

οποία καλύπτουν:  

• Ασύρµατα σωµατικά δίκτυα (Wireless Body Area Networks - WBANs). Τα 

WBAN δίκτυα αποτελούνται από αισθητήρες (sensors) που είναι 

εµφυτευµένοι ή τοποθετηµένοι πάνω στο σώµα ή τα ρούχα ενός ανθρώπου 

και επιβλέπουν διάφορες ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού ή 

µετρούν διάφορους δείκτες υγείας. Οι αισθητήρες, χρησιµοποιώντας  

τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων, αποστέλλουν σε πραγµατικό χρόνο (real-
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time) τα δεδοµένα σε ένα κοντινό σηµείο (κατοικία) και από εκεί τα δεδοµένα 

αποστέλλονται σε ένα κέντρο βοήθειας ή σε ένα νοσοκοµείο (Conti 2003, 

Moron et.al. 2007). Το πρωτόκολλο IEEE 802.15.6 προορίζεται για τα WBAN 

δίκτυα (IEEE 802.15 TG6 2007). 

• Ασύρµατα προσωπικά δίκτυα (Wireless Personal Area Networks - WPANs). 

Τα WPAN είναι δίκτυα µικρής εµβελείας, εξυπηρετούν έναν χρήστη και 

καλύπτουν χώρο πχ. ενός γραφείου ή ενός δωµατίου και συνολική απόσταση 

περίπου δέκα µέτρων (Bravo-Escos 2002). Παράδειγµα δικτύου WPAN είναι 

το Bluetooth το οποίο ορίζεται από το πρωτόκολλο του IEEE 802.15.1 (IEEE 

802.15.1 TG1a 2005). Βασικό κριτήριο της απόδοσης των WPAN (όπως και 

των WBAN) δικτύων είναι η κατανάλωση ενέργειας (Omeni et.al 2007).  

• Ασύρµατα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks - WLANs). Τα 

WLAN δίκτυα έχουν µεγαλύτερη εµβέλεια από τα WPAN και συνήθως 

καλύπτουν χώρους πχ. ενός ορόφου, µίας οικίας, κλπ. Τα WLAN είναι ο 

πλέον δηµοφιλής τρόπος ασύρµατης επικοινωνίας δεδοµένων. Το 

πρωτόκολλο που έχει επικρατήσει στα WLAN είναι το  ΙΕΕΕ 802.11 (IEEE 

802.11 2001).  

• Ασύρµατα µητροπολιτικά δίκτυα (Wireless Metropolitan Area Networks - 

WMANs). Τα WMAN δίκτυα καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές πχ. µικρών 

πόλεων ή αποστάσεις µερικών χιλιοµέτρων. Τα WMAN στην Βόρειο Αµερική 

χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο IEEE 802.16 (IEEE 802.16 2007) (τεχνολογία 

WiMAX), στην Νότια Κορέα το Wi-Bro.  

• Ασύρµατα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wireless Wide Area Networks - 

WWANs). Τα WWAN καλύπτουν περιοχές µιας ή περισσοτέρων χωρών και 

είναι ευρέως διαδεδοµένα στην κινητή τηλεφωνία και παρέχουν την 

δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων. Τα WWAN διaθέτουν τις 2.5G, 3G 

τεχνολογίες και την τεχνολογία της επόµενης γενιάς 4G.      

Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται τα πρωτόκολλα των ασυρµάτων τοπικών 

δικτύων (WLAN). 
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2.2 Πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 

2.2.1 Η Οικογένεια των Πρωτοκόλλων ΙΕΕΕ 802.11 

Τα πρωτόκολλα τα οποία κυριαρχούν στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα είναι της 

οικογένειας ΙΕΕΕ 802.11, γνωστής και ως WiFi, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι τα 

εξής: 

• 802.11. Το πρότυπο ή legacy 802.11 (IEEE 802.11 1997) είναι το πρώτο 

πρωτόκολλο της οικογένειας µε συχνότητα εκποµπής τα 2.4GHz και µέγιστη 

µεταφορά δεδοµένων 2 Mbit/s. Λόγω της χαµηλής απόδοσης και της 

γρήγορης εµφάνισης του 802.11b δεν έτυχε µεγάλης αποδοχής.  

• 802.11b. Είναι το πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο της οικογένειας ΙΕΕΕ 802.11, 

χρησιµοποιεί ως συχνότητα εκποµπής τα 2.4GHz, όπως και το πρότυπο 

802.11, αλλά µε µέγιστη µεταφορά δεδοµένων 11 Mbit/s και µέση 

ρυθµοαπόδοση 4 Mbit/s (IEEE 802.11b 1999). Η βελτιωµένη απόδοση και η 

εµφάνιση των πρώτων καρτών χαµηλού κόστους στη αγορά από το 2000, 

καθιέρωσαν το 802.11b (IEEE 802.11b 1999) ως  την κύρια τεχνολογία στα 

WLAN δίκτυα.  

• 802.11a. Το 802.11a χρησιµοποιεί τα 5GHz ως συχνότητα εκποµπής µε 

µέγιστη µεταφορά δεδοµένων 54 Mbit/s (IEEE 802.11a 1999).  

• 802.11g. Το 802.11g χρησιµοποιεί την ίδια συχνότητα εκποµπής 2.4GHz µε 

το 802.11b αλλά η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων είναι στα 54Mbit/s και 

µέση ρυθµοαπόδοση 25Mbit/s (IEEE 802.11g 2007). Είναι συµβατό µε το 

802.11b. 

• 802.11n. Τo 802.11n βρίσκεται στην φάση σχεδιασµού και προβλέπεται ότι 

θα είναι έτοιµο αρχές του 2010 (IEEE 802.11 TGn 2009). Σχεδιάζεται για να 

υποστηρίζει εφαρµογές τηλεφωνίας και πολυµέσων (βίντεο, ήχου). Η µέση 

ρυθµοαπόδοση του πρωτοκόλλου υπολογίζεται στα 100-120 Mbit/s. Αν και 

αναµένεται να παρουσιασθεί το 2009 ήδη έχουν εµφανισθεί στο εµπόριο τα 

πρώτα προϊόντα που βασίζονται στην τεχνολογία του πρωτοκόλλου 802.11n.  

Στον Πίνακα 2.1 παρατίθεται λεπτοµερής κατάλογος της οικογενείας των 

πρωτοκόλλων ΙΕΕΕ 802.11 και στον Πίνακα 2.2 δίδονται τεχνικές λεπτοµέρειες για 

τα διαφορετικά φυσικά επίπεδα του πρωτόκολλου ΙΕΕΕ 802.11. 
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Το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e (IEEE 802.11e 2005) χρησιµοποιεί διαφορετική 

διαχείριση πρόσβασης στο µέσον και προσφέρει διαφοροποιηµένες υπηρεσίες (Battiti 

& Li 2003, Robinson 2004, Kong et.al. 2004) -ποιότητα υπηρεσιών ή quality of 

service (QoS)- δηλ. υποστηρίζει πολυµεσικές εφαρµογές (multimedia) και υπηρεσίες 

µε διαφορετικές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, καθυστερήσεις πακέτων, διακύµανση 

των καθυστερήσεων και απώλειας πακέτων (Ni 2005, Kim & Cho 2004, Chi 2007).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Κατάλογος πρωτοκόλλων της οικογένειας ΙΕΕΕ 802.11  
(Wikipedia 2007, Geier 2008) 

802.11 Πρότυπο (1997). 1, 2 Mbit/s 
802.11a 54 Mbit/s (1999, 2001)  
802.11b Βελτιώσεις στο πρότυπου 802.11 (1999). 1, 2, 5.5, 11Mbit/s 
802.11c ∆ιαδικασίες λειτουργίας γεφυρών (bridges) (2001) 
802.11d Επεκτάσεις για roaming από χώρα-σε-χώρα (2001) 
802.11e Βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) 
802.11f Πρωτόκολλο για επικοινωνία των σηµείων πρόσβασης (access points) 

(2003). Αποσύρθηκε το 2006.  
802.11g Βελτιώσεις στο πρότυπου 802.11b. 6, 12, 24, 54 Mbit/s (2003) 
802.11h ∆ιαχείριση φάσµατος (spectrum) συχνοτήτων για Ευρωπαϊκή 

συµβατότητα του 802.11a (2004) 
802.11i Βελτιώσεις στην ασφάλεια (2004) 
802.11j Επεκτάσεις για την Ιαπωνία (2004) 
802.11k Μετρήσεις πόρων στις ραδιοσυχνότητες 
802.11l (κατειληµµένο) 
802.11m Συντήρηση – προστασία του προτύπου 802.11 
802.11n Βελτιώσεις στο 802.11g µε κεραίες MIMO 
802.11o (κατειληµµένο) 
802.11p Ασύρµατη πρόσβαση κινουµένων οχηµάτων 
802.11q (κατειληµµένο) 
802.11r Γρήγορο roaming 
802.11s Επέκταση υπηρεσιών για δικτύωση Mesh 
802.11Τ Μέθοδοι ελέγχου και µετρικές για πρόβλεψη της απόδοσης 
802.11u ∆ιαδικτύωση µε µη-802 δίκτυα πχ. κυψελοειδή (cellular) δίκτυα 
802.11v ∆ιαχείριση ασυρµάτων δικτύων  
802.11w Προστατευµένα πακέτα διαχείρισης 
802.11x (κατειληµµένο) 
802.11y Λειτουργία στα 3650-3700 MHz στις ΗΠΑ 
802.11z Επεκτάσεις για διευθετήσεις στις απ’ ευθείας συνδέσεις  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Τεχνικά στοιχεία για πρωτόκολλα Ασυρµάτων Τοπικών ∆ικτύων ΙΕΕΕ 802.11 

Πρωτόκολλο Έτος 
Συχνότητα 
Λειτουργειας

(GHz) 
Μέθοδοι 

µετάδοσης 

Μέγιστη 
Ταχύτητα 
Εκποµπής 

(Mbit/s) 

Εµβέλεια 
-εντος 

κτηρίων- 
(µέτρα) 

Εµβελεια 
-εκτος 

κτηρίων- 
(µέτρα) 

802.11  1997 2.4 IR/FSSS/DSSS 2 20 100 
802.11a 1999 5 OFDM 54 35 120 
802.11b 1999 2.4 DSSS 11 38 140 
802.11g 2003 2.4 OFDM/DSSS 54 38 140 
802.11n 20091 2.4 ή 5 OFDM 248 70 250 

1 Σεπτέµβριος 

 

 

2.2.2 Τοπολογίες  

Το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 ορίζει δυο διαφορετικές τοπολογίες 

(αρχιτεκτονικές), την Basic Service Set (BSS) και την Independent Basic Service Set 

(IBSS) (IEEE Standard 1999). Στην BSS που απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1 ένα 

πλήθος ασυρµάτων σταθµών “συνδέονται” σε έναν κεντρικό AP (access point) δια 

µέσου του οποίου πραγµατοποιούνται όλες οι επικοινωνίες των ασυρµάτων σταθµών. 

Η τοπολογία BSS ονοµάζεται και infrastructure WLAN. Καθώς όλα τα αιτήµατα των 

σταθµών εξυπηρετούνται από τον AP, η απόδοση του AP µειώνεται πολύ και 

παρατηρείται το φαινόµενο του “µποτιλιαρίσµατος” όσο αυξάνονται οι σταθµοί στο 

δίκτυο (Jong-Ok 2006). Σε µια εργασία (Sheu 1999) µε προσοµοιώσεις προτείνεται η 

παρουσία σταθµών STAP (STA+AP) που λειτουργούν και ως ασύρµατοι σταθµοί και 

ως AP, µε στόχο την βελτιωµένη απόδοση του δικτύου. O Bottigliengo (Bottigliengo 

2003) προτείνει έναν τρόπο χρονο-δροµολόγησης των πακέτων για καλύτερη 

απόδοση του δικτύου που υλοποιείται και στους σταθµούς και στο AP. O Pelletta 

(Pelletta 2005) προτείνει µια πειραµατική µέθοδο µέτρησης της ρυθµοαπόδοσης των 

AP. 
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Σχήµα 2.1. BSS τοπολογία - ∆ίκτυο µε σηµείο πρόσβασης (AP)  

 

 

 

 

Σχήµα 2.2. IBSS τοπολογία - Κατά περίπτωση (ad-hoc) δίκτυο  

 

Το Σχήµα 2.2 απεικονίζει την τοπολογία IBSS όπου όλοι σταθµοί επικοινωνούν 

απ΄ ευθείας µε όλους τους σταθµούς µε την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθµοί 

βρίσκονται µέσα στα όρια εµβέλειάς τους. Η τοπολογία IBSS διευκολύνει την 

δηµιουργία των κατά-περίπτωση δικτύων (Ad-Hoc Networks) χωρίς την παρουσία 

σηµείου πρόσβασης (Bianchi 2000, Wu et al 2002a, Abdrabou & Zhuang 2007). Όταν 

ένας σταθµός επικοινωνεί απ’ ευθείας µε έναν άλλο σταθµό τότε δηµιουργείται ad-

hoc δίκτυο απλού βήµατος (ad-hoc single hop network) και σχηµατίζουν ένα 

ασύρµατο τοπικό δίκτυο. Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται την IBSS τοπολογία. 

 Όταν ένας σταθµός επικοινωνεί µε έναν άλλο αποµακρυσµένο σταθµό µε την 

µεσολάβηση ενός ή και περισσοτέρων γειτονικών σταθµών, τότε είναι δυνατόν τα ad-
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hoc δίκτυα να καλύψουν µεγάλες περιοχές και να σχηµατίσουν ασύρµατα 

µητροπολιτικά ή ευρείας ζώνης δίκτυα (ad-hoc δίκτυα πολλαπλών βηµάτων - multi-

hop ad-hoc networks) (Conti 2003, Yeh 2002, Ng & Liew 2007, Zhai et.al. 2007).  

 

2.2.3 ∆ιαστρωµάτωση του IEEE 802.11 

Ο σχεδιασµός πρωτοκόλλων των ασύρµατων τοπικών δικτύων χρησιµοποιεί 

αρχές των πρωτοκόλλων που έχουν αναπτυχθεί για τα ευρέως χρησιµοποιούµενα 

ενσύρµατα τοπικά δίκτυα και περιλαµβάνει την ανάπτυξη µόνο λίγων στρωµάτων. 

Το ΙΕΕΕ 802.11 ορίζει το φυσικό στρώµα  (Physical Layer – PHY) και το 

υπόστρωµα ελέγχου πρόσβασης µέσου (Medium Access Control - MAC) του 

στρώµατος ζεύξης δεδοµένων (Data Link Layer - DLL). Το Σχήµα 2.3 απεικονίζει 

την διαστρωµάτωση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11. Το υπόστρωµα ελέγχου λογικής 

ζεύξης (Logical Link Control - LLC) του στρώµατος DLL ορίζεται από το πρότυπο 

ΙΕΕΕ 802.2 και χρησιµοποιείται για να προσαρµόσει (interface) οµοιόµορφα όλα τα 

διαφορετικά MAC (Ethernet, Token Ring, 802.11, κλπ) µε τα υψηλότερα στρώµατα. 

 

Applications 

 
Σχήµα 2.3. ∆ιαστρωµάτωση του ΙΕΕΕ 802.11 

 

Α. Φυσικό Στρώµα (PHY) 

Το φυσικό επίπεδο καθορίζει µεθόδους και διαδικασίες εκποµπής και λήψης 

δεδοµένων µεταξύ των ασύρµατων σταθµών όπως είναι η συχνότητα εκποµπής, ο 

IIEEEEEE      
880022..1111  

FFHHSSSS  DDSSSSSS  IIRR  Physical 
Layer 

MMeeddiiuumm  AAcccceessss CCoonnttrrooll ((MMAACC))

Logical Link Control (LLC)

Higher Layers 

Data Link 
Layer 

OOFFDDMM  
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τρόπος διαµόρφωσης των σηµάτων, οι κώδικες εντοπισµού και διόρθωσης λαθών. 

Στο φυσικό επίπεδο προστίθενται οι κεφαλίδες του PHY στις πληροφορίες που 

προέρχονται από τα υψηλότερα επίπεδα (στρώµατα) και σχηµατίζονται πακέτα 

έτοιµα για εκποµπή, και αντίστοιχα στο φυσικό επίπεδο των δεκτών γίνεται ο 

διαχωρισµός των κεφαλίδων του PHY και των πληροφοριών των υψηλότερων 

επιπέδων.  

Η ασύρµατη επικοινωνία πραγµατοποιείται µε τη χρήση ραδιοκυµάτων, ή 

υπερύθρων ακτίνων. Το φυσικό επίπεδο του ΙΕΕΕ 802.11 ορίζει τους κάτωθι τρόπους 

διαµόρφωσης των σηµάτων:  

• ∆ιασπορά φάσµατος και εναλλαγή συχνότητας (Frequency Hopping Spread 

Spectrum - FHSS). Στην FHSS το σήµα δεδοµένων διαµορφώνεται µε ένα 

στενής-ζώνης φερόµενο σήµα που αλλάζει συχνότητα εκποµπής τυχαία αλλά 

µε γνωστή σειρά πάνω σε µια ευρεία ζώνη συχνοτήτων. Η µεθοδος FHSS 

χρησιµοποιεί την περιοχή συχνοτήτων 2.4 - 2.4835 GHz και η ταχύτητα 

εκποµπής δεδοµένων είναι 1Μbit/s και 2Μbit/s.  

• Εξάπλωση φάσµατος ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum - 

DDSS). Στην DSSS το σήµα δεν αλλάζει συχνότητα εκποµπής αλλά περνά 

από µια διαδικασία εξάπλωσης και κατανέµεται σε όλη την ζώνη συχνοτήτων 

µε µιας. Η µέθοδος DSSS χρησιµοποιεί την περιοχή συχνοτήτων 2.4 - 2.4835 

GHz και οι ταχύτητες εκποµπής δεδοµένων είναι 1 και 2 Μbit/s. 

• Υπέρυθρες ακτίνες (Infrared - IR). Η IR είναι εκποµπή ηλεκτρο-µαγνητικής 

ακτινοβολίας σε µήκη κύµατος από 750 nm έως 100 µm. Οι IR ακτίνες έχουν 

µικρή διάχυση (µετάδοση µε οπτική επαφή), δεν µπορούν να διαπεράσουν 

τοίχους για αυτόν τον λόγο επικράτησαν οι µέθοδοι µε ραδιοκύµατα. 

Ταχύτητα εκποµπής δεδοµένων 1Μbit/s και 2Μbit/s. 

• Πολυπλεξία συχνότητας ορθογωνίων φερουσών (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing - OFDM). Στην µέθοδο διαµόρφωσης OFDM γίνεται 

αξιοποίηση του διαθέσιµου εύρους συχνοτήτων και της µετάδοσης µέσω 

ορθογωνίων πολλαπλών φερουσών (sub-carrier). Η OFDM χρησιµοποιείται 

από τα πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.11a/g/n. Το ΙΕΕΕ 802.11a χρησιµοποιεί την 

περιοχή συχνοτήτων 5 GHz µε ταχύτητα εκποµπής δεδοµένων έως 54Mbit/s, 

το IEEE 802.11g την περιοχή 2.4 GHz µε ταχύτητα εκποµπής δεδοµένων έως 
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54Mbit/s και το IEEE 802.11n τις περιοχές  2.4 GHz και 5 GHz µε ταχύτητα 

εκποµπής δεδοµένων έως 600Mbit/s. 

 

Β. Υπόστρωµα MAC  

Ο κύριος σκοπός του υποστρώµατος MAC είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση σε 

κάθε σταθµό του δικτύου µε έναν τρόπο δίκαιο και αποδοτικό.  Το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 

802.11 στο MAC καθορίζει δυο τρόπους πρόσβασης στο µέσον: α) την διαδικασία 

DCF, που ορίζει ως τρόπο πρόσβασης τον ανταγωνισµό µεταξύ των κόµβων σε ένα 

δίκτυο και β) την προαιρετική διαδικασία PCF (Point Coordination Function - την 

κεντρική διαχείριση πρόσβασης)  που ορίζει έναν τρόπο πρόσβασης χωρίς 

ανταγωνισµό. Η PCF προσφέρει στους σταθµούς πρόσβαση στο µέσον µε 

«δικαιοσύνη» δηλ. οι σταθµοί χρησιµοποιούν το µέσον ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

τους. Η διαδικασία PCF δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως διότι είναι περίπλοκη, 

προαιρετική και δεν υποστηρίχθηκε από τους κατασκευαστές.  

Τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11, 802.11a, b, g χρησιµοποιούν το ίδιο MAC υπόστρωµα 

και έχουν την ίδια διαδικασία πρόσβασης µέσου DCF (το IEEE 802.11e χρησιµοποιεί 

µια εξελιγµένη DCF).   

 

2.2.4 Χρονοθυρίδα και Χρόνοι Αναµονής  

Η χρονοθυρίδα (slot time) είναι µια σταθερή χρονική διάρκεια που ορίζεται από 

το φυσικό στρώµα ανάλογα µε την µέθοδο διαµόρφωσης, για την FSSS µέθοδο έχει 

διάρκεια 50 µs και για την DSSS 20 µs. Μια χρονοθυρίδα είναι η χρονική διάρκεια 

που χρειάζεται ένας σταθµός να καταλάβει ότι ένας άλλος σταθµός εξέπεµψε.  

Οι δυο αλγόριθµοι DCF και PCF χρησιµοποιούν διάφορους χρόνους αναµονής 

(Interframe Space – IFS) για τον έλεγχο πρόσβασης στο µέσον. Κάθε σταθµός όταν 

πρόκειται να µεταδώσει ένα πλαίσιο ελέγχου ή δεδοµένα πρέπει να περιµένει ένα 

χρονικό διάστηµα και αν δεν ανιχνεύσει άλλη µετάδοση σε αυτό το χρονικό διάστηµα 

τότε µπορεί να προχωρήσει στην εκποµπή του. Το 802.11 χρησιµοποιεί τέσσερις 

τύπους χρόνων αναµονής ανάλογα µε την διαδικασία DCF ή PCF που 

χρησιµοποιείται:  

α) SIFS - Short interframe space  
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β) PIFS - PCF interframe space  

γ) DIFS - DCF interframe space  

δ) EIFS - Extended interframe space 

Στο Σχήµα 2.4 παρουσιάζεται η σχέση που έχουν οι χρόνοι αναµονής IFS µεταξύ 

τους.  

• Ο χρόνος SIFS είναι ο ελάχιστος χρόνος αναµονής και χρησιµοποιείται για 

εκποµπές υψηλής προτεραιότητας oπως πλαίσια ελέγχου RTS, CTS και 

πλαίσια επιβεβαίωσης ACK. Η χρονική διάρκεια του SIFS είναι σταθερή και 

εξαρτάται από το φυσικό στρώµα. Το SIFS στο 802.11b είναι 10µs, στο  

802.11a είναι 16 µs, και στο 802.11g είναι 10 µs.  

• Ο χρόνος PIFS χρησιµοποιείται από την διαδικασία PCF ή τον AP για να 

έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα πρόσβασης στο µέσον σε σχέση µε τους 

σταθµούς που χρησιµοποιούν την διαδικασία DCF και υπολογίζεται ως 

PIFS=SIFS + slot time.  

• Ο χρόνος DIFS χρησιµοποιείται από την διαδικασία DCF και είναι ο 

ελάχιστος χρόνος αναµονής για να αρχίσει ο ανταγωνισµός διεκδίκησης του 

µέσου και υπολογίζεται ως DIFS=SIFS +2*(slot time)  

• Ο χρόνος EIFS χρησιµοποιείται όταν συµβαίνει ένα λάθος στην εκποµπή ενός 

πλαισίου και υπολογίζεται ως EIFS=SIFS + (διάρκεια του ACK)+ slot time. 

 

 

Σχήµα 2.4. Χρόνοι αναµονής και η σχέση µεταξύ των.  
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Στην διαδικασία DCF ένας σταθµός πριν εκπέµψει ανιχνεύει το µέσον εάν είναι 

ενεργό δηλ. εάν υπάρχει εκποµπή από άλλον σταθµό ή είναι ανενεργό. Εάν το µέσον 

είναι αδιάλειπτα ανενεργό για χρονική διάρκεια DIFS τότε ο σταθµός εκπέµπει.   

Ο χρόνος PIFS χρησιµοποιείται από τον AP για να αποκτήσει πρόσβαση στο 

µέσο. Καθώς ο χρόνος PIFS είναι µικρότερος από τον DIFS ο AP καταλαµβάνει το 

µέσον πριν από κάθε άλλον σταθµό που χρησιµοποιεί την διαδικασία DCF. Επειδή ο 

χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ ενός πλαισίου δεδοµένων και της αποστολής του 

πλαισίου επιβεβαίωσής του (ACK) από τον παραλήπτη είναι SIFS και επειδή ο 

χρόνος SIFS είναι µικρότερος από τον PIFS και τον DIFS ο παραλήπτης έχει 

µεγαλύτερη προτεραιότητα και από τον AP και από τους άλλους σταθµούς στο 

δίκτυο.  

 

 

2.3 Απόδοση Πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11 

2.3.1 Τρόποι Έρευνας της Απόδοσης 

Η έρευνα για την απόδοση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11 µπορεί να γίνει µε 

χρήση αναλυτικών (µαθηµατικών) µοντέλων, προσοµοιώσεων και πειραµάτων.  

• Αναλυτικά (Μαθηµατικά) µοντέλα. Καθώς η απόδοση των ασυρµάτων 

δικτύων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (όπως ο ανταγωνισµός των 

σταθµών για πρόσβαση στο µέσον, οι παρεµβολές στο σήµα, το εξασθενηµένο 

σήµα και τα λάθη στο σήµα -σε επίπεδο bit- κατά την µετάδοση), η 

µοντελοποίησή τους προσφέρει έναν γρήγορο (χαµηλού κόστους) τρόπο 

ανάλυσης των συνθηκών που επικρατούν σε διαφορετικούς τρόπους 

οργάνωσης των ασυρµάτων δικτύων.  Η ακρίβεια των µοντέλων και η 

µοντελοποίηση των ασυρµάτων δικτύων σε σύνθετες συνθήκες είναι ένα από 

τα αντικείµενα σύγχρονης έρευνας στον χώρο της απόδοσης των ασυρµάτων 

δικτύων. Ως επί το πλείστον η έρευνα απόδοσης (Bianchi 2000, Wu et.al. 

2000a, Ziouva 2002, Cali et.al. 2000a-b, Tay & Chua 2001) έχει επικεντρωθεί 

στην δηµιουργία µοντέλων υπολογισµού βασικών µετρικών όπως της 

ρυθµοαπόδοσης, της καθυστέρησης των πακέτων (Ziouva 2002, Chatzimisios 

2003, Xiao 2003, Vukovic 2004a), της κατανοµής των καθυστερήσεων και  

της διακύµανσης καθυστερήσεων.  
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• Προσοµοίωση. Η προσοµοίωση των δικτύων έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως 

στην µελέτη της απόδοσης των ασυρµάτων δικτύων και στην επαλήθευση 

(validation) των αναλυτικών µοντέλων (Bianchi et.al. 1996, Nor & Ismail 

1995, Visser & El Zarki 1995, Chhaya & Gupta 1996, 1997). Η χρήση 

προσοµοιώσεων στα δίκτυα παρέχει αποτελέσµατα µετρήσεων µε χαµηλό 

κόστος, και ευκολία στην αλλαγή των συνθηκών και παραµέτρων. Τα 

αποτελέσµατα όµως δεν δίδονται σε πραγµατικό χρόνο καθώς οι 

προσοµοιώσεις απαιτούν από τους Η/Υ µεγάλους υπολογιστικούς χρόνους. Οι 

ερευνητές (Βianchi 1996, Βianchi 2000, Hadzi-Velkov 2003b, Montavont 

2005) χρησιµοποίησαν προσοµοιωτές που ανέπτυξαν οι ίδιοι σε γλώσσες 

προγραµµατισµού C ή C++. Άλλοι ερευνητές (Chatzimisios 2003, Guchhait 

2006, Li et.al 2007) χρησιµοποίησαν το εµπορικό πακέτο OPNETTM (OPNET 

2009). Ενώ άλλοι ερευνητές (Carvalho 2003, Fasolo et.al 2007) 

χρησιµοποίησαν τον προσοµοιωτή ανοιχτού κώδικα ns-2 (NS-2 2009), για να 

επαληθεύσουν την ορθότητα των αναλυτικών τους µοντέλων. Στην παρούσα 

διατριβή οι προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν µε έναν προσοµοιωτή 

γραµµένο σε MATLAB 7 (MatLab 2009).  

• Πειράµατα. Τα πειράµατα (test-beds, experiments) παρέχουν αξιόπιστα 

αποτελέσµατα αλλά µε µεγάλο κόστος σε σύγκριση µε τις δυο προηγούµενες 

µεθόδους µετρήσεων. Η αγορά υλικού εξοπλισµού (καρτών ασύρµατων 

δικτύων για φορητούς ή σταθερούς Η/Υ, συσκευές AP, και πρόσβαση σε 

ενσύρµατο δίκτυο), του κατάλληλου λογισµικού, η εύρεση χώρων, οι τυχόν 

µετακινήσεις των Η/Υ, και η ενασχόληση ειδικών και µη ειδικών 

επιστηµόνων, αυξάνουν τον βαθµό δυσκολίας οργάνωσης πειραµάτων στα 

ασύρµατα δίκτυα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πειραµατικές µελέτες 

(Raghavan et.al 2002, Heusse et.al. 2003, Chaudet et.al 2005, Dangerfield, 

2006, Bianchi et.al. 2007). 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την µέτρηση της απόδοσης της DCF του 

ΙΕΕΕ 802.11 χρησιµοποιήθηκαν µαθηµατικά µοντέλα και προσοµοιώσεις.  
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2.3.2 Μετρικές Απόδοσης Πρωτοκόλλου 

Για την εκτίµηση ή µέτρηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11 

χρησιµοποιούνται διάφορες µετρικές όπως:  

1. Ρυθµοαπόδοση (Τhroughput). Είναι η ποσότητα των δεδοµένων, χωρίς τις 

κεφαλίδες, που µεταφέρονται σε µια δοθείσα χρονική περίοδο. Μετράται σε 

bits ανά δευτερόλεπτο (bit/s) (Bianchi 2000, Wu et.al. 2002a, Wu et.al. 2002b, 

Cali et.al. 2000a, Cali et.al. 2000b).  

2. Καθυστέρηση πακέτων (Packet delay). Ορίζεται ως ο χρόνος που 

µεσολαβεί από την στιγµή που ένα πακέτο φθάνει στην πρώτη θέση της ουράς 

στο επίπεδο MAC µέχρι την στιγµή που ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης ACK (που 

επιβεβαιώνει την ορθή λήψη του πακέτου) λαµβάνεται στον αποστολέα 

(Chatzimisios 2003, Xiao 2003, Bianchi & Tinnirello 2005). Η καθυστέρηση 

στο MAC περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις α) για την πρόσβαση στο µέσον, β) 

για τις ανεπιτυχείς εκποµπές και γ) για την επιτυχηµένη εκποµπή. ∆εν 

περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις που υφίσταται ένα πακέτο στα διάφορα 

επίπεδα-στρώµατα (layers). Είναι µια σηµαντική µετρική για εφαρµογές 

πολυµέσων όπως τηλεφωνία µέσω διαδικτύου, τηλεδιασκέψεων, βίντεο-

ταινιών, διαδραστικών παιγνιδιών, κλπ.  

3. ∆ιακύµανση καθυστερήσεων (Jitter). Ορίζεται ως η απόκλιση των τιµών 

καθυστέρησης από την µέση τιµή. Η διακύµανση µετρά την στατιστική 

διασπορά των τιµών από την µέση τιµή (Carvalho 2003, Li et.al. 2006). 

4. Πιθανότητα σύγκρουσης (collision probability). Είναι η πιθανότητα  να 

υποστεί ένα πακέτο, όταν εκπέµπεται στο κανάλι, µια σύγκρουση. Μια 

σύγκρουση συµβαίνει όταν δυο ή περισσότεροι σταθµοί αρχίζουν να 

εκπέµπουν την ίδια στιγµή. Οι σταθµοί που εµπλέκονται σε µια σύγκρουση 

δροµολογούν επανάληψη εκποµπής µε αποτέλεσµα την αυξηµένη 

καθυστέρηση και την µείωση της απόδοσης (Bianchi 2000, Wu et.al. 2002a, 

Ziouva 2002, Xiao 2005, Chatzimisios 2007). 

5. Πιθανότητα απόρριψης πακέτων (packet drop probability). Είναι η 

πιθανότητα ενός πακέτου να απορριφθεί, δηλ. να υποστεί R+1 συγκρούσεις. 

Ένα πακέτο απορρίπτεται όταν ο αριθµός επαναληπτικών εκποµπών του έχει 
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υπερβεί το µέγιστο όριο προσπαθειών (retry limit). Εξαρτάται ευθέως από την 

πιθανότητα σύγκρουσης (Chatzimisios 2003, Xiao 2003).  

6. Κατανοµή πιθανότητας καθυστερήσεων (delay distribution). Είναι η 

πιθανότητα ενός πακέτου να αποσταλεί µε επιτυχία αφού υποστεί χρονική 

καθυστέρηση ίση µε µία δοθείσα τιµή (Zhai 2003, Tickoo 2004).   

7. Αθροιστική κατανοµή πιθανότητας καθυστερήσεων (cumulative delay 

distribution). Είναι η πιθανότητα ενός πακέτου να αποσταλεί µε επιτυχία 

αφού έχει υποστεί χρονική καθυστέρηση µικρότερη από µία δοθείσα τιµή 

(Banchs 2004, Banchs 2006).  

8. Χωρητικότητα φωνητικών συνδιαλέξεων (voice capacity). Ορίζεται ο 

µέγιστος αριθµός συνοµιλιών (ανά ζεύγη) που ένα ασύρµατο δίκτυο µπορεί να 

υποστηρίξει µε καθορισµένες προδιαγραφές στην ποιότητα της φωνής (Eiger, 

M et.al. 2005, Ng, P. et.al. 2005).   

 

2.4 ∆ιαδικασία DCF του ΙΕΕΕ 802.11 

2.4.1 Περιγραφή 

Η διαδικασία DCF που ελέγχει την πρόσβαση στο µέσο χρησιµοποιεί τον 

µηχανισµό CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) για 

πρόσβαση στο µέσον που βασίζεται στον ανταγωνισµό µεταξύ των κόµβων 

(σταθµών). Ο µηχανισµός αυτός ορίζει κανόνες για την χρήση του µέσου και 

χρησιµοποιείται για να ελαττωθεί η πιθανότητα των συγκρούσεων σε ένα ασύρµατο 

δίκτυο. Όλοι οι σταθµοί που θέλουν να µεταδώσουν ανιχνεύουν το µέσο για άλλες 

εκποµπές. Εάν υπάρχουν εκποµπές κάθε σταθµός αναβάλει την εκποµπή του. 

 Για να ελαττωθεί η πιθανότητα να συµβούν συγκρούσεις, όταν το µέσο 

ελευθερωθεί, κάθε σταθµός αναβάλει την εκποµπή του για µία τυχαία µια χρονική 

περίοδο. Ο σταθµός επιλέγει τυχαία έναν ακέραιο αριθµό από το 0 έως CW-1 (όπου 

CW είναι το εύρος του παράθυρου ανταγωνισµού (Contention Window). Ο αριθµός 

αυτός είναι ο µετρητής οπισθοχώρησης (backoff counter) και µετρά τις χρονοθυρίδες 

που σταθµός αναβάλει την εκποµπή του. Η αρχική ελάχιστη τιµή του CW στο 

802.11b είναι 32 και στο 802.11a είναι 16. Όταν δύο ή περισσότεροι σταθµοί τυχαίνει 

να επιλέξουν τον ίδιο χρόνο αναβολής τότε δεν αποφεύγεται η σύγκρουση. Όσο 
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µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των σταθµών στο δίκτυο τόση µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα οι σταθµοί να επιλέξουν το ίδιο backoff counter.     

Η DCF βασίζεται σε δυο µεθόδους (τεχνικές) εκποµπής των πακέτων δεδοµένων, 

α) την Βασική πρόσβαση κατά την οποία γίνεται ανταλλαγή δυο πλαισίων (DATA - 

ACK) και β) την RTS/CTS (Request-To-Send/Clear-To-Send) µέθοδο πρόσβασης 

κατά την οποία γίνεται ανταλλαγή τεσσάρων πλαισίων (RTS - CTS - DATA - ACK).  

Στην Βασική πρόσβαση ο αποστολέας εκπέµπει ένα πακέτο δεδοµένων (DATA) 

και ο παραλήπτης µετά την επιτυχή λήψη του πακέτου δεδοµένων βεβαιώνει την 

λήψη του πακέτου µε την εκποµπή ενός πλαισίου επιβεβαίωσης (ACK). Στην 

RTS/CTS πρόσβαση απαιτείται η ανταλλαγή µικρών πλαισίων µεταξύ του αποστολέα 

(RTS) και του παραλήπτη (CTS) πριν την εκποµπή του πακέτου δεδοµένων. 

 

2.4.2 Βασική Μέθοδος Πρόσβασης 

Εάν ένας σταθµός έχει να στείλει ένα πακέτο δεδοµένων και έχει ανιχνεύσει 

(καθότι  όλοι οι σταθµοί αφουγκράζονται το µέσον) ότι το κανάλι είναι ανενεργό για 

µια χρονική περίοδο ίση µε το DIFS,  τότε ο σταθµός προχωρεί στην εκποµπή του 

πακέτου. Εάν το κανάλι είναι κατειληµµένο ο σταθµός περιµένει µέχρις ότου 

ανιχνεύσει ότι το κανάλι είναι ανενεργό για χρόνο ίσο µε το DIFS, και κατόπιν ο 

σταθµός οπισθοχωρεί και αναβάλει την εκποµπή του για µια τυχαία χρονική περίοδο. 

Αυτή η τυχαία χρονική περίοδος οπισθοχώρησης δηµιουργείται από τον ίδιον τον 

σταθµό για να αποφύγει τις συγκρούσεις, και µετράται σε ακέραιες µονάδες 

χρονοθυρίδων (slot time). Ο µετρητής χρονικής οπισθοχώρησης (backoff counter) 

ελαττώνεται κατά ένα όσο το κανάλι είναι ανενεργό για χρόνο µιας χρονοθυρίδας. Ο 

µετρητής σταµατά (“παγώνει”) να ελαττώνεται όταν το κανάλι είναι ενεργό και 

αρχίζει να ελαττώνεται όταν το κανάλι είναι ανενεργό για χρόνο µεγαλύτερο του 

DIFS. Ο σταθµός εκπέµπει ένα πακέτο όταν ο µετρητής οπισθοχώρησης ελαττωθεί 

στο µηδέν. Εάν ο παραλήπτης λάβει µε επιτυχία το πακέτο περιµένει για µια σύντοµη 

χρονική περίοδο SIFS και µετά εκπέµπει ένα πακέτο ACK µε το οποίο βεβαιώνει την 

επιτυχή λήψη του πακέτου. Εάν ο αποστολέας δεν λάβει ένα ACK πακέτο εντός µιας 

καθορισµένης χρονικής περιόδου ACK-timeout, τότε θεωρεί ότι το πακέτο 

δεδοµένων χάθηκε και ο σταθµός δροµολογεί επανάληψη της εκποµπής του πακέτου 

δεδοµένων. Κάθε σταθµός διατηρεί έναν µετρητή επαναληπτικών προσπαθειών για 
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κάθε πακέτο ο οποίος αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που ένα πακέτο δεδοµένων 

εκπέµπεται ανεπιτυχώς. Εάν ο µετρητής φτάσει το µέγιστο όριο επαναληπτικών 

εκποµπών R τότε το πακέτο απορρίπτεται. Στο Σχήµα 2.5 παρουσιάζεται η Βασική 

µέθοδος µετάδοσης. 

 
 

Σχήµα 2.5. Βασική µέθοδος πρόσβασης   

Η ακέραια τιµή του µετρητή χρονικής οπισθοχώρησης επιλέγεται τυχαία µε 

οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [0,Wj-1], όπου j είναι η βαθµίδα οπισθοχώρησης  

(backoff stage) δηλ. είναι ο αριθµός των επαναληπτικών εκποµπών ενός 

πακέτου)  και W],0[ Rj∈ j είναι το µέγεθος του τρέχοντος παραθύρου ανταγωνισµού 

(CW). Το παράθυρο ανταγωνισµού CW για την πρώτη εκποµπή ενός πακέτου 

λαµβάνει τιµή ίση µε την ελάχιστη τιµή W0=W. Μετά από µια αποτυχηµένη εκποµπή 

το παράθυρο ανταγωνισµού CW διπλασιάζεται. Ο αλγόριθµος του διπλασιασµού του 

παραθύρου ανταγωνισµού µετά από µια αποτυχηµένη εκποµπή πακέτου δεδοµένων 

ονοµάζεται ΒΕΒ (Binary Exponetial Backoff - δυαδικός εκθετικός αλγόριθµος 

οπισθοχώρησης)  και ο διπλασιασµός γίνεται για να ελαττωθεί η πιθανότητα 

σύγκρουσης πακέτων. Η µεγίστη τιµή που µπορεί να πάρει το CW είναι 2mW, όπου m 

είναι ο αριθµός των διαφόρων µεγεθών του παραθύρου ανταγωνισµού. 

Από την στιγµή το CW λάβει την µέγιστη τιµή, παραµένει σε αυτήν την τιµή 

µέχρι να τοποθετηθεί στην αρχική ελάχιστη τιµή. Το CW λαµβάνει την αρχική 

ελάχιστη τιµή µετά από µια επιτυχηµένη εκποµπή πακέτου ή µετά από µια απόρριψη 

πακέτου το οποίο συµβαίνει όταν ο αριθµός των επαναληπτικών εκποµπών ενός 

πακέτου φτάσει την τιµή R  

 CW =   (2.1) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤≤

<≤

RjmW
mjW

m

j

  2
0   2
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2.4.3 RTS/CTS Μέθοδος Πρόσβασης 

Στα ασύρµατα δίκτυα υπάρχουν δυο µηχανισµοί ανίχνευσης φέροντος σήµατος. Ο 

πρώτος είναι ο φυσικός µηχανισµός ανίχνευσης φέροντος (physical carrier sense) 

σήµατος o οποίος ελέγχει την ραδιοσυχνότητα του φέροντος σήµατος για να 

εντοπίσει εάν υπάρχει κάποιος σταθµός που εκπέµπει. Ο δεύτερος είναι ο εικονικός 

µηχανισµός ανίχνευσης φέροντος (virtual carrier sense). Ο µηχανισµός αυτός 

χρησιµοποιεί έναν µετρητή χρόνου ο οποίος ονοµάζεται NAV (Network Allocation 

Vector) και υπάρχει σε κάθε σταθµό του δικτύου. Εάν η τιµή του NAV είναι µηδέν 

τότε επιτρέπεται στον  σταθµό να ανταγωνιστεί για την κατάληψη του µέσου. Εάν η 

τιµή του NAV είναι µεγαλύτερη από το µηδέν τότε ο σταθµός πρέπει να περιµένει 

µέχρις ότου ο µετρητής µηδενιστεί και µετά να ανταγωνιστεί για το µέσο. Οι σταθµοί 

ενηµερώνουν τους µετρητές NAV για την διάρκεια των εκποµπών σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες που υπάρχουν στα πεδία των πλαισίων RTS και CTS. Όταν ένας 

σταθµός πρόκειται να εκπέµψει ένα RTS υπολογίζει την διάρκεια κατάληψης του 

µέσου σύµφωνα µε το µέγεθος του πακέτου, την ταχύτητα εκποµπής και τους 

χρόνους αναµονής. Η διάρκεια κατάληψης ενσωµατώνεται στο πλαίσιο RTS. Με 

αυτόν τον τρόπο οι σταθµοί που ανιχνεύουν το RTS ενηµερώνουν τους µετρητές 

NAV. Αντίστοιχα και ο παραλήπτης ενηµερώνει τους σταθµούς µέσω της εκποµπής 

του πλαισίου CTS για την διάρκεια κατάληψης του µέσου αφού προηγουµένως έχει 

ενσωµατώσει την διάρκεια στο πλαίσιο. Στο Σχήµα 2.6 παρουσιάζεται η RTS/CTS 

µέθοδος µετάδοσης. 

