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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 Στην εποχή μας, η διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή των ασύρματων  ad- hoc 

δικτύων σε καταστάσεις πολέμου, επείγουσες εφαρμογές διάσωσης και έρευνας, σε 

αίθουσες συνεδριάσεων, στην πληροφορική και αλλού, είχε ως αποτέλεσμα, την 

μαζική ανάπτυξή αυτού του τύπου δικτύων. Η αύξηση των απαιτήσεων σε ποικίλες 

εφαρμογές και η ανάγκη για αποδοτικούς αλγόριθμους δρομολόγησης, οδήγησαν 

στην αναγκαιότητα  των  ad- hoc δικτύων. Η υλοποίηση της ανάγκης αυτής ήταν ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα κυρίως λόγω της έλλειψης ύπαρξης μιας σταθερής δομής. Η 

απουσία της σταθερής δομής για τα ad-hoc δίκτυα σημαίνει ότι τα σημεία 

επικοινωνούν απευθείας το ένα με το άλλο με το «peer to peer» μοντέλο. Η 

κινητικότητα αυτών των κόμβων επιβάλλει όρια στην χωρητικότητά τους όπως και 

στον ρυθμό μετάδοσης. Τα φορητά «hοsts» είναι συστήματα όπου κάθε κόμβος 

πρέπει να είναι ικανός να λειτουργεί ως δρομολογητής και να μπορεί να αναμεταδίδει 

πακέτα τα οποία παράχθηκαν από άλλα σημεία. Καθώς οι κόμβοι κινούνται η 

τοπολογία αλλάζει και πρέπει με κάποιο τρόπο να επικοινωνούν με όλους τους 

άλλους κόμβους ώστε κάθε στιγμή οι πληροφορίες της τοπολογίας για σκοπούς 

δρομολόγησης να διατηρούνται. Επιπλέον, οι ανάγκες επικοινωνίας του χρήστη, το 

περιορισμένο εύρος των ασύρματων καναλιών και γενικά η κακή μετάδοση 

χαρακτηριστικών, επιβάλλουν επιπρόσθετους εξαναγκασμούς στον τύπο, το μέγεθος 

και την συχνότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Έτσι, η εξασφάλιση μιας 

αποδοτικής δρομολόγησης είναι μια από τις μεγαλύτερες  προκλήσεις για τα ad- hoc 

δίκτυα. 

Έλεγχος συμφόρησης στα ασύρματα δίκτυα 
 

4



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 Στην εργασία που ακολουθεί  ελέγχουμε τη συμφόρηση για συγκεκριμένη 

τοπολογία σε υβριδικά και ad-hoc δίκτυα ανάλογα με τον αλγόριθμο δρομολόγησης  

που χρησιμοποιείται κάθε φορά ( DSR, AODV, DSDV, TORA). Ειδικότερα , για να 

ελέγξουμε τη συμφόρηση παρατηρούμε κάποιους παραμέτρους απόδοσης , όπως το 

λόγο παράδοσης των πακέτων, τη μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο των πακέτων 

δεδομένων καθώς και το κανονικοποιημένο φορτίο δρομολόγησης. 

 Στο κεφάλαιο 2, γίνεται μια εισαγωγή στα Ad- hoc δίκτυα, περιγράφοντας 

τους κανόνες λειτουργίας τους, τα χαρακτηριστικά τους και την χρήση τους κυρίως 

στην πληροφορική αλλά και σε άλλες εφαρμογές. Επίσης, αναφέρεται η 

δρομολόγηση πρωτoκόλλων των Ad – hoc δικτύων και η ταξινόμηση αυτών στις 

κατηγορίες table-driven και on demand driven. 

 Στο επόμενο, κεφάλαιο 3 περιγράφονται αναλυτικά τα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης που θα χρησιμοποιήσουμε στο μοντέλο προσομοίωσης μας, δηλαδή το 

DSDV,AODV,DSR, και το TORA καθώς, και οι ιδιότητες τους, βάσει των  οποίων  

γίνεται η σύγκριση μεταξύ τους.  

 Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 4 δίνεται μια λεπτομερή αναφορά στο Mobile IP 

και ειδικότερα στην έκδοση IPv6. 

 Έπειτα, στο κεφάλαιο 5 ορίζουμε την έννοια της προσομοίωσης, 

περιγράφουμε τη δομή του ns2 προσομοιωτή καθώς και το εργαλείο απεικόνισης της 

προσομοίωσης (ΝΑΜ – Network animator). 

 Τέλος , στο κεφάλαιο 6 αφού περιγράφουμε γενικά τη συμφόρηση και τους 

μηχανισμούς ελέγχου της, παρουσιάζουμε τα στοιχεία της τοπολογίας στην οποία θα 

βασιστεί η προσομοίωση για τον έλεγχο της απόδοσης των πρωτοκόλλων 

δρομολόγησης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δίνονται με διαγράμματα του 

ρυθμού παράδοσης πακέτων, της μέσης καθυστέρησης των πακέτων από άκρο σε 

άκρο και του αριθμού των πακέτων δρομολόγησης που αποστέλλονται. Με βάσει 

αυτά, καταλήγουμε σε συμπεράσματα όσον αφορά των έλεγχο συμφόρησης των 

ασύρματων δικτύων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

 AD – HOC ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
  

 

2.1. Τα ad- hoc ασύρματα δίκτυα 
 
2.1.1. Εισαγωγή στα ad hoc δίκτυα 
 
 Η ιστορία των ασύρματων δικτύων άρχισε την δεκαετία του ’70 και από τότε 

το ενδιαφέρον για αυτά συνεχώς αυξάνεται. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, και ειδικά στα τέλη, το ενδιαφέρον είχε σχεδόν εκτοξευθεί, πιθανόν λόγο 

της γρήγορης ανάπτυξης του Internet, στα ύψη[12]. 

 Τα ασύρματα δίκτυα είναι μια εξελισσόμενη νέα τεχνολογία που επιτρέπει 

τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικά, 

ασχέτως της γεωγραφικής τους θέσης. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να διακριθούν 

σε δύο κατηγορίες (Μουρατίδης Ε., Παπαιωάννου Κ, 2001) : – στα δίκτυα που 

στηρίζονται σε υπάρχουσα υποδομή: - infrastructured networks (1a) και στα δίκτυα 

που δεν έχουν υποδομή infrastructureless (ad-hoc) (1b). Τα δίκτυα με υπάρχουσα 

υποδομή αποτελούν ένα δίκτυα με σταθερές ενσύρματες gateways. Αντίθετα, ένα 

“Mobile Ad hoc Network” (MANET) είναι ένα αυτόνομο σύστημα κινητών routers 

(και συνεργαζόμενων hosts) οι οποίοι συνδέονται με ασύρματα links. H ένωση αυτών 

των routers, δημιουργεί ένα αυθαίρετο σχήμα. Οι routers είναι ελεύθεροι να κινούνται 

και να οργανώνονται τυχαία. Αυτή τους η ικανότητα κάνει την ασύρματη τοπολογία 

του δικτύου να αλλάζει γρήγορα και απρόβλεπτα. 
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(a) Infrastructure Network                                                        (b) Mobile Ad-hoc Network 
 

Σχήμα 1: Infrastructure και Ad hoc δίκτυα. 
 

 

 Σύμφωνα με το RFC2501 οι προσδοκίες του mobile ad hoc networking είναι 

να υποστηρίζει ικανή και αξιόπιστη λειτουργία σε κινητά ασύρματα δίκτυα 

ενσωματώνοντας λειτουργική δρομολόγηση σε κινητούς κόμβους. Τέτοια δίκτυα 

έχουν σχεδιαστεί για να έχουν δυναμικές, γρήγορα εναλλασσόμενες τυχαίες, 

multihop τοπολογίες οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν από σχετικά 

περιορισμένου εύρους (bandwidth) ασύρματες συνδέσεις. 

 Μέσα στην κοινότητα του internet, η υποστήριξη δρομολόγησης για κινητούς 

hosts έχει τώρα διατυπωθεί ως “mobile IP”. Αυτή η τεχνολογία υποστηρίζει 

περιαγωγή όπου ο περιάγων host μπορεί να συνδεθεί με ποικίλους τρόπους στο 

internet χωρίς να χρησιμοποιεί τη σταθερή του διεύθυνση[3]. 