 

 

 

Σχήµα 2.6. RTS/CTS µέθοδος πρόσβασης 
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Η RTS/CTS πρόσβαση ακολουθεί τους ίδιους κανόνες οπισθοχώρησης που 

ισχύουν και στην Βασική µέθοδο. Ο αποστολέας εκπέµπει ένα πακέτο πλαίσιο RTS 

αντί του πακέτου των δεδοµένων. Ο παραλήπτης απαντά µε ένα CTS πλαίσιο µετά 

από µια χρονική περίοδο ενός SIFS. Ο αποστολέας επιτρέπεται να εκπέµψει το 

πακέτο δεδοµένων µόνο όταν λάβει ένα έγκυρο CTS πακέτο. Ο παραλήπτης αφού 

λάβει µε επιτυχία το πακέτο των δεδοµένων εκπέµπει ένα πακέτο επιβεβαίωσης 

ACK. Εάν ο σταθµός αποστολέας δεν λάβει ένα CTS, ο µετρητής επαναληπτικών 

εκποµπών αυξάνεται κατά ένα.  

 

 

• • • 
Α  B  C 

 

 
 

Σχήµα 2.7. Παράδειγµα κρυµµένου σταθµού 
 

 

Η RTS/CTS πρόσβαση αντιµετωπίζει µε επιτυχία το πρόβληµα του κρυµµένου 

σταθµού (Hidden Station Problem). Το πρόβληµα του κρυµµένου σταθµού συµβαίνει 

όταν το σήµα ενός σταθµού δεν λαµβάνεται από όλους τους σταθµούς στο δίκτυο. 

Στο Σχήµα 2.7 παρουσιάζεται µια απλή περίπτωση κρυµµένου σταθµού, ο σταθµός Β 

λαµβάνει τα σήµατα των σταθµών A και C, ενώ ο C και ο Α είναι εκτός εµβέλειας ο 

ένας από τον άλλον.  Το πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί από τους Α και C καθώς 

όταν ο ένας σταθµός εκπέµπει ο άλλος θεωρεί ότι το µέσον είναι ελεύθερο µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εκπέµψουν ταυτόχρονα o Α και ο C 

και ο B να µη µπορεί να διακρίνει κανένα σήµα. Με την RTS/CTS πρόσβαση ο Β 

ενηµερώνει µε το CTS του τον Α ή τον C για πόσο χρόνο το µέσον θα είναι ενεργό. Ο 

Α ή ο C αναβάλει την εκποµπή του αφού προηγουµένως έχει ενηµερωθεί ο µετρητής 

NAV.  

Στην RTS/CTS µέθοδο οι συγκρούσεις συµβαίνουν µόνο στα πλαίσια RTS και 

ανιχνεύεται από την έλλειψη της απόκρισης του CTS από τον παραλήπτη. Για τον 
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λόγο αυτό ο µηχανισµός RTS/CTS επιτρέπει την αύξηση της απόδοσης του 

συστήµατος µε την µείωση της διάρκειας των συγκρούσεων. Η αύξηση της απόδοσης 

είναι µεγάλη όταν υπάρχουν πολλοί σταθµοί στο δίκτυο ή µεταδίδονται µεγάλα 

πακέτα δεδοµένων.  

 

2.4.4 Υβριδική Μέθοδος Πρόσβασης 

Στην Υβριδική µέθοδο πρόσβασης τα πακέτα εκπέµπονται χρησιµοποιώντας την 

Βασική ή την RTS/CTS πρόσβαση. Εάν ένα πακέτο υπερβαίνει σε µέγεθος µια 

δοθείσα καθορισµένη τιµή ορίου RTS-όριο (RTS-threshold), τότε χρησιµοποιείται η 

RTS/CTS µέθοδος, σε διαφορετική περίπτωση το πακέτο εκπέµπεται ακολουθώντας 

τους κανόνες της Βασικής πρόσβασης. 

 

2.5 Μαθηµατική Μοντελοποίηση της DCF 

Η παρούσα ανάλυση προϋποθέτει α) ότι οι συνθήκες στο κανάλι είναι ιδανικές 

(δεν υπάρχουν λάθη στις εκποµπές, δεν υπάρχουν κρυµµένοι σταθµοί και δεν υπάρχει 

το φαινόµενο capture - το φαινόµενο αυτό συµβαίνει όταν στην συχνότητα υπάρχουν 

δύο ή και περισσότερα σήµατα και ο παραλήπτης έχει την δυνατότητα να 

επεξεργασθεί το δυνατότερο από τα σήµατα και αγνοεί τα ασθενέστερα), β) ότι ο 

αριθµός σταθµών n που ανταγωνίζονται για την κατάληψη του µέσου είναι σταθερός, 

γ) ότι κάθε σταθµός πάντα έχει ένα πακέτο για εκποµπή δηλ. ο σταθµός εργάζεται σε 

συνθήκες κορεσµού και δ) ότι όλα τα πακέτα έχουν ίδιο και σταθερό µέγεθος l.   

Το παρόν µαθηµατικό µοντέλο υπολογίζει δυο βασικές µετρικές των ασυρµάτων 

τοπικών δικτύων α) την πιθανότητα p σύγκρουσης των πακέτων και β) την 

πιθανότητα τ  εκποµπής ενός πακέτου.  Χρησιµοποιώντας τις δύο αυτές πιθανότητες 

υπολογίζεται ένα βασικό κριτήριο απόδοσης που είναι η ρυθµοαπόδοση της 

διαδικασίας DCF του πρωτοκόλλου IEEE 802.11.  

Έστω b(t) και s(t) είναι οι στοχαστικές διαδικασίες (processes) που 

αντιπροσωπεύουν τον µετρητή του χρόνου οπισθοχώρησης και των βαθµίδων 

οπισθοχώρησης (0,…R) αντιστοίχως για έναν δοθέντα σταθµό στον χρόνο t.  
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Σχήµα 2.8. Το µοντέλο της Μαρκοβιανής αλυσίδας 

 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία χρησιµοποιείται η Μαρκοβιανή αλυσίδα 

διακριτού χρόνου των Bianchi (Bianchi 2000) και Wu (Wu et.al. 2002a) για να 

µοντελοποιηθεί η διαδικασία των δύο-διαστάσεων {s(t), b(t)}. Στο Σχήµα 2.8 

απεικονίζεται το µοντέλο της Μαρκοβιανής αλυσίδας του Wu (Wu et.al. 2002a). Η 

βασική προσέγγιση σε αυτό το µοντέλο είναι ότι κάθε εκποµπή πακέτου συγκρούεται 

µε σταθερή πιθανότητα p ανεξάρτητη από την βαθµίδα οπισθοχώρησης από την 

οποία πραγµατοποιείται η εκποµπή. Έστω  })(,)({lim, itbjtsPb
tij ===

∞→
είναι η στατική 

(stationary) κατανοµή της Μαρκοβιανής αλυσίδας όπου j∈[0,R] και i∈[0,Wj -1]. Η 

πιθανότητα τ µε την οποία ένας σταθµός εκπέµπει ένα πακέτο σε µια τυχαία 

επιλεγµένη χρονοθυρίδα µπορεί να εκφραστεί ως 
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Η πιθανότητα p µε την οποία ένα πακέτο που έχει εκπεµφθεί συγκρούεται µε ένα 

άλλο πακέτο δίδεται από  

     (2.4) 1)1(1 −−−= np τ

Οι εξισώσεις (2.2) και (2.3) σχηµατίζουν ένα µη-γραµµικό σύστηµα µε δυο 

αγνώστους τ και p, το οποίο µπορεί να λυθεί χρησιµοποιώντας µεθόδους 

αριθµητικής ανάλυσης και έχει µια και µοναδική λύση. 

 

Έστω qtr είναι η πιθανότητα µε την οποία τουλάχιστον ένας σταθµός (από τους n) 

εκπέµπει σε µία δεδοµένη χρονοθυρίδα   

  (2.5) n
trq )1(1 τ−−=

Έστω qs είναι η πιθανότητα µε την οποία µία εκποµπή που λαµβάνει χώρα στο 

κανάλι είναι επιτυχηµένη. Η πιθανότητα αυτή µπορεί να υπολογιστεί ως η 

πιθανότητα µε την οποία εκπέµπει µόνο ένας σταθµός ενώ οι υπόλοιποι n-1 δεν 

εκπέµπουν, µε την προϋπόθεση ότι µια εκποµπή λαµβάνει χώρα στο κανάλι. Η 

πιθανότητα qs δίδεται από την σχέση 

 n

n

tr

n

s
n

q
nq

)1(1
)1()1( 11

τ
ττττ

−−
−⋅⋅

=
−⋅⋅

=
−−

 (2.6) 

Έστω E[slot] είναι ο µέσος χρόνος µίας χρονοθυρίδας. Το E[slot] δίδεται από την 

σχέση 

 cstrsstrtr TqqTqqqslotE )1()1(][ −++−= σ  (2.7) 

όπου σ  είναι η διάρκεια µιας κενής χρονοθυρίδας, Ts και Tc είναι οι χρονικές 

περίοδοι που το κανάλι είναι κατειληµµένο για µια επιτυχηµένη ή για µια 

αποτυχηµένη εκποµπή, αντίστοιχα.  

Οι χρονικές περίοδοι Ts και Tc εξαρτώνται από την µέθοδο πρόσβασης που 

εφαρµόζεται. Για την βασική µέθοδο οι χρόνοι δίδονται από 

 )/( ClOTT basbas
c

bas
s +==  (2.8) 

όπου l είναι το µήκος του πακέτου, C είναι η ταχύτητα µετάδοσης στο κανάλι και 

 είναι ο επιπρόσθετος χρόνος (overhead) για επιτυχηµένη εκποµπή πακέτου 

δεδοµένων µήκους l στην Βασική µέθοδο 

basO
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 δ++++= ACKH
bas TSIFSTDIFSO  (2.9) 

όπου TH είναι ο χρόνος εκποµπής των κεφαλίδων (headers) του PHY φυσικού 

υποστρώµατος και του MAC υποστρώµατος 

 MACPHYH TTT +=  (2.10) 

TACK αντιπροσωπεύει τον χρόνο εκποµπής του πλαισίου ACK και δ είναι η 

καθυστέρηση διάδοσης.  

Για την RTS/CTS µέθοδο οι χρόνοι Ts και Tc δίδονται από 

 )/( ClOT RTSRTS
s +=   (2.11) 

 CTSRTS
RTS

c TSIFSTDIFST +++=  (2.12) 

όπου  είναι ο επιπρόσθετος χρόνος (overhead) για επιτυχηµένη εκποµπή 

πακέτου δεδοµένων µήκους l στην RTS/ CTS µέθοδο 

RTSO

 ACKCTSRTSH
RTS TTSIFSTTDIFSO ++++++= δ43  (2.13) 

TRTS και TCTS αντιπροσωπεύουν τους χρόνους εκποµπής RTS και CTS αντιστοίχως.  

Η ρυθµοαπόδοση (throughput) S υπολογίζεται ως ο λόγος του φορτίου των 

δεδοµένων των επιτυχηµένων εκποµπών σε διάρκεια µιας χρονοθυρίδας 

 
cstrsstrtr

strstr

TqqTqqq
lqq

slotE
lqqS

)1()1(][ −++−
⋅⋅

=
⋅⋅

=
σ

 (2.14) 

 

2.6 Επισκόπηση Ερευνητικού Πεδίου 

Η απόδοση του ΙΕΕΕ 802.11 αποτελεί αντικείµενο σύγχρονης έρευνας και οι 

σχετικές µελέτες δηµοσιεύονται στα πλέον έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 

και συνέδρια. Η πλειονότητα των δηµοσιευµένων άρθρων πραγµατεύεται ένα ή και 

περισσότερα από τα κάτωθι υποπεδία: α) µετρικές απόδοσης, β) εντοπισµός ή 

αντιµετώπιση προβληµάτων στην εκποµπή των πακέτων ή στην απόδοση του 

πρωτοκόλλου και γ) προτάσεις βελτίωσης του προτύπου µε σκοπό να 

συµπεριληφθούν σε επερχόµενα πρωτόκολλα. 

 Στα αρχικά στάδια η έρευνα επικεντρώθηκε σε µελέτες απόδοσης του 

πρωτοκόλλου IEEE 802.11 µε προσοµοιώσεις (Bianchi et.al. 1996, Nor & Ismail 
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1995, Visser & El Zarki 1995). Το πρόβληµα των κρυµµένων σταθµών (hidden 

stations)  και το φαινόµενο capture έχει µελετηθεί χρησιµοποιώντας προσοµοιώσεις 

στις εργασίες των Chhaya και Gupta (Chhaya & Gupta 1996, Chhaya & Gupta 1997).  

Επειδή για τη λήψη αποτελεσµάτων από τις προσοµοιώσεις απαιτούνται µεγάλοι  

υπολογιστικοί χρόνοι, ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητών σε όλο τον κόσµο 

έστρεψαν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην ανάλυση και την µαθηµατική 

µοντελοποίηση της διαδικασίας DCF του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 καθώς τα 

µαθηµατικά µοντέλα παρέχουν αποτελέσµατα σε σύντοµο χρόνο (Bianchi 1998, 

Bianchi 2000, Cali et.al. 2000a, Cali et.al. 2000b, Tay & Chua 2001).  

Ο Bianchi (Bianchi 1998, Bianchi 2000) ήταν ο πρώτος που πρότεινε ένα 

µαθηµατικό µοντέλο Μαρκοβιανής αλυσίδας για να αναλύσει την λειτουργία της 

DCF και να υπολογίσει την ρυθµοαπόδοση κορεσµού του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 

802.11. Ο Bianchi ανέπτυξε ένα µαθηµατικό µοντέλο που υπολογίζει την απόδοση 

του δυαδικού εκθετικού αλγορίθµου οπισθοχώρησης BEB που χρησιµοποιεί η DCF. 

Στον αλγόριθµο BEB κάθε σταθµός µετά από µια σύγκρουση διπλασιάζει το 

παράθυρο ανταγωνισµού (οπισθοχώρησης) και µετά από µια επιτυχηµένη εκποµπή το 

παράθυρο ανταγωνισµού επανέρχεται στην αρχική του τιµή. Το µοντέλο υποθέτει ότι  

οι συνθήκες στο κανάλι είναι ιδανικές δηλ. δεν υπάρχουν κρυφοί σταθµοί, ούτε 

φαινόµενο capture και δεν υπάρχουν λάθη µετάδοσης. Η κύρια παραδοχή σε αυτό το 

µοντέλο είναι ότι η κάθε εκποµπή πακέτου, ανεξαρτήτως του αριθµού των 

επαναληπτικών εκποµπών που υπέστη το πακέτο, συγκρούεται µε µία σταθερή 

πιθανότητα. Στις εργασίες του ο Bianchi χρησιµοποιεί το µαθηµατικό µοντέλο για 

την εύρεση των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων του εκθετικού αλγορίθµου που 

µεγιστοποιούν την απόδοση του πρωτοκόλλου. Το µαθηµατικό αυτό µοντέλο 

αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά ακριβές στον υπολογισµό της ρυθµοαπόδοσης της 

DCF του IEEE 802.11 και προσφέρει ταυτόχρονα την δυνατότητα επέκτασης της 

ανάλυσης για δηµιουργία µοντέλων υπολογισµού επιπρόσθετων κριτήριων απόδοσης 

του πρωτοκόλλου. 

Ο Wu (Wu 2002a) τροποποίησε την Μαρκοβιανή αλυσίδα του Bianchi (Bianchi 

1998, Bianchi 2000) για να υπολογίσει την ρυθµοαπόδοση λαµβάνοντας υπ’ όψιν το 

όριο των επαναληπτικών εκποµπών όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο (ΙΕΕΕ 802.11b 

1999). Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο όταν ένα πακέτο συγκρούεται ο σταθµός 

προγραµµατίζει επανάληψη εκποµπής του πακέτου ακολουθώντας τον αλγόριθµο 

ΒΕΒ. Όταν οι επαναληπτικές εκποµπές του πακέτου φθάσουν το όριο R των 
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επαναληπτικών εκποµπών το πακέτο απορρίπτεται. Ο Bianchi στο µοντέλο του 

θεωρεί ότι ένας σταθµός επαναλαµβάνει τις εκποµπές του πακέτου επ’ άπειρον µέχρις 

ότου το πακέτο αποσταλεί µε επιτυχία µε αποτέλεσµα η ρυθµοαπόδοση να είναι 

υπερεκτιµηµένη. Η υπερεκτίµηση στην ρυθµοαπόδοση του µοντέλου του Bianchi 

είναι µικρή σε δίκτυα µε λίγους σταθµούς καθώς η µικρή πιθανότητα σύγκρουσης 

συνεπάγεται µικρή πιθανότητα απόρριψης πακέτων. Σε δίκτυα µε πολλούς σταθµούς 

όπου η πιθανότητα σύγκρουσης είναι µεγάλη και κατά συνέπεια µεγάλη η πιθανότητα 

απόρριψης πακέτων, η Μαρκοβιανή αλυσίδα του Wu αποδίδει µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια την ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού. 

Το 2002 η Ziouva (Ziouva E. & Antonakopoulos, T. 2002) πρότεινε ένα µοντέλο 

το οποίο λαµβάνει υπ’ όψιν την συνθήκη του κατειληµµένου µέσου όπως ορίζεται 

στο πρότυπο (ΙΕΕΕ 802.11 standard, 2001). Σύµφωνα µε το πρότυπο ένας σταθµός 

“παγώνει” τον µετρητή οπισθοχώρησης όταν πραγµατοποιείται µια εκποµπή (το 

µέσον είναι κατειληµµένο) και ενεργοποιεί τον µετρητή όταν το µέσον είναι 

ελεύθερο. Στο µοντέλο της Ziouva όταν ο σταθµός ενεργοποιήσει τον µετρητή και 

κατόπιν διαπιστώσει ότι υπαρχει εκποµπή τον επαναφέρει στην ίδια θέση, που ήταν 

πριν από την εκποµπή δηλ. στην αρχή της χρονοθυρίδας. Στο µοντέλο του Bianchi 

όταν ο σταθµός ενεργοποιήσει τον µετρητή και κατόπιν διαπιστώσει ότι υπάρχει 

εκποµπή τον ελαττώνει κατά µια θέση όταν τελειώσει η εκποµπή. Το µοντέλο της 

Ziouva παρότι πιο ακριβές σε αυτό το σηµείο από το µοντέλο του Bianchi υπολογίζει 

ότι ο σταθµός που έκανε την εκποµπή καταλαµβάνει το µέσον για δεύτερη, τρίτη, 

τέταρτη, κλπ. εκποµπή µε σταθερή πιθανότητα p (όπου p είναι η πιθανότητα 

σύγκρουσης). Ο υπολογισµός αυτής της πιθανότητας στο µοντέλο της Ziouva δεν 

είναι ακριβής καθώς ο σταθµός που έκανε την εκποµπή καταλαµβάνει το µέσον για 

δεύτερη εκποµπή µε πιθανότητα 1/W, για τρίτη εκποµπή µε πιθανότητα 1/W2, για 

τέταρτη 1/W3, κλπ. µε συνέπεια την απώλεια ακρίβειας στα αποτελέσµατα όπως 

καταδείχτηκε σε κατοπινές εργασίες του Chatzimisios (Chatzimisios, P. et.al., 2005), 

του Foh (Foh, C. H. & Tantra, J. W. 2005) και της Tinnirello (Tinnirello, I., et.al., 

2009). Παρόλο που το µοντέλο του Bianchi αποκλίνει από το πρότυπο όσο αφορά την 

συνθήκη του κατειληµµένου µέσου δίνει εξαιρετικά ακριβή αποτελέσµατα.  

Η εργασία του Bianchi έτυχε αµέσως ευρείας αποδοχής από την ερευνητική 

κοινότητα παρόλο που δηµοσιεύτηκαν και άλλες εργασίες όπως αυτή των Tay και 

Chua (Tay & Chua 2001) που πρότειναν ένα µαθηµατικό µοντέλο το οποίο 

υπολογίζει προσεγγιστικά την ρυθµοαπόδοση. Το µοντέλο δεν χρησιµοποιεί 
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στοχαστική ανάλυση αλλά µια τεχνική που εφαρµόζεται στον υπολογισµό απόδοσης 

των συστηµάτων Η/Υ. Σύµφωνα µε αυτήν την τεχνική το µοντέλο χρησιµοποιεί τις 

µέσες τιµές του παραθύρου ανταγωνισµού και της πιθανότητας σύγκρουσης.  

Τα µαθηµατικά µοντέλα που προτάθηκαν από τους Bianchi (Bianchi 1998, 

Bianchi 2000), Wu (Wu 2002a) και Ziouva  (Ziouva 2002), υπολόγιζαν την 

πιθανότητα σύγκρουσης και την πιθανότητα εκποµπής των πακέτων. 

Χρησιµοποιώντας τις δυο αυτές πιθανότητες υπολόγιζαν  την ρυθµοαπόδοση (σαν 

µετρική απόδοσης) της κατανεµηµένης διαδικασίας DCF του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 

802.11. Στην συνέχεια ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών βασιζόµενοι σε αυτές τις 

εργασίες, κυρίως στις εργασίες του Bianchi, ερεύνησαν άλλες µετρικές απόδοσης 

όπως καθυστερήσεις πακέτων, διακύµανση των καθυστερήσεων, κατανοµές 

καθυστερήσεων, κλπ. Καθώς στα µοντέλα αυτά του Bianchi, του Wu και της Ziouva 

γίνονται διάφορες παραδοχές όπως α) οι σταθµοί εργάζονται σε κατάσταση κορεσµού 

δηλ. έχουν πάντα ένα πακέτο έτοιµο για εκποµπή, β) δεν υπάρχουν λάθη κατά την 

εκποµπή των πακέτων, γ) δεν υπάρχουν κρυφοί σταθµοί, πολλοί ερευνητές 

µελέτησαν και πρότειναν µοντέλα στα οποία γίνονται λιγότερες ή/και διαφορετικές 

παραδοχές. Έτσι, µελετήθηκαν µετρικές απόδοσης µε παραδοχές όπως α) οι σταθµοί 

εργάζονται σε κατάσταση µη-κορεσµού (unsaturated / non-saturation) δηλ. ότι τα 

πακέτα καταφθάνουν µε ρυθµό µιας γεωµετρικής κατανοµής ή κατανοµής Poisson β) 

υπάρχουν λάθη κατά την εκποµπή των πακέτων. Οι Dao & Malaney (Dao & Malaney 

2008) προτείνουν µια Μαρκοβιανή αλυσίδα για τον υπολογισµό της βέλτιστης 

ρυθµοαπόδοσης και της χωρητικότητας (σε σταθµούς µε αποδεκτή QoS) του δικτύου 

σε κατάσταση µη-κορεσµού. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου τους συγκλίνουν µε τα 

αποτελέσµατα κατάστασης κορεσµού του δικτύου όταν ο αριθµός των σταθµών 

αυξάνεται. Ο Foh (Foh 2002) µελέτησε την ρυθµοαπόδοση και την µέση 

καθυστέρηση των πακέτων σε δίκτυα σε κατάσταση µη-κορεσµού. Ο Duffy (Duffy 

et.al. 2005) κατέληξε ότι η ρυθµοαπόδοση είναι µεγαλύτερη σε κατάσταση µη-

κορεσµού από την κατάσταση κορεσµού όταν χρησιµοποιούνται πακέτα µετάδοσης 

φωνής.  

Ο Vukovic (Vukovic 2004a) ανέπτυξε ένα νέο αναλυτικό µοντέλο που υπολογίζει 

την ρυθµοαπόδοση για δίκτυα που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 και 

κάνουν χρήση του αλγόριθµου BEB. Ο Vukovic βελτίωσε τα µοντέλα των Bianchi 

και Wu καθώς ελάττωσε τις διαστάσεις της Μαρκοβιανής αλυσίδας από δυο σε µία 

διάσταση ενσωµατώνοντας µια Μαρκοβιανή αλυσίδα που αντιπροσωπεύει την 
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κατάσταση (state) του µετρητή οπισθοχώρησης στο τέλος κάθε εκποµπής. Τα 

µοντέλα µίας διάστασης είναι “έξυπνα” και βασίζονται σε απλούς υπολογισµούς που 

όµως καταλήγουν στις ίδιες µαθηµατικές σχέσεις µε αυτές του Bianchi και του Wu. 

Εφαρµόζοντας στοιχειώδεις δεσµευµένες πιθανότητες (conditional probabilities) αντί 

της Μαρκοβιανής αλυσίδας ο Bianchi και η Tinnirello (Bianchi & Tinnirello 2005) 

ανέπτυξαν ένα νέο µοντέλο, πιο απλό από το µοντέλο του Bianchi (Bianchi 2000), 

γενικό και παραµετρικό. Το νέο µοντέλο υπολογίζει την ρυθµοαπόδοση για 

διαφορετικούς αλγορίθµους οπισθοχώρησης (π.χ. για άπειρο και πεπερασµένο αριθµό 

επαναληπτικών εκποµπών των πακέτων για τον αλγόριθµο BEB) καθώς στο νέο 

µοντέλο αποσυνδέεται η διαδικασία ενηµέρωσης της βαθµίδας οπισθοχώρησης από 

τον µετρητή οπισθοχώρησης. 

Άλλοι ερευνητές επέκτειναν το µοντέλο της Μαρκοβιανής αλυσίδας (Bianchi 

2000) για να υπολογίσουν επιπρόσθετες µετρικές απόδοσης για την DCF. Ο 

Chatzimisios (Chatzimisios et.al 2003, 2004) επεκτείνοντας τα µοντέλα του Bianchi 

και του Wu ανέπτυξε ένα µαθηµατικό µοντέλο που υπολογίζει την µέση 

καθυστέρηση των πακέτων, την πιθανότητα απόρριψης πακέτων και τον µέσο χρόνο 

απόρριψης των πακέτων.  Ο Χiao (Xiao 2005) τροποποίησε το µοντέλο της Ziouva 

και πρότεινε ένα µοντέλο που υπολογίζει την ρυθµοαπόδοση, την καθυστέρηση και 

την πιθανότητα απόρριψης των πακέτων για το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 και για το ΙΕΕΕ 

802.11e. 

Μία άλλη εργασία του Vukovic (Vukovic 2004b), η οποία βασίζεται στην 

(Vukovic 2004a), υπολογίζει την µέση καθυστέρηση των πακέτων για άπειρο 

(µοντέλο του Bianchi) και για πεπερασµένο αριθµό επαναληπτικών εκποµπών 

(µοντέλο Wu) υπολογίζοντας την µέση καθυστέρηση των επιτυχηµένων πακέτων 

µετά από έναν ορισµένο αριθµό συγκρούσεων και την αντίστοιχη πιθανότητα. 

Στις εργασίες του Bianchi (Bianchi 2000) και του Wu (Wu et.al 2002a) τα 

µοντέλα χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο BEB. Για να βελτιωθεί η απόδοση έχουν 

προταθεί κάποιες παραλλαγές στον αλγόριθµο BEB όπως είναι η Εκθετική-Αύξηση 

(µετά από σύγκρουση) και Εκθετική-Μείωση (µετά από επιτυχηµένη εκποµπή) ή 

Double Increment Double Decrement (DIDD) ή Exponential Increment Exponential 

Decrement (EIED) (Wu 2002b, Vukovic 2004a, Chatzimisios 2007). Ο αλγόριθµος 

DIDD παρουσιάζει καλύτερη απόδοση  όσο αφορά την ρυθµοαπόδοση και την µέση 

καθυστέρηση όταν εφαρµόζεται η Βασική πρόσβαση ή σε δίκτυα µε πολλούς 

σταθµούς (Chatzimisios 2007, Vukovic 2004a). Μια άλλη παραλλαγή είναι η 
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Εκθετική-Αύξηση-Γραµµική-Μείωση ή Exponential Increment Linear Decrement 

(EILD) (Song et.al 2003, Vukovic 2004a) που παρουσιάζει καλύτερη απόδοση από 

τον αλγόριθµο BEB σε δίκτυα µε πολλούς σταθµούς. Τέλος η εργασία (Vitsas 2003) 

προτείνει τον αλγόριθµο Γραµµική-Αύξηση-Γραµµική-Μείωση ή Linear Increment 

Linear Decrement.  

Ο Bianchi (Bianchi 2005b) µελέτησε διεξοδικά τους µηχανισµούς προτεραιότητας 

AIFS (Arbitrary Interframe Spaces) και W (αρχικό παράθυρο ανταγωνισµού) σε 

δίκτυο όπου συνυπάρχουν σταθµοί που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e 

και σταθµοί που χρησιµοποιούν το πρότυπο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11. Για την 

παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS - quality of service) το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e 

διαθέτει τέσσερις τάξεις i (i=1,2,3,4) προτεραιότητας µε διαφορετικές τιµές στις 

παραµέτρους Wi, Ri, mi,  AIFSi, TxOPi της EDCA (Enhanced Distributed Channel 

Access) που είναι µια εξελιγµένη κατανεµηµένη διαδικασία πρόσβασης στο µέσον. 

Αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι η παράµετρος AIFS έχει πιο δραστική 

επίδραση από την τιµή του W στην δηµιουργία διαφορετικών προτεραιοτήτων. 

Επίσης στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e ένας σταθµός “παγώνει” τον µετρητή 

οπισθοχώρησης όταν πραγµατοποιείται µια εκποµπή από τους άλλους σταθµούς και 

ενεργοποιεί τον µετρητή όταν το µέσον είναι ελεύθερο ελαττώνοντάς τον κατά ένα, 

ενώ στο πρότυπο πρωτόκολλο ο σταθµός ενεργοποιεί τον µετρητή επαναφέροντάς 

τον στην ίδια θέση που ήταν πριν από την εκποµπή. Αυτή η διαφορά της µιας 

χρονοθυρίδας δίνει σηµαντική προτεραιότητα στους σταθµούς που χρησιµοποιούν το 

πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e.  

Οι εργασίες του Cali (Cali et.al. 2000a, Cali et.al. 2000b) προτείνουν την 

αντικατάσταση του εκθετικού αλγόριθµου προσδιορισµού του παραθύρου 

διεκδίκησης µε έναν δυναµικό τρόπο προσδιορισµού του παραθύρου διεκδίκησης. Οι 

συγγραφείς προτείνουν ένα µοντέλο όπου το παράθυρο διεκδίκησης υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τον αριθµό των σταθµών σε ένα δίκτυο και ο µετρητής οπισθοχώρησης 

λαµβάνει τυχαία τιµές από µια γεωµετρική κατανοµή. Με αυτόν τον τρόπο 

υπολόγισαν ότι επιτυγχάνεται η µέγιστη θεωρητική απόδοση του ΙΕΕΕ 802.11.  

Προβλήµατα δικαιοσύνης µεταξύ των σταθµών όταν υπάρχουν κρυµµένοι 

σταθµοί και όταν όλοι οι σταθµοί δεν βρίσκονται µέσα στην εµβέλεια κάθε ενός 

σταθµού έχουν µελετηθεί στην εργασία του Ozugur (Ozugur et.al. 1999). Η εργασία 

αυτή βασίζεται στον υπολογισµό της ρυθµοαπόδοσης που λαµβάνει κάθε σταθµός. Ο 

Ozugur πρότεινε δυο µεθόδους για δίκαιη χρήση του µέσου από όλους τους σταθµούς 
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που βασίζονται στον υπολογισµό της πιθανότητας πρόσβασης σύνδεσης (link access 

probability) σε κάθε σταθµό. Στην πρώτη µέθοδο για να υπολογισθεί η πιθανότητα 

πρόσβασης οι σταθµοί ανταλλάσουν πληροφορίες µεταξύ τους για το πλήθος των 

συνδέσεων που έχει κάθε σταθµός. Στην δεύτερη µέθοδο η πιθανότητα πρόσβασης 

υπολογίζεται από τον µέσο χρόνο σύνδεσης που έχει ένας σταθµός µε του υπόλοιπους 

σταθµούς. Ο Bensau (Bensau et.al. 2000) µελέτησε µε προσοµοιώσεις την δικαιοσύνη 

µεταξύ των σταθµών όταν οι σταθµοί εκπέµπουν πακέτα µεταβλητού µήκους. Ο 

Bensau πρότεινε τροποποίηση του αλγορίθµου ΒΕΒ καθώς o αλγόριθµος BEB ευνοεί 

(στατιστικά) τον τελευταίο σταθµό που εξέπεµψε µε επιτυχία. Σύµφωνα µε τον νέο 

αλγόριθµο οπισθοχώρησης κάθε σταθµός υπολογίζει τον χρόνο που χρησιµοποιεί το 

µέσον και τον χρόνο που χρησιµοποιούν οι άλλοι σταθµοί το µέσον και αλλάζει 

δυναµικά το παράθυρο ανταγωνισµού ώστε όλοι οι σταθµοί να χρησιµοποιούν το 

µέσο µε ίσους χρόνους. Τροποποιήσεις στο MAC που βελτιώνουν την δικαιοσύνη 

στους σταθµούς µελετήθηκε από τον Qiang (Qiang, Q et.al.  2002) που πρότεινε την 

χρήση ενός κατανεµηµένου δροµολογητή και στον AP και στους σταθµούς για την 

δροµολόγηση των πακέτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εφαρµογών σε 

καθυστερήσεις. Το πρόβληµα της δικαιοσύνης µεταξύ των σταθµών έχει µελετηθεί 

και από άλλους ερευνητές όπως Berger-Sabbatel και Bottigliengo (Berger-Sabbatel 

et.al. 2004, Bottigliengo et.al. 2007). 

Με αναλυτικό µοντέλο οι Xiao & Rosdalh (Xiao & Rosdalh 2002) απέδειξαν ότι 

υπάρχει ένα υψηλότερο όριο στην ρυθµοαπόδοση και ένα χαµηλότερο όριο στην 

καθυστέρηση των πακέτων στο ΙΕΕΕ 802.11. Η ύπαρξη των ορίων αυτών δείχνει ότι 

ακόµη και αν η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων αυξηθεί απείρως χωρίς ταυτόχρονη 

µείωση των κεφαλίδων και των πλαισίων ελέγχου (overheads), η ρυθµοαπόδοση 

περιορίζεται σε ένα ανώτατο όριο. Τέλος προτείνουν τρόπους ελάττωσης των 

overheads στα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11 για να υπάρξει αύξηση της ρυθµοαπόδοσης. 

Ο Banchs (Banchs, A. et.al. 2006) πρότεινε έναν αλγόριθµο ελέγχου εισόδου που 

παρέχει εγγυήσεις για τις καθυστερήσεις των πακέτων το οποίο βασίζεται στο 

υπολογισµό της αθροιστικής κατανοµής των καθυστερήσεων. Στο µοντέλο του ο 

Banchs χρησιµοποιεί πακέτα µεταβλητού µήκους, όµως θεωρεί ότι σε µια σύγκρουση 

εµπλέκονται µόνο δυο σταθµοί. Η Cai (Cai, L.X et. al. 2006) πρότεινε ένα 

µαθηµατικό µοντέλο απόδοσης για ασύµµετρη µετάδοση (ασύρµατο δίκτυο µε 

κεντρικό AP) και καταστάσεις µη-κορεσµού για να υπολογίσει την χωρητικότητα 

ενός ασυρµάτου τοπικού δικτύου σε σταθµούς φωνής. Η Cai θεωρεί ότι όλοι οι 
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σταθµοί εκπέµπουν πακέτα µε σταθερό µήκος. Και οι δύο αλγόριθµοι ελέγχου 

εισόδου του Banchs και της Cai θεωρούνται µάλλον περίπλοκοι.  

Αν και σε περιορισµένο αριθµό, οι δηµοσιεύσεις µε αποτελέσµατα από 

πειραµατικές µελέτες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ένα πείραµα (Heusse 

et.al. 2003) εντοπίστηκε µια ιδιοµορφία στην απόδοση (performance anomaly) του 

πρωτοκόλλου IEEE 802.11b. Η ιδιοµορφία αυτή παρουσιάζεται όταν σε ένα δίκτυο 

συνυπάρχουν σταθµοί οι οποίοι χρησιµοποιούν διαφορετικές ταχύτητες µετάδοσης 

των πακέτων. Αυτό συµβαίνει όταν οι σταθµοί σε ένα δίκτυο χρησιµοποιούν 

διαφορετικά πρωτόκολλα πχ. κάποιοι  σταθµοί το πρότυπο 802.11 µε ταχύτητα 

διάδοσης 1Mbit/s, κάποιοι άλλοι το 802.11b µε ταχύτητα διάδοσης 11Mbit/s  και 

άλλοι το 802.11g µε ταχύτητα 54Mbit/s. Οι σταθµοί οι οποίοι εκπέµπουν µε χαµηλές 

ταχύτητες καταλαµβάνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα το κανάλι µε αποτέλεσµα η 

απόδοση ολόκληρου του δικτύου να µειώνεται και η απόδοση των γρήγορων 

σταθµών να µειώνεται στο επίπεδο των αργών σταθµών. Αρκεί ένας σταθµός να είναι 

πιο αργός για να παρουσιαστεί η ιδιοµορφία αυτή στην απόδοση του δικτύου. Για την 

εξάλειψη αυτής της ιδιοµορφίας προταθήκαν διάφορες λύσεις. Στην λύση που 

πρότεινε ο Kim (Kim et.al. 2005) διαφοροποίησε τους αργούς και τους γρήγορους 

σταθµούς δίνοντας διαφορετικό µέγεθος αρχικού παραθύρου ανταγωνισµού. Ο 

Tavanti (Tavanti 2007) πρότεινε την χρήση ενός κατανεµηµένου 

χρονοπρογραµµατιστή (scheduler) ο οποίος µοιράζει τον χρόνο χρήσης του µέσου 

κατά δίκαιο τρόπο σε όλους τους σταθµούς του δικτύου. 

Χρησιµοποιώντας Z-µετασχηµατισµούς των καθυστερήσεων των πακέτων ο Zhai 

(Zhai 2003) και ο Tickoo (Tickoo 2004) υπολόγισαν την συνάρτηση γεννήτριας 

πιθανοτήτων ή probability generating function (PGF) η οποία χρησιµοποιείται για να 

υπολογιστεί η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (probability distribution function - 

PDF) των καθυστερήσεων των πακέτων. Οι µέθοδοι που εφαρµόζουν Ζ-

µετασχηµατισµούς παρουσιάζουν µεγάλους υπολογιστικούς χρόνους στην παροχή 

αποτελεσµάτων. Ο Banchs (Banchs 2004) πρότεινε ένα αποτελεσµατικό µοντέλο που 

υπολογίζει την αθροιστική πιθανότητα ενός πακέτου να εκπεµφθεί επιτυχώς µε 

καθυστέρηση µικρότερη από µία δοθείσα τιµή. Μολονότι λιγότερη περίπλοκη από τα 

µοντέλα των Z-µετασχηµατισµών (Zhai 2003, Tickoo 2004) και η µέθοδος του 

Banchs περιλαµβάνει κάποια συστατικά που η εκτέλεσή τους απαιτεί σχετικώς 

µεγάλους υπολογιστικούς χρόνους.   
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Η πλειοψηφία των εργασιών που έχουν γίνει στην περιοχή έρευνας του 

υποστρώµατος MAC του IEEE 802.11 και η πλειοψηφία των εργασιών που 

βασίζονται στα µοντέλα των Bianchi (Bianchi 2000), Wu (Wu et.al. 2002a) και 

Chatzimisios (Chatzimisios 2003) υποθέτουν ότι όλοι οι σταθµοί σε ένα δίκτυο 

εκπέµπουν πακέτα ιδίου και σταθερού µήκους. Ο Bianchi στο εξαιρετικό του άρθρο 

(Bianchi 2000) πρότεινε ένα µοντέλο για πακέτα µεταβλητού µήκους αλλά δεν το 

πιστοποίησε και δεν το εφάρµοσε σε σενάρια δικτύων µε φωνή και/ή δεδοµένων. 

Αυτό το µοντέλο στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι σε µια σύγκρουση εµπλέκονται µόνο 

δύο σταθµοί και ότι η πιθανότητα να εµπλέκονται περισσότεροι από δυο σταθµοί σε 

µια σύγκρουση είναι µικρή. Η παραδοχή αυτή είναι αποδεκτή µόνο σε σενάρια 

δικτύων µε πολύ µικρό αριθµό σταθµών.  Σε µια εργασία (Cali et.al 2000a) οι 

συγγραφείς υποθέτουν ότι το µήκος των πακέτων επιλέγεται από µια γεωµετρική 

κατανοµή για ένα τροποποιηµένο ΙΕΕΕ 802.11 πρωτόκολλο (p-persistent 

πρωτόκολλο) και µόνο για την Βασική µέθοδο πρόσβασης. Ο Chen (Chen et.al 2004) 

επέκτεινε το µοντέλο του Bianchi (Bianchi 2000) για να υπολογίσει την 

ρυθµοαπόδοση µε πακέτα µεταβλητού µήκους µόνο για την Υβριδική µέθοδο 

πρόσβασης. 

Μια µάλλον περίπλοκη ανάλυση παρουσιάστηκε (Carvalho 2003) για τον 

υπολογισµό της διακύµανσης των καθυστερήσεων των πακέτων βασιζόµενη στις δυο 

πρώτες ροπές, την κεντρική ροπή 1ης τάξης (µέση τιµή) και την κεντρική ροπή 2ης 

τάξης (διακύµανση) του χρόνου εξυπηρέτησης των πακέτων για ένα προσεγγιστικό 

γραµµικοποιηµένο ή  linearized µοντέλο του Bianchi (Bianchi 2000). Το µοντέλο 

αυτό εφαρµόζεται µόνο για την RTS/CTS πρόσβαση και δεν είναι πολύ ακριβές 

καθώς α) µετασχηµατίζει τις µη-γραµµικές εξισώσεις του Bianchi -που σχετίζουν  την 

πιθανότητα σύγκρουσης µε την πιθανότητα εκποµπής- σε απλές γραµµικές εξισώσεις 

και β) χρησιµοποιεί το µοντέλο του Bianchi που υποθέτει απεριόριστο αριθµό 

επαναληπτικών εκποµπών των πακέτων. Ο Li (Li et.al 2006) ανέπτυξε ένα µοντέλο 

το οποίο υπολογίζει την διασπορά ή dispersion variance των πακέτων (η διακύµανση 

στο τετράγωνο) οµαδοποιώντας τα πακέτα ανά βαθµίδα δηλ. στην βαθµίδα από την 

οποία εκπέµφθηκαν µε επιτυχία. Πρώτα υπολογίζεται η µέση καθυστέρηση της κάθε 

οµάδας (συνολικά R οµάδες) και στην συνέχεια οι R αυτές τιµές συνδυαζόµενες µε 

τις αντίστοιχες πιθανότητες χρησιµοποιούνται για να υπολογιστεί η διακύµανση. Η 

διαδικασία αυτή δεν λαµβάνει υπόψη τις τιµές µεταβλητότητας των πακέτων στην 

βαθµίδα την οποία πραγµατοποιείται η επιτυχηµένη εκποµπή. 

 36



Κεφάλαιο 2. Υπόβαθρο της διατριβής 
 

H ελαχιστοποίηση του χρόνου εκποµπής των κεφαλίδων των πακέτων εχει ως 

αποτέλεσµα την υψηλότερη απόδοση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11. Η εύρεση της 

βέλτιστης τιµής του RTS-ορίου (threshold) (Liu et.al. 2006) και η 

αποτελεσµατικότητα της µείωσης της διάρκειας των συγκρούσεων  στην RTS/CTS 

µέθοδο ερευνάται στις εργασίες (Chatzimisios 2004, Tinnirello 2005). Ενώ άλλοι 

ερευνητές (Shih et.al. 2006) προτείνουν ένα νέο αλγόριθµο πρόσβασης µέσου 

ονοµαζόµενο RCA-MAC ο οποίος παρέχει έναν τρόπο ευέλικτης ανίχνευσης των 

συγκρούσεων και ελαττώνει την πιθανότητα σύγκρουσης µεταξύ των RTS πλαισίων 

ελέγχου.      