 Υποστήριξη αυτής της μορφής της κινητικότητας απαιτεί διαχείριση 

διευθύνσεων και επαυξήσεις πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας. Οι βασικές 

λειτουργίες δικτύου θα πρέπει να βασίζονται σε προϋπάρχοντα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης των κλασικών δικτύων. Ο σκοπός του mobile ad hoc networking είναι 

να επεκτείνει την κινητικότητα ώστε ένα σετ από κόμβους (που μπορεί να είναι 

routers και hosts) να μπορεί από μόνο του να ρυθμίζει την υποδομή δρομολόγησης 

του δικτύου με ένα ad hoc τρόπο. 

 Η τεχνολογία των ad hoc δικτύων είναι με απλά λόγια μια βελτιωμένη 

τεχνολογία διαδικτύωσης βασισμένη στο IP για δυναμικά αυτόνομα ασύρματα 

δίκτυα. 
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2.1.2. Κανόνες λειτουργίας 
 
 Για να αποτυπωθούν οι γενικοί κανόνες λειτουργίας ενός κινητού Ad hoc 

δικτύου, παρουσιάζεται το σχήμα 2, το οποίο περιγράφει το “peer” επίπεδο, “multi 

hop” παράστασης από ένα απλό ad hoc δίκτυο. Εδώ ο κινητός κόμβος Α επικοινωνεί 

απευθείας (single hop) με ένα άλλο όμοιο κόμβο Β όταν ένα ασύρματο κανάλι με 

επαρκή χαρακτηριστικά διάδοσης είναι διαθέσιμο μεταξύ αυτών. Από την άλλη 

πλευρά, μια “multi – hop” επικοινωνία είναι απαραίτητη όταν ένας ή περισσότεροι 

ενδιάμεσοι κόμβοι πρέπει να ενεργούν ως δρομολογητές μεταξύ των 

επικοινωνούντων κόμβων. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμιά ασύρματη δίοδο (όπως 

φαίνεται από τις γραμμές) μεταξύ των κόμβων Α και C ή μεταξύ των Α και Ε όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Οι κόμβοι Β και D πρέπει να εξυπηρετούν ως ενδιάμεσοι 

δρομολογητές στην επικοινωνία μεταξύ των κόμβων Α και C, και μεταξύ των Α και Ε 

κατ’ ακολουθία. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό που διακρίνεται στα ad hoc δίκτυα είναι 

ότι όλοι οι κόμβοι πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν ως δρομολογητές κατά 

απαίτηση και παράλληλα να δρουν ως πηγή και προορισμός για τα απεσταλμένα 

πακέτα. Για την αποφυγή της άπειρης διάβασης των πακέτων σε μακρινά μονοπάτια, 

μια ουσιώδης απαίτηση για την επιλογή ενός μονοπατιού είναι η μη ύπαρξη βρόγχων. 

 

 
Σχήμα 2: Παράδειγμα ενός ad hoc δικτύου 

 

 Ένα ad hoc δίκτυο ξεκινάει με τουλάχιστον δύο κόμβους, οι οποίοι 

εξαγγέλλουν την παρουσία τους με την αντίστοιχη πληροφορία της διεύθυνσης τους. 

Εάν ο κόμβος Α έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει απευθείας επικοινωνία με 

τον κόμβο Β, όπως φαίνεται στο σχήμα, γεγονός που επιβεβαιώνεται με την 

ανταλλαγή των κατάλληλων μηνυμάτων μεταξύ τους, τότε, και οι δύο ενημερώνουν 

τους πίνακες δρομολόγησης τους. Όταν ένας τρίτος κόμβος συμμετέχει στο δίκτυο, 

τότε έχουμε δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο είναι όταν και οι δύο κόμβοι Α και Β  

προσδιορίσουν ότι μια “single – hop” επικοινωνία με τον κόμβο C είναι εφικτή. Το 
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δεύτερο σενάριο συμβαίνει όταν ένας μόνο από τους δύο κόμβους, έστω ο Β, 

αναγνωρίζει το σήμα που έρχεται από το C και πραγματοποιεί άμεση επικοινωνία με 

αυτό. Στην πρώτη περίπτωση, όλες οι δρομολογήσεις είναι άμεσες. Για την άλλη, η 

ενημέρωση της δρομολόγησης πρώτα συμβαίνει μεταξύ των κόμβων B και C, έπειτα 

μεταξύ των Β και Α, και μετά ξανά μεταξύ των Β και C, επιβεβαιώνοντας την 

αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ των Α και C μέσο του Β. 

 Καθώς, οι κόμβοι κινούνται, είναι δυνατόν με την πάροδο του χρόνου να 

προκληθούν κάποιες αλλαγές στις σχέσεις προσέγγισης, απαιτώντας την ενημέρωση 

της δρομολόγησης. Ας θεωρήσουμε ότι, για κάποιο λόγο, η επαφή μεταξύ των 

κόμβων Β και C  δεν είναι δυνατή , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 3. Τότε, οι 

κόμβοι Α και C είναι ακόμη προσεγγίσημοι ο ένας με τον άλλον, μέσο των κόμβων D 

και Ε. Ισοδύναμα, η αρχική “loop – free” διαδρομή (Α-Β-C) τώρα αντικαθιστάται 

από μία νέα «loop – free” διαδρομή (A-D-E-C). Και οι πέντε κόμβοι του δικτύου 

είναι απαραίτητο να ενημερώνουν τους πίνακες δρομολόγησης τους καταλλήλως, 

ώστε να αντικατοπτρίζουν την αλλαγή της τοπολογίας, η οποία θα πρέπει πρώτα να 

εντοπιστεί από τους κόμβους B και C. 

 

 
Σχήμα 3: Ενημέρωση της τοπολογίας εξαιτίας μια αποτυχίας στη σύνδεση. 

 

 Επίσης, αυτή η σχέση προσέγγισης μεταξύ των κόμβων μπορεί να αλλάξει 

από ποικίλους λόγους. Για παράδειγμα, όταν ένας κόμβος περιπλανιέται εκτός 

ακτίνας του δικτύου, μπορεί η μπαταρία του να αδειάσει ή μπορεί να υφίσταται 

λογισμικό ή τεχνικό σφάλμα. Καθώς όλο και περισσότεροι κόμβοι συμμετέχουν στο 

δίκτυο ή κάποιοι από τους υπάρχοντες το εγκαταλείπουν, οι ενημερώσεις στην 

τοπολογία γίνονται πολυάριθμες, πιο πολύπλοκες και συνήθως πιο συχνές, 

μειώνοντας έτσι την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών του δικτύου.  
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 Η εύρεση ενός “loop- free” μονοπατιού μεταξύ ενός ζευγαριού πηγής – 

προορισμού μπορεί να είναι αδύνατη εάν οι αλλαγές στη τοπολογία του δικτύου 

συμβαίνουν υπερβολικά συχνά. Η υπερβολική συχνότητα εδώ σημαίνει ότι μπορεί να 

μην υπάρχει αρκετός χρόνος για την διάδοση σε όλους τους αρμόδιους κόμβους των 

αλλαγών που προέκυψαν από την τελευταία αλλαγή στη τοπολογία του δικτύου. Για 

αυτό το λόγο, η ικανότητα επικοινωνίας υποβαθμίζεται με την αυξανόμενη 

κινητικότητα με αποτέλεσμα, η γνώση της τοπολογίας του δικτύου να γίνεται όλο και 

περισσότερο ασύμβατη. Ένα δίκτυο είναι συνδυαστικά σταθερό μόνο και μόνο όταν, 

οι αλλαγές στην τοπολογία συμβαίνουν αρκετά αργά ώστε, να επιτρέπεται η επιτυχή 

όλων των απαραίτητων ενημερώσεων της τοπολογίας ή εάν ο αλγόριθμος 

δρομολόγησης είναι αρκετά ικανός να διαδώσει τις αλλαγές στο δίκτυο πριν συμβεί η 

επόμενη αλλαγή. Έτσι, η συνδυαστική σταθερότητα σχηματίζει μια βασική θεωρία 

για μια επιτυχή και αποδοτική δρομολόγηση σε ένα ad hoc δίκτυο.  