Σε ένα πείραµα ο Pelletta (Pelletta 2005) µέτρησε την απόδοση πέντε εµπορικών 

συσκευών AP, ενώ ο Bianchi (Bianchi et.al. 2007) σε πείραµα µέτρησε την απόδοση 

πέντε εµπορικών καρτών ασυρµάτων δικτύων για να χαρακτηρίσει πειραµατικά την 

λειτουργία της οπισθοχώρησης. Το κύριο εύρηµα του πειράµατος είναι ότι καµία 

κάρτα δεν λειτουργεί ακριβώς όπως ορίζει η διαδικασία της οπισθοχώρησης του 

προτύπου. Στο άρθρο επίσης επισηµαίνεται η έλλειψη κανόνων πιστοποίησης που 

εγγυάται ότι όλες οι εταιρείες κατασκευής καρτών ακολουθούν τους ίδιους κανόνες 

και ίδια κριτήρια απόδοσης και προτείνει µια µεθοδολογική προσέγγιση µε πειράµατα 

επαναλαµβανόµενα επαρκώς καθορισµένα. Οι αρµοδιότητες για τον καθορισµό 

µετρικών (κριτηρίων) απόδοσης των πρωτοκόλλων ανατέθηκε στην οµάδα εργασίας 

του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11Τ. 

Μια τεχνική µε την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της ρυθµοαπόδοσης είναι 

εκποµπή πακέτων κατά ριπές (packet bursting) (Vitsas et.al. 2004, Tinnirello 2005b, 

Chatzimisios 2006, Hu 2007). Σε αυτήν την τεχνική όταν ένας σταθµός καταλάβει το 

µέσον εκπέµπει περισσότερα πακέτα αντί να εκπέµψει µόνο ένα πακέτο. Ένας 

σταθµός µετά από µία εκποµπή αναµένει για χρονικό διάστηµα SIFS και µετά 

εκπέµπει το επόµενο πακέτο, κοκ. Καθώς ο χρόνος SIFS είναι µικρότερος του χρόνου 

DIFS εξασφαλίζεται η αδιάκοπη εκποµπή όλων των πακέτων κατά ριπές. Η τεχνική 

εκποµπή κατά ριπές δεν είναι ενσωµατωµένη στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 αλλά 

προτάθηκε ως ένας τρόπος βελτίωσης της απόδοσης. Έτσι ενσωµατώθηκε στο 

πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e ως ένας τρόπος διαφοροποίησης των υπηρεσιών στο 

δίκτυο και ονοµάστηκε TxOP (transmit opportunity) και δίνει την δυνατότητα σε 

έναν σταθµό να καταλάβει το µέσον για χρόνο µεγαλύτερο από τον χρόνο εκποµπής 

ενός πακέτου (Andreadis & Zambon 2007, Tinnirello & Choi 2005b).   
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Πολλοί ερευνητές πρότειναν δια-στρωµατική (cross layer) σχεδίαση του MAC µε 

το φυσικό στρώµα. Ο Alonso (Alonso et.al. 2003) πρότεινε ένα νέο σχεδιασµό του 

MAC-PHY που βελτιώνει την ρυθµοαπόδοση του 802.11b σε τοπικά ασύρµατα 

δίκτυα. Η χρήση κατανεµηµένων ουρών και οι δια-στρωµατικές πληροφορίες 

ελαχιστοποιούν τους χρόνους οπισθοχώρησης και τις συγκρούσεις των πακέτων. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι µε τον νέο σχεδιασµό λαµβάνεται µεγαλύτερη 

ρυθµοαπόδοση από ότι στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 MAC. Ο Wong (Wong 2005) 

πρότεινε ρυθµιζόµενο αριθµό των επαναληπτικών εκποµπών των πακέτων ως 

τροποποίηση στο MAC του προτύπου για να βελτιώσει την εκποµπή βίντεο σε 

πραγµατικό χρόνο. Και άλλοι ερευνητές πρότειναν συνδυασµένο σχεδιασµό MAC-

PHY για να πετύχουν καλύτερη δικαιοσύνη (Park 2003, Dunn et.al. 2004), µικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας (Zhao 2003, Otal & Alonso 2004, Hoefel 2006, Hoefel 2007), 

ακριβή υπολογισµό και έλεγχο του εύρους-ζώνης συχνότητας (Deziel & Lamont 

2005, Xia et.al. 2007, Foh et.al. 2007). 

Ο Hadzi-Velkov (Hadzi-Velkov 2003a) µετά από επέκταση της Μαρκοβιανής 

αλυσίδας του Wu (Wu et.al 2002a) µελέτησε την ρυθµοαπόδοση και τις 

καθυστερήσεις των πακέτων σε δίκτυα όπου υπάρχει εξασθενηµένο σήµα. Η 

συχνότητα των λαθών έχει σηµαντική επίδραση στην ρυθµοαπόδοση, στις 

καθυστερήσεις των πακέτων και στην πιθανότητα απόρριψης των πακέτων. Ο Ci (Ci 

et.al 2005) επέκτεινε την Μαρκοβιανή αλυσίδα του Bianchi για να ενσωµατώσει στο 

µοντέλο διαδικασίες που εκτελούν οι σταθµοί όταν υπάρχουν λάθη στην λήψη των 

δεδοµένων που προέρχονται από εξασθενηµένο σήµα. Το µοντέλο είναι ακριβές και 

όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές στο µέσο.  

Ο Medepalli (Medepalli et.al 2004) µελέτησε την χωρητικότητα του καναλιού σε 

σταθµούς φωνής όταν υπάρχουν λάθη στο σήµα από παρεµβολές σε δίκτυα που 

χρησιµοποιούν πρωτόκολλα 802.11b και 802.11a. Όταν η συχνότητα λαθών είναι 

µεγάλη υπάρχει 5% ελάττωση στην χωρητικότητα των σταθµών φωνής. Για να 

ελαττωθεί η επίδραση των λαθών προτείνει την ελάττωση της ταχύτητας εκποµπής 

των δεδοµένων. Και άλλοι ερευνητές ερεύνησαν την ύπαρξη λαθών στο σήµα από 

παρεµβολές µε παραπλήσια ή ίδια ευρήµατα όπως είναι οι Chatzimisios, Xiaolong, 

και Latkoski (Chatzimisios 2004b, 2006), Xiaolong 2007, Latkoski et.al. 2006).  

Τεχνικές και συνθήκες που βελτιώνουν την κατανάλωση ενέργειας σε φορητούς 

ασύρµατους σταθµούς παρουσιάζουν επίσης ερευνητικό ενδιαφέρον. Ο Zhao (Zhao 

et.al 2003) ερεύνησε την επίδραση του επιπέδου PHY και του υποεπιπέδου MAC 
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στην κατανάλωση ενέργειας και προτείνει τρόπους προσαρµογής της ταχύτητας 

εκποµπής των πακέτων για εξοικονόµηση ενέργειας.  Ο Zhang (Zhang et.al. 2004) 

µελέτησε την εξοικονόµηση ενέργειας σε ασύρµατους AP και προτείνει επεκτάσεις 

που πρέπει να γίνουν στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 για να υπάρχει συµβατότητα µε 

του ενσύρµατους AP.   Η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται από έναν  κόµβο για 

να µεταδώσει ένα πακέτο µε επιτυχία έχει ερευνηθεί από τον Otal (Otal & Alonso 

2004) που προτείνει έναν µηχανισµό εξοικονόµησης ενέργειας σχεδιασµένο για το 

PHY και MAC. Ο µηχανισµός χρησιµοποιεί ένα νέο κατανεµηµένο MAC µε ουρές 

αναµονής και αρχές από την θεωρία των ασαφών συστηµάτων.  

Ένας επίκαιρος τοµέας έρευνας είναι η µετάδοση πολυµεσικών εφαρµογών µέσω 

ασυρµάτων δικτύων. Στις πολυµεσικές εφαρµογές περιλαµβάνονται οι τηλεφωνικές 

επικοινωνίες, οι µεταδόσεις βίντεο, οι µεταδόσεις µουσικής και οι τηλεδιασκέψεις 

(Shin & Schulzrinne 2007). Κάθε πολυµεσική εφαρµογή έχει διαφορετικές 

απαιτήσεις σε ρυθµοαπόδοση (εύρος-ζώνης), σε καθυστέρηση πακέτων, σε απόρριψη 

πακέτων και σε διακύµανση καθυστερήσεων τις οποίες ένα ασύρµατο δίκτυο πρέπει 

να ικανοποιεί για να διαφυλάττεται η ποιότητά των. Οι ερευνητές (Medepalli et.al. 

2004b, Kawata et.al. 2005, Cai et.al. 2006) µελέτησαν την χωρητικότητα ενός 

δικτύου δηλ. πόσες πολυµεσικές συνδέσεις µπορεί να δεχθεί ένα δίκτυο διατηρώντας 

όλες ή κάποιες από τις απαιτήσεις των εφαρµογών. Ο Banchs (Banchs et.al. 2007) 

πρότεινε µια τεχνική που αυξάνει την χωρητικότητα του δικτύου σε συνδέσεις, 

Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή το AP δεν επιβεβαιώνει µε την λήψη ενός πακέτου 

δεδοµένων µε αποτέλεσµα ο αποστολέας να θεώρει ότι το πακέτο «χάθηκε» και να 

δροµολογεί νέα εκποµπή του πακέτου διπλασιάζοντας το παράθυρο ανταγωνισµού. 

Με αυτόν τον τρόπο οι σταθµοί δεδοµένων καθυστερούν επειδή να χρησιµοποιούν 

µεγάλα παράθυρα ανταγωνισµού ενώ οι σταθµοί φωνής µε µικρά πακέτα 

χρησιµοποιούν µικρά παράθυρα ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα την αύξηση των 

σταθµών φωνής.  Ο Dangerfield (Dangerfield et.al. 2006) µε πείραµα έδειξε ότι 

χρησιµοποιώντας τους µηχανισµούς προτεραιότητας του 802.11e ο αριθµός των 

φωνητικών συνοµιλιών µπορεί να αυξηθεί. Για τους σταθµούς φωνής χρησιµοποίησε 

µικρά αρχικά παράθυρα ανταγωνισµού και µικρό χρόνο αναµονής AIFSΝ (AIFSΝ = 

DIFS+Ν*χρονοθυρίδα, όπου N=0,1,2,3) για Ν=0. Τέλος, ο Yun (Yun et.al 2006) 

πρότεινε µια τεχνική µε την οποία οι φωνητικές συνοµιλίες µπορούν να υπερβαίνουν 

τις 100. Σε αυτήν την τεχνική η συνένωση των πακέτων φωνής σε ένα µεγάλο 

πλαίσιο MAC γίνεται µόνο στον AP και µόνο όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός 

σταθµών στο ασύρµατο δίκτυο.  
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Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν µόνο µερικές δεκάδες άρθρα που 

πραγµατεύονται την κεντρική διαχείριση πρόσβασης µε την διαδικασία του PCF. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα µοντέλα που αφορούν την απόδοση (Suzuki & Tasaka 

2001), την χωρητικότητα (τον µέγιστο αριθµό) τηλεφωνικών συνοµιλιών και την 

καθυστέρηση των πακέτων (Sikdar 2007) για ασύρµατα δίκτυα που εφαρµόζουν την 

κεντρική διαχείριση πρόσβασης. Στην εργασία τους οι Suzuki και Tasaka (Suzuki, T. 

& Tasaka, S. 2001) προτείνουν δυο αλγόριθµους προτεραιότητας για πολυµεσικές 

εφαρµογές σε δίκτυο µε AP και διαδικασία πρόσβασης την PCF του πρωτοκόλλου 

ΙΕΕΕ 802.11. Στον πρώτο αλγόριθµο οι ασύρµατοι σταθµοί αποδίδουν µεγαλύτερη 

προτεραιότητα σε πακέτα φωνής και βίντεο και µικρότερη σε πακέτα δεδοµένων. 

Στον δεύτερο αλγόριθµο και ο AP και οι ασύρµατοι σταθµοί δίδουν µεγαλύτερη 

προτεραιότητα σε πακέτα φωνής και βίντεο και µικρότερη σε πακέτα δεδοµένων. Τα 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης έδειξαν ότι οι δύο αλγόριθµοι προτεραιότητας 

υποστηρίζουν µεγαλύτερο αριθµό πολυµεσικών σταθµών από την περίπτωση όπου 

δεν χρησιµοποιείται κανένας αλγόριθµος προτεραιότητας. Ο Sikdar (Sikdar 2007) 

πρότεινε  ένα µοντέλο ουρών που υπολογίζει τις καθυστερήσεων σε κάθε κόµβο 

(σταθµό ή AP) για δίκτυα που χρησιµοποιούν την διαδικασία PCF. Οι καθυστερήσεις 

υπολογίζονται για µεταδόσεις µιας κατεύθυνσης (µόνο εκπέµπει ή λαµβάνει ο 

κόµβος) ή δυο κατευθύνσεων (ο κόµβος και εκπέµπει και λαµβάνει). Επίσης οι 

υπολογισµοί είναι δυνατόν να γίνουν µε ή χωρίς την ύπαρξη διαχείρισης της 

κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος ο συγγραφέας προτείνει ένα πλαίσιο για τον 

υπολογισµό των σταθµών φωνής που µπορεί να υποστηρίξει ο AP. Ο Qiao (Qiao 

et.al. 2002) παρουσίασε ένα µοντέλο κατανάλωσης ενέργειας για uplink συνδέσεις (ο 

σταθµός εκπέµπει ο AP λαµβάνει) σε δίκτυο µε την διαδικασία PCF. Από τα 

αποτελέσµατα παρατηρήθηκε ότι υπάρχει µεγάλη εξοικονόµηση κατανάλωσης όταν 

χρησιµοποιείται ο µηχανισµός έλεγχου κατανάλωσης ενέργειας κατά την εκποµπή σε 

συνδυασµό µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα εκποµπής του φυσικού επιπέδου. Το µοντέλο 

µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε πρωτόκολλα 802.11 που χρησιµοποιούν την 

συχνότητα των 5 GHz. Τέλος αναφέρεται και η εργασία του Dong (Dong et.al. 2003) 

στην οποία προτείνεται µία υβριδική διαδικασία µε στοιχεία από την DCF και την 

PCF. Η DCF διαδικασία εφαρµόζεται σε δίκτυα µε λίγους σταθµός όπου δεν 

υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Όταν υπάρχουν πολλοί σταθµοί οι εκποµπές χρονο-

δροµολογούνται σύµφωνα µε την διαδικασία PCF για την αποφυγή των 

συγκρούσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

Καθυστέρηση Πακέτων 
 

Η καθυστέρηση πακέτων ορίζεται ως η χρονική διάρκεια που µεσολαβεί από την 

στιγµή που ένα πακέτο βρίσκεται στην πρώτη θέση της ουράς των προς αποστολή 

πακέτων του MAC έως την στιγµή που ο σταθµός αποστολέας λάβει ένα πλαίσιο 

ελέγχου ACK από τον σταθµό παραλήπτη.  

 Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου αναπτύσσεται ένα µαθηµατικό 

µοντέλο για τον υπολογισµό α) της µέσης καθυστέρησης των πακέτων ανά βαθµίδα 

που ορίζεται ως η µέση καθυστέρηση που υφίστανται τα πακέτα σε κάθε βαθµίδα 

οπισθοχώρησης πριν την επιτυχηµένη εκποµπή τους και β) η πιθανότητα ανά βαθµίδα 

που ορίζεται ως η πιθανότητα χρήσης µιας βαθµίδας οπισθοχώρησης για επιτυχηµένη 

εκποµπή ενός πακέτου. Στην δεύτερη ενότητα αναπτύσσεται ένα νέο µοντέλο 

υπολογισµού της µέσης καθυστέρησης των πακέτων βασιζόµενο στο µοντέλο της 

πρώτης ενότητας.  

 

 

3.1 Μέση Καθυστέρηση Πακέτων Ανά Βαθµίδα και Πιθανότητα Ανά 

Βαθµίδα 

 

3.1.1 Εισαγωγή  

Σε αυτήν την ενότητα µελετώνται δυο µετρικές απόδοσης α) η µέση καθυστέρηση 

ανά βαθµίδα και β) η πιθανότητα ανά βαθµίδα και προτείνεται ένα µαθηµατικό 

µοντέλο για τον υπολογισµό αυτών των δύο µετρικών. Το µοντέλο κάνει χρήση της 

Μαρκοβιανής αλυσίδας διακριτού χρόνου του Wu (Wu et.al. 2002a) και δίνει µια 

λεπτοµερή ανάλυση του µηχανισµού της DCF που επηρεάζει τις καθυστερήσεις των 
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πακέτων. Η ορθότητα του προτεινόµενου µοντέλου πιστοποιείται συγκρίνοντας τα 

αποτελέσµατά του µε τα αποτελέσµατα προσοµοιώσεων. Επίσης, χρησιµοποιώντας 

το προτεινόµενο µοντέλο εξετάζεται η επίδραση του αριθµού των σταθµών του 

δικτύου και της αρχικής τιµής του παραθύρου ανταγωνισµού στην παρεχόµενη 

δικαιοσύνη στα πακέτα του αλγορίθµου BEB της DCF, όπως εκφράζεται µε την µέση 

καθυστέρηση ανά βαθµίδα και την πιθανότητα ανά βαθµίδα.  

 

3.1.2 Αναλυτικό Μοντέλο 

 

Α. Μέση Καθυστέρηση Ανά Βαθµίδα 

Η καθυστέρηση D0 ενός πακέτου που εκπέµφθηκε από την βαθµίδα 0 µε επιτυχία 

είναι  

                      00 ATD s +=   (3.1) 

 όπου                     σ)( ,0,00,0,00 csccss kkrTkTkA −−++=    

k0,s (k0,c) είναι το πλήθος των επιτυχηµένων (αποτυχηµένων) εκποµπών που ένας 

σταθµός συναντά (από τους υπόλοιπους n-1 σταθµούς) στην βαθµίδα 0 µέχρι να 

εκπέµψει, r0 είναι ο τυχαίος αριθµός οπισθοχώρησης που είχε επιλεγεί στην περιοχή 

από 0 έως W0-1, r0 -k0,s -k0,c είναι το πλήθος των χρονοθυρίδων όπου κανένας σταθµός 

δεν εκπέµπει και Ts είναι η διάρκεια της επιτυχηµένης εκποµπής του πακέτου.  

Έστω Dj είναι η καθυστέρηση ενός πακέτου που έχει εκπεµφθεί επιτυχηµένα από 

την j βαθµίδα υποχώρησης όπου j=1, 2,…,R. Η καθυστέρηση Dj υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των καθυστερήσεων που ένα πακέτο υφίσταται στις βαθµίδες 0, 1, …, R 

και δίδεται από                     

   (3.2) ∑++=
−

=

1

0

j

i
icsj AjTTD

όπου                     σ)( ,,,, cjsjjccjssjj kkrTkTkA −−++=    

kj,s (kj,c) είναι το πλήθος των επιτυχηµένων (αποτυχηµένων) εκποµπών που ένας 

σταθµός συναντά (από τους υπόλοιπους n-1 σταθµούς) στην βαθµίδα j µέχρι να 

εκπέµψει, rj είναι ο τυχαίος αριθµός οπισθοχώρησης που είχε επιλεγεί στην περιοχή 

από 0 έως Wj-1, rj -kj,s -kj,c είναι το πλήθος των χρονοθυρίδων όπου κανένας σταθµός 

δεν εκπέµπει και jTc είναι ο χρόνος καθυστέρησης του πακέτου εξ’ αιτίας των 

συγκρούσεων που υφίσταται µέχρι το πακέτο να φθάσει στην j βαθµίδα.  
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Επειδή o υπολογισµός των k0,s, k0,c , … , k,j,s, kj,c για κάθε επιτυχηµένη αποστολή 

πακέτου είναι περίπλοκος και χρονοβόρος ειδικά στις υψηλότερες βαθµίδες, για 

αυτόν τον λόγο, υπολογίζεται η µέση τιµή της καθυστέρησης E[Dj] των πακέτων που 

εκπέµπονται µε επιτυχία από την βαθµίδα j .  

Η µέση τιµή των καθυστερήσεων  E[Dj] δίδεται από την σχέση 
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i
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WslotETjTDE
0 2

1][ ' ][       Rj ≤≤0    (3.3) 

όπου το (Wi -1)/2 είναι ο µέσος όρος των χρονοθυρίδων ή slot times που ένας 

σταθµός αναµένει (defers) στην i βαθµίδα, το jTc είναι ο χρόνος καθυστέρησης του 

πακέτου εξ’ αιτίας των συγκρούσεων που υφίσταται µέχρι το πακέτο να φθάσει στην 

j βαθµίδα, το Ts είναι ο χρόνος της επιτυχηµένης εκποµπής στην j βαθµίδα, το 

'E [slot] είναι η µέση διάρκεια µίας χρονοθυρίδας ή average slot time όταν οι 

υπόλοιποι n-1 σταθµοί ανταγωνίζονται για πρόσβαση στο κανάλι (µέσον) και δίδεται 

από την σχέση 

 cstrsstrtr TPPTPPPslotE ⋅−⋅+⋅⋅+⋅−= )1()1(]  [ ' σ     (3.4)

όπου το  είναι η πιθανότητα µε την οποία τουλάχιστον ένας σταθµός από τους n-1 

εκπέµπει σε µία καθορισµένη χρονοθυρίδα και δίδεται από την σχέση 

trP

 1)1(1 −−−= n
trP τ  (3.5) 

το  είναι  η πιθανότητα µε την οποία µια εκποµπή που πραγµατοποιείται στο 

κανάλι είναι επιτυχηµένη και δίδεται από την πιθανότητα µε την οποία εκπέµπει µόνο 

ένας σταθµός από τους  n-1 µε την προϋπόθεση ότι λαµβάνει χώρα µια εκποµπή στο 

κανάλι  

sP
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Μετά από αλγεβρικές πράξεις στην (3.3) λαµβάνουµε  
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Β. Πιθανότητα Ανά Βαθµίδα 

Έστω qj είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα από 

τη j βαθµίδα 

 ( p
p

pq
R

j

j −⋅
−

=
+

1
1 1

)        Rj ≤≤0    (3.8) 

όπου p είναι η πιθανότητα σύγκρουσης ενός πακέτου και υπολογίζεται στην ενότητα 

2.3, το (1- p) είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα 

αφού προηγουµένως έχει φθάσει στην j βαθµίδα µε πιθανότητα pj µε δεδοµένο ότι το 

πακέτο δεν θα απορριφτεί .  )1( 1+− Rp

 

Γ. Πιθανότητα Απόρριψης Πακέτου 

Όταν ένα πακέτο φθάσει στην βαθµίδα R και υποστεί µια ακόµη σύγκρουση τότε 

το πακέτο απορρίπτεται. Η πιθανότητα Pdrop να απορριφθεί ένα πακέτο δίδεται από 

την σχέση 

 1+= R
drop pP            (3.9) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

          Τιµές Παραµέτρων Συστήµατος του ΙΕΕΕ 802.11 

 
Channel bit rate C 1 Mbit/s 
Packet Payload 8224 bits 
MAC header 224 bits 
PHY header 192 bits 
ACK 112 bits + PHY header 
RTS 160 bits + PHY header 
CTS 112bits + PHY header 
Propagation delay, δ 1 µs 
Slot time, σ 20 µs 
SIFS 10 µs 
DIFS 50 µs 
Minimum CW, W0 32 
Number of CW sizes, m 5 
Short retry limit, R 6 

 
 

 44



Κεφάλαιο 3. Καθυστέρηση Πακέτων 
 

 

3.1.3 Πιστοποίηση Μοντέλου  

Για την επαλήθευση του µαθηµατικού µοντέλου που προτείνεται στην 

προηγούµενη υποενότητα συγκρίνονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν 

από την υλοποίηση του µοντέλου µε αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν µε 

προσοµοίωση. Οι τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν και για τα αναλυτικά 

και για τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης προκύπτουν από τις τιµές που ορίζονται 

από το Direct Spread Sequence Spectrum (DSSS) το οποίο εφαρµόζεται στο πρότυπο 

ΙΕΕΕ 802.11b και παρατίθενται στον Πινάκα 3.1.  
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   Καθυστέρηση n=50:  Βασική, g  RTS/CTS    
                     n= 5:  Βασική,   RTS/CTS 

 

   Πιθανότητα:  n=50 Βασική & RTS/CTS   
            n=5   Βασική & RTS/CTS

 

Σχήµα 3.1.  Μέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα και πιθανότητα ανά βαθµίδα 

 

Το Σχήµα 3.1 απεικονίζει  την µέση τιµή καθυστέρησης ανά βαθµίδα Ε[Dj] και 

την πιθανότητα ανά βαθµίδα qj για δίκτυα µε n=5 και n=50 σταθµούς. Το µαθηµατικό 

µοντέλο είναι ακριβές καθώς τα αναλυτικά αποτελέσµατα (γραµµές) συµπίπτουν µε 

τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης (σύµβολα) και για τα δυο µεθόδους πρόσβασης 

δηλ. την Βασική και την RTS/CTS. Όλα τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης ελήφθησαν 

µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  µικρότερο του 0.005 για όλες τις βαθµίδες. Το 

σχήµα δείχνει ότι η πιθανότητα χρήσης των βαθµίδων ελαττώνεται καθώς η βαθµίδα 
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υποχώρησης αυξάνεται, επειδή χρειάζονται περισσότερες συγκρούσεις για να φτάσει 

ένα πακέτο στις υψηλότερες βαθµίδες ανεξαρτήτως από τον µηχανισµό πρόσβασης 

που εφαρµόζεται. Η πιθανότητα σύγκρουσης για n=5 είναι µικρή, για αυτόν τον λόγο 

η καθυστέρηση ανά βαθµίδα είναι περίπου ίδια για την Βασική και την RTS/CTS 

µέθοδο. Για τις συγκεκριµένες τιµές του µήκους των πακέτου, της ταχύτητας 

εκποµπής δεδοµένων και της ταχύτητας εκποµπής των πλαισίων RTS και CTS οι 

συγκρούσεις στην Βασική µέθοδο διαρκούνε περισσότερο χρόνο για αυτόν τον λόγο 

στα δίκτυα µε 50 σταθµούς η καθυστέρηση ανά βαθµίδα στην RTS/CTS πρόσβαση 

είναι µικρότερη από ότι στην Βασική πρόσβαση. 

 

 

3.1.4 Αναλυτικά Αποτελέσµατα 

Το Σχήµα 3.2 απεικονίζει τη µέση τιµή καθυστέρησης πακέτων ανά βαθµίδα 

Ε[Dj] και το Σχήµα 3.3 την πιθανότητα (την οποία έχει ένα πακέτο δεδοµένων να 

µεταδοθεί επιτυχηµένα) ανά βαθµίδα qj,  ως συνάρτηση του αριθµού των σταθµών 

για την Βασική µέθοδο πρόσβασης.  
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 Μέση καθυστέρηση. 
 

Μέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα: 

  βαθµίδα 6,     βαθµίδα 5,     βαθµίδα 4 

 ○  βαθµίδα 3,     -  βαθµίδα 2,.   +  βαθµίδα 1,   x βαθµίδα 0 

Σχήµα 3.2. Μέση καθυστέρηση και µέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα ως συνάρτηση  

του αριθµού των σταθµών για την Βασική µέθοδο. 
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Στο Σχήµα 3.2 επίσης απεικονίζεται η µέση τιµή της καθυστέρησης (οι τιµές της 

µέσης καθυστέρησης ελήφθησαν µε προσοµοιώσεις) η οποία αυξάνεται γραµµικώς 

καθώς ο αριθµός των σταθµών αυξάνεται. Παρατηρείται µεγάλη αύξηση της µέσης 

καθυστέρησης ανά βαθµίδα καθώς αυξάνεται ο αριθµός των σταθµών  που οφείλεται 

στις υψηλότερες τιµές της πιθανότητας σύγκρουσης. Συγχρόνως, η πιθανότητα 

χρήσης των υψηλότερων βαθµίδων (όπου παρατηρούνται µεγάλες τιµές 

καθυστέρησης)  αυξάνεται σε δίκτυα µε πολλούς σταθµούς. 
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  βαθµίδα 6,    βαθµίδα 5,   βαθµίδα 4,  ○  βαθµίδα 3     
 

  -  βαθµίδα 2,    + βαθµίδα 1,   x  βαθµίδα 0  
  

Σχήµα 3.3. Πιθανότητα ανά βαθµίδα ως συνάρτηση του αριθµού των σταθµών. 

 

Τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στα Σχήµατα 3.2 και 3.3 δείχνουν ότι ο 

αλγόριθµος BEB δεν επηρεάζει πολύ την κατανοµή των τιµών καθυστέρησης σε 

µικρά δίκτυα διότι η πιθανότητα χρήσης των υψηλότερων βαθµίδων είναι πολύ  

µικρή. Σε µεγάλα δίκτυα, το σχήµα 3.3 δείχνει ότι η πιθανότητα χρήσης των 

υψηλότερων βαθµίδων αυξάνεται σηµαντικά και το σχήµα 3.2 αντιστοίχως δείχνει ότι 

οι καθυστερήσεις των πακέτων αυξάνονται επίσης σηµαντικά. Για n=50, η µέση τιµή 

καθυστέρησης είναι 0.57 sec και η πιθανότητα ενός πακέτου να µεταδοθεί 

επιτυχηµένα από την βαθµίδα 0 είναι 0.46 µε µέση τιµή καθυστέρησης στην 

συγκεκριµένη βαθµίδα τα 0.085 sec, ενώ η πιθανότητα να µεταδοθεί επιτυχηµένα από 
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την βαθµίδα 6 είναι 0.01 µε πολύ υψηλή µέση τιµή καθυστέρησης στην συγκεκριµένη 

βαθµίδα 6 τα 7.5 sec.  

Η καθυστέρηση ανά βαθµίδα και η πιθανότητα ανά βαθµίδα για την Βασική 

µέθοδο απεικονίζονται στα Σχήµατα 3.4 και 3.5 για διαφορετικές αρχικές τιµές του 

παράθυρου ανταγωνισµού W και n=25. Η καθυστέρηση ανά βαθµίδα αυξάνεται 

καθώς η αρχική τιµή του παράθυρου ανταγωνισµού αυξάνεται. Συγχρόνως η 

πιθανότητα ανά βαθµίδα αυξάνεται µόνο στην βαθµίδα 0 εξ’ αιτίας της µειωµένης 

πιθανότητας σύγκρουσης ενώ η χρήση των υψηλοτέρων βαθµίδων ελαττώνεται όσο 

µεγαλώνει το W. Ο αλγόριθµος BEB επηρεάζει την κατανοµή των τιµών 

καθυστέρησης περισσότερο όταν η τιµή του W γίνεται µεγαλύτερη καθώς οι 

αντίστοιχες τιµές καθυστέρησης αυξάνονται σε όλες τις βαθµίδες. Κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο, για µεγαλύτερες τιµές του W η ανισότητα εξυπηρέτησης των πακέτων του 

αλγορίθµου BEB αυξάνεται καθώς ένα µικρό ποσοστό των πακέτων υφίστανται 

µεγάλες καθυστερήσεις όταν αυτά εκπέµπονται επιτυχηµένα από τις υψηλότερες 

βαθµίδες. Για W=8 ο αλγόριθµος BEB είναι περισσότερο δίκαια σε σχέση µε τις 

µεγαλύτερες τιµές του W, καθώς οι τιµές  καθυστέρησης ανά βαθµίδα είναι µικρές 

αλλά η πιθανότητα σύγκρουσης είναι µεγαλύτερη και συνεπώς η πιθανότητα 

απόρριψης πακέτων είναι µεγαλύτερη.   
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+ W=8,    W=16,    W=32,    W=64 

Σχήµα 3.4. Καθυστέρηση πακέτων ανά βαθµίδα για n=25, R=6, m=5 για την Βασική 
πρόσβαση. 
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+ W=8,        W=16,       W=32,       W=64 

Σχήµα 3.5.  Πιθανότητα χρήσης των βαθµίδων για την επιτυχή εκποµπή ως 
συνάρτηση της βαθµίδας υποχώρησης για n=25, R=6, m=5 για την Βασική 

πρόσβαση. 

 

 

3.2 Μέση Καθυστέρηση 

3.2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτήν την ενότητα αναπτύσσεται ένα νέο αναλυτικό µοντέλο υπολογισµού της 

µέσης καθυστέρησης των πακέτων το οποίο βασίζεται στο µοντέλο της Μαρκοβιανής 

αλυσίδας του Wu (Wu et.al. 2002a) και στο µοντέλο της προηγούµενης ενότητας 3.1 

δηλ. την µέση καθυστέρηση των πακέτων που εκπέµφθηκαν µε επιτυχία µετά από ένα 

συγκεκριµένο αριθµό συγκρούσεων (µέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα) και την 

αντίστοιχη πιθανότητα (πιθανότητα ανά βαθµίδα). Η ακρίβεια του νέου µοντέλου 

πιστοποιείται µε αποτελέσµατα προσοµοίωσης. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά 

αποτελέσµατα όπου κάνοντας χρήση του νέου προτεινόµενου µοντέλου εξετάζεται η 

επίδραση στην µέση καθυστέρηση (α) του αριθµού των σταθµών του δικτύου, (β) της 

αρχικής τιµής του παραθύρου ανταγωνισµού, (γ) του αριθµού των επαναληπτικών 

εκποµπών ενός πακέτου, (δ) του αριθµού των διαφορετικών µεγεθών του παραθύρου 

ανταγωνισµού,  και (ε)  της ταχύτητας εκποµπής των πακέτων. Τέλος συγκρίνονται 
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τα αναλυτικά αποτελέσµατα του νέου µοντέλου µε τα αποτελέσµατα των µοντέλων 

του Chatzimisios (Chatzimisios, 2003)  και του Vukovic (Vukovic, 2004b).  

 

A. Μοντέλο του Chatzimisios 

Ο Chatzimisios (Chatzimisios, 2003) ανέπτυξε το παρακάτω µοντέλο το οποίο 

υπολογίζει την µέση καθυστέρηση των πακέτων   
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όπου E[slot] είναι η µέση διάρκεια µιας χρονοθυρίδας όταν n σταθµοί ανταγωνίζονται 

για πρόσβαση στο µέσον και δίδεται από την (2.7), 2/)1( +iW  είναι ο µέσος αριθµός 

των χρονοθυρίδων  που το πακέτο καθυστερεί στην i βαθµίδα υποχώρησης, (1- pR+1) 

είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο το οποίο δεν απορρίπτεται and (pi - 

pR+1)/(1- pR+1) είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο που δεν απορρίπτεται 

φτάνει στην i βαθµίδα. 

 

B. Μοντέλο του Vukovic 

Το µοντέλο του Chatzimisios είναι απλό, δίνει ακριβή αποτελέσµατα αλλά 

περικλείει µια ανακρίβεια: ο χρόνος που ένας σταθµός αναλώνει στην χρονοθυρίδα 

εκποµπής υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται ο µέσος χρόνος σε µια 

χρονοθυρίδα αναµονής δηλαδή E[slot]. Συγκεκριµένα, ο Chatzimisios χρησιµοποιεί 

στο µοντέλο του κατά µέσον όρο (Wi +1)/2 χρονοθυρίδες (σε αυτές τις χρονοθυρίδες 

ένας σταθµός βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής ή εκποµπής) στην βαθµίδα i που 

πολλαπλασιάζεται µε το E[slot]. 

 Ο Vukovic (Vukovic, 2004b) εντόπισε αυτήν την ανακρίβεια στο µοντέλο του 

Chatzimisios και πρότεινε ένα µοντέλο στο οποίο ο µέσος αριθµός των χρονοθυρίδων 

αναµονής στην i βαθµίδα είναι (Wi-1)/2 και στο οποίο η µέση καθυστέρηση 

υπολογίζεται ως το άθροισµα των χρόνων καθυστέρησης που ένα πακέτο υφίσταται 

α) του χρόνου αναµονής σε όλες τις βαθµίδες υποχώρησης, β) του χρόνου που 

αναλώνεται στις αποτυχηµένες εκποµπές και γ)  του χρόνου που αναλώνεται στην 

επιτυχηµένη εκποµπή. Η µέση τιµή καθυστέρησης πακέτων δίδεται από την σχέση 
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όπου p είναι η πιθανότητα σύγκρουσης ενός πακέτου, (1- p) είναι η πιθανότητα µε 

την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα αφού προηγουµένως έχει φθάσει στην 

βαθµίδα j µε πιθανότητα pj µε δεδοµένο ότι το πακέτο δεν θα απορριφτεί , το 

(W

)1( 1+− Rp

i -1)/2 είναι ο µέσος αριθµός των χρονοθυρίδων που ένας σταθµός αναµένει 

(defers) στην i βαθµίδα, το jTc είναι ο χρόνος καθυστέρησης του πακέτου εξ’ αιτίας 

των συγκρούσεων που υφίσταται µέχρι το πακέτο να φθάσει στην j βαθµίδα, το Ts 

είναι ο χρόνος µιας επιτυχηµένης εκποµπής από την j βαθµίδα, το E[slot] είναι ο 

µέσος χρόνος µιας χρονοθυρίδας όταν οι υπόλοιποι n σταθµοί ανταγωνίζονται για το 

κανάλι (µέσον) και δίδεται από την σχέση (2.7) του Κεφαλαίου 2. 

 

3.2.2 Νέο Βελτιωµένο Μοντέλο  

Ο Vukovic στο µοντέλο του διόρθωσε την ανακρίβεια που υπάρχει στο µοντέλο 

του Chatzimisios αλλά το µοντέλο του Vukovic περικλείει µια άλλη ανακρίβεια: 

υπολογίζει τον µέσο χρόνο αναµονής ενός σταθµού σε µια χρονοθυρίδα E[slot] για n 

σταθµούς δηλ. η σχέση της µέση καθυστέρησης υπολογίζεται για n+1 σταθµούς σε 

ένα δίκτυο µε n σταθµούς (υπολογίζει δυο φόρες τις δραστηριότητες ενός σταθµού).  

Οι ανακρίβειες στα µοντέλα του Chatzimisios και του Vukovic εξαλείφονται στο 

προτεινόµενο νέο µοντέλο υπολογισµού της µέσης καθυστέρησης πακέτων. Το νέο 

βελτιωµένο µοντέλο που προτείνεται χρησιµοποιεί στον υπολογισµό του µέσου 

χρόνου αναµονής ενός σταθµού σε µια χρονοθυρίδα το 'E [slot] δηλαδή τις εξισώσεις 

(3.5) and (3.6) ενώ ο Vukovic χρησιµοποιεί το E[slot] δηλαδή τις εξισώσεις 

πιθανοτήτων (2.5) and (2.6). 

Το νέο µοντέλο υπολογίζει την µέση τιµή καθυστέρησης πακέτων E[D] κάνοντας 

χρήση των ιδίων συστατικών όπως το µοντέλο του Vukovic αλλά βασίζεται στα 

µοντέλα υπολογισµού α) µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα και β) πιθανότητας ανά 

βαθµίδα ενός πακέτου να εκπεµφθεί µε επιτυχία.  

Η µέση τιµή καθυστέρησης πακέτων E[D] δίδεται από 

 ( )∑ ⋅=
=

R

j
jj qDEDE

0
][][   (3.12) 
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όπου E[Dj] είναι η µέση καθυστέρηση ενός επιτυχηµένου πακέτου που απεστάλη από 

την j βαθµίδα υποχώρησης µε πιθανότητα επιτυχηµένης αποστολής  qj. 

Από τις σχέσεις (3.3), (3.8) και (3.12) η µέση τιµή καθυστέρησης πακέτων 

υπολογίζεται ως 
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όπου 'E [slot] είναι η µέση διάρκεια µίας χρονοθυρίδας όταν οι υπόλοιποι n-1 

σταθµοί ανταγωνίζονται για πρόσβαση στο κανάλι (µέσον) και δίδεται από την σχέση 

(3.4), (1- p) είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα 

αφού προηγουµένως έχει φθάσει στην βαθµίδα j µε πιθανότητα pj µε δεδοµένο ότι το 

πακέτο δεν θα απορριφτεί ), το (W1( 1+− Rp i -1)/2 είναι ο µέσος αριθµός των 

χρονοθυρίδων που ένας σταθµός αναµένει (defers) στην i βαθµίδα, το jTc είναι ο 

χρόνος καθυστέρησης του πακέτου εξ’ αιτίας των συγκρούσεων που υφίσταται µέχρι 

το πακέτο να φθάσει στην j βαθµίδα, το Ts είναι ο χρόνος µιας επιτυχηµένης 

εκποµπής από την j βαθµίδα. 

  Έστω Ai, Bi και H δίνονται από  
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Μετά από αλγεβρικές πράξεις στην (3.13) και χρησιµοποιώντας τις (3.14)-(3.16), 

η µέση καθυστέρηση του νέου µοντέλου υπολογίζεται ως  

 (
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  3.2.3 Πιστοποίηση µοντέλου 

Για την επαλήθευση του νέου µαθηµατικού µοντέλου, που υπολογίζει την µέση 

καθυστέρηση πακέτων, συγκρίνονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα που παράγει µε 

αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν από τον προσοµοιωτή. Οι τιµές των παραµέτρων 
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που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στον Πίνακα 3.1. Όλοι οι σταθµοί 

χρησιµοποιούν σταθερό µήκος πακέτου 8184 bits. 

Το Σχήµα 3.6 απεικονίζει την µέση καθυστέρηση πακέτων ως συνάρτηση του 

αριθµού των σταθµών για την Βασική και την RTS/CTS πρόσβαση. Όλα τα 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης ελήφθησαν µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  µικρότερο 

του 0.003. Το σχήµα πιστοποιεί ότι το νέο αναλυτικό µοντέλο είναι έγκυρο καθώς τα 

αναλυτικά αποτελέσµατα (γραµµές) εφάπτονται των αποτελεσµάτων του 

προσοµοίωτη (σύµβολα) µε διαφορά (λάθος) µικρότερη του 0.7% µεταξύ των 

αναλυτικών και προσοµοιωτικών αποτελεσµάτων. 
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     g Βασική, προσοµοίωση         RTS/CTS, προσοµοίωση 
 Βασική, αναλυτική              RTS/CTS, αναλυτική 

Σχήµα 3.6. Μέση καθυστέρηση πακέτων ως συνάρτηση του αριθµού των σταθµών 
για W=32, R=6, m=5, C=1 Mbit/sec, l=8184 bits. 

 

Η αύξηση των σταθµών αυξάνει τον αριθµό των συγκρούσεων και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της µέσης καθυστέρησης. Για τις συγκεκριµένες τιµές του l 

=8184 της ταχύτητας εκποµπής των δεδοµένων C = 1Mbit/s και της ταχύτητας 

εκποµπής των πλαισίων 1Mbit/s µια σύγκρουση µεταξύ δυο πακέτων δεδοµένων 

στην Βασική πρόσβαση διαρκεί περισσότερο χρόνο από µια σύγκρουση µεταξύ δυο 

πλαισίων RTS στην RTS/CTS πρόσβαση µε αποτέλεσµα η µέση καθυστέρηση για 

την Βασική είναι µεγαλύτερη από την µέση καθυστέρηση της RTS/CTS πρόσβασης. 

 

 53



Κεφάλαιο 3. Καθυστέρηση Πακέτων 
 

 
3.2.4 Συγκριτικά Αποτελέσµατα 

Για να τεκµηριωθεί και να επαληθευθεί ότι το νέο µαθηµατικό µοντέλο 

υπολογισµού της µέσης καθυστέρησης πακέτων, που προτείνεται στην παρούσα 

διατριβή, είναι περισσότερο ακριβές από τα µοντέλα του Vukovic και του 

Chatzimisios συγκρίνονται αναλυτικά αποτελέσµατα των τριών µοντέλων. Επίσης τα 

αναλυτικά αποτελέσµατα συγκρίνονται  µε αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν από 

τον προσοµοιωτή. Οι τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται 

στον Πίνακα 3.1. Όλοι οι σταθµοί χρησιµοποιούν σταθερό µήκος πακέτου. Όλα τα 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης ελήφθησαν µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  µικρότερο 

του 0.006. 

Το Σχήµα 3.7α απεικονίζει την µέση καθυστέρηση πακέτων ως συνάρτηση του 

αριθµού των σταθµών για l=8184 και l=6000 για την Βασική πρόσβαση. Στο σχήµα 

παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσµατα των τριών µοντέλων και αποτελέσµατα 

προσοµοίωσης. Το σχήµα δείχνει ότι το νέο µοντέλο και το µοντέλο του Chatzimisios 

συγκλίνουν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα του προσοµοιωτή.  
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(β) 

                          g Προσοµοίωση, l=8184 bits          Προσοµοίωση, l=6000 bits   

                                   Νέο µοντέλο, l=8184 bits             Νέο µοντέλο, l=6000 bits       

                                          Chatzimisios, l=8184 bits              Chatzimisios, l=6000 bits   
 

               + Vukovic, l=8184 bits                      x  Vukovic, l=6000 bits  

Σχήµα 3.7. Μέση καθυστέρηση πακέτων ως συνάρτηση του αριθµού των σταθµών 
για W=32, R=6, m=5, C=1Mbit/s και την (α) Βασική πρόσβαση και (β) RTS/CTS 

πρόσβαση. 

 

Το µοντέλο του Vukovic υπερεκτιµά την µέση καθυστέρηση και για τα δυο µήκη 

πακέτων. Η υπερεκτίµηση αυτή είναι µεγάλη σε δίκτυα µικρού µεγέθους (για n=2 

είναι περίπου 30%). Η διαφορά µικραίνει καθώς το µέγεθος του δικτύου µεγαλώνει  

(για n=20 είναι περίπου 3%) ενώ για µεγάλα δίκτυα η διαφορά δεν είναι σηµαντική 

(για n=50 είναι περίπου 1%) καθώς η επίδραση του ενός επιπλέον σταθµού είναι 

πολύ µικρή.  

Το µοντέλο του Chatzimisios παρόλο που υπολογίζει την χρονοθυρίδα εκποµπής 

µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζει µια χρονοθυρίδα οπισθοχώρησης δίνει ακριβή 

αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει διότι η µικρή διάρκεια της χρονοθυρίδας εκποµπής 

E[slot] αντισταθµίζεται µε τον επιπλέον σταθµό που υπολογίζεται το E[slot] το οποίο 

χρησιµοποιείται να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος οπισθοχώρησης ενός πακέτου.  

Το νέο µοντέλο που διορθώνει τις ανακρίβειες στα µονέλα του Chatzimisios και 

του Vukovic δίνει ακριβή αποτελέσµατα καθώς διαχωρίζει τις χρονοθυρίδες σε 

χρονοθυρίδες οπισθοχώρησης και χρονοθυρίδες εκποµπής. Επιπλέον υπολογίζει τον 
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µέσο χρόνο καθυστέρησης 'E [slot] στις χρονοθυρίδες οπισθοχώρησης µε το σωστό 

αριθµό σταθµών δηλ. n-1.  

Το Σχήµα 3.7β απεικονίζει τα ίδια αποτελέσµατα µε αυτά του Σχήµατος 3.7α 

αλλά για την RTS/CTS πρόσβαση δηλ. την µέση καθυστέρηση πακέτων σε 

συνάρτηση µε το πλήθος των σταθµών και για µέγεθος πακέτων l=8184 bits και 

l=6000 bits. Το σχήµα δείχνει τα αποτελέσµατα του νέου µοντέλου και του µοντέλου 

του Chatzimisios ταυτίζονται πλήρως ενώ το µοντέλο του Vukovic υπερεκτιµά την 

µέση καθυστέρηση. Η υπερεκτίµηση αυτή για n=2 είναι 30% (όπως και στην Βασική 

πρόσβαση) και για n=20 είναι 2%  (µικρότερη απ΄ ότι στην Βασική) καθώς ο 

επιπλέον σταθµός υφίσταται το ίδιο αριθµό συγκρούσεων οι οποίες όµως διαρκούν 

λιγότερο χρόνο.  
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Πιθανότητα: 
                                             ανάλυση, n=5                ανάλυση, n=10    

                                             προσοµοίωση, n=5            προσοµοίωση, n=10 

Καθυστέρηση: 
                                            g νέο µοντέλο, n=5              x νέο µοντέλο, n=10  
                                     -  µοντέλο Vukovic, n=5    + µοντέλο Vukovic, n=10   

                                               προσοµοίωση, n=5             * προσοµοίωση, n=10 

Σχήµα 3.8. Μέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα και πιθανότητα ανά βαθµίδα ως 
συνάρτηση της βαθµίδας υποχώρησης για το νέο µοντέλο και το µοντέλο του 

Vukovic, W=32, R=6, m=5, C=1Mbit/s, n=5, n=10, l=8184 bits. 
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Για να επιβεβαιωθεί η υπερεκτίµηση του µοντέλου του Vukovic συγκρίνονται 

αναλυτικά αποτελέσµατα των συνιστώντων µερών του νέου µοντέλου και των  

συνιστώντων  µερών του µοντέλου του Vukovic δηλ. την καθυστέρηση ανά βαθµίδα 

και την πιθανότητα ανά βαθµίδα (qj ίδια και στα δυο µοντέλα). Τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αυτά του προσοµοιωτή. 

Το Σχήµα 3.8 απεικονίζει την µέση τιµή καθυστέρησης ανά βαθµίδα και την 

πιθανότητα ανά βαθµίδα ως συνάρτηση της βαθµίδας υποχώρησης για n=5 and n=10 

και την Βασική πρόσβαση. Το σχήµα δείχνει ότι η καθυστέρηση ανά βαθµίδα του 

νέου µοντέλου εφάπτεται πλήρως των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης. Το 

µοντέλο του Vukovic υπερεκτιµά την καθυστέρηση σε όλες τις βαθµίδες καθώς ο 

επιπλέον σταθµός στον υπολογισµό του E[slot] επηρεάζει την καθυστέρηση σε όλες 

τις βαθµίδες. Όταν ο αριθµός των σταθµών αυξάνεται από n=5 σε n=10 η διαφορά 

ελαττώνεται.  

 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

0 1 2 3 4 5 6

Number of stages

Pr
ob

ab
ilit

y

0.01

0.1

1

10

D
el

ay
 (s

ec
)

 

 Πιθανότητα, ανάλυση                Πιθανότητα, προσοµοίωση 

                                     Καθυστέρηση: 
g Ανάλυση, Βασική                      Ανάλυση, RTS/CTS  

 Προσοµοίωση, Βασική              Προσοµοίωση, RTS/CTS  

Σχήµα 3.9. Μέση καθυστέρηση πακέτων και πιθανότητα ως συνάρτηση της 
βαθµίδος υποχώρησης για το µοντέλο του Chatzimisios, W=32, R=6, m=5, 

C=1Mbit/s, n=10, l=8184 bits και για την βασική και την RTS/CTS πρόσβαση. 
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Επειδή τα συνιστώντα µέρη του µοντέλου του Chatzimisios είναι διαφορετικά 

από αυτά του νέου µοντέλου, δεν µπορεί να συγκριθεί µε το νέο µοντέλο στο επίπεδο 

της µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα και της πιθανότητας ανά βαθµίδα, για αυτό τον 

λόγο αναλυτικά αποτελέσµατα του µοντέλου του Chatzimisios συγκρίνονται µόνο µε 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης. Το Σχήµα 3.9 απεικονίζει  την µέση καθυστέρηση των 

επιτυχηµένων και αποτυχηµένων πακέτων σε κάθε βαθµίδα και την πιθανότητα 

χρήσης των βαθµίδων ως συνάρτηση της βαθµίδας υποχώρησης, για n=10, την 

Βασική και την RTS/CTS πρόσβαση. Τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης ταυτίζονται 

πλήρως µε αυτά του αναλυτικού µοντέλου επιβεβαιώνοντας ότι το µοντέλο του 

Chatzimisios υπολογίζει µε ακρίβεια την µέση καθυστέρηση. Η καθυστέρηση στην 

RTS/CTS µέθοδο είναι µικρότερη από αυτήν της Βασικής µεθόδου καθώς οι 

συγκρούσεις στην RTS/CTS µέθοδο διαρκούν µικρότερο χρόνο απ’ ότι στην Βασική 

µέθοδο. Οι καθυστερήσεις στις βαθµίδες 5 και 6 είναι ίδιες καθώς αυτές οι βαθµίδες 

έχουν το ίδιο παράθυρο ανταγωνισµού (CW=1024). Η πιθανότητα στην βαθµίδα 6 

περιλαµβάνει µόνο την πιθανότητα εκποµπής των επιτυχηµένων πακέτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2   

Τιµές Παραµέτρων του IEEE 802.11b 

Channel bit rate C 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s 
Packet length 8184 bits 
MAC header 224 bits at C Mbit/s 
Physical header PHY  192 bits at   1Mbit/s 
ACK 112 bits at  C Mbit/s + PHY  
RTS 160 bits at   1Mbit/s + PHY 
CTS 112 bits at   1Mbit/s + PHY 
Propagation delay, δ 1 µs 
Slot time, σ 20 µs 
SIFS 10 µs 
DIFS 50 µs 
Minimum CW, W 32 
Number of CW sizes, m 5 
Retransmission limit, R 6 
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3.2.5 Αναλυτικά Αποτελέσµατα Νέου Μοντέλου 

Στα σχήµατα 3.10 και 3.11 παρουσιάζεται η επίδραση που έχει σε ένα δίκτυο το 

πλήθος των σταθµών και το αρχικό παράθυρο ανταγωνισµού στην Πιθανότητα 

Σύγκρουσης (p) πακέτου και στην Πιθανότητα Απόρριψης Pdrop (3.9) πακέτου. Τα 

σχήµατα δείχνουν ότι και οι δυο πιθανότητες (σύγκρουσης και απόρριψης) 

επηρεάζονται από τον αριθµό των σταθµών σε ένα δίκτυο, ιδιαιτέρως στα δίκτυα µε 

µεγάλο αριθµό σταθµών η πιθανότητα σύγκρουσης ενός πακέτου είναι µεγάλη µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική µείωση στην απόδοση του δικτύου.  Επίσης το 

σχήµα καταδεικνύει ότι όταν το αρχικό παράθυρο ανταγωνισµού µικραίνει αυξάνεται 

σηµαντικά η πιθανότητα σύγκρουσης και η πιθανότητα απόρριψης ενός πακέτου 

ειδικά σε δίκτυα µε µεγάλο αριθµό σταθµών.  
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 ● W=4     W=8     g W=16       W=32      + W=64 

Σχήµα 3.10. Πιθανότητα Σύγκρουσης για R=6, m=5, όταν ο αριθµός των σταθµών 
αυξάνεται.  
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Σχήµα 3.11. Πιθανότητα Απόρριψης για R=6, m=5, όταν ο αριθµός των 
σταθµών αυξάνεται.  

 

Τα σχήµατα 3.12 α, β παρουσιάζουν αναλυτικά αποτελέσµατα της µέσης 

καθυστέρησης για δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό σταθµών όταν το αρχικό παράθυρο 

ανταγωνισµού W αυξάνεται. Εξ’ αιτίας της µικρής χρονικής διάρκειας σύγκρουσης 

πακέτων στην RTS/CTS πρόσβαση από την 13 φορές (περίπου) µεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια σύγκρουσης στην Βασική για τα συγκεκριµένα δεδοµένα, η µέση 

καθυστέρηση για RTS/CTS πρόσβαση είναι µικρότερη από την µέση καθυστέρηση 

για την Βασική πρόσβαση όπως φαίνεται στα σχήµατα 3.12 α, β.   
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 n=5,  g n=10,   n=20  x n=35   
+ n=50,    n=65   n=80 

Σχήµα 3.12. Μέση καθυστέρηση, (α) για την Βασική πρόσβαση, (β) για την 
RTS/CTS πρόσβαση και για R=6, m=5, C=1 Mbit/s, l=8184 bits, όταν το αρχικό 

παράθυρο ανταγωνισµού W αυξάνεται. 

 

Τα σχήµατα δείχνουν ότι για δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών (n=5 και n=10) η 

µέση καθυστέρηση των πακέτων είναι πρακτικά ανεξάρτητη του αρχικού παραθύρου 

ανταγωνισµού και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Σε δίκτυα µε µεσαίο και µεγάλο 

αριθµό σταθµών για µεν την RTS/CTS πρόσβαση η µέση καθυστέρηση αυξάνεται 

καθώς αυξάνονται οι τιµές του W και του n, για δε την Βασική πρόσβαση η µέση 

καθυστέρηση παρουσιάζει µια µέγιστη τιµή για µεσαίες τιµές του αρχικού 

παραθύρου ανταγωνισµού (W=32 ή 64).   

Η µέση καθυστέρηση για σχετικά µικρές τιµές του W (πχ. 4, 8, 16) είναι 

µικρότερη σε σύγκριση µε την µέση καθυστέρηση για µεγάλες τιµές του W, το οποίο 

θα µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι η επιλογή του W=32 στο standard 

είναι ατυχής, αλλά µε µια προσεκτική εξέταση των σχηµάτων 3.10  και 3.11 

διαπιστώνεται ότι η πιθανότητα σύγκρουσης και η πιθανότητα απόρριψης είναι 

εξαιρετικά µεγάλη για τιµές του W = 4, 8, 16. 

Στην RTS/CTS πρόσβαση για τιµές του W=4 και του n>=50 η µέση καθυστέρηση 

(αντί να αυξάνεται) ελαττώνεται καθώς το πλήθος των σταθµών αυξάνεται. Η 
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ελάττωση αυτή συµβαίνει διότι µε την αύξηση των σταθµών αυξάνεται ο αριθµός των 

συγκρούσεων µε ταυτόχρονη µείωση των πετυχηµένων εκποµπών (αύξηση των 

σταθµών συνεπάγεται αύξηση του αριθµού των απορριφθέντων πακέτων). Μία 

σύγκρουση διαρκεί περίπου 0.0007 sec και µια πετυχηµένη εκποµπή διαρκεί περίπου 

0.09 sec.  

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 2 4 6 8 10

Packet length (Kbits)

A
ve

ra
ge

 d
el

ay
 (s

ec
)

12

 

(α) 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.2 0.6 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3

Packet length (Kbits)

A
ve

ra
ge

 d
el

ay
 (s

ec
)

 

(β) 

+  n=5, Βασική       n=25, Βασική g  n=50, Βασική  
x n=5, RTS/CTS  n=25, RTS/CTS    n=50, RTS/CTS 

Σχήµα 3.13. Μέση καθυστέρηση για την Βασική και για την RTS/CTS πρόσβαση 
όταν το µήκος του πακέτου αυξάνεται, για τιµές των W=32, R=6, m=5, C=1Mbit/s. 
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Τα Σχήµατα 3.13 α, β απεικονίζουν την επίδραση που έχει το µήκος του πακέτου 

στην µέση καθυστέρηση σε δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό σταθµών (n = 5, 25, 50) 

για την Βασική και για την RTS/CTS πρόσβαση. Το Σχήµα 3.13β ελήφθη µετά από 

µεγέθυνση του Σχήµατος 3.13α για πακέτα µικρού µήκους. Τα σχήµατα δείχνουν ότι 

η αύξηση του µήκους του πακέτου αυξάνει την µέση καθυστέρηση καθώς η αύξηση 

του µήκους αυξάνει τον χρόνο εκποµπής των πακέτων. Στο σχήµα 3.13α φαίνεται ότι 

η µέση καθυστέρηση για την Βασική είναι µεγαλύτερη από ότι για την RTS/CTS 

πρόσβαση κάτι το οποίο συµβαίνει µόνο για πακέτα µε µήκος l>2Kbits και για n=25 

και 50. Να σηµειωθεί ότι το µικρότερο µήκος πακέτου που χρησιµοποιήθηκε και στα 

δυο Σχήµατα 3.13 α, β είναι 0.2 Kbits. 

 Στο  3.13β (που είναι µεγέθυνση του Σχήµατος 3.13α) φαίνεται καθαρά η 

καθυστέρηση µε σχετικά µικρό µήκος πακέτων από 0.2 - 3.0 Kbits. Το Σχήµα 3.13β 

καταδεικνύει ότι υπάρχει µια τιµή ορίου (threshold) στο µέγεθος του πακέτου όπου 

για πακέτα µικρότερα από αυτήν την τιµή ορίου η µέση καθυστέρηση για την Βασική 

είναι µικρότερη από ότι για την RTS/CTS πρόσβαση. Η αναστροφή αυτή συµβαίνει 

διότι πακέτα µε µικρό µήκος στην Βασική πρόσβαση έχουν συγκρούσεις και 

επιτυχηµένες εκποµπές µικρής διάρκειας ενώ στην RTS/CTS πρόσβαση οι 

επιτυχηµένες εκποµπές έχουν µεγαλύτερη χρονική διάρκεια λόγω των επιπρόσθετων 

πλαισίων έλεγχου RTS και CTS. Για n=25 η τιµή ορίου είναι περίπου 1.8 Κbits και 

για n=50 είναι περίπου 1.3 Κbits. 
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 n=5,   n=10, g n=20 
 n=30,  x  n=40  + n=50 

Σχήµα 3.14. Μέση καθυστέρηση (α) για την Βασική πρόσβαση (β) για την 
RTS/CTS πρόσβαση και W=32, R=6, C=1Mbit/s, l=8184 bits όταν ο αριθµός των 

διαφορετικών παραθύρων ανταγωνισµού m αυξάνεται. 

 

Τα σχήµατα 3.14 α, β παρουσιάζουν αναλυτικά αποτελέσµατα της µέσης 

καθυστέρησης για δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό σταθµών όταν ο αριθµός των 

διαφορετικών παραθύρων ανταγωνισµού m αυξάνεται. Τα σχήµατα δείχνουν ότι για 

δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών (n=5 και n=10) η µέση καθυστέρηση των πακέτων 

παραµένει περίπου σταθερή ανεξάρτητη από το m και για τις δύο µεθόδους 

πρόσβασης. Σε δίκτυα µε µεσαίο και µεγάλο αριθµό σταθµών και µεγάλο m η µέση 

καθυστέρηση παρουσιάζει µικρή µείωση και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Αυτό 

συµβαίνει διότι µε τα πολλά παράθυρα ανταγωνισµού ελαττώνεται ο αριθµός των 

συγκρούσεων και ο αριθµός των απορριφθέντων πακέτων µε αποτέλεσµα η µέση 

καθυστέρηση να ελαττώνεται µε την αύξηση του m. Ειδικά για την Βασική µέθοδο η 

ελάττωση συµβαίνει µε γρήγορο ρυθµό για m>1 και για την RTS/CTS µέθοδο για 

m>3 µε αργό ρυθµό.   

Στην RTS/CTS πρόσβαση για τιµές του m=0 και του n>30 η µέση καθυστέρηση 

ελαττώνεται καθώς το πλήθος των σταθµών αυξάνεται. Με την αύξηση των σταθµών 

αυξάνεται ο αριθµός των συγκρούσεων και ο αριθµός των απορριφθέντων πακέτων 
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µε ταυτόχρονη µείωση των πετυχηµένων πακέτων. Η αύξηση του αριθµού των 

συγκρούσεων µε χρόνο µιας σύγκρουσης υποπολλαπλάσιο του χρόνου µιας 

πετυχηµένης εκποµπής συνεπάγεται ελάττωση της µέσης καθυστέρησης. 
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Σχήµα 3.15. Μέση καθυστέρηση, (α) για την Βασική πρόσβαση, (β) για την 
RTS/CTS πρόσβαση, όταν ο αριθµός των επαναληπτικών εκποµπών των πακέτων  R 

αυξάνεται. 
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Τα σχήµατα 3.15 α, β παρουσιάζουν αναλυτικά αποτελέσµατα της µέσης 

καθυστέρησης για δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό σταθµών και W=32, m=5, 

C=1Mbit/s, l=8184 bits, όταν το όριο επαναληπτικών εκποµπών R αυξάνεται. Τα 

σχήµατα δείχνουν ότι για δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών (n=5 και n=10) η µέση 

καθυστέρηση των πακέτων παραµένει περίπου σταθερή ανεξάρτητη από το όριο 

επαναληπτικών εκποµπών R και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Σε δίκτυα µε 

µεσαίο και µεγάλο αριθµό σταθµών η µέση καθυστέρηση αυξάνεται καθώς 

αυξάνονται οι τιµές του R και του n, και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης.  

Όπως και στα προηγούµενα σχήµατα που εξεταστήκαν  έτσι και στα σχήµατα 

3.15 α, β η µέση καθυστέρηση για RTS/CTS πρόσβαση είναι µικρότερη από την µέση 

καθυστέρηση για την Βασική πρόσβαση, εξ’ αιτίας της µικρότερης χρονικής 

διάρκειας µιας σύγκρουσης πακέτων στην RTS/CTS πρόσβαση από την µεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια σύγκρουσης στην Βασική πρόσβαση για τα συγκεκριµένα 

δεδοµένα.   

Στην RTS/CTS πρόσβαση για τιµές του R=0, 1 και του n>=30 η µέση 

καθυστέρηση ελαττώνεται καθώς το πλήθος των σταθµών αυξάνεται. Με την αύξηση 

των σταθµών αυξάνεται ο αριθµός των συγκρούσεων και καθώς ένα πακέτο δεν έχει 

καµία (R=0) ή µια (R=1) ευκαιρία για επανάληψη εκποµπής του, ο αριθµός των 

απορριφθέντων πακέτων αυξάνεται µε ταυτόχρονη µείωση των πετυχηµένων 

πακέτων. Η αύξηση του αριθµού των συγκρούσεων µε χρόνο µιας σύγκρουσης 

υποπολλαπλάσιο του χρόνου µιας πετυχηµένης εκποµπής συνεπάγεται ελάττωση της 

µέσης καθυστέρησης για µικρό R και µεγάλο αριθµό σταθµών σε ένα δίκτυο. 

Το Σχήµα 3.16 απεικονίζει την επίδραση που έχει η ταχύτητα εκποµπής πακέτων 

(channel bit rate) στην µέση καθυστέρηση όταν ο αριθµός των σταθµών σε ένα 

δίκτυο αυξάνεται για την Βασική και την RTS/CTS πρόσβαση. Οι τιµές των 

παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν για την λήψη των αποτελεσµάτων του Σχήµατος 

3.16 παρατίθενται στον Πινάκα 3.2. Για όλες τις ταχύτητες εκποµπής που ορίζει το 

πρωτόκολλο, οι κεφαλίδες του φυσικού επιπέδου (PHY headers) και τα πακέτα 

ελέγχου RTS, CTS εκπέµπονται σε ταχύτητα 1 Mbit/s,  οι κεφαλίδες του MAC 

επιπέδου (MAC headers), τα πακέτα ελέγχου ACK και τα δεδοµένα εκπέµπονται µε 

την ταχύτητα του καναλιού που επιλέγεται δηλ. 1 ή 2 ή 5.5 ή 11 Mbit/s.  
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                      C=1 Mbit/s, Βασική πρόσβαση           C=1 Mbit/s, RTS/CTS πρόσβαση   
                  g C=2 Mbit/s, Βασική πρόσβαση           C=2 Mbit/s, RTS/CTS πρόσβαση    

+ C=5.5 Mbit/s, Βασική πρόσβαση       x C=5.5 Mbit/s, RTS/CTS πρόσβαση              

 C=11 Mbit/s, Βασική πρόσβαση         C=11 Mbit/s, RTS/CTS πρόσβαση  
 

Σχήµα 3.16. Μέση καθυστέρηση για διαφορετικές ταχύτητες εκποµπής όταν ο αριθµός 
των σταθµών αυξάνεται (W=32, R=6, m=5 , l=8184 bits). 

 

Το σχήµα δείχνει ότι για ταχύτητες 1 και 2 Mbit/s η µέση καθυστέρηση για την 

Βασική πρόσβαση είναι µεγαλύτερη από αυτήν της RTS/CTS πρόσβασης λόγω της  

µεγαλύτερης διάρκειας (13 φορές) των συγκρούσεων στην Βασική πρόσβαση για τα 

συγκεκριµένα δεδοµένα. Ενώ για ταχύτητα  C=11 Mbit/s η Βασική µέθοδος 

πρόσβασης παρουσιάζει µικρότερη µέση καθυστέρηση από την RTS/CTS πρόσβαση. 

Αυτό συµβαίνει διότι καθώς τα δεδοµένα εκπέµπονται µε ταχύτητα 11 Mbit/s η 

διάρκεια µιας σύγκρουσης µεταξύ των πακέτων δεδοµένων στην Βασική πρόσβαση 

είναι πολλές φορές µικρότερης διάρκειας από ότι στην περίπτωση που τα δεδοµένα 

εκπέµπονται µε ταχύτητα 1Mbit/s. Ενώ η διάρκεια µιας σύγκρουσης µεταξύ των 

µικρών πακέτων RTS αλλά µε µικρή ταχύτητα εκποµπής των στα 1Mbit/s παραµένει 

η ίδια µε αποτέλεσµα η διάρκεια µιας σύγκρουσης στην Βασική πρόσβαση είναι 

περίπου διπλάσια από την διάρκεια σύγκρουσης στην RTS/CTS πρόσβαση. Επίσης η 

διάρκεια µιας πετυχηµένης εκποµπής στην RTS/CTS είναι περίπου δυο φορές 

µεγαλύτερη από αυτήν της Βασικής λόγω των µεγάλης διάρκειας εκποµπών των 

πακέτων ελέγχου RTS και CTS. Ως εκ τούτου σε δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών 

όπου ο αριθµός των συγκρούσεων είναι µικρός η µέση καθυστέρηση της RTS/CTS 

είναι µεγαλύτερη από αυτήν της Βασικής πρόσβασης. Ακόµη και σε δίκτυα µε 

µεγάλο αριθµό σταθµών n>30 όπου πληθαίνουν οι συγκρούσεις η µέση καθυστέρηση 
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της RTS/CTS εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερη από αυτήν της Βασικής πρόσβασης. 

Η ταχύτητα των C=5.5 Mbit/s φαίνεται ότι είναι το όριο στην οποία η µέση 

καθυστέρηση είναι περίπου ίδια και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

Κατανοµή Καθυστερήσεων 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν δυο µοντέλα που υπολογίζουν δυο 

κριτήρια απόδοσης του πρωτοκόλλου α) την µέση καθυστέρηση των πακέτων και β) 

την µέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα και την πιθανότητα ανά βαθµίδα. Παρόλο που 

τα δύο αυτά µοντέλα εξετάζουν τον εσωτερικό µηχανισµό των καθυστερήσεων 

λειτουργούν µε µέσες τιµές. Όταν όµως οι εφαρµογές που εκτελούνται στους 

ασύρµατους σταθµούς ανταλλάσουν πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο και η καλή 

τους λειτουργία τους εξαρτάται από τις καθυστερήσεις των πακέτων τότε είναι 

αναγκαία µια πιο λεπτοµερή γνώση των καθυστερήσεων. Για αυτόν τον λόγο είναι 

σηµαντικό να είναι γνωστή (να µπορεί να υπολογιστεί) α) η πιθανότητα κατανοµής 

των καθυστερήσεων των πακέτων που ορίζεται ως η πιθανότητα µε την οποία ένα 

πακέτο εκπέµπεται επιτυχώς έχοντας υποστεί χρονική καθυστέρηση ίση µε µια 

δοθείσα τιµή και β) η αθροιστική πιθανότητα κατανοµής των καθυστερήσεων των 

πακέτων που ορίζεται ως πιθανότητα ενός πακέτου να αποσταλεί µε επιτυχία έχοντας 

υποστεί χρονική καθυστέρηση µικρότερη από µια δοθείσα τιµή. Για τον υπολογισµό 

της πιθανότητας κατανοµής των καθυστερήσεων και της αθροιστικής πιθανότητας 

κατανοµής των καθυστερήσεων αναπτύσσονται δυο µοντέλα α) το πρώτο είναι 

κατάλληλο για την RTS/CTS πρόσβαση (και θα αναφέρεται ως RTSM) καθώς όλοι οι 

υπολογισµοί βασίζονται στο γεγονός ότι στην RTS/CTS οι χρόνοι Τs και Tc είναι 

άνισοι και β) το δεύτερο είναι κατάλληλο για την Βασική πρόσβαση (και θα 

αναφέρεται ως BASM) καθώς όλοι οι υπολογισµοί βασίζονται στο γεγονός ότι στην 

Βασική πρόσβαση οι χρόνοι Τs και Tc είναι ίσοι. 

Το πρώτο βήµα στην ανάπτυξη των δυο µαθηµατικών µοντέλων για τον 

υπολογισµό των κατανοµών καθυστέρησης είναι ο υπολογισµός της πιθανότητας που 

έχει ένα πακέτο να αποσταλεί µε επιτυχία αφού προηγουµένως έχει υποστεί έναν 

συγκεκριµένο αριθµό εκποµπών από τους άλλους σταθµούς (η πιθανότητα αυτή είναι 
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το άθροισµα των πιθανοτήτων που έχει ένα πακέτο να αποσταλεί µε επιτυχία από 

κάθε βαθµίδα αφού προηγουµένως υποστεί τον συγκεκριµένο αριθµό εκποµπών από 

τους άλλους σταθµούς). Το δεύτερο βήµα είναι η µετατροπή µιας καθυστέρησης σε 

έναν αριθµό εκποµπών που ένα πακέτο υφίσταται πριν την επιτυχηµένη του εκποµπή. 

Χρησιµοποιώντας τα προτεινόµενα µοντέλα οι τιµές κατανοµής καθυστέρησης 

µπορούν εύκολα να παραχθούν. Η παρούσα ανάλυση καλύπτει και τις δύο µεθόδους 

πρόσβασης.  

 

4.1 Εισαγωγή 

Πριν όµως από την ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων µελετώνται οι ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά της πιθανότητας κατανοµής καθυστερήσεων χρησιµοποιώντας 

αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν µε προσοµοιώσεις.  Οι τιµές των παραµέτρων του 

συστήµατος που χρησιµοποιήθηκαν για τις προσοµοιώσεις παρατίθενται στον Πίνακα 

3.1.  

Το Σχήµα 4.1 παρουσιάζει καµπύλες κατανοµής καθυστερήσεων των πακέτων για 

την Βασική µέθοδο πρόσβασης και για διαφορετικές τιµές των W και n. Στο σχήµα 

φαίνονται «ασυνήθεις» καµπύλες κατανοµής, µε την έννοια ότι δεν οµοιάζουν µε τις 

συνηθισµένες γνωστές καµπύλες κατανοµών. Αυτές οι ασυνήθιστες κατανοµές 

καθυστέρησης πακέτων οφείλονται στον αλγόριθµο δυαδικής εκθετικής 

οπισθοχώρησης BEB που χρησιµοποιεί η διαδικασία της DCF. 

Εξετάζοντας το Σχήµα 4.1 ως προς τον άξονα των x από 0.0 - 0.8 secs λαµβάνεται 

το Σχήµα 4.2 (σηµειώνεται ότι ο άξονας των y είναι σε γραµµική κλίµακα). Το σχήµα 

δείχνει µε λεπτοµέρεια την κατανοµή των πακέτων για µικρές καθυστερήσεις.  

Από τα σχήµατα 4.1 και 4.2 διαπιστώνεται ότι οι χρονικές καθυστερήσεις των 

πακέτων δεν είναι συγκεντρωµένες γύρω από τις µέσες τιµές. Και στα τρία σενάρια 

(W=32 n=10, W=16 n=25 και W=32 n=50) τα περισσότερα πακέτα (περίπου 80 %) 

έχουν µικρότερη καθυστέρηση από την µέση τιµή (0.107, 0.285, 0.570 sec 

αντίστοιχα).  Οι πολύ υψηλές τιµές καθυστερήσεων προκαλούνται από τα πακέτα που 

αποστέλλονται µε επιτυχία από τις υψηλές (µεγάλες) βαθµίδες.  
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  ■  W=32, n=10, µέση καθυστέρηση = 0.107 sec 
 ▲ W=16, n=25, µέση καθυστέρηση = 0.285 sec 

  W=32, n=50, µέση καθυστέρηση = 0.570 sec
 
 

Σχήµα 4.1. Κατανοµές καθυστέρησης για τρία διαφορετικά δίκτυα για 
τιµές των R=6, m=5, C=1Mbit/s και l=8184 bits. 
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  ■  W=32, n=10, µέση καθυστέρηση = 0.107 sec 
 ▲ W=16, n=25, µέση καθυστέρηση = 0.285 sec 

  W=32, n=50, µέση καθυστέρηση = 0.570 sec

Σχήµα 4.2. Κατανοµές καθυστέρησης από 0 εως 0.8 sec, για τρία διαφορετικά   
δίκτυα για τιµές των R=6, m=5, C=1Mbit/s και l=8184 bits. 

 

Η µελέτη της µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα που πραγµατοποιήθηκε στο 

προηγούµενο Κεφάλαιο 3 επεκτείνεται για να υπολογισθεί η κατανοµή 

καθυστερήσεων ανά βαθµίδα. Η κατανοµή καθυστερήσεων ανά βαθµίδα ορίζεται ως 

η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται µε επιτυχία από την βαθµίδα j 
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(δηλ. εκπέµπεται µε επιτυχία µετά από j αποτυχηµένες προσπάθειες) αφού 

προηγουµένως έχει υποστεί καθυστέρηση ίση µε µια δοθείσα τιµή. 

Το Σχήµα 4.3 απεικονίζει αποτελέσµατα προσοµοίωσης της κατανοµής 

καθυστερήσεων και των κατανοµών καθυστερήσεων ανά βαθµίδα για l=8184 bits και 

την Βασική µέθοδο. Να σηµειωθεί ότι οι τιµές στον κάθετο άξονα είναι στην 

λογαριθµική κλίµακα.  Στο σχήµα απεικονίζονται τα συνιστώντα µέρη των επιµέρους 

πιθανοτήτων της κατανοµής καθυστερήσεων, δηλ. των κατανοµών καθυστερήσεων 

όλων των βαθµίδων οπισθοχώρησης (backoff stage). Η κατανοµή καθυστερήσεων 

είναι το άθροισµα των κατανοµών καθυστερήσεων  όλων των βαθµίδων 

οπισθοχώρησης. Το σχήµα επιβεβαιώνει ότι οι καθυστερήσεις των πακέτων 

οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τον αριθµό των συγκρούσεων που υφίστανται (ή η 

βαθµίδα από την οποία η επιτυχηµένη εκποµπή πραγµατοποιήθηκε).  
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  g Κατανοµή (ολική) 

Κατανοµή ανά βαθµίδα:  
+  βαθµίδα 0     x βαθµίδα 1      βαθµίδα 2       βαθµίδα 3 

 βαθµίδα 4       βαθµίδα 5       βαθµίδα 6 
Σχήµα 4.3.  Κατανοµή καθυστέρησης και όλες οι επιµέρους κατανοµές 
καθυστέρησης των διαφόρων βαθµίδων για W=32, R=6, m=5 και n=25. 
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 ■ Κατανοµή καθυστέρησης 
 

Κατανοµή καθυστέρησης ανά βαθµίδα: 
  □ βαθµίδα 0,   ○ βαθµίδα 1,    x βαθµίδα 2,    + βαθµίδα 3 

 

Σχήµα 4.4.  Κατανοµή καθυστέρησης και τα συνιστούντα µέρη που είναι οι 
κατανοµές καθυστέρησης των διαφόρων βαθµίδων για W=32, R=6, m=5 και n=50. 

 

Στο Σχήµα 4.4 απεικονίζεται η κατανοµή των πακέτων από 0.0 - 1.0 sec µε 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τον προσοµοιωτή για l=8184 bits, W=32 and 

n=50. Στο σχήµα φαίνονται καθαρά η κατανοµή (ολική) καθυστέρησης και οι 

κατανοµές καθυστερήσεων στις βαθµίδες 0, 1, 2 όπου η ολική κατανοµή είναι το 

άθροισµα των καθυστερήσεων στις βαθµίδες 0, 1, 2. Η µέγιστη καθυστέρηση που 

δύναται να υποστεί ένα πακέτο στην βαθµίδα 0 και να εκπεµφθεί µε επιτυχία από την 

βαθµίδα 0 είναι 0.26 sec. Η δε πιθανότητα να υποστεί ένα πακέτο καθυστέρηση 

µικρότερη του 0.26 και να εκπεµφθεί µε επιτυχία από την βαθµίδα 0 είναι 0.463 (το 

οποίο είναι ίσο µε το 1-p). Η πιθανότητα να έχει ένα πακέτο καθυστέρηση µικρότερη 

του 0.26 και να εκπεµφθεί µε επιτυχία από οποιαδήποτε βαθµίδα είναι 0.62.       

 

 

4.2 Μοντέλο RTSM 

4.2.1 Ανάλυση 

Η πιθανότητα P µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα αφού 

προηγουµένως υπέστη D χρονικό διάστηµα καθυστέρησης είναι ίση µε το άθροισµα 

των πιθανοτήτων για καθυστέρηση D σε όλες τις βαθµίδες (ενότητα 4.1).  
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         ∑
=

=
R

j
j DPDP

0
)()( ∞≤≤ D0  (4.1) 

όπου R είναι το όριο επαναληπτικών εκποµπών ενός πακέτου (packet retry limit), j 

είναι ο αριθµός της βαθµίδας οπισθοχώρησης και Pj είναι η πιθανότητα µε την οποία 

το πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα από την j βαθµίδα µε χρόνο καθυστέρησης ίσο µε 

D. 

Η καθυστέρηση Dj ενός πακέτου που εκπέµπεται µε επιτυχία από την βαθµίδα j 

έχει την ακόλουθη µορφή 

     sceccssecsj TjTNNTNTNNND ++++= σ),,(         

                                               για Rj ≤≤0 ,  Ns≥ 0, Nc  0 ,  N≥ e ≥  0        (4.2) 

όπου Ne το πλήθος των κενών χρονοθυρίδων που ένα πακέτο συναντά πριν από την 

επιτυχηµένη του εκποµπή, σ  είναι η διάρκεια µιας κενής χρονοθυρίδας, Ns (Nc) είναι 

το πλήθος των επιτυχηµένων (αποτυχηµένων) εκποµπών (προερχόµενες από τους 

υπόλοιπους σταθµούς) που ένας σταθµός συναντά πριν την επιτυχηµένη του 

εκποµπή, jTc είναι ο χρόνος που το πακέτο δεσµεύει το κανάλι µε συγκρούσεις µέχρι 

να φτάσει στην βαθµίδα j και Ts είναι ο χρόνος επιτυχηµένης εκποµπής από την 

βαθµίδα j.  

Η κύρια παραδοχή πάνω στην οποία βασίζεται η παρούσα ανάλυση είναι η 

ακόλουθη: υποτίθεται ότι η σχέση µεταξύ των Ns, Nc and Ne είναι σταθερή και ίση µε  

 c
c

e
s

s

e
e N

P
PN

P
PN ==   (4.3) 

το  είναι  η πιθανότητα µε την οποία µια εκποµπή που πραγµατοποιείται στο 

κανάλι είναι επιτυχηµένη και δίδεται από την πιθανότητα µε την οποία εκπέµπει µόνο 

ένας σταθµός από τους  n-1 µε την προϋπόθεση ότι λαµβάνει χώρα µια εκποµπή στο 

κανάλι, το  είναι η πιθανότητα µε την οποία κανένας σταθµός από τους n-1 δεν 

εκπέµπει σε µία καθορισµένη χρονοθυρίδα και δίδεται από την σχέση, το  είναι  η 

πιθανότητα µε την οποία µια εκποµπή που πραγµατοποιείται στο κανάλι είναι 

αποτυχηµένη. 

sP

eP

cP

Να σηµειωθεί ότι κατά µέσο όρο για κάθε Ps ή Pc χρονοθυρίδες (σε µια 

επιτυχηµένη ή µία αποτυχηµένη εκποµπή) αντιστοιχούν Pe κενές χρονοθυρίδες  
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   strc PPP −=   (4.4) 

Από τα παραπάνω και µε την υπόθεση ότι το jTc στην (4.2) είναι µικρό η 

καθυστέρηση D µπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση δυο µεταβλητών των Ns και Nc  

 ss
s

e
ccsscs TN

P
PTNTNNND +++= σ),(  (4.5) 

Πρώτα υπολογίζεται η πιθανότητα Pj ως συνάρτηση των µεταβλητών Ns και Nc 

για την βαθµίδα οπισθοχώρησης j = 0, δηλ. P0(Ns,Nc). Έστω i είναι η τιµή του 

µετρητή οπισθοχώρησης στην βαθµίδα 0 σε έναν σταθµό. Η τιµή του i ελαττώνεται 

κατά ένα µετά από µια εκποµπή (µε χρόνο Ts ή Tc) ή µετά από µια κενή χρονοθυρίδα 

(µε χρόνοσ ). Η πιθανότητα ),( csi NNΓ  µε την οποία ένα πακέτο µε µετρητή 

οπισθοχώρησης i εκπέµπεται επιτυχηµένα από την βαθµίδα 0 αφού προηγουµένως 

έχει υποστεί Ns επιτυχηµένες και Nc αποτυχηµένες εκποµπές υπολογίζεται ως  

 Ω⋅⋅⋅
−
−

=Γ −

+

Ni
e

N
c

N
sRcsi PPP

Wp
pNN cs

0
1

1
1
1),(         iN ≤≤0   (4.6) 

όπου N=Ns+Nc, 1/Wo είναι η πιθανότητα µε την οποία ο µετρητής οπισθοχώρησης 

λαµβάνει την τιµή i, ο λόγος  είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα 

πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα και δεν απορρίπτεται, και  είναι η 

πιθανότητα µε την οποία το πακέτο υφίσταται N

)1/()1( 1+−− Rpp

Ni
e

N
c

N
s PPP cs −

s επιτυχείς και Nc ανεπιτυχείς 

εκποµπές σε i χρονοθυρίδες οπισθοχώρησης. Το Ω  είναι το πλήθος όλων των 

δυνατών συνδυασµών των Ns και των Nc όταν µετρητής οπισθοχώρησης λαµβάνει 

την τιµή i και υπολογίζεται από την σχέση 

 
)!(!!

!
NiNN

i

cs −
=Ω         iN ≤≤0    (4.7) 
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Καθώς ο µετρητής οπισθοχώρησης δύναται να λάβει οποιαδήποτε τιµή από 0 έως 

 στην βαθµίδα 0, η πιθανότητα µιας επιτυχούς εκποµπής ενός πακέτου από την 

βαθµίδα 0 που υφίσταται N

1−W

s και Nc εκποµπές δίδεται από 

      ∑ Γ=
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Από τις εξισώσεις (4.6), (4.7) και (4.8) λαµβάνεται   
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και   
cN

e
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P
PH ⎟⎟
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⎞
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⎛
=0    (4.11) 

Από την παράσταση (4.9) λαµβάνεται 
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όπου είναι ένας 1xW0b 0 πίνακας και  είναι ένας W0a 0xW0 πίνακας ο οποίος κρατά τις 

ακόλουθες τιµές 

          i
ePib =][0 10 0 −≤≤ Wi   (4.13) 

 Ω=],[0 cNia       10 −≤≤ WiN   (4.14) 

   0],[ 00 =Nia        Ni <   (4.25) 

και είναι ένας W0z 0xW0 πίνακας οποίος αποθηκεύει τα αποτελέσµατα του παρακάτω 

πολλαπλασιασµού πινάκων 

 000 abz ⋅=   (4.16) 

Κάνοντας χρήση των εξισώσεων (4.9) και (4.12) υπολογίζεται το P0 για Ns και Nc

 ],[),( 0000 cscs NNzHANNP ⋅⋅=   (4.17) 
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Στον πίνακα  οι γραµµές αντιπροσωπεύουν τις επιτυχείς εκποµπές και οι στήλες 

τις ανεπιτυχείς εκποµπές. Χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (4.11) και (4.17) για 
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και  ][)( 000 ss NxANP ⋅=   (4.19) 

όπου          (4.20) 000 hfx ⋅=

          και είναι ένας πίνακας W00 zf = 0h 0x1 που κρατά τις ακόλουθες τιµές 
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x0 είναι ένας πίνακας 1xW0 στον οποίον αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα του 

πολλαπλασιασµού των πινάκων  και (το αποτέλεσµα είναι ένας πίνακας W0f 0h 0x1). 