 

 

2.1.3 Χαρακτηριστικά των MANETS 
 
 Ένα MANET απαρτίζεται από κινητές πλατφόρμες που εδώ αναφέρονται ως 

«κόμβοι», οι οποίες κινούνται αυθαίρετα. Οι κόμβοι μπορεί να βρίσκονται πάνω στα 

αεροπλάνα, πλοία, φορτηγά ίσως ακόμη και πάνω σε ανθρώπους. Ένα ΜΑΝΕΤ είναι 

ένα αυτόνομο σύστημα από κινητούς κόμβους. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί 

απομονωμένα, ή μπορεί να λειτουργεί, διαμέσου πυλών (gateways) και να 

αλληλεπιδρά με ένα συμβατικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, τυπικά προβλέπεται να 

λειτουργήσει ως stub network, το οποίο διασυνδέεται με ένα συμβατικό internetwork. 

Τα stub networks διαχειρίζονται το φόρτο δεδομένων προς και από τους εσωτερικούς 

κόμβους, αλλά δεν επιτρέπουν σε εξωτερικά στοιχεία να διαπεράσουν μέσα από τα 

stub network. 

 Τα manets  έχουν ορισμένα αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά [8] όπως: 

 

Α). Δυναμικές τοπολογίες: Οι κόμβοι δύναται να μετακινούνται αυθαίρετα. 

Επομένως η τοπολογία του δικτύου, η οποία είναι τυπικά multihop, μπορεί να 

μεταβληθεί τυχαία και με ταχύς ρυθμούς σε απρόβλεπτους χρόνους, και μπορεί να 

απαρτίζεται ταυτόχρονα από δεσμούς διπλής ή μονής κατεύθυνσης. 
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Β). Συνδέσεις  που υπόκεινται σε περιορισμούς αναφορικά με το εύρος ζώνης και 

μεταβαλλόμενη χωρητικότητα: Οι ασύρματοι δεσμοί θα συνεχίσουν να διατηρούν 

σημαντικά χαμηλότερη χωρητικότητα από τους αντίστοιχους των συμβατικών 

δικτύων. Επιπρόσθετα, η πραγματική χωρητικότητα των ασύρματων επικοινωνιών - 

αφού ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις της του θορύβου, και των συνθηκών παρέμβασης 

- είναι κατά πολύ μικρότερη από τη μέγιστη χωρητικότητα μετάδοσης ενός 

ραδιοφώνου. 

 Μια επίδραση των σχετικά χαμηλών χωρητικοτήτων των συνδέσεων είναι ότι 

η συμφόρηση αποτελεί περισσότερο τον κανόνα παρά την εξαίρεση, δηλαδή οι 

σωρευμένες απαιτήσεις εφαρμογών ξεπερνούν κατά πολύ τη χωρητικότητα του 

δικτύου. Δεδομένου ότι το κινητό δίκτυο αποτελεί συχνά προέκταση ενός σταθερού 

συμβατικού δικτύου, οι χρήστες των κινητών δικτύων θα έχουν παρόμοιες 

απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς οι αλληλεπιδραστικές 

εφαρμογές και οι εφαρμογές multimedia θα συνεχίσουν να πληθαίνουν. 

 

Γ). Περιορισμούς σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας: Μερικοί ή όλοι οι 

κόμβοι σε ένα manet μπορεί να στηρίζονται σε μπαταρίες ή άλλες μορφές 

αναλώσιμης ενέργειας. Για τους κόμβους αυτούς, το θέμα της διαχείρισης ενέργειας 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα βελτιστοποίησης κατά το σχεδιασμό του 

όλου συστήματος. 

. 

Δ). Περιορισμένη ασφάλεια σε φυσικό επίπεδο[3]: Τα κινητά ασύρματα δίκτυα είναι 

πιο ευάλωτα σε φυσικές απειλές από ότι τα συμβατικά καλωδιωμένα δίκτυα. Θα 

πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα θέματα διαρροής καθώς και οι denial of service 

attacks. Οι υφιστάμενες μέθοδοι ασφάλειας συνδέσεων εφαρμόζονται συχνά στα 

ασύρματα δίκτυα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απειλές ασφάλειας. Ως πλεονέκτημα, 

μπορεί να αναφερθεί ότι η αποκεντρωτική φύση της διαχείρισης δικτύου ενός manet 

παρέχει μεγαλύτερη στιβαρότητα σε σχέση με περισσότερο συγκεντρωτικές μεθόδους 

διαχείρισης. 