Η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα από την βαθµίδα 

1 αφού προηγουµένως έχει υποστεί Νs και N1 εκποµπές (στις βαθµίδες 0 και 1) 

υπολογίζεται ως  
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Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία των εξισώσεων (4.13)-(4.15) 

δηµιουργούνται και συµπληρώνονται οι πίνακες  µε τις αντίστοιχες τιµές της 

βαθµίδας 1. Από την εξίσωση (4.22) λαµβάνεται   

11  , ab
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                                    (4.28) ]1,[],[][)(
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k
css ∑ ⋅∑ −−=

= =

                                                 (4.29) ∑ −⋅=
=

sN

v
c vNfvxA

0
101 ][][

Στην εξίσωση (4.29) υπάρχει ένα άθροισµα δυο συνελιγµένων (convolution) 

συναρτήσεων. Το άθροισµα µπορεί να υπολογιστεί κάνοντας χρήση της διαδικασίας 

της συνέλιξης. Η συνέλιξης  (σηµειώνεται µε *) είναι η πράξη του πολλαπλασιασµού 

των πολυωνύµων των οποίων οι συντελεστές είναι στοιχεία των πινάκων x0 και f1

 101 * fxx =   (4.30) 

όπου x1 είναι ένας πίνακας µε µήκος(x0)+µήκος(f1)-1 στοιχεία. 

Τώρα η πιθανότητα µπορεί να εύκολα υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τις 

εξισώσεις (4.29) και (4.30) 

 ][)( 111 ss NxANP ⋅=   (4.31) 

Από (4.19) και (4.31) συνάγεται ότι για µια δεδοµένη καθυστέρηση D χρειάζεται 

µόνο να υπολογιστεί το Ns. Από την (4.3) και την (4.5) για j=0 λαµβάνεται 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

−
=

σ)/()/(
round_int 

secscs

s
s PPTPPT

TDN   (4.32) 

Το µοντέλο γίνεται περίπλοκο στις υψηλότερες βαθµίδες αλλά µε την χρήση της 

πράξης της συνέλιξης το µοντέλο παραµένει σχετικά απλό. Ο αντίστοιχος πίνακας xj 

για την βαθµίδα j είναι 

 jjj fxxxxx **...** 1210 −=   (4.33) 

Η περισσότερο χρονοβόρα διαδικασία είναι αυτή του υπολογισµού της 

παράστασης στην εξίσωση (4.7) η οποία βρίσκεται φωλιασµένη µέσα σε ένα τριπλό 

βρόχο 

         10 −≤≤ js WN , (4.34) 
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 ,10 −≤≤ jc WN  (4.35) 

                          1−≤≤+ jcs WiNN          mj ≤≤0   (4.36) 

 

 

4.2.2 Βελτιστοποίηση Μοντέλου 

Στην προηγούµενη υποενότητα δόθηκε το µαθηµατικό υπόβαθρο του µοντέλου 

υπολογισµού της κατανοµής καθυστέρησης P, ενώ σε αυτήν την υποενότητα δίδονται 

στοιχεία υλοποίησης του µοντέλου καθώς και κάποιες ιδιότητες που 

χρησιµοποιούνται για την βελτιστοποίηση του µοντέλου.  

Για ένα ζεύγος τιµών  και 1kks = 2kkc =  (όπου ss Nk = και ) η εξίσωση 

(4.7) δίνει τα ίδια αποτελέσµατα και για το ζεύγος τιµών 

cc Nk =

2kks =  και . Αυτή η 

ιδιότητα µπορεί να δηµιουργήσει έναν πίνακα µε δυο διαστάσεις του οποίου οι τιµές 

είναι συµµετρικές ως προς την κύρια διαγώνιο. Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο 

αριθµός των επαναλήψεων καθώς η (4.34) γίνεται  

1kkc =

 
2

1
0

−
≤≤ j

s

W
k   

και η (4.35) γίνεται  

 1−≤≤ jcs Wkk .  

ως εκ τούτου µόνον οι µισές τιµές του συµµετρικού πίνακα υπολογίζονται. 

Μια ειδική περίπτωση στον υπολογισµό της (4.7) υπάρχει όταν . Έστω 

είναι το αποτέλεσµα της (4.7) για µια τιµή  (αρχική τιµή =0), τότε το 

αποτέλεσµα του  για +1 υπολογίζεται ως 

cs kk =

SkY sk sk

1+SkY sk

 21
)2)(12(

s

ss
kk k

kkYY
SS

−
⋅=+  (4.37) 

Έστω είναι το αποτέλεσµα της (4.37) για 
SC kk YV = sc kk = τότε το αποτέλεσµα του 

 για κρατώντας το σταθερό είναι  1+CkV 1+ck sk

 
1

)1(
1 +

++
⋅=+

c

cs
kk k

kkVV
CC

  (4.38) 
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Έστω είναι το αποτέλεσµα της (4.38) για 
Cki VC = cs kki +=  τότε ο υπολογισµός 

του  για i+1, κρατώντας σταθερές τις τιµές του και του , δίδεται από 1+iC sk ck

 
)!1(

)1(
1

cs
ii kki

i
−−+

+
⋅Ω=Ω +   (4.39) 

Έστω είναι  m  πίνακες δυο διαστάσεων ( x ) που αποθηκεύουν τις 

παρακάτω τιµές 

Skja , jW jW

 ickj kia
S

Ω=],[,    (4.40) 

for    
2

1
0

−
≤≤ j

s

W
k ,  (4.41) 

 ,1−≤≤ jcs Wkk    (4.42) 

          1−≤≤+ jcs Wikk mj ≤≤0   (4.43) 

Έστω  είναι m µονοδιάστατοι πίνακες µε µέγεθος 1x( ) που αποθηκεύουν 

τις ακόλουθες τιµές (όπως παρουσιάζονται στην (4.37)) 

jy 2/jW

                                                                      i=0  (4.44) 1][ =iy j

 2

)2)(12(][]1[
s

ss
jj k

kkiyiy −
⋅=+          

2
1

0
−

≤≤ j
s

W
k  (4.45) 

Έστω bj και h0 είναι m πίνακες που αποθηκεύουν τις ακόλουθες τιµές 

                      i
ej Pib =][ 10 −≤≤ jWi , mj ≤≤0  (4.46) 

  
i

e

c
j P

Pih ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=]1,[              10 −≤≤ jWi , mj ≤≤0  (4.47) 

Έστω  είναι ένας προσωρινός πίνακας µε 1x στοιχεία που κρατά τα 

αποτελέσµατα του παρακάτω πολλαπλασιασµού πινάκων 

at jW

 
Skjja abt ,⋅=  (4.48) 

Και έστω είναι m προσωρινοί πίνακες µε x  στοιχεία που αποθηκεύουν 

τις ακόλουθες τιµές των πινάκων 

jz jW jW
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 ]:,1[],:[]:,[ lektklekzlekkz sassjssj ==        10 −≤≤ js Wk   (4.49) 

όπου  σηµαίνει από το κελί  έως το τελευταίο κελί le. Με την σχέση (4.49) 

δηµιουργείται ολόκληρος ο συµµετρικός πίνακας.  

leks : sk

Έστω  είναι R+1 πινάκες µε Wjf j στοιχεία που κρατούν τι τιµές του παρακάτω 

πολλαπλασιασµού πινάκων 

 jsjsj hlekzkf ⋅= ]:0,[][        10 −≤≤ js Wk , mj ≤≤0     (4.50) 

and                                           umum ff +++ =1 Rumm ≤++< 1  (4.51) 

όπου u=0,1,2,… είναι ο αριθµός των εκποµπών του υπολείπονται µέχρι να 

συµπληρωθεί η µέγιστη τιµή των επαναληπτικών εκποµπών  R. 

     Η εξίσωση (4.10) επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όλες τις βαθµίδες 
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     Η γενική µορφή υπολογισµού της πιθανότητας Pj είναι η ακόλουθη 

     ][)( sjjsj NxANP ⋅=            mj ≤≤0  (4.54) 

 ][)( 111 sumumsum NxANP ++++++ ⋅=  (4.55) 

όπου:                    j=0 (4.56) jj fx =

                  (4.57) jjj fxx *1−= mj ≤≤1

             mumum fxx *1 +++ = Rumm ≤++< 1  (4.58) 

     Τελικώς η πιθανότητα P της (4.1) µπορεί να υπολογιστεί ως 
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4.2.3 Πιστοποίηση 

∆ια την επαλήθευση του µαθηµατικού µοντέλου, που υπολογίζει την κατανοµή 

καθυστέρησης πακέτων, συγκρίνονται αναλυτικά αποτελέσµατα µε αποτελέσµατα τα 

οποία ελήφθησαν από τον προσοµοιωτή. Οι τιµές των παραµέτρων που 

χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στον Πίνακα 3.1. 

Το Σχήµα 4.5 απεικονίζει την κατανοµή καθυστέρησης πακέτων (η πιθανότητα ως 

συνάρτηση της καθυστέρησης) για δίκτυα των of n=5 and n=50 σταθµών. Το µοντέλο 

είναι ακριβές καθώς οι αναλυτικές γραµµές εφάπτονται πλήρως τις γραµµές της 

προσοµοίωσης. Για n=50 και χρονοκαθυστερήσεις µεγαλύτερες από 3 sec 

παρατηρούνται µερικές διαφορές µεταξύ των προσοµοιωτικών και αναλυτικών τιµών 

της τάξης του . Όλα τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης ελήφθησαν µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95%  µικρότερο του 0.0001.  

5105 −⋅
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   Ανάλυση, n=5          Προσοµοίωση, n=5 

   ■ Ανάλυση, n=50       □ Προσοµοίωση, n=50 
Σχήµα 4.5. Πιθανότητα κατανοµής καθυστερήσεων πακέτων για την 

RTS/CTS πρόσβαση, n=5 και n=50. 

 

Μεγεθύνοντας το Σχήµα 4.5 ως προς τον άξονα των x για καθυστερήσεις από 0.0-

0.5 secs λαµβάνεται το Σχήµα 4.6 (να σηµειωθεί ότι ο άξονας των y είναι σε 

γραµµική κλίµακα. Το σχήµα επιβεβαιώνει ότι το µοντέλο είναι ακριβές όχι µόνον 

στις µεγάλες καθυστερήσεις από 0.5-4 secs αλλά και στις µικρές καθυστερήσεις από 
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Ts-0.4 sec καθώς οι γραµµές προσοµοίωσης ακολουθούν από κοντά τις αναλυτικές 

γραµµές. 
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   Ανάλυση, n=5          Προσοµοίωση, n=5 

   ■ Ανάλυση, n=50       □ Προσοµοίωση, n=50 
Σχήµα 4.6. Κατανοµή καθυστέρησης για την RTS/CTS πρόσβαση από 

0.0 έως 0.6 secs για n=5 και n=50. 

 

Για να µετρηθεί  η αποτελεσµατικότητα του µοντέλου (εξισώσεις (4.37) έως 

(4.60)), µετρηθήκαν οι χρόνοι που απαιτούνται για να εκτελεστεί ο υπολογισµός της 

κατανοµής καθυστέρησης των πακέτων. Το πιο χρονοβόρο συστατικό του µοντέλου 

είναι ο υπολογισµός του P5 (η πιθανότητα µια επιτυχηµένης εκποµπής από την 

βαθµίδα 5) για W=32 καθώς απαιτείται επεξεργασία πινάκα µε 1024x1024 στοιχεία. 

Ο υπολογισµός του P6 (χρησιµοποιεί το ίδιο παράθυρο οπισθοχώρησης όπως το P5) 

είναι ταχύτερος καθώς χρησιµοποιεί δεδοµένα από την επεξεργασία του P5. Το P5 και 

το P6 συνεισφέρουν στο P από  έως  για n=50, από  έως  για 

n=25 και από 0.0 έως  για n=5. Για αυτόν τον λόγο το P υπολογίζεται 

προσεγγιστικά (καθώς δεν υπολογίζονται οι πιθανότητες P

610− 5109 −⋅ 610− 5103 −⋅
610−

5 και P6) µε ταυτόχρονη 

µείωση των υπολογιστικών χρόνων. Επιβεβαιώθηκε ότι το παρόν µοντέλο υπολογίζει 

µια µόνο τιµή της πιθανότητας P (αποκλείοντας το P5 και το P6 από τους 

υπολογισµούς) για µια δοθείσα καθυστέρηση D σε χρόνο µικρότερο του 1.09 secs σε 

ένα PC Pentium 3GHz το οποίο χρησιµοποιεί Matlab7 interpreter.   
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Όταν υπολογίζονται τιµές του P για να σχεδιασθεί µια καµπύλη (γραµµή) 

κατανοµής καθυστέρησης τότε το µοντέλο υπολογίζει κάθε τιµή της καµπύλης σε 

χρόνο µικρότερο του 0.2 secs. Αυτά τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την 

υπολογιστική αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου µοντέλου. 

Το Σχήµα 4.7 απεικονίζει την κατανοµή καθυστέρησης στην βαθµίδα 0 για ένα 

δίκτυο n=25. Κάθε ένα σύµβολο στο σχήµα αντιστοιχεί σε µια Ns τιµή (η 

καθυστέρηση για αυτήν την τιµή του Ns δίδεται από την εξίσωση (4.60)), ως εκ 

τούτου το αριστερότερο σύµβολο στο σχήµα αντιπροσωπεύει το  Ns=0,  το επόµενο 

το Ns=1 και ούτω καθεξής. Το σχήµα δείχνει ότι τα προσοµοιωτικά αποτελέσµατα 

είναι πολύ κοντά στα αναλυτικά αποτελέσµατα και σε κάποια σηµεία είναι 

ταυτόσηµα, επαληθεύει ότι το προτεινόµενο µοντέλο είναι ακριβές. Για να 

δηµιουργηθεί η αναλυτική καµπύλη στο σχήµα χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση (4.54) 

για j = 0. 
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   Ανάλυση         □ Προσοµοίωση 
Σχήµα 4.7. Κατανοµή καθυστέρησης στην βαθµίδα 0 για n=25 και την 

RTS/CTS πρόσβαση. 
 

 

Το Σχήµα 4.8 απεικονίζει κατανοµή καθυστέρησης στην βαθµίδα 0 για n=25. Στο 

οδοντωτό σχήµα κάθε «δόντι» αντιστοιχεί σε µια τιµή του Ns (το αριστερότερο 

«δόντι» αντιστοιχεί στην τιµή Ns=0, το δεύτερο «δόντι» από αριστερά Ns =1, το τρίτο 

δόντι από αριστερά Ns =2, και ούτω καθ’ εξής) και κάθε σύµβολο σε ένα δόντι 

αντιστοιχεί σε ένα ζευγάρι τιµών Ns και Nc (η καθυστέρηση κάθε ζεύγους τιµών 
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δίδεται από την εξίσωση (4.5) για j = 0), ως εκ τούτου το αριστερότερο δόντι 

αντιστοιχεί στο Ns=0, και το αριστερότερο σύµβολο αντιστοιχεί στο Ns=0 και στο 

Nc=0, το επόµενο σύµβολο αντιστοιχεί στο Ns =0 και στο Nc=1, και ούτω καθεξής. Τα 

δεδοµένα της αναλυτικής καµπύλης δηµιουργήθηκαν από την εξίσωση (4.17). Όπως 

το µοντέλο προτείνει, εάν προστεθούν οι πιθανότητες στο εύρος καθυστερήσεων που 

καταλαµβάνει ένα «δόντι» τότε παράγεται η αντίστοιχη τιµή της πιθανότητας που 

σηµειώνεται µε ένα σύµβολο (µε τιµή καθυστέρησης την µεγαλύτερη καθυστέρηση 

σε ένα δόντι) στο Σχήµα 4.7.  
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   Ανάλυση         □ Προσοµοίωση 
Σχήµα 4.8. Κατανοµή καθυστέρησης στην βαθµίδα 0 χωρίς βελτιστοποίηση 

του µοντέλου για n=25 και την RTS/CTS πρόσβαση. 

 

 

4.3 Μοντέλο BASM 

4.3.1 Ανάλυση 

Η πιθανότητα P µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται µε επιτυχία αφού 

προηγουµένως υπέστη D χρόνο καθυστέρησης είναι ίση µε το άθροισµα των 

πιθανοτήτων για καθυστέρηση D σε όλες τι βαθµίδες  

         ∑
=

=
R

j
j DPDP

0
)()( ∞≤≤ D0  (4.61) 
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όπου R είναι το όριο επαναληπτικών εκποµπών ενός πακέτου, j είναι ο αριθµός της 

βαθµίδας και Pj είναι η πιθανότητα µε την οποία το πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα 

από την j βαθµίδα µε χρόνο καθυστέρησης D. 

Από την (4.2) για την Βασική πρόσβαση όπου Ts=Tc, η καθυστέρηση Dj ενός 

πακέτου που εκπέµφθηκε επιτυχηµένα από την βαθµίδα οπισθοχώρησης j 

υπολογίζεται ως      

 scetrcetrj TjTNNTNND +++⋅= σ),(  (4.62) 

όπου Ne είναι το πλήθος των κενών χρονοθυρίδων που ένα πακέτο συναντά πριν την 

επιτυχηµένη αποστολή του, σ  είναι η χρονική διάρκεια µιας κενής χρονοθυρίδας, Ntr 

είναι το πλήθος των εκποµπών (επιτυχηµένων και αποτυχηµένων) που ένα πακέτο 

συναντά πριν την επιτυχηµένη εκποµπή του από του υπόλοιπους σταθµούς, jTc είναι 

ο χρόνος που κατέχει το κανάλι ένα πακέτο εξ΄ αιτίας των συγκρούσεων µέχρι να 

φτάσει την  j βαθµίδα και Ts είναι ο χρόνος επιτυχηµένης εκποµπής από την j 

βαθµίδα. 

Στο επόµενο βήµα υπολογίζεται το πλήθος των εκποµπών Ntr που αντιστοιχούν σε 

µια δοθείσα καθυστέρηση Dj και µετά υπολογίζεται η πιθανότητα Pj για Ntr εκποµπές. 

Από την (4.62) λαµβάνεται 

        
c

scej
tr T

TjTND
N

−−−
=

σ
           Rj ≤≤0  (4.63) 

Υποθέτουµε ότι  jTc είναι πολύ µικρό και δεν επηρεάζει τον υπολογισµό του Ntr  

στην (4.63) 

          
c

se
tr T

TNDN −−
=

σ                      (4.64) 

Σηµειώνεται, ότι κατά µέσο όρο για κάθε Ptr χρονοθυρίδες µε µια εκποµπή 

αντιστοιχούν σε Pe κενές χρονοθυρίδες, όπου Ptr είναι η πιθανότητα µε την οποία 

τουλάχιστον ένας σταθµός από τους n-1 εκπέµπει σε µια καθορισµένη χρονοθυρίδα, 

και  Pe είναι η πιθανότητα να µη υπάρχει εκποµπή στο κανάλι. Οι πιθανότητες Ptr και 

Ptr δίδονται από   

             (4.65) 1)1(1 −−−= n
trP τ

   (4.66) tre PP −=1
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Η βασική υπόθεση πάνω στην οποία βασίζεται ο υπολογισµός του Ntr είναι  η 

ακόλουθος: η µέση σχέση µεταξύ των Ntr  και Ne είναι σταθερή 

 tr
tr

e
e N

P
PN =   (4.67) 

από την οποία -αντικαθιστώντας την παραπάνω στην (4.64)- το Ntr δύναται να 

υπολογιστεί στον πλησιέστερο ακέραιο ως συνάρτηση µιας δοθείσας καθυστέρησης 

D 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

σ)/(
round_int 

trec

s
tr PPT

TDN   (4.68) 

Η εξίσωση (4.68) µετατρέπει µια δοθείσα καθυστέρηση D σε έναν αριθµό 

εκποµπών Ntr. Η πιθανότητα P της (4.61) τώρα µπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση 

του αριθµού εκποµπών Ntr αντί της καθυστέρησης D 

         (4.69) ∑=
=

R

j
trj NPDP

0
)()(

όπου -µετά από διευθέτηση της (4.68)-  

 s
tr

e
ctr T

P
PTND +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= σ   (4.70) 

Pj(Ntr) είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµφθηκε µε επιτυχία από την 

βαθµίδα  j συναντά Ntr  εκποµπές. 

Ακολουθεί ο υπολογισµός της πιθανότητας P0(N) όπου ένα πακέτο εκπέµπεται 

επιτυχηµένα από την βαθµίδα οπισθοχώρησης 0 (j=0) και υφίσταται Ν (Ν=Ntr) 

εκποµπές. Έστω i είναι η τιµή του µετρητή οπισθοχώρησης στην βαθµίδα 0 (j=0) σε 

έναν σταθµό. Η τιµή i ελαττώνεται κατά ένα µετά από χρόνο ίσο µε τον χρόνο µιας 

χρονοθυρίδας που περιέχει µια µετάδοση (επιτυχηµένη µε χρόνο Ts ή αποτυχηµένη µε 

χρόνο Tc) ή µε τον χρόνο µιας κενής χρονοθυρίδας (σ ). Η πιθανότητα  iθ  µε την 

οποία ένα πακέτο µε τιµή οπισθοχώρησης i εκπέµπεται επιτυχηµένα από την βαθµίδα 

0 αφού προηγουµένως έχει υποστεί N εκποµπές υπολογίζεται ως  

     ),(
1
11)(

1
0

NicPP
p
p

W
N Ni

e
N

trRi ⋅⋅
−
−

= −

+
θ          iN ≤≤0    (4.71) 
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όπου 1/Wo είναι η πιθανότητα µε την οποία ο µετρητής οπισθοχώρησης λαµβάνει την 

τιµή i, ο λόγος )  είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο 

εκπέµπεται επιτυχηµένα και δεν απορρίπτεται, και  είναι η πιθανότητα µε 

την οποία το πακέτο υφίσταται N εκποµπές σε i χρονοθυρίδες, και c είναι όλοι οι 

συνδυασµοί των N εκποµπών σε i χρονοθυρίδες οπισθοχώρησης  

1/()1( 1+−− Rpp
Ni

e
N

tr PP −⋅
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=         iN ≤≤0    (4.72) 

Καθώς ο µετρητής οπισθοχώρησης δύναται να λάβει οποιαδήποτε τιµή από το 0 

έως το W-1 στην βαθµίδα 0, η πιθανότητα ενός πακέτου το οποίο εκπέµπεται 

επιτυχηµένα από την βαθµίδα 0 και έχει υποστεί N  εκποµπές είναι 

 )       ()(
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0 NNP
W

Ni
i∑=
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=
θ 10 0 −≤≤ WN  (4.73) 

Από τις εξισώσεις (4.71), (4.72) και (4.73) λαµβάνεται  
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Στην συνέχεια από την (4.74) λαµβάνεται 

    ( )∑ ⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑

−

=

−

=

1

00

1
],[][

W

Ni

W

Ni

i
e NiaiB

N
i

P

 ][0 Nf=   (4.76) 

όπου είναι ένας πίνακας 1xW0B 0 και  είναι ένας W0a 0 xW0 πίνακας. Στους πίνακες 

αυτούς αποθηκεύονται οι ακόλουθες τιµές 

                             i
ePiB =][0 10 0 −≤≤ Wi   (4.77) 

  
)!(!

!],[0 NiN
iNia
−

=           10 0 −≤≤ WN ,   10 −≤≤ WiN  (4.78) 

  0],[0 =Nia                             Ni <   (4.79) 
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και το είναι ένας πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα από τον 

ακόλουθο πολλαπλασιασµό πινάκων 

0f

 000 aBf ⋅=   (4.80) 

Χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (4.74) και (4.80) υπολογίζεται η πιθανότητα P0

 ][)( 0,000 0
NxANP N ⋅=   (4.81) 

όπου x0=f0. 

Η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο εκπέµπεται επιτυχηµένα από την βαθµίδα 

1 αφού προηγουµένως έχει υποστεί N1 εκποµπές (στις βαθµίδες 0 και 1) υπολογίζεται 

ως  
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Ακολουθώντας τις παραπάνω εξισώσεις (4.77)-(4.80) δηµιουργούνται και 

γεµίζονται µε τις αντίστοιχες τιµές οι ακόλουθοι πίνακες  για την βαθµίδα 1   111 ,, faB

  (4.84) (∑ −⋅=
=

N

k
N kNfkxANP

0
10,11 ][][)( )

Στην εξίσωση (4.84) υπάρχει ένα άθροισµα δυο συνελιγµένων συναρτήσεων. Το 

άθροισµα µπορεί να υπολογιστεί κάνοντας χρήση της διαδικασίας της συνέλιξης. Η 

συνέλιξης  (σηµειώνεται µε *) είναι η πράξη του πολλαπλασιασµού των πολυωνύµων 

των οποίων οι συντελεστές είναι στοιχειά των πινάκων x0 και f1

 101 * fxx =   (4.85) 

όπου x1 είναι ένας πίνακας µε µήκος(f0)+µήκος(f1)-1 στοιχεία. 

Τώρα η πιθανότητα µπορεί να εύκολα υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τις 

εξισώσεις (4.84) και (4.85): 

 ][)( 1,11 NxANP N ⋅=   (4.86) 
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Το µοντέλο γίνεται περίπλοκο στις υψηλότερες βαθµίδες αλλά µε την χρήση της 

πράξης της συνέλιξης το µοντέλο παραµένει απλό. Ο αντίστοιχος πίνακας xj για την 

βαθµίδα j είναι 

 jjj fxxxxx **...** 1210 −=   (4.87) 

Καθώς ο υπολογισµός της εξίσωσης (4.72) απαιτεί µεγάλους χρόνους εκτέλεσης 

επιβάλλεται η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του µοντέλου και η παρουσίαση 

µιας γενικής φόρµας υπολογισµού της πιθανότητας P. Το αποτέλεσµα c της 

παράστασης (4.72) µπορεί να θεωρηθεί ως ένας αριθµός στην i γραµµή και στην N 

στήλη σε ένα τρίγωνο του Pascal. Ο αριθµός στην κορυφή και οι εξωτερικοί αριθµοί 

στις γραµµές σε ένα τρίγωνο του Pascal είναι ίσοι µε την µονάδα και µπορούν να 

δηµιουργηθούν και να αποθηκευθούν 

 1],[]0,[ == iiaia jj         10 −≤≤ jWi    (4.88) 

όπου  aj είναι m πινάκες δυο διαστάσεων ( x ) που κρατούν του αριθµούς 

ενός τρίγωνου. 

jW jW

Ένας οποιοσδήποτε αριθµός σε αυτό το τρίγωνο µπορεί να δηµιουργηθεί από το 

άθροισµα των δυο διαγώνιων αριθµών της προηγούµενης γραµµής 
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Μια σηµαντική ιδιότητα των τριγώνων του Pascal είναι ότι αριθµοί σε µια 

γραµµή είναι συµµετρικά διευθετηµένοι (πχ. 1, 4, 6, 4, 1) ξεκινώντας από τους 

εξωτερικούς αριθµούς και προχωρώντας προς τους εσωτερικούς αριθµούς. 

Εφαρµόζοντας αυτήν την ιδιότητα δηµιουργούνται και αποθηκεύονται αυτοί οι 

αριθµοί στους πίνακες aj

 ]1,1[],1[],[],[ −−+−=−= NiaNiaNiiaNia jjjj     

      
2

1   ,11 iNWi j ≤≤−≤≤   (4.90) 

Έστω Bj είναι m πίνακες µιας διάστασης που κρατούν τις ακόλουθες τιµές 

                i
ej PiB =][ 10 −≤≤ jWi , mj ≤≤0  (4.91) 
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Έστω  είναι R+1 πίνακες στους οποίους αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα του 

παρακάτω πολλαπλασιασµού 

jf

       jjj aBf ⋅=         mj ≤≤0  (4.92) 

           umum ff +++ =1 Rumm ≤++< 1  (4.93) 

όπου u=0,1,2,… το υπόλοιπο πλήθος των επαναλαµβανόµενων εκποµπών µέχρι να 

φτάσει το µέγιστο αριθµό προσπαθειών R. 

Η εξίσωση (4.83) επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όλες τις βαθµίδες 
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Σε αυτό το σηµείο δίδεται η γενική φόρµα υπολογισµού της πιθανότητας Pj  

               ][)( , NxANP jNjj ⋅=                   mj ≤≤0  (4.96) 

 ][)( 1,11 NxANP umNumum ++++++ ⋅=  (4.97) 

όπου:      jj fx =                     j=0 (4.98) 

           jjj fxx *1−=           mj ≤≤1    (4.99) 

               mumum fxx *1 +++ = Rumm ≤++< 1  (4.100) 

Από τις εξισώσεις (4.96) και (4.69) υπολογίζεται η πιθανότητα P της εξίσωσης 

(4.69) εύκολα και γρήγορα. 

Όπου η καθυστέρηση D υπολογίζεται ως  
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Να σηµειωθεί ότι η (4.70) αναφέρεται στην Βασική πρόσβαση και προέρχεται 

από την (4.101) για Ts=Tc.  
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4.3.2 Πιστοποίηση 

Για την επαλήθευση του µαθηµατικού µοντέλου, συγκρίνονται αναλυτικά 

αποτελέσµατα µε αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν από τον προσοµοιωτή. Οι τιµές 

των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στον Πίνακα 3.1. 

Το Σχήµα 4.9 απεικονίζει την κατανοµή καθυστέρησης πακέτων (η πιθανότητα 

ως συνάρτηση της καθυστέρησης) για την Βασική για δίκτυα µε n=10 και n=50 

σταθµούς. Για n=50 σε πολύ µεγάλες καθυστερήσεις (>7secs, το οποίο περιλαµβάνει 

λιγότερο του 1% των πακέτων) παρατηρούνται κάποιες διαφορές µεταξύ των 

αναλυτικών τιµών και των τιµών του προσοµοιωτή που είναι της τάξης του 10-6 έως 

του 10-5. Όλα τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης ελήφθησαν µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95%  µικρότερο του 0.0001. Μεγεθύνοντας το Σχήµα 4.9 ως προς τον 

οριζόντιο άξονα λαµβάνεται το Σχήµα 4.10 (να σηµειωθεί ότι ο άξονας των καθέτων 

είναι σε γραµµική κλίµακα). Το σχήµα επιβεβαιώνει ότι το µοντέλο είναι ακριβές 

καθώς οι γραµµές προσοµοίωσης ακολουθούν από κοντά τις αναλυτικές γραµµές. 

Για να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα του µοντέλου (εξισώσεις (4.88) έως 

(4.100) και (4.69)), µετρηθήκαν οι χρόνοι που απαιτούνται για να εκτελεστεί ο 

υπολογισµός της κατανοµής καθυστέρησης των πακέτων. Επιβεβαιώθηκε ότι το 

µοντέλο υπολογίζει µια µονό τιµή της πιθανότητας  P για µια δοθείσα καθυστέρηση 

D σε χρόνο µικρότερο του 0.2 secs σε ένα PC Pentium 3GHz χρησιµοποιώντας 

Matlab7 interpreter.  

Ο κώδικας του προγράµµατος για τις εξισώσεις (4.88) έως (4.93) δύναται να 

εκτελεστεί µονό µια φορά σε περίπτωση που οι παράµετροι W, m, and R δεν 

αλλάζουν (πχ. όταν υπολογίζονται οι τιµές του P για να σχεδιαστεί µια καµπύλη 

κατανοµής καθυστέρησης), σε αυτήν την περίπτωση το µοντέλο υπολογίζει µια µόνο 

τιµή του P σε χρόνο µικρότερο του 0.035 secs. Οι µετρήσεις αυτές επιβεβαιώνουν 

την υπολογιστική αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου µοντέλου.   
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Σχήµα 4.9. Κατανοµή καθυστέρησης των πακέτων για την Βασική πρόσβαση, 
n=10 και n=50. 
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Σχήµα 4.10. Κατανοµή καθυστέρησης πακέτων για την Βασική πρόσβαση και 
για καθυστερήσεις από 0 έως 0.8 secs, n=10 και n=50. 
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4.3.3 Αναλυτικά Αποτελέσµατα 

Το Σχήµα 4.11 απεικονίζει την κατανοµή καθυστέρησης για πακέτα µε µήκος 

 bits και l=10000 bits για δίκτυο µε n=25 και για πιθανότητα µεγαλύτερη του 

0.001. Το µοντέλο δίνει την ίδια πιθανότητα και για τα δυο µεγέθη πακέτων όταν οι 

καθυστερήσεις περιέχουν τον ίδιο πλήθος εκποµπών N. Οι καθυστερήσεις 0.0303secs 

(για  l =1000 bits)  και  0.1833 secs  (για l=10000 bits)  σύµφωνα µε την εξίσωση 

(4.68) δίνει N=16. Η πιθανότητα P (για N=16) και για τα δυο µεγέθη του l είναι 0.01, 

επειδή ο υπολογισµός του P στο προτεινόµενο µοντέλο είναι ανεξάρτητο του µήκους 

των πακέτων. 

1000=l
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■ l=1000 bits             l=10000 bits 

Σχήµα 4.11. Κατανοµή καθυστέρησης Βασικής πρόσβασης για δυο διαφορετικά 
µεγέθη πακέτων και n=25. 

 

Το Σχήµα 4.12 απεικονίζει αναλυτικά αποτελέσµατα κατανοµής καθυστερήσεων 

για τρεις διαφορετικές αρχικές τιµές παραθύρων διεκδίκησης W  =  8, 16, 32  and  n = 

20.  Οι τιµές καθυστέρησης για  W=8 είναι σχεδόν µικρότερες σε όλα τα σηµεία από 

τις τιµές για W=16 and 32.  

Το Σχήµα 4.13 λαµβάνεται µεγεθύνοντας το Σχήµα 4.12 ως προς τον άξονα των χ 

για καθυστερήσεις από 0.0-0.6secs,  (σηµειώνεται ότι στο σχήµα 4.13 ο κάθετος 

άξονας είναι σε γραµµική κλίµακα). Το σχήµα δείχνει τον τρόπο που οι 

καθυστερήσεις και οι πιθανότητες κατανέµονται για την πλειοψηφία των πακέτων 
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(περίπου για το 92%) για τις τρεις διαφορετικές τιµές του W.  Η πιθανότητα  

επιτυχηµένης εκποµπής για W=8 είναι περίπου διπλάσια απ’ αυτή για W=32 για 

καθυστερήσεις από 0.0 έως 0.05 secs, ενώ η πιθανότητα για W=16 είναι στο µέσον 

των πιθανοτήτων του W=8 και του W=32.  
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Σχήµα 4.12. Κατανοµές καθυστέρησης για διαφορετικά αρχικά παράθυρα 
ανταγωνισµού W, n=20 και την Βασική πρόσβαση. 
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 W=8          W=16       ■ W=32 

Σχήµα 4.13. Κατανοµή καθυστερήσεων από 0-0.6secs για τρία διαφορετικά 
αρχικά παράθυρα ανταγωνισµού W, n=20 και την Βασική πρόσβαση. 
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Σχήµα 4.14 [α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ]. Κατανοµή των καθυστερήσεων και η κατανοµή 
των καθυστερήσεων ανά βαθµίδα για την Βασική πρόσβαση και n=40. 

 

Τα Σχήµατα 4.14 α-κ απεικονίζουν την κατανοµή των καθυστερήσεων και τα 

συστατικά που την συνθέτουν δηλ. τις κατανοµές καθυστερήσεων ανά βαθµίδα όπως 

αυτές υπολογίζονται από το προτεινόµενο µοντέλο BASM. Σηµειώνεται ότι σε όλα 

τα Σχήµατα α-κ οι κλίµακες στους άξονες x και y αλλάζουν (στα Σχήµατα 4.14 α, β, γ 

ο άξονας των y στα είναι στην λογαριθµική κλίµακα). Στην βαθµίδα 0 (Σχήµα 4.14δ) 

οι καθυστερήσεις έχουν κατά προσέγγιση οµοιόµορφη κατανοµή. Ενώ στις βαθµίδες 

1 έως 6 οι καθυστερήσεις έχουν κατά προσέγγιση Bell κατανοµές. Πακέτα που 

εκπέµπονται µε επιτυχία από υψηλές βαθµίδες (πχ. 4, 5, 6) υφίστανται πολύ µεγάλες 

καθυστερήσεις αλλά µε αντίστοιχες µικρές πιθανότητες.  Το µοντέλο BASM χάνει 

την ευαισθησία του στην βαθµίδα 6 για πιθανότητες µικρότερες του 0.00001 όπως 

φαίνεται στο σχήµα 4.16κ καθώς το µοντέλο υπολογίζει ίσες πιθανότητες για 
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διαφορετικές καθυστερήσεις µε αποτέλεσµα η καµπύλη κατανοµής να φαίνεται 

κλιµακωτή.   

 

 

4.4 Αθροιστική Κατανοµή καθυστερήσεων 
 

4.4.1 Επέκταση Μοντέλου RTSM 

Η ανάλυση του µοντέλου RTSM επεκτείνεται ώστε να είναι δυνατόν να  

υπολογισθεί η αθροιστική κατανοµή των καθυστερήσεων για την RTS/CTS 

πρόσβαση.  

Έστω Ds είναι το σύνολο των τιµών καθυστέρησης των πακέτων που 

λαµβάνονται από την επόµενη εξίσωση για ακέραιες τιµές του Ns στα όρια 

∞<≤ sN0  

   s
s
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s
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csss T

P
P

P
PTTND +⎟⎟
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⎜⎜
⎝

⎛
++= σ        (4.102) 

και έστω PD είναι το σύνολο των αντίστοιχων τιµών των πιθανοτήτων που 

λαµβάνονται από την εξίσωση 

  )()(   (4.103) 
0

s

R

j
jsD NPDP ∑=

=

Η συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής (cumulative distribution function - cdf) που 

υπολογίζει την πιθανότητα επιτυχηµένης εκποµπής Pcum ενός πακέτου µε χρόνο 

καθυστέρησης µικρότερο από µια δοθείσα τιµή d είναι   
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∑
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dPdDP    for hi ≤≤1  (4.104) 

όπου di είναι η τιµή καθυστέρησης στην θέση i του συνόλου D και h είναι ο αριθµός 

των ζευγών των τιµών καθυστέρησης και πιθανότητας (di, PD(di)). Το h είναι ίσο µε 

το άθροισµα των χρονοθυρίδων οπισθοχώρησης και των χρονοθυρίδων εκποµπής 

            (4.105) ( ) ( ) WmRWWh mm
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Να σηµειωθεί ότι στην εξίσωση (4.102) οι ουσιαστικές τιµές του Ns βρίσκονται 

στα όρια   hNs <≤0 .
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x  n=5                   n=25   n=50 

Σχήµα 4.15. Αθροιστική κατανοµή καθυστερήσεων για το µοντέλο RTSM. 

 

Το Σχήµα 4.15 αναπαριστά τις αθροιστικές κατανοµές των καθυστερήσεων για 

την RTS/CTS πρόσβαση, για τρία δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό σταθµών, C=1 

Mbit/s,  R=6, m=5, και l=8184 bits. Η µέγιστη καθυστέρηση είναι περίπου 8.5 sec 

συµβαίνει για n=50.  

 

4.4.2 Επέκταση Μοντέλου BASM 

Οµοίως η ανάλυση του µοντέλου BASM επεκτείνεται ώστε να είναι δυνατόν να  

υπολογισθεί η αθροιστική κατανοµή των καθυστερήσεων για την Βασική πρόσβαση.  

Για την Βασική µεθόδο πρόσβασης ορίζεται το Dtr ως ένα σύνολο των τιµών 

καθυστέρησης των πακέτων που λαµβάνονται από την επόµενη εξίσωση για ακέραιες 

τιµές του Ntr στα όρια ∞<≤ trN0  
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και έστω PD είναι το σύνολο των αντίστοιχων τιµών των πιθανοτήτων που 

λαµβάνονται από την σχέση 

        ∑=
=

R

j
trjtrD NPDP

0
)()( ∞<≤ trN0  (4.107) 

Η συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής (cdf) που υπολογίζει την πιθανότητα 

επιτυχηµένης εκποµπής Pcum ενός πακέτου µε χρόνο καθυστέρησης µικρότερο από 

µια δοθείσα τιµή d είναι   
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dPdDP    for hi ≤≤1  (4.108) 

όπου di είναι η τιµή καθυστέρησης στην θέση i του συνόλου D και h είναι ο αριθµός 

των ζευγών των τιµών  καθυστέρησης και πιθανότητας (di, PD(di)).  

Να σηµειωθεί ότι στην εξίσωση (4.106)  οι πραγµατικές τιµές του Ntr βρίσκονται 

στα όρια  hNtr <≤0 .
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x  n=5                   n=25   n=50 

Σχήµα 4.16. Αθροιστική κατανοµή καθυστερήσεων για το µοντέλο BASM. 

 

Το Σχήµα 4.16 απεικονίζει τις αθροιστικές κατανοµές των καθυστερήσεων για 

την Βασική πρόσβαση, για τρία δίκτυα µε διαφορετικό αριθµό σταθµών, C=1 Mbit/s,  

R=6, m=5, και l=8184 bits. Η µέγιστη καθυστέρηση είναι περίπου 12.5 sec και 

συµβαίνει για n=50.  
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. 

4.5 Σύγκριση των Μοντέλων RTSM και BASM  
Στην παρούσα ενότητα συγκρίνονται τα δυο µοντέλα κατανοµής το RTSM και το 

BASM  που παρουσιάζονται στις ενότητες 4.2 και 4.3. Και τα δυο µοντέλα το RTSM 

και το BASM υπολογίζουν την πιθανότητα µε την οποία ένας σταθµός εκπέµπει ένα 

πακέτο µε επιτυχία αφού προηγουµένως έχει υποστεί καθυστέρηση ίση µε µια 

δοθείσα τιµή.  

Στο µοντέλο RTSM µετά την βελτιστοποίηση ο υπολογισµός της πιθανότητας 

γίνεται µε µια παράµετρο που εκφράζει έναν αριθµό επιτυχηµένων εκποµπών που ένα 

πακέτο υφίσταται από τους άλλους σταθµούς στην διαδικασία οπισθοχώρησης µέχρι 

την επιτυχηµένη εκποµπή του. Στο µοντέλο RTSM εκτιµώνται οι διαφορετικοί χρόνοι 

µιας επιτυχηµένης και µιας αποτυχηµένης εκποµπής για αυτόν τον λόγο είναι 

κατάλληλο (αναπαριστά µε µεγάλη ακρίβεια τον µηχανισµό καθυστερήσεων) για την 

RTS/CTS πρόσβαση.  

Στο µοντέλο BASM ο υπολογισµός της πιθανότητας γίνεται µε µια παράµετρο 

που εκφράζει έναν αριθµό εκποµπών (χωρίς να γίνεται διάκριση µεταξύ των 

επιτυχηµένων και αποτυχηµένων εκποµπών) που ένα πακέτο υφίσταται από τους 

άλλους σταθµούς στην διαδικασία οπισθοχώρησης µέχρι την επιτυχηµένη εκποµπή 

του. Στο µοντέλο BASM εκτιµώνται οι ίσοι χρόνοι µιας επιτυχηµένης και µιας 

αποτυχηµένης εκποµπής για αυτόν τον λόγο είναι κατάλληλο για την Βασική 

πρόσβαση.  

Και τα δυο µοντέλα είναι απλά καθώς εκφράζονται µε απλές µαθηµατικές 

σχέσεις. Το µοντέλο RTSM επεξεργάζεται πίνακες δυο διαστάσεων (µέγιστο µέγεθος 

1024x1024 στοιχείων) το οποίο οδηγεί στην ανάγκη βελτιστοποίησής του, ενώ το 

µοντέλο BASM χρησιµοποιεί πίνακες µιας διάστασης (µέγιστο µέγεθος 1024 

στοιχείων) και δεν χρειάζεται βελτιστοποίηση. Το µοντέλο BASM είναι 20 έως 40 

φορές πιο γρήγορο από το πρώτο όσον αφορά υπολογιστική ταχύτητα παροχής 

αποτελεσµάτων. Ακόµη και όταν το µοντέλο RTSM δίνει αποτελέσµατα κατά 

προσέγγιση (όπως περιγράφεται στην υποενότητα 4.2.3) είναι περίπου πέντε φορές 

πιο αργό από το µοντέλο BASM. Τέλος το µοντέλο RTSM δίνει µια πιο λεπτοµερή 

εικόνα της κατανοµής των καθυστερήσεων όταν δεν βελτιστοποιείται (βλ. σχήµα 4.4)  

από αυτή του µοντέλου BASM. 
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Στα Σχήµατα 4.17 και 4.18 παρουσιάζονται κατανοµές καθυστέρησης για την 

RTS/CTS και την Βασική πρόσβαση που προήλθαν από τα αντιστοιχα µοντέλα 

RTSM και BASM για n=25, R=6, m=5, l=8184 bits, C=1Mbit/s. Το Σχήµα 4.18 

προήλθε µετά από µεγέθυνση του Σχήµατος 4.17 ως προς τον άξονα των x για τιµές 

καθυστέρησης από 0-0.5 sec. Στην Βασική πρόσβαση για τις τιµές παραµέτρων που 

χρησιµοποιήθηκαν παρατηρούνται µεγαλύτερες καθυστερήσεις από την RTS/CTS 

πρόσβαση. Στις µέσες καθυστερήσεις οι τιµές πιθανοτήτων είναι περίπου ίδιες και 

στις δυο µεθόδους πρόσβασης. 
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■ RTS/CTS πρόσβαση    Βασική πρόσβαση   

Σχήµα 4.17. Κατανοµή καθυστερήσεων για n=25, R=6, m=5, l=8184 bits, 
C=1Mbit/s 

 

Στις µικρές καθυστερήσεις 0.0-0.5sec όπως δείχνει το Σχήµα 4.18, για µια 

δοθείσα χρονική καθυστέρηση D το µοντέλο RTSM υπολογίζει µεγαλύτερη 

πιθανότητα από το BASM πχ. για D = 0.05 sec το RTSM µοντέλο υπολογίζει την 

πιθανότητα ενός πακέτου να αποσταλεί µε επιτυχία περίπου στο 0.059 ενώ το BASM 

περίπου στο 0.043. Αυτό συµβαίνει διότι τα µοντέλα RTSM και BASM βασίζονται 

στον αριθµό των µεταδόσεων που υφίσταται ένα πακέτο µέχρι την επιτυχηµένη 

εκποµπή και διότι η διάρκεια µιας σύγκρουσης στην RTS/CTS πρόσβαση είναι 

µικρότερη από µια σύγκρουση στην Βασική πρόσβαση. Έτσι για µια δοθείσα 
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καθυστέρηση η πιθανότητα να µεταδοθεί µε επιτυχία ένα πακέτο είναι µεγαλύτερη 

στην RTS/CTS από την Βασική πρόσβαση.  
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■ RTS/CTS πρόσβαση    Βασική πρόσβαση   

Σχήµα 4.18. Κατανοµή καθυστερήσεων για καθυστερήσεις από 0.0-0.5 sec 
για n=25, R=6, m=5, l=8184 bits, C=1Mbit/s 

 

Στο Σχήµα 4.19 παρουσιάζονται αθροιστικές κατανοµές καθυστερήσεων για 

n=25, R=6, m=5, l=8184 bits, C=1Mbit/s και τις δυο µεθόδους πρόσβασης την 

RTS/CTS και την Βασική. Οι δυο µέθοδοι πρόσβασης παρέχουν διαφορετικές τιµές 

στα ζεύγη πιθανότητα και καθυστέρηση κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και στο Σχήµα 

4.20 το οποίο προήλθε µετά από µεγέθυνση του Σχήµατος 4.19 ως προς τον άξονα 

των x για τιµές καθυστέρησης από 0-0.5 sec. Ένα πακέτο έχει πιθανότητα 97% να 

αποσταλεί µε επιτυχία στην Βασική πρόσβαση και να υποστεί καθυστέρηση 

µικρότερη του 1.528sec και στην RTS/CTS πρόσβαση να υποστεί καθυστέρηση 

µικρότερη του 1.239sec.  

Το Σχήµα 4.20 επιβεβαιώνει ότι ένα πακέτο έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να 

αποσταλεί µε επιτυχία στην RTS/CTS πρόσβαση από ότι στην Βασική πρόσβαση 

αφού προηγουµένως υποστεί καθυστέρηση µικρότερη ή ίση από µια συγκεκριµένη 

τιµή. Η πιθανότητα των πακέτων να τύχουν καθυστερήσεις µικρότερες του 0.1 sec 

είναι 0.55 (RTS/CTS) και 0.47 (Βασική) και  του 0.5 sec είναι 0.91 (RTS/CTS) και 

0.88 (Βασική πρόσβαση). 
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■ RTS/CTS πρόσβαση    Βασική πρόσβαση   

Σχήµα 4.19. Αθροιστική κατανοµή καθυστερήσεων για n=25, R=6, 
m=5, l=8184 bits, C=1Mbit/s 
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■ RTS/CTS πρόσβαση        Βασική πρόσβαση   

Σχήµα 4.20. Αθροιστική κατανοµή καθυστερήσεων για καθυστερήσεις 
0.0-0.5 sec και n=25, R=6, m=5, l=8184 bits, C=1Mbit/s 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

Απόδοση µε Πακέτα Μεταβλητού Μήκους 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα µοντέλο το οποίο υπολογίζει τους µέσους 

χρόνους των επιτυχηµένων και αποτυχηµένων εκποµπών όταν οι σταθµοί 

χρησιµοποιούν πακέτα µεταβλητού µήκους. Το µοντέλο αναπτύσσεται για να 

υπολογισθεί η ρυθµοαπόδοση, η µέση καθυστέρηση, ο µέσος χρόνος απόρριψης των 

πακέτων και η κατανοµή των καθυστερήσεων των πακέτων. Τέλος, αναπτύσσεται 

ένας αλγόριθµος ελέγχου εισόδου (admission control) ο οποίος χρησιµοποιείται α) για 

να υπολογισθεί η χωρητικότητα ενός ασυρµάτου δικτύου σε σταθµούς φωνής 

(σταθµοί που χρησιµοποιούν εφαρµογές για τηλεφωνικές συνοµιλίες πχ. Skype) και 

σε σταθµούς δεδοµένων (σταθµοί που χρησιµοποιούν εφαρµογές για εκποµπή 

αρχείων πχ. ftp, e-mail) και β) για να επιτρέψει ή όχι την είσοδο ενός νέου σταθµού 

στο δίκτυο χωρίς να διαταραχθεί η παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών στους ήδη 

υπάρχοντες σταθµούς. Η ακρίβεια όλων των µοντέλων επιβεβαιώνεται µε 

προσοµοιώσεις. 

 

5.1 Ανάλυση Μοντέλου 

Σε αυτήν την ενότητα υπολογίζονται οι χρόνοι εκποµπής Ts των επιτυχηµένων και 

Tc των αποτυχηµένων εκποµπών για πακέτα µεταβλητού µήκους και για τρεις 

µεθόδους πρόσβασης. 

Στην παρακάτω ανάλυση το µήκος ενός πακέτου θεωρείται ότι λαµβάνει µια τιµή 

l από ένα σύνολο τιµών L µε πιθανότητα PL(l). Χάριν απλότητας θεωρείται ότι όλοι 

οι σταθµοί διαλέγουν το µήκος των πακέτων τους από την ίδια κατανοµή L (η 

ανάλυση θα ήταν περίπου η ίδια σε περίπτωση που οι σταθµοί διάλεγαν το µήκος των 

πακέτων τους από διαφορετικές κατανοµές).  
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Έστω E[l] είναι η σταθµισµένη (weighted) µέση τιµή των πακέτων όλων των 

τιµών  l στο σύνολο L. Το E[l] υπολογίζεται ως 

 ∑
∈

⋅=
Ll

L lPllE )(][   (5.1) 

Έστω Pk είναι η πιθανότητα µε την οποία ακριβώς k σταθµοί εµπλέκονται σε µια 

σύγκρουση  
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Έστω Py(l) είναι η πιθανότητα που αντιστοιχεί σε πακέτα µε µήκος µικρότερο ή 

ίσο µε το µεγαλύτερο πακέτο δεδοµένων l σε µια σύγκρουση 
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Ly hPlP
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Επίσης έστω Pl,k είναι η πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο µε µήκος l είναι το 

µεγαλύτερο πακέτο δεδοµένων σε µια σύγκρουση όταν k σταθµοί εµπλέκονται σε µια 

σύγκρουση  
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A. Βασική πρόσβαση 

Ο µέσος χρόνος Ts για µια επιτυχηµένη εκποµπή είναι το άθροισµα της κεφαλίδας 

του πακέτου και της µέσης τιµής φορτίου των πακέτων 

 ][1 lE
C

OT bas
s ⋅+=   (5.5) 

Στην Βασική µέθοδο οι συγκρούσεις πραγµατοποιούνται µεταξύ των πακέτων 

δεδοµένων. Η µέση χρονική διάρκεια µιας σύγκρουσης Tc είναι ο χρόνος του 

µεγαλυτέρου πακέτου δεδοµένων που εµπλέκεται σε µια σύγκρουση 
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B. RTS/CTS πρόσβαση 

Στην RTS/CTS πρόσβαση ο υπολογισµός του Ts είναι παρόµοιος µε αυτόν της 

Βασικής πρόσβασης, ενώ µια σύγκρουση διαρκεί (2.12): RTS
cT

 ][1 lE
C

OT rts
s ⋅+=   (5.7) 

  rts    (5.8) cc TT =

 

Γ. Υβριδική πρόσβαση 

Οι χρόνοι Ts και Tc στην Υβριδική πρόσβαση εξαρτώνται από την τιµη lTH του 

RTS-όριο (RTS-threshold). Εάν το µήκος ενός πακέτου είναι µικρότερο του ορίου 

τότε χρησιµοποιείται η Βασική πρόσβαση διαφορετικά χρησιµοποιείται η RTS/CTS 

πρόσβαση.   

Ο µέσος χρόνος Ts υπολογίζεται ως  

 ][1)()( lE
C

lPOlPOT
TH THll ll

L
rts
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≤ >
 (5.9) 

Στην Υβριδική µέθοδο  πρόσβασης τρεις είναι οι  πιθανές  περιπτώσεις  

σύγκρουσης: 1)  σύγκρουση µεταξύ πακέτων δεδοµένων, 2) σύγκρουση µεταξύ 

πλαισίων RTS και πακέτων δεδοµένων, και 3) σύγκρουση µεταξύ πλαισίων RTS. 

Στην πρώτη και στην δεύτερη περίπτωση η χρόνος σύγκρουσης εξαρτάται από το 

µεγαλύτερο πακέτο δεδοµένων που εµπλέκεται σε µια σύγκρουση καθώς η κεφαλίδα 

H (H=PHY+MAC) του πακέτου είναι πάντα µεγαλύτερη από το µήκος ενός πλαισίου 

RTS (ΙΕΕΕ standard 2001).  Στην τρίτη περίπτωση η διάρκεια µιας σύγκρουσης είναι 

ίσος µε τον χρόνο ενός πλαισίου RTS. Τελικά, ο µέσος χρόνος σύγκρουσης Tc στην 

Υβριδική πρόσβαση υπολογίζεται από την σχέση  
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5.2 Υπολογισµοί Μέτρικών Απόδοσης 

5.2.1 Ρυθµοαπόδοση  

Η ρυθµοαπόδοση (throughput) S σε κατάσταση κορεσµού υπολογίζεται ως λόγος 

του φορτίου των δεδοµένων των επιτυχηµένων εκποµπών σε διάρκεια µιας 

χρονοθυρίδας  
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όπου Ts και Tc είναι οι χρόνοι για επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες εκποµπές µε πακέτα 

µεταβλητού µήκους και υπολογίζονται όπως στην προηγούµενη ενότητα. 

Η µερική ρυθµοαπόδοση Sl για τους σταθµούς που χρησιµοποιούν µήκος πακέτου 

l για όλες τις µεθόδους πρόσβασης δίδεται από   
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Η ρυθµοαπόδοση Ss ενός σταθµού που εκπέµπει πακέτα µήκους l υπολογίζεται 

από 
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lSlS
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=   (5.13) 

Σε περίπτωση που όλοι οι σταθµοί σε ένα ασύρµατο δίκτυο εκπέµπουν πακέτα 

ιδίου µήκους η ρυθµοαπόδοση Ss ενός σταθµού είναι  

 nSSs /=   (5.14) 

 

5.2.2 Μέση Καθυστέρηση 

Η µέση καθυστέρηση των πακέτων υπολογίζεται από την εξίσωση (3.14) όπου οι 

χρόνοι Ts και Tc υπολογίζονται όπως στην προηγούµενη υποενότητα 5.1.  

     

5.2.3 Μέσος Χρόνος Απόρριψης Πακέτων  

Ως χρόνος  απόρριψης των πακέτων ορίζεται ο χρόνος ο οποίος απαιτείται να 

απορριφθεί ένα πακέτο αφού προηγουµένως έχει φτάσει το όριο των επαναληπτικών 
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εκποµπών R. Ο µέσος χρόνος απόρριψης  υπολογίζεται εύκολα από την 

ακόλουθη εξίσωση   
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όπου  (R+1)Tc ο χρόνος ο οποίος αναλίσκεται στις (R+1) συγκρούσεις. 

Η (5.15) µετά από απλές πράξεις µπορεί να εκφρασθεί ως 

 ( ) ][)1()(2)12(
2
1)1(][ '1 slotERmRWWTRTE mm

cdrop ⋅+−−+−+⋅+= +   (5.16) 

 

5.2.4 Πιστοποίηση 

Για την επαλήθευση του µαθηµατικού µοντέλου, που υπολογίζει την 

ρυθµοαπόδοση σε ένα ασύρµατο δίκτυο όταν οι σταθµοί χρησιµοποιούν πακέτα 

µεταβλητού µήκους, συγκρίνονται αναλυτικά αποτελέσµατα µε αποτελέσµατα τα 

οποία ελήφθησαν από τον προσοµοιωτή. Οι τιµές των παραµέτρων που 

χρησιµοποιήθηκαν ευρίσκονται στον Πίνακα 3.1. Το µήκος των πακέτων επιλέγεται 

από το σύνολο ] 12  ,8  ,1 [=L  Κbits µε αντίστοιχες πιθανότητες PL= . ] 1.0  ,2.0  ,7.0 [

Το Σχήµα 5.1 απεικονίζει την ρυθµοαπόδοση κορεσµού ως συνάρτηση του 

πλήθους των σταθµών για την Βασική, RTS/CTS, και την Υβριδική πρόσβαση. Το 

µοντέλο είναι ακριβές καθώς τα αναλυτικά αποτελέσµατα (γραµµές) ταυτίζονται 

πλήρως µε τα προσοµοιωτικά αποτελέσµατα (σύµβολα) για όλες τις µεθόδους 

πρόσβασης. Στην την Υβριδική πρόσβαση χρησιµοποιήθηκαν δυο τιµές ορίου 

(threshold) lTH=1500 και lTH=8500 bits. Το σχήµα δείχνει ότι η τιµή ορίου έχει 

σηµαντική επιρροή στην ρυθµοαπόδοση. Ως αναµένετο η εφαρµογή της Υβριδικής 

µεθόδου πρόσβασης δίνει πάντοτε µεγαλύτερες τιµές ρυθµοαπόδοσης από την 

Βασική µέθοδο. Επίσης η Υβριδική µέθοδος µε τιµή ορίου lTH=1500 έχει µεγαλύτερη 

ρυθµοαπόδοση από την RTS/CTS µέθοδο όσο ο αριθµός των σταθµών είναι 

µικρότερος των 40. Αυτό συµβαίνει διότι για λίγους σταθµούς ο αριθµός των 

συγκρούσεων είναι µικρός και τα πακέτα µε µήκος 1Κbits (που αποστέλλονται µε την 

Βασική µέθοδο) δεν επιβαρύνουν το σύστηµα, καθώς όµως ο αριθµός των σταθµών 

αυξάνεται n>40 το κέρδος στην ρυθµοαπόδοση από το µικρό µήκος πακέτου 

αντισταθµίζεται από την αύξηση του αριθµού των συγκρούσεων. 
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Σχήµα 5.1 Ρυθµοαπόδοση κορεσµού για την Βασική, την RTS/CTS και την Υβριδική 
µέθοδο πρόσβασης. 
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Σχήµα 5.2 Μέση καθυστέρηση πακέτων για την Βασική, την RTS/CTS και την 
Υβριδική µέθοδο πρόσβασης. 

 

Το Σχήµα 5.2 απεικονίζει την µέση καθυστέρηση πακέτων ως συνάρτηση του 

πλήθους των σταθµών για την Βασική, RTS/CTS, και την Υβριδική πρόσβαση. Στο 
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σχήµα φαίνεται ότι τα αναλυτικά αποτελέσµατα (γραµµές) ταυτίζονται πλήρως µε τα 

προσοµοιωτικά αποτελέσµατα (σύµβολα) για όλες τις µεθόδους πρόσβασης 

επιβεβαιώνοντας ότι το µοντέλο είναι ακριβές. Όπως συµβαίνει µε την 

ρυθµοαπόδοση έτσι και η  καθυστέρηση των πακέτων επηρεάζεται από τις τιµές του 

ορίου.  

Όλα τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης εξήφθησαν µε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης 

µικρότερο του 0.005, ενώ η διαφορά µεταξύ των αναλυτικών και προσοµοιωτικών 

αποτελεσµάτων είναι µικρότερη από 1.1%. 

 

5.2.5 Αναλυτικά Αποτελέσµατα 

Το Σχήµα 5.3 απεικονίζει την ολική ρυθµοαπόδοση και τις ρυθµοαποδόσεις  ανά 

µήκος πακέτου ως συνάρτηση του πλήθους των σταθµών για την Υβριδική µέθοδο 

και τιµή ορίου lTH=8500 bits. Για να ληφθούν οι επιµέρους ρυθµοαποδόσεις 

χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση (5.12). Ως αναµένετο τα πακέτα µε φορτίο l=8000 bits 

(Pl=0.2) έχουν την µεγαλύτερη ρυθµοαπόδοση από τα άλλα δυο φορτία l=1000 

(Pl=0.7) and l=12000 (Pl=0.1) bits.  
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Σχήµα 5.3. Ολική ρυθµοαπόδοση και ρυθµοαπόδοση ανά µήκος πακέτου ως 
συνάρτηση του πλήθους των σταθµών για την Υβριδική µέθοδο και lTH=8500 bits. 
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Σχήµα 5.4. Ρυθµοαπόδοση ως συνάρτηση του αριθµού των σταθµών για διαφορετικές 
αρχικές τιµές παραθύρου ανταγωνισµού. 
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Σχήµα 5.5. Μέση καθυστέρηση ως συνάρτηση του αριθµού των σταθµών για 
διαφορετικές αρχικές τιµές παραθύρου ανταγωνισµού. 

 

Τα Σχήµατα 5.4 και 5.5 απεικονίζουν την ρυθµοαπόδοση και την µέση 

καθυστέρηση αντιστοίχως για διαφορετικές αρχικές τιµές του παραθύρου 
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ανταγωνισµού δηλ. W=8 και W=16, για την Υβριδική µέθοδο µε τιµές ορίου lTH=1500 

bits και lTH=8500 bits. Υψηλή ρυθµοαπόδοση συνοδεύεται από χαµηλές 

καθυστερήσεις ενώ χαµηλή ρυθµοαπόδοση συνοδεύεται από υψηλές τιµές 

καθυστέρησης. Για τιµές W=8, lTH=1500 παρατηρούνται οι µικρότερες τιµές 

καθυστέρησης από ότι για τιµές W=8, lTH=6500. Αυτό συµβαίνει επειδή η RTS/CTS 

πρόσβαση χρησιµοποιείται κυρίως στην πρώτη περίπτωση στην οποία οι συγκρούσεις 

διαρκούν µικρότερο χρόνο. Επίσης, για W=8, lTH=1500 παρατηρούνται οι µικρότερες 

τιµές καθυστέρησης από ότι για τιµές W=16 και lTH=1500 επειδή για το πρώτο ζεύγος 

τιµών η πιθανότητα απόρριψης των πακέτων είναι µεγαλύτερη από ότι για το δεύτερο 

ζεύγος τιµών.  

Το Σχήµα 5.6 απεικονίζει τον µέσο χρόνο απόρριψης των πακέτων για την 

Βασική, RTS/CTS, και την Υβριδική πρόσβαση µε τιµές ορίου lTH=1500 bits και 

lTH=8500 bits. Στο σχήµα φαίνεται ότι όταν εφαρµόζεται η Βασική µέθοδος τότε ο 

χρόνος απόρριψης είναι ο µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τις άλλες µεθόδους 

πρόσβασης (µε µια εξαίρεση όταν χρησιµοποιείται η  RTS/CTS µέθοδος για n=5 

όπου η πιθανότητα σύγκρουσης είναι πολύ µικρή και συγχρόνως τα πλαίσια RTS  

CTS µεγάλης διάρκειας).  
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Σχήµα 5.6. Μέσος χρόνος απόρριψης πακέτων ως συνάρτηση του αριθµού των 
σταθµών για την Βασική, την RTS/CTS και την Υβριδική µέθοδο πρόσβασης. 
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5.3 Κατανοµή καθυστερήσεων 

Τα δύο µοντέλα  κατανοµής καθυστερήσεων RTSM και BASM που 

παρουσιάζονται στις ενότητες 4.2 και 4.3 αντίστοιχα, επεκτείνονται ούτως ώστε να 

είναι δυνατός ο υπολογισµός κατανοµών καθυστερήσεων και για τρεις µεθόδους 

πρόσβασης (Βασική, RTS/CTS και Υβριδική) σε ένα δίκτυο όπου οι σταθµοί 

εκπέµπουν πακέτα µεταβλητού µήκους.  

  

5.3.1 Αναλυτικό Μοντέλο 

Έστω Pp,l είναι η µερική πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο µήκους l (του 

συνόλου L) εκπέµπεται µε επιτυχία αφού προηγουµένως έχει υποστεί καθυστέρηση 

D. Η πιθανότητα PL µε την οποία ένας σταθµός επιλέγει ένα πακέτο µήκους l 

σηµειώνεται ως PL (l). Η πιθανότητα Pp,l για το RTSM µοντέλο δίδεται από την 

σχέση 

 )()(, sLlp NPlPP ⋅=         Ll∈  (5.17) 

και για το BASM από την σχέση 

 )()(, trLlp NPlPP ⋅=         Ll∈  (5.18) 

Για να υπολογιστεί το Pp,l για µήκος πακέτου l, ακολουθείται ο παρακάτω 

αλγόριθµος 

1. επιλέγεται το µοντέλο (RTSM ή BASM) και η µέθοδος πρόσβασης, 

2. υπολογίζονται οι χρόνοι Ts and Tc για την επιλεγµένη µέθοδο πρόσβασης 

(όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1), 

3. για µια δοθείσα καθυστέρηση D υπολογίζεται το Ns για το RTSM ή το Ntr 

για το BASM µοντέλο από τις ακόλουθες σχέσεις 
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4. υπολογίζεται η πιθανότητα P από την (4.59) ή την (4.69) (Κεφάλαιο 4) και 

τέλος, 

5. αντικαθίσταται το P στην (5.17) ή την (5.18) και υπολογίζεται η µερική 

πιθανότητα Pp,l. 

 

5.3.2 Πιστοποίηση 

∆ια την επαλήθευση του µαθηµατικού µοντέλου, που υπολογίζει την κατανοµή 

καθυστέρησης µε πακέτα µεταβλητού µήκους πακέτων, συγκρίνονται αναλυτικά 

αποτελέσµατα µε αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν από τον προσοµοιωτή. Οι τιµές 

των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν ευρίσκονται στον Πίνακα 3.1. Το µήκος των 

πακέτων επιλέγεται από το σύνολο ]  12  ,10  5,  ,1  [=L  Κbits µε αντίστοιχες 

πιθανότητες PL= . Όλα τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης 

ελήφθησαν µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% και διακύµανση µικρότερη του 0.0001. 

]  0.3  ,15.0  ,05.0  ,5.0  [

 

Α. Μοντέλο RTSM 

Τα Σχήµατα 5.7 α, β, γ απεικονίζουν τις κατανοµές καθυστέρησης για πακέτα 

µήκους του συνόλου L (µερικές πιθανότητες ως συνάρτηση της καθυστέρησης) για  

n=25 και για την Βασική, την RTS/CTS και την Υβριδική πρόσβαση, αντίστοιχα. Τα 

αναλυτικά αποτελέσµατα των σχηµάτων ελήφθησαν από την εξίσωση (5.17). Για την 

Υβριδική πρόσβαση ως τιµή ορίου (threshold) για αλλαγή µεθόδου πρόσβασης από 

Βασική σε RTS/CTS χρησιµοποιήθηκε το µήκος πακέτου lTH=1860 bits. Το µοντέλο 

είναι ακριβές καθώς τα αναλυτικά αποτελέσµατα ταυτίζονται σχεδόν πλήρως µε τα 

προσοµοµοιωτικά αποτελέσµατα για όλες τις µεθόδους πρόσβασης. Για την Βασική 

µέθοδο και καθυστέρηση 1 sec η εξίσωση (4.59) δίνει την ολική πιθανότητα 

0.000602 ενώ η (5.13) δίνει τις µερικές πιθανότητες (του σχήµατος 5.7β) 0.000301 

(για µήκος πακέτου l=1kbits), 0.000030 (για l=5kbits), 0.000090 (για l=10kbits), 

0.000181 (για l=12kbits). Τα αποτελέσµατα της Υβριδικής πρόσβασης του Σχήµατος 

5.7α και της RTS/CTS πρόσβασης του Σχήµατος 5.7γ είναι σχεδόν όµοια επειδή το 

όριο (threshold) που επελέγη για την Υβριδική πρόσβαση έχει µικρή επιρροή στην 
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κατανοµή καθυστέρησης για τα διαθέσιµα µήκη πακέτων (του συνόλου L) και τις 

αντίστοιχες πιθανότητές των (στο σύνολο PL).  
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          Ανάλυση:  +  l=1 Kbits         l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits 
            Προσοµοίωση:  x  l=1 Kbits        g l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits                                

Σχήµα 5.7. Επιµέρους πιθανότητες ως συνάρτηση των καθυστερήσεων, (α) για 
την Υβριδική, (β) για την Βασική, και (γ) για την RTS/CTS πρόσβαση. 

 

Μεγεθύνοντας τα Σχήµατα 5.7 α, β, γ ως προς τον οριζόντιο άξονα από 0.0 έως 

0.5 secs λαµβάνονται τα Σχήµατα 5.8 α, β, γ (να σηµειωθεί ότι οι κάθετοι άξονες 

είναι σε γραµµική κλίµακα). Το σχήµα δείχνει τις κατανοµές µε λεπτοµέρεια για 

µικρές καθυστερήσεις και επιβεβαιώνει ότι το µοντέλο είναι ακριβές καθώς οι 

γραµµές προσοµοίωσης ακολουθούν από κοντά τις αναλυτικές γραµµές. 
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          Ανάλυση:  +  l=1 Kbits         l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits 
            Προσοµοίωση:  x  l=1 Kbits        g l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits                                

Σχήµα 5.8. Επιµέρους πιθανότητες, α) για την Υβριδική, β) για την Βασική, και γ) 
για την RTS/CTS πρόσβαση για καθυστερήσεις από 0.0-0.5 secs. 

 

Το Σχήµα 5.9 απεικονίζει τις µερικές πιθανότητες ως συνάρτηση της 

καθυστέρησης µόνο για µήκος πακέτων l=1 kbits, n=25 και για τις τρεις µεθόδους 

πρόσβασης. Από το σχήµα φαίνεται ότι η πιθανότητα µιας επιτυχηµένης εκποµπής 

για πακέτα µήκους l=1 kbits είναι η ίδια για όλες τις µεθόδους πρόσβασης αλλά µε 

διαφορετικές καθυστερήσεις. Για παράδειγµα, εάν η πιθανότητα για επιτυχηµένη 

εκποµπή είναι ίση µε 0.0001, τότε οι καθυστερήσεις θα ήταν 1.37sec, 1.05sec, 
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1.18sec  για την Βασική, RTS/CTS, και Υβριδική πρόσβαση αντιστοίχως. Για να 

υπάρχει καλύτερη ευκρίνεια στις καµπύλες του σχήµατος χρησιµοποιήθηκε µια 

υψηλή τιµή ορίου lTH =10500 bits στην Υβριδική µέθοδο. 
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Σχήµα 5.9. Κατανοµή καθυστερήσεων πακέτων µήκους l=1Kbits για τις τρεις 
µεθόδους πρόσβασης. 
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Σχήµα 5.10. Κατανοµή καθυστερήσεων πακέτων µήκους l=1Kbits για τις τρεις 
µεθόδους πρόσβασης για καθυστερήσεις από 0.0-0.4 sec. 
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Το Σχήµα 5.10 λαµβάνεται µετά από µεγέθυνση του σχήµατος 5.9 ως στον άξονα 

των x. Η µεγέθυνση γίνεται για να φανούν οι κατανοµές σε µικρές καθυστερήσεις 

από 0.0-0.4 sec. Για καθυστερήσεις από 0.0-0.05 sec και οι τρεις µέθοδοι πρόσβασης 

έχουν την ίδια πιθανότητα να εκπέµψουν µε επιτυχία ένα πακέτο. 

  

Β. Mοντέλο BASM 

Τα Σχήµα 5.11α, β, γ απεικονίζουν τις κατανοµές καθυστέρησης για πακέτα 

µήκους του συνόλου L για n=25 και για την Βασική, την RTS/CTS και την Υβριδική 

πρόσβαση αντιστοίχως. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των σχηµάτων ελήφθησαν από 

την σχέση (5.18). Η τιµή ορίου (threshold) στο µήκος πακέτων όπου γίνεται αλλαγή 

µεθόδου πρόσβασης από την Βασική στην RTS/CTS πρόσβαση ορίσθηκε στα 

lTH=1860 bits. Το σχήµα επιβεβαιώνει ότι µοντέλο υπολογισµού των χρόνων Ts και Tc 

της ενότητας 5.1 και η επέκτασή του στον υπολογισµό της κατανοµής των 

καθυστερήσεων στην υποενότητα 5.3.1 είναι ακριβές καθώς τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα ταυτίζονται σχεδόν πλήρως µε τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης για 

όλες τις µεθόδους πρόσβασης. Τα αποτελέσµατα στο Σχήµα 5.11α και στο Σχήµα 

5.11γ είναι σχεδόν όµοια καθώς το όριο (threshold) που επελέγη για την Υβριδική 

πρόσβαση έχει µικρή επιρροή στην κατανοµή καθυστέρησης για τα µήκη πακέτων 

και τις αντίστοιχες πιθανότητές των που επιλέχθηκαν. 

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

0 1 2 3 4

Delay (sec)

P
ro

ba
bi

lit
y

 

(α)  

 120



Κεφάλαιο 5. Απόδοση µε Πακέτα Μεταβλητού Μήκους 
 

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

0 1 2 3 4 5

Delay (sec)

P
ro

ba
bi

lit
y

 

(β) 

 

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

0 1 2 3 4

Delay (sec)

P
ro

ba
bi

lit
y

 

(γ) 
          Ανάλυση:  +  l=1 Kbits         l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits 

            Προσοµοίωση:  x  l=1 Kbits        g l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits                                

Σχήµα 5.11. Επιµέρους πιθανότητες ως συνάρτηση των καθυστερήσεων, (α) για 
την Υβριδική, (β) για την Βασική, και (γ) για την RTS/CTS πρόσβαση. 

 

Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ταύτιση των αναλυτικών αποτελεσµάτων και των 

αποτελεσµάτων προσοµοίωσης τα Σχήµατα 5.11 α, β, γ µεγεθύνονται στις µικρές 

καθυστερήσεις και λαµβάνονται τα Σχήµατα 5.12 α, β, γ όπου φαίνονται καθαρά οι 

κατανοµές στις µικρές καθυστερήσεις και για τις τρεις µεθόδους πρόσβασης. Τα 

Σχήµατα 5.12 α, β, γ επιβεβαιώνουν ότι το µοντέλο είναι ακριβές καθώς τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα συµφωνούν σχεδόν πλήρως µε τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης. 
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          Ανάλυση:  +  l=1 Kbits         l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits 
            Προσοµοίωση:  x  l=1 Kbits        g l= 5 Kbits       l=10 Kbits        l=12 Kbits                                

Σχήµα 5.12. Επιµέρους πιθανότητες (α) για την Υβριδική, (β) για την Βασική, και 
(γ) για την RTS/CTS πρόσβαση για καθυστερήσεις από 0.0-0.5 secs. 
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Σχήµα 5.13. Κατανοµές των καθυστερήσεων για πακέτα µήκους l=1Kbits.  

 

Το Σχήµα 5.13 απεικονίζει αναλυτικά αποτελέσµατα των κατανοµών 

καθυστερήσεων πακέτων µήκους l=1Kbits για τις τρεις µεθόδους πρόσβασης. Στην 
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Υβριδική πρόσβαση χρησιµοποιήθηκε µια υψηλή τιµή ορίου (threshold) lTH =10500 

bits για να είναι ευδιάκριτες οι καµπύλες κατανοµών. 

 

5.4 Έλεγχος Εισόδου (Admission Control) 

Στην παρούσα ενότητα προτείνεται ένας απλός αλγόριθµος ελέγχου εισόδου 

(πρόσβασης) για ασύρµατα δίκτυα που χρησιµοποιούν πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 ο 

οποίος υποστηρίζει και µετάδοση φωνής και µετάδοση δεδοµένων. Ο αλγόριθµος 

ελέγχου εισόδου βασίζεται στην ελάχιστη ρυθµοαπόδοση που πρέπει να παρέχεται σε 

έναν σταθµό  ώστε να εκπληρώνει  τις απαιτήσεις που έχει µια εφαρµογή που 

εκτελείται (run) στον σταθµό. 

Παρόλο που ο αλγόριθµος εξετάζεται σε περιβάλλον όπου συνυπάρχουν σταθµοί 

φωνής και δεδοµένων, µπορεί εύκολα να εφαρµοσθεί και σε άλλους τύπους  

εφαρµογών όπως βίντεο και/ή µουσικής. Αποτελέσµατα του προτεινόµενου 

αλγόριθµου συγκρίνονται µε αποτελέσµατα άλλων αλγορίθµων ελέγχου εισόδου και 

καταδεικνύεται ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος παρόλο που είναι απλός είναι 

ακριβής. Επίσης ο προτεινόµενος αλγόριθµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

αυξηθεί η χωρητικότητα του αριθµού των συνοµιλιών χρησιµοποιώντας το µήκος των 

πακέτων ως παράµετρο. Ειδικά εξετάζεται η ελάττωση του µήκους των πακέτων 

στους σταθµούς δεδοµένων ώστε να διατηρηθεί η καλή ποιότητα στους σταθµούς 

φωνητικών συνδιαλέξεων όταν αυξάνεται ο αριθµός των εισαγοµένων σταθµών 

δεδοµένων στο δίκτυο.  

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος εφαρµόζεται µόνο για την Βασική πρόσβαση. Η 

RTS/CTS πρόσβαση δεν είναι κατάλληλη για την εκποµπή τηλεφωνικών συνοµιλιών 

διότι τα πακέτα φωνής έχουν µικρό µήκος (βλεπε Πίνακα 5.1) ενώ  συµπεριλαµβάνει 

πλαίσια ελέγχου µεγάλης διάρκειας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.  

Γνωστοί Κωδικοποιητές / Αποκωδικοποιητές Φωνής  

 

 

Codec Φωνής: 
G.711 G.729 G.723.1 

Ρυθµός (bit-rate): 64 Kbit/s 8 Kbit/s 5.3/6.3 Kbit/s 

Χρόνος 
δηµιουργίας 
πακέτων (ms) 

Πλαίσια/sec 
Μήκος 
Πακέτου 
(bytes) 

Μήκος 
Πακέτου 
(bytes) 

Μήκος 
Πακέτου 
(bytes) 

10 100 80 10  

20 50 160 20  

30 33.33 240 30 20/24 

40 25 320 40  

50 20 400 50  

60 16.67 480 60 40/48 

 

 

5.4.1 Πρωτόκολλο VoIP 

Το πρωτόκολλο VoIP (Voice over Internet Protocol) επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση  τηλεφωνικών συνδιαλέξεων µέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Το 

ασυρµατο VoIP συνδυάζει το VoIP µε ασύρµατα δίκτυα. Σηµαντικό συστατικό του 

VoIP είναι ο codec (encoder / decoder – κωδικοποιητής / αποκωδικοποιητής)  ο 

οποίος µετατρέπει ένα φωνητικό αναλογικό σήµα σε ψηφιακά φωνητικά δεδοµένα. 

Τα ψηφιακά φωνητικά δεδοµένα µε την σειρά τους πακετάρονται µε σταθερή 

ταχύτητα (Constant-Bit-Rate - CBR) ή µεταβλητή ταχύτητα (Variable-Bit-Rate - 

VBR) και σχηµατίζουν πακέτα φωνής. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιείται η 

µέθοδος CBR. 

Στον Πίνακα 5.1 παρατίθενται µερικοί από τους πιο γνωστούς codec µε τους 

αντίστοιχους ρυθµούς λειτουργίας και τους αντίστοιχους χρόνους δηµιουργίας των 

πακέτων φωνής. Για παράδειγµα ο codec G.711 λειτουργεί µε ρυθµό (bit rate)  
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64Kbit/s και για διάστηµα δηµιουργίας πακέτων 10ms παράγει 100 πλαίσια/sec που 

αντιστοιχεί σε πακέτα των 80 bytes (64000/(100*8). Σε κάθε πακέτο φωνής 

επισυνάπτονται 40 bytes που αποτελούν  την κεφαλίδα των πλαισίων ελέγχου 

RTP/UDP/IP. 

 

5.4.2 Μοντέλο 

Το µοντέλο που εξετάζεται έχει την ακόλουθη σύνθεση:   

• Όλοι οι σταθµοί χρησιµοποιούν την διαδικασία DCF του πρωτοκόλλου IEEE 

802.11. 

• Οι σταθµοί µπορούν να εκπέµπουν φωνή (σταθµοί φωνής) ή πακέτα 

δεδοµένων (σταθµοί δεδοµένων). 

• Οι σταθµοί φωνής µπορούν να εκπέµπουν πακέτα µήκους lv σύµφωνα µε τους 

codec του Πίνακα 5.1. 

• Οι σταθµοί δεδοµένων πάντα έχουν έτοιµα πακέτα να τα εκπέµψουν (συνθήκη 

κορεσµού). Το µέγιστο µήκος πακέτων είναι 1500 bytes. 

• Η Βασική  πρόσβαση χρησιµοποιείται και για τους δυο τύπους πακέτων. 

• Η κεφαλίδα του φυσικού υποστρώµατος εκπέµπεται στην ταχύτητα του 

1Mbit/s. Οι κεφαλίδες και τα πλαίσια ελέγχου ACK, MAC και RTP/UDP/IP 

εκπέµπονται στην ταχύτητα των 11Mbit/s. 

• Τα πακέτα φωνής και δεδοµένων  εκπέµπονται στην ταχύτητα των 11Mbit/s. 

Χάριν απλότητας θεωρείται ότι όλοι οι σταθµοί χρησιµοποιούν τον ίδιο codec, τον 

ίδιο ρυθµό λειτουργίας και τον ίδιο χρόνο δηµιουργίας πακέτων. 

 

5.4.3 Αλγόριθµος Ελέγχου Εισόδου 

Εφαρµογές που πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγµατικό χρόνο όπως είναι οι 

εφαρµογές µετάδοσης φωνής προϋποθέτουν (σύµφωνα µε τον προτεινόµενο 

αλγόριθµο) ότι η ρυθµοαπόδοση σε όλους τους σταθµούς µετάδοσης φωνής είναι 

µεγαλύτερη ή ίση µιας τιµής-όριο (threshold). Στoν προτεινόµενο αλγόριθµο ο 

ρυθµός λειτουργίας του codec θεωρείται ως τιµή-όριο, εάν η ρυθµοαπόδοση ενός 

σταθµού φωνής είναι ίση ή µεγαλύτερη από αυτήν την τιµή-ορίου τότε η ποιότητα 

της εκπεµπόµενης φωνής θεωρείται αποδεκτή. Εάν ο ρυθµός λειτουργίας ενός codec 
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είναι στα 64Kbit/s µε διάστηµα δηµιουργίας πακέτων είναι 20ms και µήκος πακέτου 

160 bytes τότε σε αυτή την περίπτωση η ριθµοαπόδοση του σταθµού φωνής θα 

πρέπει να είναι 64Kbit/s ή και µεγαλύτερη. 

     Το ασύρµατο δίκτυο το οποίο εξετάζεται λειτουργεί µε n σταθµούς εκ των οποίων 

οι Nv είναι σταθµοί φωνής και οι Nd είναι σταθµοί δεδοµένων (n= Nv + Nd). Στην 

περίπτωση που ένας νέος σταθµός ζητά να του επιτραπεί η είσοδος στο δίκτυο τότε 

υπολογίζονται τα παρακάτω για n +1 σταθµούς:  

• oι χρόνοι Ts (5.5), Tc (5.6)  

• η ρυθµοαπόδοση για n+1 σταθµούς (5.11) 

• η µερική ρυθµοαπόδοση των σταθµών φωνής (5.12) 

• η ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής (5.13) 

• εάν η ρυθµοαπόδοση ενός µόνο σταθµού φωνής είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 

τον ρυθµό λειτουργίας του codec τότε στον νέο σταθµό θα επιτραπεί η 

είσοδος στο δίκτυο διαφορετικά όχι.  

 

5.4.4 Εκτίµηση Απόδοσης 

Σε αυτήν την υποενότητα εκτιµάται ο προτεινόµενος αλγόριθµος ελέγχου εισόδου. 

Οι τιµές παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν ορίζονται στο DSSS του πρωτοκόλλου  

IEEE 802.11b και βρίσκονται στον Πίνακα 3.2.  

 

Α. Μόνο σταθµοί φωνής   

Σε αυτό το σενάριο όλοι οι σταθµοί στο δίκτυο είναι σταθµοί φωνής και 

εκπέµπουν πακέτα µε µήκους  lv δηλ. τα σύνολα L και PL έχουν τις ακόλουθες τιµές 

 και , αντιστοίχως.  ][ vlL = ]0.1[=LP
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Σχήµα 5.14. Ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής για τον codec G.711 µε διαστήµατα 
δηµιουργίας πακέτων από 10-60 ms όταν ο αριθµός συνδιαλέξεων αυξάνεται. 

 

     Το Σχήµα 5.14 απεικονίζει την ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής για τον codec 

G.711 µε χρόνους δηµιουργίας πακέτων 10, 20, 30, 40, 50, 60 ms όταν ο αριθµός των 

ζευγών φωνητικών συνδιαλέξεων αυξάνεται. Η ευθεία γραµµή αντιπροσωπεύει την 

τιµή-ορίου των 64Kbit/s. Όταν η ριθµοαπόδοση κάθε ενός σταθµού φωνής είναι 

µικρότερη των 64 Kbit/s τότε η ποιότητα της παρεχοµένης φωνητικής συνδιάλεξης 

θεωρείται µη αποδεκτή. Τα σηµεία που δείχνουν την χωρητικότητα των δικτύων σε 

πλήθος φωνητικών συνδιαλέξεων είναι τα σηµεία που οι καµπύλες ρυθµοαπόδοσης 

τέµνονται µε την γραµµή των 64 Kbit/s. Για περίοδο δηµιουργίας πακέτων 10 ms η 

χωρητικότητα του δικτύου είναι 6 ζεύγη φωνητικών συνδιαλέξεων (12 σταθµοί) δηλ. 