 Επιπλέον, ορισμένα δίκτυα (π.χ. κινητά στρατιωτικά δίκτυα) μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα μεγάλα (δεκάδες ή εκατοντάδες κόμβοι ανά περιοχή δρομολόγησης). Η 

ανάγκη για εύκολη κλιμάκωση (scalability) αποτελεί κάτι το δεδομένο. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, οι μηχανισμοί ώστε να επιτευχθεί η 

εύκολη κλιμάκωση θεωρούνται δεδομένοι.  
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 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα σύνολο από υποθέσεις και 

θέματα αποδοτικότητας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό 

πρωτοκόλλων που είναι πέρα από αυτά των συμβατικών δικτύων. 

 

 

2.1.4 Χρήση των ad hoc δικτύων 
 
 Τα ad hoc ασύρματα δίκτυα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε 

στρατιωτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τους στρατιώτες 

εξοπλισμένους με κινητές επικοινωνιακές συσκευές που είναι multi mode, με τις 

οποίες μπορούν να επικοινωνούν επί τόπου, χωρίς να χρειάζονται σταθεροί 

ασύρματοι σταθμοί. Επιπλέον, μικρές κινητές συσκευές εξοπλισμένες με αισθητήρες 

ακοής και κάμερες μπορούν να τοποθετηθούν σε στρατηγικής σημασίας περιοχές για 

τη συλλογή πληροφοριών περιβαλλοντικής ή χωροταξικής σημασίας που 

κατευθύνονται προς έναν κόμβο επεξεργασίας μέσα από συστήματα κινητών 

επικοινωνιών. Μπορούν να αναπτυχθούν επίσης κινητά συστήματα επικοινωνιών 

μεταξύ πλοίων, δεδομένου ότι παρέχει εναλλακτικές διαδρομές επικοινωνίας που δεν 

στηρίζονται στις υφιστάμενες εναέριες ή επίγειες επικοινωνιακές υποδομές. 

 Από την άλλη, εμπορικές εφαρμογές που προτείνονται για ad hoc ασύρματα 

δίκτυα περιλαμβάνουν: 

 Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

 Συνεδριάσεις και διαλέξεις 

 Οι άνθρωποι σήμερα παρακολουθούν διαλέξεις και συνέδρια μέσω φορητών 

υπολογιστών, υπολογιστών χειρός κλπ. Είναι επομένως επιθυμητό να υπάρχει άμεση 

διαμόρφωση δικτύου, και επιπλέον δυνατότητες μοιρασμού αρχείων και πόρων χωρίς 

την παρουσία σταθερών σταθμών εργασίας και ειδικών διαχειριστών δικτύου. Ένας 

παρουσιαστής μπορεί να κάνει multicast διαφάνειες και ήχο σε συγκεκριμένους 

αποδέκτες. Επίσης τα ad hoc επικοινωνιακά συστήματα μπορούν να έχουν πρακτική 

εφαρμογή σε αναμεταδιδόμενες πληροφορίες (πχ τρέχουσα κατάσταση), μέσω video, 

data και voice μεταξύ σωστικών συνεργείων μέσα από μια μικρή φορητή συσκευή. 

Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή και σε όργανα επιβολής του νόμου. 

 Τέλος, οι τρέχουσες προκλήσεις που τα ad hoc  ασύρματα δίκτυα καλούνται 

να απαντήσουν είναι: 

 QoS support 
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 Location aid routing 

 Multicast 

 Power aware routing. 

 

 

2.2 Δρομολόγηση 
 
 Σ’ αυτό το σημείο, αφού έχουμε πάρει μια γενική εικόνα των ad hoc δικτύων 

και των κανόνων λειτουργίας τους, θα συνεχίσουμε βαθύτερα στις ποικίλες 

προσεγγίσεις που προτείνονται για την δρομολόγηση των ad hoc δικτύων. 

 Διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί όσον αφορά την δρομολόγηση στα ad 

hoc ασύρματα δίκτυα με τελικό σκοπό την πραγματοποίηση μιας αποδοτικής 

δρομολόγησης. Με την συνεχώς εναλλασσόμενη τοπολογία, και με την 

προαισθηματική προσέγγιση των μηνυμάτων δρομολόγησης μπορεί ο αποστολέας 

του μηνύματος να διακρίνει την ακριβή διαδρομή που πρέπει να πάρει το μήνυμα από 

τον αποστολέα στον αποδέκτη. Αλλά αυτές οι υποθέσεις, ότι δηλαδή ο αποστολέας 

γνωρίζει ολόκληρη την τοπολογία του δικτύου δεν αποτελούν μια αληθής ρεαλιστική 

υπόθεση. Μια άλλη εναλλαγή θα μπορούσε να είναι η διαβίβαση του μηνύματος σε 

ένα γειτονικό κόμβο που βρίσκεται πάνω στην γενική κατεύθυνση του προορισμού, 

και ο οποίος με τη σειρά του θα πάρει μια παρόμοια απόφαση σχετικά με το πώς να 

δρομολογήσει το μήνυμα. 

 Βασισμένοι στις παραπάνω αναφερόμενες προσεγγίσεις, πολλοί αλγόριθμοι 

δρομολόγησης έχουν εφαρμοστεί. Πολλοί από τους αλγόριθμους δρομολόγησης που 

έχουν προταθεί για τα ad hoc ασύρματα δίκτυα έχουν προσαρμοστεί από τις τεχνικές 

δρομολόγησης που ασχολούνται με την ενσύρματη δικτύωση και έχουν μια σταθερή 

τοπολογία δικτύου. Όμως, οι αλγόριθμοι δρομολόγησης που είναι σχεδιασμένοι για 

τα ενσύρματα δίκτυα, είναι βασισμένοι στον προσδιορισμό της πιο σύντομης 

διαδρομής μεταξύ της πηγής και του προορισμού. Επομένως, αυτοί οι αλγόριθμοι 

δρομολόγησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα ad hoc δίκτυα χωρίς την 

τροποποίηση τους. Επίσης, στα ad hoc ασύρματα δίκτυα, η πληροφορία παίρνει 

χρόνο για να προωθηθεί στους άλλους κόμβους του συστήματος. Εάν η πληροφορία 

της τοπολογίας δεν ενημερωθεί ταχέως, οι κόμβοι μπορεί να συνεχίσουν να 

δρομολογούν τα μηνύματα βασισμένοι σε μη ενημερωμένη πληροφορία τοπολογίας, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμένα πακέτα. 
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2.3 Ταξινόμηση στα Ad hoc  ασύρματα δίκτυα 
 
 Η δρομολόγηση πρωτοκόλλων στα Ad hoc δίκτυα μπορεί να ταξινομηθεί σε 

δύο κατηγορίες : στα πρωτόκολλα που βασίζονται σε πίνακα (table-driven) και σε 

αυτά που βασίζονται στη ζήτηση (on demand routing based) [ 8] .  

 

 
Σχήμα 4:  Τα ad hoc  πρωτόκολλα δρομολόγησης. 

 

 Οι συμπαγές γραμμές στο σχήμα δείχνουν τους άμεσους επίγονους ενώ οι 

διακεκομμένες γραμμές δείχνουν λογικούς επίγονους. Παρόλο που έχουν σχεδιαστεί 

για τον ίδιο τύπο δικτύου, τα χαρακτηριστικά κάθε πρωτοκόλλου παρουσιάζουν 

αρκετές διαφορές. 

 Στα table-driven πρωτόκολλα δρομολόγησης, ο κάθε κόμβος περιέχει έναν ή 

περισσότερους πίνακες οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες δρομολόγησης για κάθε 

άλλον κόμβο μέσα στο δίκτυο. Όλοι οι κόμβοι αναβαθμίζουν αυτούς τους πίνακες 

ούτως ώστε να διατηρήσουν μια συνεπής μορφή του δικτύου. Όταν η τοπολογία του 

δικτύου αλλάζει, οι κόμβοι στέλνουν μηνύματα αναβάθμισης μέσα στο δίκτυο με 

απώτερο σκοπό την ενημέρωση και των υπολοίπων κόμβων για την μεταβολή του 

δικτύου. 
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 Σε αντίθεση με τα table-driven πρωτόκολλα δρομολόγησης, στα on–demand 