ο µέγιστος αριθµός φωνητικών συνδιαλέξεων που µπορούν να εξυπηρετηθούν µε 

αποδεκτή ποιότητα φωνής είναι 6 ζεύγη. Οι τιµες ρυθµοαπόδοσης που βρίσκονται 

πάνω από την γραµµή των 64 Kbit/s αντιπροσωπεύουν τις µέγιστες ρυθµοαπόδοσεις 

που παρέχει το δίκτυο στους σταθµούς χωρίς οι σταθµοί να χρησιµοποιούν όλη την 

παρεχόµενη ρυθµοαποδοση. Για µεγαλύτερες περιόδους δηµιουργίας πακέτων η 

χωρητικότητα σε ζεύγη φωνητικών συνδιαλέξεων αυξάνεται.  

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και τον προτεινόµενο αλγόριθµο 

ελέγχου εισόδου υπολογίζεται η χωρητικότητα του δικτύου σε ζεύγη φωνητικών 

συνδιαλέξεων για τους πιο γνωστούς codec. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5.2 στις στήλες ΠΑ. Στον πίνακα επίσης παρουσιάζονται αποτελέσµατα 
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υπολογισµού χωρητικότητας του δικτύου σε ζεύγη φωνητικών συνδιαλέξεων από δύο 

ερευνητικές εργασίες της Cai (Cai, L.X et. al. 2006) και του Garg (Garg, S., και 

Kappes, M. 2003). Ο πίνακας δείχνει ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος παρέχει ίδιες ή 

παραπλήσιες τιµές σε σύγκριση µε τους άλλους δυο αλγόριθµους για χρόνους 

δηµιουργίας πακέτων από 10-40ms. Για διαστήµατα δηµιουργίας πακέτων 50 και 

60ms τα µοντέλα της Cai και του Garg δίνουν µεγαλύτερες τιµές από τον 

προτεινόµενο αλγόριθµο. Παρόλο που η Cai χρησιµοποιεί διαφορετικό µοντέλο 

δικτύου τα αποτελέσµατα είναι παραπλήσια µε τα αποτελέσµατα του παρόντος 

µοντέλου όσο ο AP στο µοντέλο της Cai µπορεί να εξυπηρετεί φωνητικές 

συνδιαλέξεις χωρίς την χρήση ουρών.       

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2  

Σύγκριση της µέγιστης χωρητικότητας του 801.11b σε ζεύγη φωνητικών 
συνδιαλέξεων   

 

G.711 G.729 G.723.1 Περίοδος 
∆ειγµ/ψίας 

(ms) ΠΑ [*] [**] ΠΑ [*] [**] ΠΑ [*] [**] 

10 6 6 6 7 6 7    

20 11 11 12 13 13 14    

30 15 15 17 19 19 21 19 19 21 

40 18 19 21 23 25 28    

50 20 22 25 28 31 34    

60 22 25 28 32 37 41 33 37 42 
 

ΠΑ=Προτεινόµενος Αλγόριθµος,  [*]=Cai, L.X et. al. 2006, [**] Garg, S, & Kappes, M. 2003 

 

Β. Ένας Σταθµός Φωνής 

Σε αυτό το σενάριο στην αρχή υπάρχει ένας σταθµός φωνής και ένας σταθµός 

δεδοµένων. Στην συνεχεία αυξάνονται σταδιακά οι σταθµοί δεδοµένων για να 

υπολογισθεί πόσοι σταθµοί δεδοµένων µπορούν να χωρέσουν (εισαχθούν) στο δίκτυο 
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χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα στην µετάδοση φωνής. Το µήκος των πακέτων 

φωνής είναι lv = 80 bytes (codec G.711, ρυθµός λειτουργίας (bit rate) 64Kbit/s, 

περίοδος δηµιουργίας πακέτων 10ms), και το µήκος των πακέτων δεδοµένων είναι ld 

=1470 bytes. Τα σύνολα L και PL περιέχουν τις ακόλουθες τιµές ]1470 ,80[],[ == dv llL  

και  (N]/ ,/[ nNnNP dvL = v = 1, Nd=n-1). 
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Σχήµα 5.15. Ρυθµοαπόδοση του σταθµού φωνής όταν το δίκτυο εχει µόνο έναν 
σταθµό φωνής και οι σταθµοί δεδοµένων αυξάνονται. 

  

Το Σχήµα 5.15 απεικονίζει την ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής σε δίκτυο µε 

έναν σταθµό φωνής και οι σταθµοί δεδοµένων που ανταγωνίζονται στο δίκτυο 

αυξάνονται από 1 έως 9. Η ευθεία γραµµή αντιπροσωπεύει την τιµή-ορίου των 

64Kbit/s. Στο σχήµα φαίνεται ότι η ρυθµοαπόδοση του σταθµού φωνής ελαττώνεται 

µε γρήγορο ρυθµό όταν ο αριθµός των σταθµών δεδοµένων αυξάνεται. Για να έχει 

όµως ο σταθµός φωνής αποδεκτή ποιότητα δηλ. ελάχιστη ρυθµοαπόδοση 64Kbit/s 

(σύµφωνα µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο και σύµφωνα µε τον codec που 

χρησιµοποιείται) τότε µπορούν να εισαχθούν το µέγιστο τέσσερις σταθµοί δεδοµένων 

στο δίκτυο δηλ. η χωρητικότητα του δικτύου είναι 1 σταθµός φωνής και 4 σταθµοί 

δεδοµένων. Εάν εισαχθούν περισσότεροι από τέσσερις σταθµοί δεδοµένων τότε η 

ρυθµοαπόδοση του σταθµού φωνής πέφτει κάτω από τα 64Kbit/s µε άµεση επίδραση 

στην ποιότητα της φωνής. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι ερευνητές 

(Dangerfield, I et.al. 2006) µετά από πραγµατοποίηση εργαστηριακού πειράµατος.    
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Γ. Σταθµοί Φωνής και ∆εδοµένων 

Σε αυτό το σενάριο εξετάζεται ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο όπου το 75% των 

σταθµών είναι σταθµοί φωνής και το υπόλοιπο 25% είναι σταθµοί δεδοµένων. Τα 

πακέτα φωνής έχουν µήκος lv = 240 bytes (codec G.711, ρυθµό λειτουργίας  64Kbit/s, 

περίοδος δηµιουργίας πακέτων 30ms), τα πακέτα δεδοµένων έχουν µήκος ld = 1500 

bytes, οι τιµές των συνόλων L και PL έχουν τις ακόλουθες τιµές , 

. 

],[ dv llL =

]25.0 ,75.0[=LP

Το Σχήµα 5.16 απεικονίζει την ρυθµοαπόδοση ανά σταθµό-φωνής όταν οι 

σταθµοί φωνής και δεδοµένων αυξάνουν σύµφωνα µε το σενάριο  75%-25%. Το 

σχήµα δείχνει ότι µόνο 20 σταθµοί (15 φωνής και 5 δεδοµένων) µπορούν να 

εισαχθούν για να διατηρηθεί η ποιότητα στην µετάδοση της φωνής δηλ. η 

χωρητικότητα του δικτύου είναι 7 ζεύγη φωνητικής συνδιάλεξης και 5 σταθµοί 

δεδοµένων.   
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Σχήµα 5.16. Ρυθµοαπόδοση ανά σταθµό φωνής (σενάριο φωνής). 

 

Στην συνέχεια ο προτεινόµενος αλγόριθµος εξετάζεται σε τρία σενάρια: α) 

σενάριο φωνής -  το 75% των σταθµών είναι σταθµοί φωνής και το υπόλοιπο 25% 

είναι σταθµοί δεδοµένων, β) σενάριο φωνής-δεδοµένων - το 50% των σταθµών είναι 

σταθµοί φωνής και το υπόλοιπο 50% είναι σταθµοί δεδοµένων, γ) σενάριο δεδοµένων 

- το 25% των σταθµών είναι σταθµοί φωνής και το υπόλοιπο 75% είναι σταθµοί 

δεδοµένων. Και στα τρία σενάρια χρησιµοποιείται ο codec GSM 06.10 µε ρυθµό 
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λειτουργίας στα 13 Kbit/s και περίοδο δηµιουργίας πακέτων στα 20 ms. Επίσης 

χρησιµοποιούνται πακέτα φωνής µε µήκος lv = 35.5 bytes, πακέτα δεδοµένων µε 

µήκος ld=1500bytes, το σύνολο τιµών ],[ dv llL =  µε αντίστοιχες πιθανότητες 

 σενάριο φωνής,]25.0,75.0[=LP ]5.0,5.0[=LP  σενάριο φωνής-δεδοµένων και 

σενάριο δεδοµένων. ]75.0,25.0[=LP
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 g  Σενάριο φωνής           

Σχήµα 5.17. Ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής όταν ο αριθµός των σταθµών 
αυξάνεται. 

 

     Το Σχήµα 5.17 απεικονίζει την ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής όταν ο 

αριθµός των σταθµών αυξάνεται σύµφωνα µε τα τρία σενάρια όπως περιγράφονται 

στην προηγούµενη παράγραφο. Η ευθεία γραµµή αντιπροσωπεύει την τιµή-ορίου των 

13 Kbit/s. Όταν η ριθµοαπόδοση κάθε ενός σταθµού φωνής είναι µικρότερη των 13 

Kbit/s τότε η ποιότητα της παρεχοµένης φωνητικής συνδιάλεξης θεωρείται µη 

αποδεκτή. Στο σενάριο δεδοµένων µόνο 8 σταθµοί (1 ζευγάρι φωνητικής 

συνδιάλεξης και 6 σταθµοί δεδοµένων) µπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να 

διαταραχθεί η ποιότητα της φωνητικής συνδιάλεξης.  

Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα του προτεινόµενου 

αλγόριθµου σε σύγκριση µε αποτελέσµατα του αλγόριθµου που προτείνει ο Banchs 

(Banchs, A. et.al. 2006) και για τα τρία σενάρια. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος 
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παρόλο που είναι απλός δίνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα όπως αυτά φαίνονται 

στο Πίνακα 5.3.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3  

Μέγιστος αριθµός σταθµών φωνής και δεδοµένων σε διαφορετικά σενάρια 

 

GSM 6.10 

Σενάριο ΠΑ [*] 

Φωνής 16 16 

∆εδοµένων 8 8 

Φωνής-∆εδοµένων 12 12 
 

ΠA=Προτεινόµενος αλγόριθµος, [*] Banchs, A. et.al. 2006 

 

Ένας τρόπος για να διατηρηθεί η ποιότητα των σταθµών φωνής όταν οι σταθµοί 

δεδοµένων αυξάνονται είναι να ελαττωθεί το µήκος των πακέτων των δεδοµένων 

δηλ. η ρυθµοαπόδοση στους σταθµούς δεδοµένων ανακατανέµεται ισοµερώς, οι ήδη 

υπάρχοντες σταθµοί δεδοµένων παρέχουν µέρος της ρυθµοαπόδοσής τους στους 

νεοεισερχόµενους σταθµούς δεδοµένων.  Με αυτόν τον τρόπο οι σταθµοί φωνής 

διατηρούν σταθερή την ρυθµοαπόδοσή τους. 

Καθώς η απαίτηση σε ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής είναι γνωστή σύµφωνα 

µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο ελέγχου εισόδου ακολουθούνται τα επόµενα βήµατα:  

1) υπολόγισε την ρυθµοαπόδοση για κάθε σταθµό φωνής όταν ένας επιπλέον 

σταθµός δεδοµένων εισέρχεται στο δίκτυο.  

2) εάν η ρυθµοαπόδοση ενός σταθµού φωνής είναι µεγαλύτερη ή ίση από την 

ταχύτητα δειγµατοληψίας του codec τότε πήγαινε στο βήµα 1, διαφορετικά ελάττωσε 

το µήκος των πακέτων δεδοµένων και πήγαινε στο βήµα 2. 
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Ρυθµοαπόδοση:  σε κάθε σταθµό δεδοµένων   

 g σε κάθε σταθµό φωνής  
♦ Μήκος πακέτων στους σταθµούς δεδοµένων 

Σχήµα 5.18. Η ρυθµοαπόδοση ανά σταθµό και το µήκος πακέτων δεδοµένων όταν ο 
αριθµός των σταθµών δεδοµένων αυξάνεται.  

 

Στο Σχήµα 5.18 απεικονίζεται η ρυθµοαποδοση σε κάθε σταθµό φωνής και σε 

κάθε σταθµό δεδοµένων όταν ο αριθµός των σταθµών φωνής είναι σταθερός Nv=5 και 

ο αριθµός των σταθµών δεδοµένων αυξάνεται από 0 εως 30. Το σχήµα επίσης δείχνει 

πως ελαττώνεται το µήκος πακέτων των σταθµών δεδοµένων για να διατηρηθεί η 

ποιότητα στους 5 σταθµούς φωνής. Χρησιµοποιήθηκε ο codec G.711 στα 30ms (lv 

=240 bytes) και µε αρχικό µήκος πακέτων των σταθµών δεδοµένων ld =1500 bytes. 

Για n=5 υπάρχουν µόνο 5 σταθµοί φωνής και κανένας σταθµός δεδοµένων. Για 

σταθµούς δεδοµένων από 1 έως 11 η ρυθµοαπόδοση σε κάθε σταθµό φωνής είναι 

µεγαλύτερη από 64 Kbit/s το οποίο σηµαίνει ότι η ποιότητα φωνής είναι αποδεκτή. 

Για να αυξηθεί ο αριθµός των σταθµών δεδοµένων που εισάγονται (admitted) από 12 

και πάνω και συγχρόνως να διατηρηθεί η καλή ποιότητα στην φωνή, ελαττώνεται το 

µήκος πακέτων των σταθµών δεδοµένων.  Για περισσότερους σταθµούς δεδοµένων 

από 12 η ρυθµοαπόδοση στους σταθµούς δεδοµένων ελαττώνεται διότι ελαττώνεται 

το µήκος των πακέτων τους η δε ρυθµοαπόδοση  σε κάθε σταθµό φωνής διατηρείται 

σταθερή στα 64 Kbit/s. Για n=30 το µήκος των πακέτων στους σταθµούς δεδοµένων 

έχει ελαττωθεί τόσο που είναι περίπου ίσo µε το µήκος των πακέτων φωνής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 

∆ιακύµανση και Αθροιστική Κατανοµή των 
Καθυστερήσεων  
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα µοντέλο για τον υπολογισµό του µέτρου 

της διακύµανσης καθυστερήσεων (delay jitter) των πακέτων που ορίζεται ως η 

απόκλιση των τιµών καθυστέρησης από την µέση τιµή. Η διακύµανση (όπως και η 

κανονική απόκλιση) είναι µια µέθοδος µέτρησης στατιστικής διασποράς ή 

µεταβλητότητας των τιµών από την µέση τιµή. Επίσης στο παρών κεφάλαιο 

αναπτύσσεται ένα νέο µοντέλο υπολογισµού της αθροιστικής κατανοµής των 

καθυστερήσεων. Και τα δύο µοντέλα βασίζονται στα µοντέλα της µέσης 

καθυστέρησης των πακέτων και της µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα που 

παρουσιάζονται στο Κεφαλαίο 3. 

Όπως έχει προαναφερθεί η καθυστέρηση των πακέτων είναι ένας καθοριστικός 

δείκτης απόδοσης των ασυρµάτων δικτύων για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (real 

time). Εφαρµογές πραγµατικού χρόνου που χρησιµοποιούν ασύρµατα δίκτυα 

προϋποθέτουν ότι διαδοχικά πακέτα λαµβάνονται στον παραλήπτη-σταθµό µε την 

ίδια καθυστέρηση. Εάν τα πακέτα δεν λαµβάνονται εγκαίρως ή κάποια πακέτα έχουν 

σηµαντικά µεγαλύτερη καθυστέρηση τότε η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών 

υποβαθµίζεται.  

Τα δυο µοντέλα που αναπτύσσονται είναι απλά και βασίζονται στην καθυστέρηση 

που υφίσταται ένα πακέτο ενός σταθµού στις χρονοθυρίδες οπισθοχώρησης πριν την 

επιτυχηµένη του εκποµπή. 

Τα µέτρα της διακύµανσης και της αθροιστικής κατανοµής των καθυστερήσεων 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση των πηγών (resources) και για την 

εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ένα ασύρµατο δίκτυο.   
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6.1 ∆ιακύµανση Καθυστερήσεων  

Στο παρόν υποκεφάλαιο ενότητα παρουσιάζεται ένα απλό µαθηµατικό µοντέλο µε 

το οποίο υπολογίζεται η διακύµανση των καθυστερήσεων των πακέτων (η 

µεταβλητότητα στις τιµές καθυστέρησης των πακέτων που εκπέµφθηκαν µε 

επιτυχία).  

 

6.1.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα ανάλυση βασίζεται στα µοντέλα του Wu (Wu et.al. 2002a), του Li (Li 

et.al. 2006) και το µοντέλο της ενότητας 3.2 και παρουσιάζει ένα νέο µοντέλο 

υπολογισµού της διακύµανσης των καθυστερήσεων των πακέτων. Το παρόν µοντέλο 

οµαδοποιεί τα επιτυχηµένα πακέτα σε µικρότερες οµάδες (απo τις οµάδες του Li) 

σύµφωνα µε την τιµή οπισθοχώρησης την οποία οι σταθµοί επιλέγουν (τυχαία) στην 

βαθµίδα που πραγµατοποιείται η επιτυχηµένη εκποµπή. Έτσι πρώτα υπολογίζεται η 

µέση καθυστέρηση της κάθε οµάδας και στην συνέχεια οι Wj τιµές για κάθε µια από 

τις R βαθµίδες συνδυαζόµενες µε την αντίστοιχη πιθανότητα χρησιµοποιούνται για να 

υπολογιστεί η διακύµανση. Κατά αυτόν τον τρόπο το παρών µοντέλο υπολογίζει και 

την µεταβλητότητα των καθυστερήσεων στην βαθµίδα που πραγµατοποιείται η 

επιτυχηµένη εκποµπή και είναι περισσότερο ακριβές από το µοντέλο του Li.     

Επίσης το παρών µοντέλο είναι πιο ακριβές από το µοντέλο του Carvalho 

(Carvalho et.al 2003) καθώς α) λαµβάνει υπ’ όψιν το όριο επαναληπτικών εκποµπών 

και β) δεν υπολογίζει κατά προσέγγιση τις µη-γραµµικές εξισώσεις του Bianchi που 

συσχετίζουν την πιθανότητα σύγκρουσης µε την πιθανότητα εκποµπής.   

Το προτεινόµενο µοντέλο εφαρµόζεται και για τις δυο µεθόδους πρόσβασης την 

Βασική και την RTS/CTS, είναι ακριβές, απλό καθώς αποτελείται από απλές 

µαθηµατικές παραστάσεις και αποτελεσµατικό καθώς παρέχει τιµές διακύµανσης σε 

λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου. Η ανάλυση προϋποθέτει ιδανικές συνθήκες στο 

µέσον, σταθερό αριθµό σταθµών n που ανταγωνίζονται για το µέσον και λειτουργία 

σταθµών σε συνθήκες κορεσµού. 
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6.1.2 Αναλυτικό Μοντέλο 

Η καθυστέρηση D0,i ενός πακέτου που έχει επιλέξει την τιµή οπισθοχώρησης i 

στην βαθµίδα 0 και έχει αποσταλεί µε επιτυχία από την βαθµίδα 0 είναι  

                      σ)(,0 csccsssi kkiTkTkTD −−+++=   (6.1) 

όπου ks (kc) είναι το πλήθος των επιτυχηµένων (αποτυχηµένων) εκποµπών που ένας 

σταθµός συναντά από τους υπόλοιπους σταθµούς µέχρι να εκπέµψει.   

Εξ’ αιτίας την τυχαίας επιλογής της τιµής οπισθοχώρησης σε όλους τους 

σταθµούς, ο υπολογισµός του ks και του kc για κάθε επιτυχηµένη αποστολή (πακέτου) 

είναι περίπλοκος και χρονοβόρος ειδικά στις υψηλότερες βαθµίδες. Για αυτόν τον 

λόγο, αντί να υπολογιστεί η καθυστέρηση D0,i, υπολογίζεται η µέση τιµή της 

καθυστέρησης E[D0,i] των πακέτων που έχουν επιλέξει την τιµή οπισθοχώρησης i 

στην βαθµίδα  0 και έχουν αποσταλεί µε επιτυχία από την βαθµίδα 0, θεωρώντας ότι 

οι σταθµοί αναστέλλουν την ελάττωση του µετρητή οπισθοχώρησης σε κάθε 

χρονοθυρίδα οπισθοχώρησης κατά µέσο χρόνο ίσον µε το E΄[slot]   

                                               ][][ '
,0 slotEiTDE si ⋅+=      10 0 −≤≤ Wi  (6.2) 

 ][][ '
,0 slotEiTUE ci ⋅+=          (6.3) 

όπου E[U0,i] είναι η µέση καθυστέρηση των πακέτων που σταλθήκαν ανεπιτυχώς από 

την βαθµίδα 0 και επέλεξαν την τιµή οπισθοχώρησης i στην βαθµίδα 0. 

Η µέση καθυστέρηση  των πακέτων που σταλθήκαν ανεπιτυχώς από την 

βαθµίδα 0 υπολογίζεται µε την βοήθεια της εξίσωσης (6.3)   

][ 0UE

 
2

1][][1][ '
1

0
,00

−
⋅+=∑⋅=

−

=

WslotETUE
W

UE c

W

i
i       (6.4) 

Ως εκ τούτου, η µέση καθυστέρηση ]  των πακέτων που σταλθήκαν 

ανεπιτυχώς από την βαθµίδα j δίνεται από  

[ jUE

 ∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅+⋅+=
=

j

i

i
cj

WslotETjUE
0

'

2
1][)1(][          Rj ≤≤0    (6.5) 

Η µέση καθυστέρηση   των πακέτων που σταλθήκαν µε επιτυχία από την 

βαθµίδα 1 (µετά από µια αποτυχηµένη προσπάθεια στην βαθµίδα 0) 

][ ,1 iDE

 ][][][ 0
'

,1 UEslotEiTDE si +⋅+=            10 1 −≤≤ Wi  (6.6) 
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Τέλος, η µέση καθυστέρηση  των πακέτων που σταλθήκαν µε επιτυχία από 

την βαθµίδα j και επέλεξαν την τιµή οπισθοχώρησης i στην βαθµίδα j δίνεται από 

][ ,ijDE

 ][][][ 1
'

, −+⋅+= jsij UEslotEiTDE          1-0  ,  0 jWiRj ≤≤≤≤ (6.7) 

όπου . 0][ 1 =-UE

Η πιθανότητα για έναν σταθµό να επιλέξει την τιµή οπισθοχώρησης i στην 

βαθµίδα j είναι 1/Wj (ανεξάρτητη από την τιµή του i). Αυτό συµβαίνει επειδή οι 

σταθµοί κάνουν χρήση της τυχαίας επιλογής του i από µια οµοιόµορφη κατανοµή στο 

διάστηµα [0,Wj-1]. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα Pj µε τη οποία ένα πακέτο εκπέµπεται 

µε επιτυχία (µε την προϋπόθεση ότι το πακέτο δεν απορρίπτεται) από την βαθµίδα j 

έχοντας επιλέξει την τιµή οπισθοχώρησης i στην βαθµίδα j είναι  

 
j

R

j

j Wp
ppP 1

1
)1(

1+−
−

=             Rj ≤≤0   (6.8) 

Σε αυτό το σηµείο υπολογίζεται το  το οποίο είναι η µέση τιµή των 

τετραγώνων των καθυστερήσεων 
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Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (6.7) και (6.8) στην (6.9) λαµβάνεται 
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όπου . 0][ 1 =−UE

Χρησιµοποιώντας τον τύπο υπολογισµού της µέσης καθυστέρησης των πακέτων 

(3.13) της ενότητας 3.2 
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και την (6.10) η διακύµανση J των καθυστερήσεων των πακέτων υπολογίζεται ως 

 22 ])[(][ DEDEJ −=    (6.12) 
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6.1.3 Πιστοποίηση 

Το προτεινόµενο µοντέλο πιστοποιείται µε την σύγκριση των αναλυτικών 

αποτελεσµάτων µε αποτελέσµατα προσοµοίωσης. Ο Πινάκας 3.2 παρουσιάζει τις 

τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν για την προσοµοίωση και για λήψη 

των αναλυτικών αποτελεσµάτων και ακολουθούνε τις προδιαγραφές του IEEE 

802.11b DSSS. Η κεφαλίδα PHY του φυσικού στρώµατος, τα πλαίσια RTS και CTS 

εκπέµπονται µε ταχύτητα 1Mbit/s, ενώ τα πακέτα δεδοµένων, η κεφαλίδα MAC, και 

το ACK εκπέµπονται µε ταχύτητα 11Mbit/s. Όλοι οι σταθµοί εκπέµπουν πακέτα 

σταθερού µήκους 8184 bits.  
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Σχήµα 6.1 Μέση καθυστέρηση πακέτων και διακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως 
συνάρτηση του αριθµού των σταθµών n 

 

Το Σχήµα 6.1 απεικονίζει την µέση καθυστέρηση και την διακύµανση 

καθυστέρησης των πακέτων ως συνάρτηση του πλήθους των σταθµών για την 

Βασική και την RTS/CTS µέθοδο. Το σχήµα καταδεικνύει ότι τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα (γραµµές) σχεδόν εφάπτονται µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης 

(σύµβολα) και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Όλα τα αποτελέσµατα της 

προσοµοίωσης ελήφθησαν µε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης µικρότερο του 0.003. Το 

σχήµα δείχνει ότι η αύξηση του πλήθους των σταθµών έχει ως αποτέλεσµα την 
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αύξηση της διακύµανσης και την αύξηση της µέσης καθυστέρησης. Αυτό µπορεί να 

εξηγηθεί παρατηρώντας ότι καθώς ο αριθµός των σταθµών αυξάνεται η πιθανότητα 

σύγκρουσης αυξάνεται και οι σταθµοί χρησιµοποιούν υψηλότερες βαθµίδες για να 

εκπέµψουν τα πακέτα τους. Τα πακέτα που αποστέλλονται µε επιτυχία από 

υψηλότερες βαθµίδες αναµένεται να έχουν µεγαλύτερους χρόνους καθυστέρησης και 

συνεπώς η µέση καθυστέρηση και η µεταβλητότητα των χρονών καθυστέρησης 

αυξάνεται. 

Το Σχήµα 6.2 επίσης πιστοποιεί την ακρίβεια του µοντέλου διακύµανσης των 

τιµών  καθυστέρησης των πακέτων µε την απεικόνιση των αναλυτικών 

αποτελεσµάτων του προτεινόµενου µοντέλου και των αποτελεσµάτων του µοντέλου 

που αναπτύχτηκε στο δηµοσιευµένο άρθρο (Li et.al 2006). Το σχήµα δείχνει ότι τα 

αποτελέσµατα του µοντέλου του Li αποκλίνουν σηµαντικά από τα αποτελέσµατα της 

προσοµοίωσης ενώ τα αποτελέσµατα του προτεινόµενου µοντέλου ταυτίζονται 

σχεδόν πλήρως µε τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης και για τις δυο µεθόδους 

πρόσβασης την Βασική και την RTS/CTS.   
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Σχήµα 6.2 ∆ιακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως συνάρτηση του αριθµού των 
σταθµών n  

 

 

 140



Κεφάλαιο 6. ∆ιακύµανση και Αθροιστική Κατανοµή Καθυστερήσεων 
 

6.1.4 Αναλυτικά Αποτελέσµατα 

Το Σχήµα 6.3 απεικονίζει αναλυτικά αποτελέσµατα διακύµανσης καθυστερήσεων 

ως συνάρτηση του µήκους των πακέτων δεδοµένων για δίκτυα µε διαφορετικό 

πλήθος σταθµών. Το σχήµα δείχνει ότι σε δίκτυα µε µικρό πλήθος σταθµών, η 

διακύµανση για την Βασική µέθοδο είναι πολύ µικρή και η διακύµανση για την 

RTS/CTS µέθοδο είναι σηµαντικά υψηλότερη καθώς τα επιπρόσθετα RTS και CTS 

πλαίσια ελέγχου αυξάνουν την µεταβλητότητα και την διακύµανση των 

καθυστερήσεων. Καθώς το µήκος των πακέτων αυξάνεται η διακύµανση επίσης 

αυξάνεται αλλά αυξάνεται µε πιο γρήγορο ρυθµό στην Βασική µέθοδο απ’ ότι στην 

RTS/CTS µέθοδο, µε αποτέλεσµα µετά από µια τιµή ορίου (µήκους πακέτων) η 

διακύµανση για την Βασική µέθοδο είναι υψηλότερη από την διακύµανση της 

RTS/CTS µεθόδου. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µελετώντας τις εξισώσεις (3.5), (3.6) 

and (6.8), όπου οι πιθανότητες (Ptr, Ps, Pj) µένουν ανεπηρέαστες από την αύξηση του 

µήκους των πακέτων και για τις δυο µεθόδους πρόσβασης. Στην Βασική µέθοδο, η 

διακύµανση αυξάνεται σηµαντικά καθώς η αύξηση του µήκους των πακέτων 

συνεπάγεται µεγαλύτερους Ts (επιτύχεις) και Tc (ανεπιτυχείς) χρόνους εκποµπής. Σε 

αντίθεση, στην RTS/CTS µέθοδο, η αύξηση του µήκους των πακέτων συνεπάγεται 

µεγαλύτερους Ts χρόνους αλλά σταθερούς Tc χρόνους ως εκ τούτου η διακύµανση 

πακέτων αυξάνεται σταδιακά.   
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n=80:  Βασική,      g RTS/CTS 

n=50:  Βασική,       RTS/CTS 

n=20:  Βασική,       RTS/CTS 

Σχήµα 6.3. ∆ιακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως συνάρτηση του µεγέθους των 
πακέτων για W=32, R=6, m=5 
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Για να εξαχθούν ολοκληρωµένα συµπεράσµατα συµπεριλαµβάνονται στα 

επόµενα σχήµατα αποτελέσµατα της πιθανότητας σύγκρουσης (ενότητα 2.3), της 

πιθανότητας απόρριψης των πακέτων (ενότητα 3.1) και της µέσης καθυστέρησης των 

πακέτων (ενότητα 3.2), καθώς σχετίζονται άµεσα µε τα αποτελέσµατα της 

διακύµανσης. Το Σχήµα 6.4 µελετά την επίδραση που έχει το πλήθος των σταθµών 

και το αρχικό µήκος του παράθυρου ανταγωνισµού στην πιθανότητα σύγκρουσης και 

της πιθανότητας απόρριψης των πακέτων. Το σχήµα δείχνει ότι και οι δυο 

πιθανότητες (σύγκρουσης και απόρριψης) εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον 

αριθµό των σταθµών καθώς οι πολλοί σταθµοί σε ένα δίκτυο προκαλούν υψηλότερη 

πιθανότητα σύγκρουσης και συνεπώς σηµαντική µείωση απόδοσης. Το σχήµα επίσης 

δείχνει ότι η αύξηση της αρχικής τιµής του παραθύρου ανταγωνισµού συνεπάγεται 

σηµαντική µείωση των πιθανοτήτων σύγκρουσης και απόρριψης ιδιαίτερα σε δίκτυα 

µε πολλούς σταθµούς.  
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Πιθανότητα σύγκρουσης:  W=8     g W=16      W=32     + W=64 

                     Πιθανότητα απόρριψης:  W=8      W=16      W=32     x W=64 

Σχήµα 6.4. Πιθανότητα σύγκρουσης και πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του 
αριθµού των σταθµών n  

 

Το Σχήµα 6.5 απεικονίζει την µέση καθυστέρηση και την διακύµανση των 

καθυστερήσεων των πακέτων ως συνάρτηση του πλήθους των σταθµών n για 

διάφορες αρχικές τιµές του παραθύρου ανταγωνισµού W. Μεγάλες τιµές του W 

προκαλούν ελαφρώς µικρότερες τιµές στην µέση καθυστέρηση και στην διακύµανση 
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καθυστέρησης των πακέτων σε δίκτυα µε λίγους σταθµούς, ενώ µικρές τιµές του W 

προκαλούν σηµαντική ελάττωση και στην µέση καθυστέρηση και στην διακύµανση 

σε δίκτυα µε πολλούς σταθµούς.   

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.4, µικρές τιµές του W επιφέρουν µεγάλες 

τιµές της πιθανότητας απόρριψης πακέτων ιδιαιτέρως για µεγάλες τιµές του n. Από τα 

σχήµατα 6.5 και 6.4 συνάγεται ως τελικό συµπέρασµα ότι η βέλτιστη τιµή του W 

πρέπει να είναι επαρκώς µικρή για να δίνει µικρές καθυστερήσεις και µικρή 

διακύµανση, αλλά συγχρόνως πρέπει η τιµή του W να είναι επαρκώς µεγάλη ώστε να 

δίνει αποδεκτές τιµές πιθανότητας απόρριψης οι οποίες εξαρτώνται από το είδος των 

εφαρµογών. 
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Μέση καθυστέρηση: g W=8       W=16      W=32      x W=64 

            ∆ιακύµανση:  W=8       W=16      W=32      + W=64   

Σχήµα 6.5. Μέση καθυστέρηση και διακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως 
συνάρτηση του αριθµού των σταθµών n  

 

Στο Σχήµα 6.6 απεικονίζεται η µέση καθυστέρηση και η διακύµανση 

καθυστέρησης των πακέτων ως συνάρτηση του µήκους των πακέτων για δίκτυα µε 

n=5, 25 και  αρχικές τιµές παραθύρου ανταγωνισµού W=16, 32. Το σχήµα δείχνει ότι 

η µέση καθυστέρηση και η διακύµανση αυξάνει καθώς το µήκος των πακέτων 

αυξάνει. Η µέση καθυστέρηση είναι πρακτικά ανεξάρτηση του W για µικρά (n=5) και 

µεσαίου (n=25) µεγέθους δίκτυα. Για n=5 η διακύµανση είναι µικρότερη για W=32 

απ’ ότι είναι για  W=16 εξαιτίας του γεγονότος ότι η πιθανότητα σύγκρουσης για 
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W=32 είναι µικρότερη απ’ ότι είναι για W=16. Ως εκ τούτου, σταθµοί µε W=32 

χρησιµοποιούν περισσότερο τις χαµηλές βαθµίδες οπισθοχώρησης για επιτυχηµένες 

εκποµπές µε αποτέλεσµα την ελαττωµένη µεταβλητότητα (διακύµανση) των 

καθυστερήσεων. Για δίκτυα µεσαίου µεγέθους η διακύµανση γίνεται µεγαλύτερη για 

W=32 απ΄ ότι για W=16. Παρ’ όλο που η πιθανότητα σύγκρουσης για W=32 είναι 

µικρότερη απ΄ ότι για W=16, οι σταθµού µε W=16 χρησιµοποιούν πιο οµοιόµορφα τις 

βαθµίδες για επιτυχηµένες εκποµπές ενώ οι σταθµοί µε W=32 χρησιµοποιούν τις 

µικρότερες βαθµίδες µε µεγαλύτερη πιθανότητα, και καθώς η µέση καθυστέρηση 

αυξάνεται, η οµοιόµορφη χρήση των βαθµίδων για W=16 συνεπάγεται µικρότερη 

µεταβλητότητα στις καθυστερήσεις και συνεπώς µικρότερη διακύµανση.   
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   Μέση καθυστέρηση  

+ W=32, n=5      x W=16, n=5       W=32, n=25    ● W=16, n=25 

 ∆ιακύµανση  

 W=32, n=5       W=16, n=5      W=32, n=25    ○ W=16, n=25 

Σχήµα 6.6. Μέση καθυστέρηση και διακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως 
συνάρτηση του µεγέθους των πακέτων  

 

Το Σχήµα 6.7 απεικονίζει την µέση καθυστέρηση και την διακύµανση των 

καθυστερήσεων ως συνάρτηση του m (πλήθος διαφορετικών µεγεθών των 

παραθύρων ανταγωνισµού) για αρχική τιµή παραθύρου ανταγωνισµού W=32, R=6 

και τρία δίκτυα διαφορετικού µεγέθους n=5, n=25 and n=50. Για δίκτυα µικρού 

µεγέθους η µέση καθυστέρηση και η διακύµανση µένουν ανεπηρέαστες από τις 

αλλαγές του m. Για δίκτυα µεσαίου και µεγάλου µεγέθους (n=25 και n=50, 
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αντιστοίχως) η µέση καθυστέρηση ελαττώνεται καθώς το m αυξάνεται, επειδή οι 

τιµές της πιθανότητα σύγκρουσης ελαττώνονται. Για δίκτυα µεσαίου και µεγάλου 

µεγέθους η διακύµανση αυξάνεται για µεγαλύτερες τιµές του m καθώς οι σταθµοί 

επιλέγουν τις τιµές οπισθοχώρησης χρησιµοποιώντας µεγαλύτερα παράθυρα µε 

αποτέλεσµα αυξηµένη µεταβλητότητα καθυστερήσεων και συνεπώς αυξηµένη 

διακύµανση. 
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Μέση καθυστέρηση:  x  n=5      g n=25       n=50     
           ∆ιακύµανση:  +  n=5       n=25       n=50            

Σχήµα 6.7. Μέση καθυστέρηση και διακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως 
συνάρτηση του αριθµού των παραθύρων ανταγωνισµού m 

 

Το Σχήµα 6.8 απεικονίζεται η µέση καθυστέρηση και η διακύµανση ως 

συνάρτηση του αρχικού παραθύρου ανταγωνισµού για δίκτυα διαφορετικού 

µεγέθους. Η µέση καθυστέρηση για δίκτυα µικρού και µεσαίου µεγέθους είναι 

πρακτικά ανεξάρτητη του W (συνεπές µε το Σχήµα 6.5). Για W=4 και n=25, 50 οι 

τιµές καθυστερήσεις είναι χαµηλές παρόλο που ο αριθµός των συγκρούσεων είναι 

µεγάλος και συνεπώς µεγάλος αριθµός των απορριφθέντων πακέτων (Σχήµα 6.4). 

Αυτό συµβαίνει επειδή τα  απορριφθέντα πακέτα δεν συµπεριλαµβάνονται στο 

υπολογισµό της µέσης καθυστέρησης, ως εκ τούτου τα επιτυχηµένα πακέτα 

παρουσιάζουν µικρές καθυστερήσεις.  Για τιµές W=512 και n=25 οι πιθανότητες 

σύγκρουσης και απόρριψης είναι µικρές έτσι αναµένονται πολύ µικρές τιµές 

καθυστερήσεων οι οποίες αντισταθµίζεται από τις καθυστερήσεις στο µεγάλο αριθµό 
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των κενών χρονοθυρίδων µε αποτέλεσµα η µέση τιµή καθυστερήσεων µένει σχεδόν 

αναλλοίωτη. Για τιµές W=32 και n=25 υπάρχει στις καθυστερήσεις µια εξισορρόπηση 

µεταξύ των απορριφθέντων πακέτων και των κενών χρονοθυρίδων έτσι η µέση τιµή 

παραµένει ανεπηρέαστη . 

Αντιθέτως, η διακύµανση για δίκτυα µικρού µεγέθους ελαττώνεται καθώς το W 

αυξάνεται επειδή η πιθανότητα σύγκρουσης είναι µικρή και οι σταθµοί 

χρησιµοποιούν µόνο τις χαµηλές βαθµίδες οπισθοχώρησης. Για δίκτυα µεσαίου και 

µεγάλου µεγέθους η διακύµανση αυξάνεται (µέχρι µια τιµή) καθώς το W αυξάνεται 

επειδή οι σταθµοί χρησιµοποιούν περισσότερο τις χαµηλές βαθµίδες µε αποτέλεσµα 

την αυξηµένη µεταβλητότητα των καθυστερήσεων. Οµοίως, για υψηλές τιµές του W 

η διακύµανση ελαττώνεται καθώς οι σταθµοί χρησιµοποιούν µόνο τις χαµηλές 

βαθµίδες (για W=512 χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά οι βαθµίδες 0, 1, 2) µε 

αποτέλεσµα την µικρή µεταβλητότητα και συνεπώς µικρή διακύµανση. Η τιµή του 

W=32 όπως προτείνεται στο πρωτόκολλο έχει ως αποτέλεσµα τις µεγάλες τιµές 

διακύµανσης για δίκτυα µεσαίου και µεγάλου µεγέθους.  
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Μέση καθυστέρηση:  x  n=5      g n=25       n=50     
            ∆ιακύµανση:  +  n=5       n=25       n=50     

Σχήµα 6.8. Μέση καθυστέρηση και διακύµανση καθυστέρησης πακέτων ως 
συνάρτηση του αρχικού παραθύρου ανταγωνισµού. 
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6.2 Αθροιστική Κατανοµή Καθυστερήσεων 

Το προηγούµενο µοντέλο της ενότητας 6.1. επεκτείνεται και αναπτύσσεται ένα 

µοντέλο το οποίο υπολογίζει τιµές αθροιστικής κατανοµής των καθυστερήσεων των 

πακέτων.  

 

6.2.1 Αναλυτικό Μοντέλο 

Έστω D είναι το σύνολο των τιµών καθυστέρησης των πακέτων που λαµβάνονται 

από την εξίσωση (6.7) και έστω PD είναι το σύνολο των αντίστοιχων τιµών των 

πιθανοτήτων που λαµβάνονται από την εξίσωση (6.8). Η συνάρτηση αθροιστικής 

κατανοµής ή cumulative distribution function (cdf) που υπολογίζει την πιθανότητα 

επιτυχηµένης εκποµπής ενός πακέτου µε χρόνο καθυστέρησης µικρότερο από µια 

δοθείσα τιµή d είναι   

 )()(
 
∑=<
< dd

iD
i

dPdDP    for hi ≤≤1  (6.15) 

όπου di είναι η τιµή καθυστέρησης στην θέση i του συνόλου D και h είναι το πλήθος 

των ζευγών τιµών (di, PD(di)) καθυστέρησης και πιθανότητας. Το h είναι ίσο µε το 

άθροισµα των χρονοθυρίδων οπισθοχώρησης και των θυρίδων εκποµπής και δίδεται 

από την εξίσωση (4.105). 

 

6.2.2 Πιστοποίηση 

Στα Σχήµατα 6.9 και 6.10 απεικονίζονται αναλυτικά και προσοµοιωτικά 

αποτελέσµατα της αθροιστικής κατανοµής καθυστέρησης των πακέτων -δηλ. P(D<d) 

ως συνάρτηση του d (6.15)- για την Βασική και την RTS/CTS µέθοδο, αντιστοίχως. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µοντέλο για την αθροιστική κατανοµή 

καθυστέρησης είναι ακριβές καθώς τα αναλυτικά και τα προσοµοιωτικά 

αποτελέσµατα ταιριάζουν σχεδόν πλήρως και για τις δυο µεθόδους πρόσβασης. Όλα 

τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης ελήφθησαν µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% 

µικρότερο του 0.003. Μια προσεκτική εξέταση των σχηµάτων 6.9 και 6.10 

επιβεβαιώνει ότι η RTS/CTS µέθοδος παρουσιάζει µεγαλύτερες τιµές στις 

καθυστερήσεις των πακέτων σε σύγκριση µε την Βασική µέθοδο. Εντός µιας 

καθορισµένης χρονικής περιόδου περισσότερα πακέτα εκπέµπονται στην Βασική 

µέθοδο απ’ ότι στο RTS/CTS σχήµα καθώς η εκποµπή ενός πακέτου στην RTS/CTS 
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µέθοδο διαρκεί περισσότερο χρόνο απ΄ ότι στην Βασική µέθοδο. Πιστοποιήθηκε ότι 

το µοντέλο υπολογίζει όλες τις τιµές µιας καµπύλης αθροιστικής κατανοµής σε 

λιγότερο από 21ms σε ένα PC Pentium 3GHz µε Matlab7 interpreter.  
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                       Προσοµοίωση:    x  n=5        n=10     g n=25      n=50 
                                Ανάλυση:    +  n=5       n=10       n=25      n=50   

Σχήµα 6.9.  Αθροιστική κατανοµή καθυστέρησης πακέτων για την Βασική µέθοδο 
και δίκτυα διαφορετικού µεγέθους. 
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                       Προσοµοίωση:    x  n=5        n=10     g n=25      n=50 
                                Ανάλυση:    +  n=5       n=10       n=25      n=50   

Σχήµα 6.10. Αθροιστική κατανοµή καθυστέρησης πακέτων για την RTS/CTS 
µέθοδο και δίκτυα διαφορετικού µεγέθους. 

 148



Κεφάλαιο 7. Συµπεράσµατα και µελλοντική έρευνα 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Συµπεράσµατα και Μελλοντική έρευνα 

 

7.1 Συµπεράσµατα 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται αποτελέσµατα έρευνας για την ανάπτυξη 

ενός απλού και αποτελεσµατικού υποεπιπέδου πρόσβασης µέσου MAC στα 

ασύρµατα δίκτυα που βασίζονται στην διαδικασία DCF του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 

802.11. Παρουσιάζεται µια πλήρης ανάλυση που αφορά τις καθυστερήσεις των 

πακέτων και αναπτύσσονται µαθηµατικά µοντέλα που υπολογίζουν τις παρακάτω 

επτά µετρικές για την κατανεµηµένη διαχείριση µέσου DCF του πρωτοκόλλου των 

ασυρµάτων τοπικών δικτύων IEEE 802.11.  

Συγκεκριµένα οι µετρικές που µελετήθηκαν είναι α) η µέση καθυστέρηση των 

πακέτων ανά βαθµίδα οπισθοχώρησης (average packet delay per stage), β) η 

πιθανότητα ανά βαθµίδα οπισθοχώρησης (probability per stage), γ) η µέση 

καθυστέρηση των πακέτων (average packet delay), δ) η κατανοµή των 

καθυστερήσεων (packet delay distribution), ε) η αθροιστική κατανοµή των 

καθυστερήσεων (cumulative delay distribution), στ) η διακύµανση των 

καθυστερήσεων (delay jitter) και ζ) η χωρητικότητα (µέσου) καναλιού σε φωνητικές 

συνοµιλίες (voice capacity).  

Αναπτύχθηκαν µαθηµατικά µοντέλα για µετρικές απόδοσης του πρωτοκόλλου µε 

σκοπό α) την βελτίωση του υποεπιπέδου MAC, β) την κατανόηση της κατανεµηµένης 

διαδικασίας πρόσβασης DCF που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο οπισθοχώρησης ΒΕΒ 

και γ) την επίδραση που έχουν οι διαφορετικές τιµές των παραµέτρων της DCF στα 

προηγούµενα κριτήρια απόδοσης των καθυστερήσεων των πακέτων.  

Τα προτεινόµενα µαθηµατικά µοντέλα α) υπολογίζουν τις παραπάνω µετρικές µε 

σχετικά απλές µαθηµατικές σχέσεις), β) είναι ακριβή (η ακρίβεια προσδιορίσθηκε 

 149



Κεφάλαιο 7. Συµπεράσµατα και µελλοντική έρευνα 
 

µετά από σύγκριση µε αποτελέσµατα προσοµοιώσεων) και γ) παράγουν 

αποτελέσµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

 

 

7.1.1 Καθυστέρηση Πακέτων 

Α. Μέση καθυστέρηση ανά βαθµίδα και πιθανότητα ανά βαθµίδα 

οπισθοχώρησης 

Η κατανοµή των µέσων τιµών των καθυστερήσεων σε κάθε βαθµίδα για την DCF 

µελετήθηκε µε την ανάπτυξη ενός µαθηµατικού µοντέλου που υπολογίζει δυο νέες 

µετρικές απόδοσης, α) την πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο αποστέλλεται 

επιτυχηµένα µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό συγκρούσεων και β) την αντίστοιχη 

µέση τιµή καθυστέρησης που υφίσταται το πακέτο.  

Αναλυτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι σε δίκτυα µε λίγους σταθµούς η 

διαδικασία DCF διαχειρίζεται τα πακέτα µε έναν τρόπο άνισο καθώς τα περισσότερα 

πακέτα αποστέλλονται χωρίς σύγκρουση ή µε µικρό αριθµό συγκρούσεων και έχουν 

πολύ µικρές καθυστερήσεις ενώ λίγα πακέτα αποστέλλονται επιτυχηµένα αφού 

προηγουµένως έχουν υποστεί αρκετές συγκρούσεις και έχουν σηµαντικά µεγάλες 

καθυστερήσεις. 

Η πιθανότητα χρήσης των υψηλότερων βαθµίδων αυξάνεται σε δίκτυα µε 

πολλούς σταθµούς λόγω των υψηλότερων τιµών της πιθανότητας σύγκρουσης. 

Αντίστοιχα παρατηρείται µεγάλη αύξηση της µέσης καθυστέρησης ανά βαθµίδα.  

Όταν η αρχική τιµή του παράθυρου ανταγωνισµού W αυξάνεται, η πιθανότητα να 

αποσταλεί ένα πακέτο µε επιτυχία αυξάνεται µόνο στην βαθµίδα 0 εξ’ αιτίας της 

µειωµένης πιθανότητας σύγκρουσης ενώ η πιθανότητα χρήσης των υπόλοιπων 

βαθµίδων ελαττώνεται. Για µεγάλες τιµές του W ένα µικρό ποσοστό των πακέτων 

χρησιµοποιεί τις υψηλές βαθµίδες για πετυχηµένη εκποµπή αλλά υφίστανται µεγάλες 

καθυστερήσεις  λόγω των συγκρούσεων που υφίστανται. Για πολύ µεγάλες τιµές του 

W  οι βαθµίδες 5 και 6 πρακτικά δεν χρησιµοποιούνται.   
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Β. Μέση Καθυστέρηση 

Αναπτύχθηκε ένα νέο µαθηµατικό µοντέλο που υπολογίζει την µέση 

καθυστέρηση των πακέτων του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 και για τις δυο µεθόδους 

πρόσβασης, την Βασική και την RTS/CTS. Η µέση καθυστέρηση  υπολογίζεται ως το 

άθροισµα α) του χρόνου αναµονής ενός  σταθµού πριν την εκποµπή του πακέτου, β) 

του χρόνου που ένας σταθµός καταναλώνει σε συγκρούσεις του πακέτου, και γ) του 

χρόνου της επιτυχηµένης εκποµπής του πακέτου.  

Αποτελέσµατα του νέου µοντέλου συγκρίθηκαν µε αποτελέσµατα δυο µοντέλων  

(Chatzimisios 2003 και Vukovic 2004b) που έχουν προταθεί στην διεθνή 

βιβλιογραφία και κατέδειξαν ότι το νέο προτεινόµενο µοντέλο είναι περισσότερο 

ακριβές και από τα δυο µοντέλα όσο αφορά τις µαθηµατικές σχέσεις και πιο ακριβές 

από το µοντέλο του Vukovic όσο αφορά τα αναλυτικά αποτελέσµατα.   

Η µελέτη των αποτελεσµάτων του προτεινόµενου µοντέλου για διάφορα σενάρια 

λειτουργίας και χρησιµοποιώντας διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους της 

διαδικασίας DCF οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα.  

Οι πιθανότητες σύγκρουσης και απόρριψης πακέτων αυξάνονται όταν ο αριθµός 

των σταθµών σε ένα δίκτυο αυξάνει µε αποτέλεσµα να υπάρχει αύξηση της µέσης 

καθυστέρησης και σηµαντική µείωση στην απόδοση του δικτύου.  

Όταν το αρχικό παράθυρο ανταγωνισµού W µικραίνει αυξάνεται σηµαντικά η 

πιθανότητα σύγκρουσης και η πιθανότητα απόρριψης ενός πακέτου ειδικά σε δίκτυα 

µε µεγάλο αριθµό σταθµών.  Σε δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών (n<10) η µέση 

καθυστέρηση των πακέτων είναι πρακτικά ανεξάρτητη του W και για τις δύο 

µεθόδους πρόσβασης. Σε δίκτυα µε µεσαίο και µεγάλο αριθµό σταθµών για µεν την 

RTS/CTS πρόσβαση η µέση καθυστέρηση αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι τιµές του 

W και του n, για δε την Βασική πρόσβαση η µέση καθυστέρηση παρουσιάζει µια 

µέγιστη τιµή για µεσαίες τιµές του αρχικού παραθύρου ανταγωνισµού (W=32 ή 64).   

Η µέση καθυστέρηση για σχετικά µικρές τιµές του W όπως 4, 8, 16 είναι 

µικρότερη σε σύγκριση µε την µέση καθυστέρηση για µεγάλες τιµές του W και 

αριθµό σταθµών n>10. Αυτό συµβαίνει διότι η καθυστέρηση των πακέτων που 

απορρίπτονται δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν στους υπολογισµούς της µέσης 

καθυστέρησης και για τις τιµές του W = 4, 8, 16 η πιθανότητα σύγκρουσης και η 
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πιθανότητα απόρριψης παρουσιάζουν υψηλές τιµές (µε αντίστοιχο µεγάλο αριθµό 

των απορριφθέντων πακέτων). Στην RTS/CTS πρόσβαση για τιµές του W=4 και του 

n>=50 η µέση καθυστέρηση ελαττώνεται όταν το πλήθος των σταθµών αυξάνεται 

διότι αυξάνεται ο αριθµός των απορριφθέντων πακέτων µε ταυτόχρονη µείωση των 

πετυχηµένων εκποµπών.  

Η αύξηση του µεγέθους του πακέτου αυξάνει την µέση καθυστέρηση καθώς η 

αύξηση του µεγέθους αυξάνει τον χρόνο εκποµπής των πακέτων. Υπάρχει µια τιµή 

ορίου (threshold) στο µέγεθος του πακέτου όπου για πακέτα µικρότερα από αυτήν την 

τιµή ορίου η µέση καθυστέρηση για την Βασική είναι µικρότερη από ότι για την 

RTS/CTS πρόσβαση.  

Για δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών (n<10) η µέση καθυστέρηση των πακέτων 

είναι πρακτικά ανεξάρτητη από τον αριθµό των διαφορετικών παραθύρων 

ανταγωνισµού m και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Σε δίκτυα µε µεσαίο και 

µεγάλο αριθµό σταθµών και µεγάλο m η µέση καθυστέρηση παρουσιάζει µικρή 

µείωση και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Αυτό συµβαίνει διότι µε τα πολλά 

παράθυρα ανταγωνισµού ελαττώνεται ο αριθµός των συγκρούσεων και ο αριθµός των 

απορριφθέντων πακέτων µε αποτέλεσµα η µέση καθυστέρηση να ελαττώνεται µε την 

αύξηση του m. 

Η µέση καθυστέρηση των πακέτων για δίκτυα µε µικρό αριθµό σταθµών (n=5 και 

n=10) παραµένει περίπου σταθερή και ανεξάρτητη από το όριο επαναληπτικών 

εκποµπών R και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Σε δίκτυα µε µεσαίο και µεγάλο 

αριθµό σταθµών η µέση καθυστέρηση αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι τιµές του R 

και του n, και για τις δύο µεθόδους πρόσβασης.  

Η µέση καθυστέρηση για την RTS/CTS πρόσβαση είναι µικρότερη από την µέση 

καθυστέρηση για την Βασική πρόσβαση, εξ’ αιτίας της µικρότερης χρονικής 

διάρκειας µιας σύγκρουσης πακέτων στην RTS/CTS πρόσβαση από την µεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια σύγκρουσης στην Βασική πρόσβαση για συγκεκριµένες τιµές των 

παραµέτρων του πρωτοκόλλου.   

Για ταχύτητες εκποµπής πακέτων (channel bit rate) 1 και 2 Mbit/s η µέση 

καθυστέρηση για την Βασική πρόσβαση είναι µεγαλύτερη από αυτήν της RTS/CTS. 

Ενώ για ταχύτητα C=11 Mbit/s η Βασική µέθοδος πρόσβασης παρουσιάζει µικρότερη 

µέση καθυστέρηση από την RTS/CTS πρόσβαση. Η ταχύτητα των C=5.5 Mbit/s 
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φαίνεται ότι είναι το όριο στο οποίο η µέση καθυστέρηση είναι περίπου ίδια και για 

τις δύο µεθόδους πρόσβασης. Οι διακυµάνσεις αυτές οφείλονται στις ταχύτητες 

εκποµπής (που ορίζει το πρωτόκολλο) των κεφαλίδων του φυσικού επιπέδου (PHY 

headers) και των πλαισίων ελέγχου RTS, CTS που εκπέµπονται στην ταχύτητα του 1 

Mbit/s. Οι κεφαλίδες του MAC επιπέδου (MAC headers), τα πακέτα ελέγχου ACK 

και τα δεδοµένα εκπέµπονται µε την ταχύτητα του καναλιού που επιλέγεται δηλ. 1 ή 

2 ή 5.5 ή 11 Mbit/s.  

 

7.1.2 Κατανοµή Καθυστερήσεων των Πακέτων 

Προτάθηκαν δύο νέα µαθηµατικά µοντέλα το RTSM για την RTS/CTS και 

BASM για την Βασική πρόσβαση, που υπολογίζουν την πιθανότητα ενός σταθµού να 

έχει µια επιτυχηµένη εκποµπή αφού προηγουµένως έχει υποστεί καθυστέρηση ίση µε 

µια δοθείσα τιµή. Για την εύρεση της κατανοµής των καθυστερήσεων πρώτα γίνεται 

ο υπολογισµός της πιθανότητας που έχει ένα πακέτο να αποσταλεί µε επιτυχία αφού 

προηγουµένως έχει υποστεί έναν συγκεκριµένο αριθµό εκποµπών από τους άλλους 

σταθµούς και µετά από τον αριθµό των εκποµπών υπολογίζεται η καθυστέρηση του 

πακέτου.  

Αποτελέσµατα από τα αναλυτικά µοντέλα µελετήθηκαν για διάφορα σενάρια 

λειτουργίας δικτύων και εξήχθησαν τα κάτωθι συµπεράσµατα. 

Οι καµπύλες κατανοµής καθυστερήσεων των πακέτων δεν οµοιάζουν µε τις 

συνηθισµένες γνωστές καµπύλες κατανοµών. Αυτές οι ασυνήθιστες κατανοµές 

καθυστέρησης πακέτων οφείλονται στην λειτουργία του αλγόριθµου δυαδικής 

εκθετικής οπισθοχώρησης BEB που χρησιµοποιεί η διαδικασία της DCF. 

Οι χρονικές καθυστερήσεις των πακέτων δεν είναι συγκεντρωµένες γύρω από την 

µέση τιµή. Τα περισσότερα πακέτα (περίπου 80 %) έχουν µικρότερη καθυστέρηση 

από την µέση τιµή, τα υπόλοιπα έχουν πολύ µεγαλύτερη καθυστέρηση από την µέση 

τιµή. Οι πολύ υψηλές τιµές καθυστερήσεων προκαλούνται από τα πακέτα που 

αποστέλλονται µε επιτυχία από τις υψηλές (µεγάλες) βαθµίδες.  

Οι καθυστερήσεις των πακέτων οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τον αριθµό των 

συγκρούσεων που υφίστανται (ή την βαθµίδα από την οποία η επιτυχηµένη εκποµπή 

πραγµατοποιήθηκε) δηλ. η κατανοµή καθυστερήσεων είναι το άθροισµα των 
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κατανοµών των επιµέρους πιθανοτήτων της κατανοµής καθυστερήσεων όλων των 

βαθµίδων οπισθοχώρησης (backoff stage). Η κατανοµή των καθυστερήσεων στην 

βαθµίδα 0 έχει κατά προσέγγιση οµοιόµορφη κατανοµή, ενώ στις βαθµίδες 1 έως 6 οι 

καθυστερήσεις έχουν κατά προσέγγιση Bell κατανοµές.  

Και τα δύο µοντέλα RTSM για την RTS/CTS πρόσβαση και BASM για την 

Βασική πρόσβαση υπολογίζουν α) την κατανοµή καθυστερήσεων των πακέτων και β) 

την αθροιστική κατανοµή καθυστερήσεων των πακέτων. Και τα δυο µοντέλα είναι 

απλά καθώς εκφράζονται µε απλές µαθηµατικές σχέσεις. Το µοντέλο RTSM δίνει µια 

πιο λεπτοµερή και ενδελεχή εικόνα της κατανοµής των καθυστερήσεων από το 

δεύτερο µοντέλο. Το µοντέλο  RTSM είναι κατάλληλο για την RTS/CTS πρόσβαση 

και όλοι οι υπολογισµοί βασίζονται στο γεγονός ότι στην RTS/CTS οι χρόνοι Τs και 

Tc είναι άνισοι. Το µοντέλο BASM είναι κατάλληλο για την Βασική πρόσβαση καθώς 

όλοι οι υπολογισµοί βασίζονται στο γεγονός ότι στην Βασική πρόσβαση οι χρόνοι Τs 

και Tc είναι ίσοι. Το µοντέλο BASM χρησιµοποιεί πιο απλές δοµές και παρέχει 

αποτελέσµατα 20 έως 40 φορές πιο γρήγορα όσον αφορά την ταχύτητα υπολογισµών 

από το µοντέλο RTSM. 

Τέλος, ως γενικά συµπεράσµατα που αφορούν τις διαφορετικές τιµές των 

παραµέτρων της πρόσβασης DCF, αναφέρονται α) η πιθανότητα επιτυχηµένης 

εκποµπής για W=8 είναι περίπου διπλάσια απ’ αυτή για W=32 για καθυστερήσεις από 

0.0 έως 0.05 secs, ενώ η πιθανότητα για W=16 είναι στο µέσον των πιθανοτήτων του 

W=8 και του W=32 και β) ο υπολογισµός της κατανοµής πιθανότητας των 

καθυστερήσεων που έχει ένα πακέτο να αποσταλεί µε επιτυχία στα δυο προτεινόµενα 

µοντέλα είναι ανεξάρτητη του µήκους του πακέτου. 

 

7.1.3 Απόδοση µε Πακέτα Μεταβλητού Μήκους  

Αναπτύχθηκε ένα µοντέλο για τον υπολογισµό των µέσων χρόνων εκποµπής 

(επιτυχηµένης ή αποτυχηµένης) των πακέτων όταν οι σταθµοί σε ένα δίκτυο 

χρησιµοποιούν πακέτα µεταβλητού µήκους. Το µοντέλο εφαρµόζεται για την Βασική, 

την RTS/CTS, και την Υβριδική µέθοδο πρόσβασης. Στην Υβριδική ο σταθµός 

αλλάζει την µέθοδο πρόσβασης από Βασική σε RTS/CTS όταν το µήκος ενός 

πακέτου είναι µεγαλύτερο της τιµής RTS-threshold (lTH) (ΙΕΕΕ 802.11 1997). Τρεις 

είναι οι  πιθανές  περιπτώσεις  σύγκρουσης πακέτων στην Υβριδική µέθοδο µε 
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διαφορετική χρονική διάρκεια η κάθε µια: 1)  σύγκρουση µεταξύ πακέτων 

δεδοµένων, 2) σύγκρουση µεταξύ πλαισίων RTS και πλαισίων δεδοµένων, και 3) 

σύγκρουση µεταξύ πλαισίων RTS. Έτσι η χρονική διάρκεια των συγκρούσεων 

επηρεάζεται από την τιµή του ορίου RTS-threshold µε άµεση επίδραση στην απόδοση 

του δικτύου.  Όπως συµβαίνει µε την ρυθµοαπόδοση (Bianchi 2000) έτσι και οι  

καθυστερήσεις των πακέτων επηρεάζονται από τις τιµές του ορίου RTS-threshold. 

Υψηλή ρυθµοαπόδοση συνοδεύεται από χαµηλές τιµές καθυστέρησης ενώ χαµηλή 

ρυθµοαπόδοση συνοδεύεται από υψηλές τιµές καθυστέρησης.  

 

7.1.4 Έλεγχος Εισόδου (Admission Control)  

Προτείνεται ένας απλός αλγόριθµος ελέγχου εισόδου (πρόσβασης) σταθµών 

φωνής ή σταθµών δεδοµένων σε ασύρµατα δίκτυα που χρησιµοποιούν το 

πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11. Ο αλγόριθµος εφαρµόζεται όταν σε ένα δίκτυο 

συνυπάρχουν σταθµοί µετάδοσης φωνής και σταθµοί µετάδοσης δεδοµένων. Ο 

αλγόριθµος ελέγχου εισόδου βασίζεται στην ελάχιστη ρυθµοαπόδοση που πρέπει να 

παρέχεται σε έναν σταθµό  ώστε να εκπληρώνει  τις απαιτήσεις που έχει µια 

εφαρµογή που εκτελείται (run) στον σταθµό. Στον προτεινόµενο αλγόριθµο η 

ελάχιστη αυτή ρυθµοαπόδοση για σταθµούς φωνής πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση 

µε τον ρυθµό λειτουργίας (bit-rate) του codec που χρησιµοποιείται.    

Αποτελέσµατα του προτεινόµενου αλγόριθµου συγκρίθηκαν µε αποτελέσµατα 

άλλων αλγορίθµων ελέγχου εισόδου και καταδεικνύεται ότι ο προτεινόµενος 

αλγόριθµος, παρόλο που είναι απλός, είναι ακριβής. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος 

παρέχει ίδιες ή παραπλήσιες τιµές µε τους άλλους δυο αλγόριθµους της Cai (Cai, L.X 

et. al. 2006) και του Garg (Garg, S., και Kappes, M. 2003). Επίσης αποτελέσµατα του 

προτεινόµενου αλγόριθµου συγκρίθηκαν µε αποτελέσµατα εργαστηριακού 

πειράµατος που πραγµατοποίησαν ερευνητές (Dangerfield, I et.al. 2006) µε 

ταυτόσηµα συµπεράσµατα όσο αφορά την χωρητικότητα του δικτύου όταν υπάρχει 

ένας σταθµός φωνής και πολλοί σταθµοί δεδοµένων. Τέλος, συγκρίνοντας 

αποτελέσµατα για τρία σενάρια δικτύων µε σταθµούς φωνής και δεδοµένων, ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος δίνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα µε τον αλγόριθµο του 

Banchs (Banchs, A. et.al. 2006). 
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Η µελέτη των αποτελεσµάτων για την χωρητικότητα του καναλιού µετά από την 

ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων έδειξε ότι α) η χωρητικότητα σε φωνητικές συνοµιλίες 

εξαρτάται από τον ρυθµό λειτουργίας του codec και τον χρόνο δηµιουργίας πακέτων, 

β) για µεγαλύτερες περιόδους δηµιουργίας πακέτων η χωρητικότητα σε σταθµούς 

φωνής αυξάνεται και γ) η χωρητικότητα σε σταθµούς φωνής ελαττώνεται µε 

γρήγορους ρυθµούς όταν αυξάνονται οι σταθµοί δεδοµένων.  

 

7.1.5 ∆ιακύµανση Καθυστερήσεων και Αθροιστική Κατανοµή Καθυστερήσεων 

Αναπτύχθηκαν δυο µοντέλα για τις ακόλουθες µετρικές α) την διακύµανση 

καθυστερήσεων των πακέτων και β) την αθροιστική κατανοµή των καθυστερήσεων 

που βασίζονται στην καθυστέρηση που υφίσταται ένα πακέτο ενός σταθµού στην 

θυρίδα εκποµπής και στον µέσο χρόνο που «αναµένει» ο σταθµός στις χρονοθυρίδες 

υποχώρησης πριν την επιτυχηµένη του εκποµπή. Είναι καθοριστικές µετρικές 

απόδοσης των ασυρµάτων δικτύων για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Οι 

εφαρµογές πραγµατικού χρόνου για να έχουν αποδεκτή ποιότητα απαιτούν τα πακέτα 

που λαµβάνονται στον παραλήπτη να απέχουν (χρονικά) το ένα από το επόµενο µια 

µέγιστη χρονική περίοδο.  

 

Α. ∆ιακύµανση Καθυστερήσεων 

Το προτεινόµενο µοντέλο συγκρίθηκε µε το µοντέλο του Li (Li et.al 2006) και 

αποδείχθηκε ότι το προτεινόµενο µοντέλο είναι περισσότερο ακριβές όσο αφορά α) 

τις µαθηµατικές σχέσεις που απαρτίζουν την µέση τιµή και β) τα αναλυτικά  

αποτελέσµατα της διακύµανσης των καθυστερήσεων και για τις δυο µεθόδους 

πρόσβασης την Βασική και την RTS/CTS.  

Αναπτύχθηκαν διάφορα σενάρια για διαφορετικές τιµές των παραµέτρων της 

DCF και η µελέτη των αποτελεσµάτων του µοντέλου της διακύµανσης των 

καθυστερήσεων, καθώς και των αποτελεσµάτων της πιθανότητας σύγκρουσης, της 

πιθανότητας απόρριψης και της µέσης καθυστέρησης των πακέτων κατέδειξε τα 

παρακάτω συµπεράσµατα. 

Σε δίκτυα µε µικρό πλήθος σταθµών και µικρό µέγεθος πακέτων, η διακύµανση 

για την Βασική µέθοδο είναι πολύ µικρή ενώ για την RTS/CTS µέθοδο είναι 
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σηµαντικά υψηλότερη καθώς τα επιπρόσθετα RTS και CTS πλαίσια ελέγχου 

αυξάνουν την µεταβλητότητα και την διακύµανση των καθυστερήσεων.  

Όταν το µήκος των πακέτων αυξάνεται η διακύµανση επίσης αυξάνεται αλλά 

αυξάνεται µε πιο γρήγορο ρυθµό στην Βασική µέθοδο απ’ ότι στην RTS/CTS µέθοδο, 

µε αποτέλεσµα µετά από µια τιµή ορίου (µήκους πακέτων) η διακύµανση για την 

Βασική µέθοδο είναι υψηλότερη από την διακύµανση της RTS/CTS µεθόδου.  

Μεγάλες αρχικές τιµές του παραθύρου ανταγωνισµού W προκαλούν ελαφρώς 

µικρότερες τιµές στην διακύµανση καθυστέρησης των πακέτων σε δίκτυα µε λίγους 

σταθµούς, ενώ µικρές τιµές του W προκαλούν σηµαντική ελάττωση και στην µέση 

καθυστέρηση και στην διακύµανση σε δίκτυα µε πολλούς σταθµούς.  Επίσης µικρές 

τιµές του W επιφέρουν µεγάλες τιµές της πιθανότητας απόρριψης πακέτων ιδιαιτέρως 

για µεγάλες τιµές του n. 

Για δίκτυα µικρού µεγέθους, η διακύµανση µένει πρακτικά ανεπηρέαστη από τις 

αλλαγές του m. Για δίκτυα µεσαίου και µεγάλου µεγέθους η διακύµανση αυξάνεται 

για µεγαλύτερες τιµές του m καθώς οι σταθµοί επιλέγουν τις τιµές οπισθοχώρησης 

χρησιµοποιώντας µεγαλύτερα παράθυρα µε αποτέλεσµα αυξηµένη µεταβλητότητα 

καθυστερήσεων και συνεπώς αυξηµένη διακύµανση. 

Για δίκτυα µικρού µεγέθους η διακύµανση ελαττώνεται όταν το W αυξάνεται 

επειδή η πιθανότητα σύγκρουσης είναι µικρή και οι σταθµοί χρησιµοποιούν µόνο τις 

χαµηλές βαθµίδες οπισθοχώρησης. Για δίκτυα µεσαίου και µεγάλου µεγέθους (όπου 

η πιθανότητα σύγκρουσης είναι µεγάλη) η διακύµανση αυξάνεται (µέχρι µια τιµή) 

καθώς το W αυξάνεται επειδή οι σταθµοί χρησιµοποιούν όλες τις βαθµίδες µε 

αποτέλεσµα την αυξηµένη µεταβλητότητα των καθυστερήσεων. Για υψηλές τιµές του 

W η διακύµανση ελαττώνεται καθώς οι σταθµοί χρησιµοποιούν µόνο τις χαµηλές 

βαθµίδες (για W=512 χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά οι βαθµίδες 0, 1, 2) µε 

αποτέλεσµα την µικρή µεταβλητότητα και συνεπώς µικρή διακύµανση.  

Συµπερασµατικά, η βέλτιστη τιµή του W πρέπει να είναι επαρκώς µικρή για να 

δίνει µικρές καθυστερήσεις και µικρή διακύµανση, αλλά συγχρόνως πρέπει η τιµή 

του W να είναι επαρκώς µεγάλη ώστε να δίνει αποδεκτές τιµές πιθανότητας 

απόρριψης οι οποίες εξαρτώνται από το είδος των εφαρµογών. Η τιµή του W=32 

όπως προτείνεται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11b έχει ως αποτέλεσµα µεγάλες τιµές 

διακύµανσης για δίκτυα µεσαίου και µεγάλου µεγέθους.  
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Β. Αθροιστική Κατανοµή Καθυστερήσεων 

Το µοντέλο της αθροιστικής κατανοµής των καθυστερήσεων που παρουσιάζεται 

στην ενότητα 6.2 εφαρµόζεται και στις δύο µεθόδους πρόσβασης και συγκρίνεται µε 

τα µοντέλα τo RTSM για την RTS/CTS πρόσβαση και BASM και την Βασική 

πρόσβαση της ενότητας 4.4. Το µοντέλο της ενότητας 6.2 είναι τουλάχιστον 20  

φορές πιο γρήγορο όσο αφορά την παροχή αποτελεσµάτων από τα αντίστοιχα 

µοντέλα της ενότητας 4.4, αλλά είναι λιγότερο ακριβές. Συγκεκριµένα, αναλυτικά 

αποτελέσµατα του µοντέλου της ενότητας 6.2 σε σύγκριση µε αποτελέσµατα 

προσοµοιώσεων έδειξαν ότι παρουσιάζονται λάθη ακρίβειας της τάξης < 12% για 

τιµές αθροιστικής πιθανότητας 0.35-0.50. Το λάθος ακρίβειας ελαττώνεται και 

γίνεται < 1% για υψηλές τιµές της αθροιστικής πιθανότητας (µεγαλύτερες του 0.80-

0.95). Αντίστοιχα αποτελέσµατα των µοντέλων RTSM και BASM έδειξαν ότι 

παρουσιάζονται λάθη ακρίβειας της τάξης < 1% για χαµηλές τιµές της αθροιστικής 

πιθανότητας (µεγαλύτερες του 0.35-0.50). Το λάθος ακρίβειας σχεδόν µηδενίζεται   

(< 0.003%) για τιµές της αθροιστικής πιθανότητας (µεγαλύτερες του 0.80-0.95). 

 

 

7.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Τα µαθηµατικά µοντέλα που αναπτύσσονται στην παρούσα διατριβή µπορούν να 

επεκταθούν µε αντίστοιχες τροποποιήσεις και στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e που 

χρησιµοποιεί µια εξελιγµένη διαδικασία κατανεµηµένης πρόσβασης, την EDCΑ 

(Enhanced Distributed Channel Access).  H EDCΑ χρησιµοποιεί τον ίδιο αλγόριθµο 

οπισθοχώρησης µε την DCF αλλά διαθέτει τέσσερις τάξεις i (i=0,1,2,3) 

προτεραιότητας (priority classes). Οι τάξεις προτεραιότητας δηµιουργούνται µε 

διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους Wi, mi, Ri, AIFSi (χρόνος αναµονής για i=0,1,2,3 

τάξεις προτεραιότητας, AIFSi = DIFS+i*χρονοθυρίδα) και TxOPi (Transmit 

Opportunity - κατάληψη του µέσου από έναν σταθµό για µία χρονική διάρκεια). Εάν 

το TxOP έχει τιµή 0 (µηδέν) τότε ο σταθµός καταλαµβάνει το µέσον για χρόνο που 

διαρκεί η εκποµπή ενός πακέτου, εάν έχει τιµή > 0 τότε επιτρέπεται στο σταθµό να 

καταλάβει το µέσο για να εκπέµψει περισσότερα του ενός πακέτα. Οι µελέτες 
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απόδοσης για το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11e ως επί το πλείστον αφορούν τις µετρικές 

της ρυθµοαπόδοσης και της µέσης καθυστέρησης, όταν όλοι οι σταθµοί 

χρησιµοποιούν ίδιο και σταθερό µήκος πακέτων. Το µοντέλο της ενότητας 5.1 µπορεί 

να επεκταθεί για τον υπολογισµό της ρυθµοαπόδοσης σε δίκτυα µε πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 

802.11e όπου οι σταθµοί χρησιµοποιούν εφαρµογές µε διαφορετικό µήκος πακέτου ή 

µε διαφορετικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση πακέτων και απόρριψη πακέτων όπως 

εφαρµογές video, audio (φωνή, µουσική), αρχεία δεδοµένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η επέκταση των µοντέλων του Κεφαλαίου 4 (κατανοµή καθυστερήσεων) 

και του µοντέλου της ενότητας 6.1 (διακύµανση των καθυστερήσεων) στις τέσσερεις 

τάξεις προτεραιότητας του ΙΕΕΕ 802.11e. Πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη-

επέκταση των προτεινόµενων µοντέλων της παρούσης διατριβής στο ΙΕΕΕ 802.11e 

είναι η περιπλοκότητα των µαθηµατικών σχέσεων λόγω της ύπαρξης των τεσσάρων 

τάξεων καθώς και η εύρεση-ανάπτυξη αξιόπιστου µαθηµατικού µοντέλου που 

υπολογίζει τις πιθανότητες σύγκρουσης pi και τις πιθανότητες εκποµπής τi, ιδιαίτερα 

για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου AIFS .i

Οι Chatzimisios (Chatzimisios 2007) και Vukovic (Vukovic 2004a) έχουν 

µελετήσει την ρυθµοαπόδοση και την µέση καθυστέρηση των πακέτων σε δίκτυα µε 

σταθµούς που χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο οπισθοχώρησης DIDD (Double 

Increment Double Decrement). Τα προτεινόµενα µοντέλα της παρούσης διατριβής 

µπορούν να επεκταθούν για να εφαρµοσθούν στον αλγόριθµο DIDD καθώς ο 

αλγόριθµος DIDD σε ορισµένες περιπτώσεις (Βασική πρόσβαση, ύπαρξη πολλών 

σταθµών στο δίκτυο) παρουσιάζει µεγαλύτερη ρυθµοαπόδοση και µικρότερη µέση 

καθυστέρηση από τον αλγόριθµο BEB. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη 

της κατανοµής και της διακύµανσης των καθυστερήσεων καθώς και η χωρητικότητα 

του δικτύου σε σταθµούς φωνής όταν συνυπάρχουν σταθµοί δεδοµένων και φωνής. 

Τέλος, η συνύπαρξη σταθµών που χρησιµοποιούν τους αλγόριθµους ΒΕΒ και 

DIDD θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ύπαρξη δύο αλγορίθµων 

οπισθοχώρησης δηµιουργεί δυο τάξεις προτεραιότητας. Οι ΒΕΒ-σταθµοί λόγω της 

δραστικής µείωσης του W µετά από κάθε επιτυχηµένη εκποµπή έχουν µεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχουν ακόµη µια επιτυχηµένη εκποµπή από τους DIDD-σταθµούς 

όπου η ελάττωση του W γίνεται ηπιότερα.  Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η µελέτη της 

ρυθµοαπόδοσης και όλων των µετρικών που προτείνονται στην παρούσα διατριβή 
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όταν οι BEB-σταθµοί χρησιµοποιούνται για µετάδοση φωνής, µουσικής και οι DIDD-

σταθµοί χρησιµοποιούνται για µετάδοση αρχείων δεδοµένων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

 

Σύµβολα 
 

σ   Ο χρόνος µιας κενής χρονοθυρίδας 

δ  Καθυστέρηση διάδοσης   

τ   Πιθανότητα εκποµπής σε µια τυχαία χρονοθυρίδα 

p       Πιθανότητα σύγκρουσης σε µια τυχαία χρονοθυρίδα 

R  Όριο επαναλαµβανόµενων εκποµπών ενός πακέτου 

m    Πλήθος διαφορετικών µεγεθών του παραθύρου ανταγωνισµού     

n    Πλήθος σταθµών σε ένα δίκτυο 

C      Ταχύτητα µετάδοσης εκποµπών 

l  Μήκος πακέτου δεδοµένων 

Ts  Ο χρόνος µιας επιτυχηµένης εκποµπής 

Tc  Ο χρόνος µιας αποτυχηµένης εκποµπής 

D   Καθυστέρηση πακέτων 

E[D]  Μέση καθυστέρηση πακέτων 

E[Dk]   Μέση καθυστέρηση πακέτων στην βαθµίδα k 

Ε[l]  Μέση τιµή των πακέτων δεδοµένων 

E[slot]  Μέσος χρόνος µιας χρονοθυρίδας 

E ' [slot] Μέσος χρόνος µιας χρονοθυρίδας οπισθοχώρησης 

][ dropTE  Μέσος χρόνος απόρριψης  

][ jUE   Μέση καθυστέρηση  των πακέτων που σταλθήκαν ανεπιτυχώς από την  
  βαθµίδα j. 

][ ,ijDE  Μέση καθυστέρηση των πακέτων που σταλθήκαν µε επιτυχία από την 
βαθµίδα j και επέλεξαν την τιµή υποχώρησης i στην βαθµίδα j. 

J  ∆ιακύµανση καθυστέρησης των πακέτων 

P(D)  Η πιθανότητα ενός πετυχηµένου πακέτου να εχει καθυστέρηση D 

Pj(D)    Η πιθανότητα ενός πετυχηµένου πακέτου που αποσταλεί µε επιτυχία  
  από την βαθµίδα j και να έχει καθυστέρηση D 

Pj   Η πιθανότητα ενός πετυχηµένου πακέτου που αποσταλεί µε επιτυχία  
  από την βαθµίδα j 

Pp,l  Η µερική πιθανότητα µε την οποία ένα πακέτο µήκους l εκπέµπεται µε 
επιτυχία 
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W  Αρχική τιµή παραθύρου ανταγωνισµού 

W0  Τιµή του παραθύρου ανταγωνισµού στην βαθµίδα 0 (W0=W) 

Wj  Τιµή παραθύρου ανταγωνισµού στην βαθµίδα j 

CW  Τιµή τρέχοντος παραθύρου ανταγωνισµού 

N  Πλήθος εκποµπών 

qtr  Πιθανότητα εκποµπής σε µια χρονοθυρίδα 

qs   Πιθανότητα επιτυχηµένης εκποµπής σε µια χρονοθυρίδα 

qc  Πιθανότητα αποτυχηµένης εκποµπής σε µια χρονοθυρίδα 

Ptr  Πιθανότητα εκποµπής σε µια χρονοθυρίδα 

Ps   Πιθανότητα επιτυχηµένης εκποµπής σε µια χρονοθυρίδα 

Pc  Πιθανότητα αποτυχηµένης εκποµπής σε µια χρονοθυρίδα 

Pe  Πιθανότητα να είναι ανενεργός µια χρονοθυρίδα 

S  Ρυθµοαπόδοση κορεσµού 

Sl  Μερική ρυθµοαπόδοση των σταθµών που χρησιµοποιούν µήκος 
πακέτου l 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 
 
 
Συντοµογραφίες 
 
ACK  Acknowledgement 

AP   Access Point 

BEB  Binary Exponential Backoff 

BSS   Basic Service Set  

CDF  Cumulative Distribution Function 

CDMA/CA  Carrier Detect Multiple Access with Collision Avoidance 

CW   Contention Window 

DCF  Distributed Coordination Function 

DIDD   Double Increment Double Decrement 

DIFS   Distributed Inter Frame Spacing  

DSSS   Direct Sequence Spread Spectrum  

EDCA   Enhanced Distributed Channel Access 

EIED   Exponential Increment Exponential Decrement  

EILD   Exponential Increment Linear Decrement  

FHSS   Frequency Hopping Spread Spectrum 

IBSS   Independent Basic Service Set  

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IR   Infrared 

LILD   Linear Increment Linear Decrement  

MAC  Medium Access Control 

NAV   Network Allocation Vector  

PCF      Point Coordination Function  

PDF   Probability Distribution Function  

PGF   Probability Generating Function  

QoS  Quality of Services 

RTS/CTS  Request-To-Send/Clear-To-Send 

SIFS   Short Inter-Frame Space  

TxOP   Transmit Opportunity 

Wi-Fi   Wireless Fidelity 

WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access 
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WLAN Wireless Local Area Networks  

WMAN Wireless Metropolitan Area Networks 

WPAN  Wireless Personal Area Networks 

WWAN Wireless Wide Area Networks (s) 

WΒAN Wireless Body Area Networks  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
 
 
 
Απόδοση Αγγλικών Όρων στην Ελληνική 
 
Access Point     Σηµείο Πρόσβασης  
acknowledgement    επιβεβαίωση 
Ad-Hoc Networks    Κατά περίπτωση δίκτυα 
Ad-Hoc single hop networks   Κατά περίπτωση δίκτυα απλού βήµατος 
backoff counter    µετρητής οπισθοχώρησης     
backoff stage     βαθµίδα οπισθοχώρησης     
bandwidth     εύρος-ζώνης  

Binary Exponential Backoff   ∆υαδικός εκθετικός αλγόριθµος υποχώρησης 
Body Area Networks    Σωµατικά ∆ίκτυα  
burst      εκποµπή πακέτων κατά ριπές  
computational efficiency   υπολογιστική αποτελεσµατικότητα   
conditional probability  δεσµευµένες  πιθανότητες 
contention window    παράθυρο διεκδίκησης    
convolution     συνέλιξη  
cumulative distribution function  συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής  
delay distribution    κατανοµή καθυστερήσεων 
discrete-time backoff scale   κλίµακα οπισθοχώρησης διακριτού χρόνου  
Distributed Coordination Function  Κατανεµηµένη διαχείριση πρόσβασης  
fading channel    εξασθενισµένο σήµα στο κανάλι 
first moment     κεντρική ροπή 1ης τάξης (µέση τιµή) 
first two moments    δυο πρώτες ροπές 
hidden stations   κρυφοί σταθµοί 
idle     ανενεργό  
Infrared    Υπέρυθρη ακτινοβολία 
jitter      διακύµανση καθυστερήσεων 

legacy     πρότυπο   
linearized     γραµµικοποιηµένο 
medium     µέσον      
metrics      µετρικές, κριτήρια  
Metropolitan Area Networks   Μητροπολιτικά ∆ίκτυα  
multi-hop Ad-Hoc network  Κατά περίπτωση δίκτυα πολλαπλών βηµάτων 
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multimedia applications   πολυµεσικές εφαρµογές 
non-saturation    µη-κορεσµού  
packet drop probability    πιθανότητα απόρριψης πακέτων 

Personal Area Networks   Προσωπικά δίκτυα  
propagation delay    καθυστέρηση εκποµπής     

protocol fairness    δικαιοσύνη πρωτοκόλλου     
quality of services    ποιοτητα υπηρεσιών 
random backoff time    τυχαίος χρόνος υποχώρησης   
saturation     κορεσµός     
scheduler     χρονοπρογραµµατιστής  
second moment    κεντρική ροπή 2ης τάξης (διακύµανση) 
sensors     αισθητήρες  
simulative     προσοµοιωτικά       
slot time     χρονοθυρίδα      
standard     πρότυπο   
sub-layer     υποεπίπεδο, υπόστρωµα 
test-bed     πειράµατα  
throughput     ρυθµοαπόδοσης 
unsaturated     µη-κορεσµού  
validation     πιστοποίηση       
weighted average   σταθµισµένη µέση τιµή 

Wide Area Networks    ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής  
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