πρωτόκολλα όλα τα αναβαθμισμένα μονοπάτια δεν διατηρούνται σε κάθε κόμβο, 

αλλά αντιθέτως δημιουργούνται αν και όποτε χρειαστεί. Όταν μια πηγή θέλει να 

επικοινωνήσει με έναν κόμβο, ξεκινά τους μηχανισμούς εύρεσης του προορισμού για 

να βρει το μονοπάτι προς τον συγκεκριμένο προορισμό. Η διαδρομή παραμένει 

έγκυρη μέχρις ότου ο προορισμός καταστεί απροσπέλαστος ή μέχρι τον τερματισμό 

της επικοινωνίας μεταξύ πηγής και προορισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
 
 
3.1. Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 
 
 Το 1990 το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

(Institute and Electronic Engineer – IEEE) σχημάτισε  μια υποεπιτροπή για να 

αναπτύξει ένα MAC (Medium Access Control ) και PHY (Physical Layer) πρότυπο 

για τις ασύρματες ζεύξεις. Το πρότυπο αυτό ονομάστηκε ΙΕΕΕ 802.11. Έτσι δόθηκε η 

δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν προϊόντα ασύρματης δικτύωσης, από 

διαφορετικούς κατασκευαστές, στο ίδιο δίκτυο και μάλιστα σε χαμηλές τιμές λόγω 

του ανταγωνισμού των εταιρειών. 

 Σήμερα η υποεπιτροπή ΙΕΕΕ 802.11 συγκεντρώνει τις προσπάθειες της για να 

παράγει πρότυπα  μεγάλης ταχύτητας. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες 

εργασίας η a και b που αναπτύσσουν μεγάλης ταχύτητας PHY στην 5GHz και 

2,4GHz μπάντα αντίστοιχα. Σκοπός τους είναι να υποστηρίζεται μετάδοση όχι μόνο 

δεδομένων αλλά και φωνής και εικόνων [3]. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η 

οικογένεια προτύπων ΙΕΕΕ 802.11 με τα διάφορα χαρακτηριστικά της. 

 

Πίνακας 1 : Η οικογένεια προτύπων ΙΕΕΕ 802.11 με τα χαρακτηριστικά της 

 ΙΕΕΕ 802.11 (DSSS) IEEE 802.11a ΙΕΕΕ 802.11b 

Application Wireless Ethernet (LAN) Wireless ATM Wireless Ethernet (LAN) 

Frequency 

range 

 

2,4GHz 

 

5GHz 

 

2,4GHz 

Data rate 1-2 Mbps 20-25Mbps 5,5 Mbps, 11Mbps 

 

Αξίζει να δούμε πως η αρχιτεκτονική που περιγράφεται στο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 

υποστηρίζει τα Ad hoc δίκτυα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 5 : 
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Σχήμα 5 : Η αρχιτεκτονική του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11 [3]. 

 

 

 

3.2. Επιθυμητές ιδιότητες των πρωτοκόλλων δρομολόγησης 
 
 Πολλά πρωτόκολλα δρομολόγησης έχουν προταθεί για τα ad hoc δίκτυα. Το 

καθένα από αυτά προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά γενικά, υπάρχουν και 

κάποιες κοινές επιθυμητές ιδιότητες που κάθε πρωτόκολλο δρομολόγησης κατέχει. 

Αυτές είναι: 

 

 Ανεξαρτησία από βρόγχους: Η παρουσία των βρόγχων στην διαδρομή από 

την πηγή ως τον προορισμό έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική 

δρομολόγηση. Στην χειρότερη περίπτωση, τα πακέτα μπορεί να συνεχίσουν να 

διαβαίνουν αορίστως και ποτέ να μην φτάνουν στον προορισμό τους. Έτσι, για να 

βελτιώσουμε την απόδοση, θέλουμε το πρωτόκολλο δρομολόγησης να εγγυάται ότι οι 

διαδρομές που παρέχονται είναι ανεξάρτητες από βρόγχους. 

 

 Κατανεμημένος έλεγχος: Σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο δρομολόγησης, ένας 

κόμβος, ο κεντρικός δρομολογητής, αποθηκεύει όλες τις τοπολογικές πληροφορίες 

και παίρνει όλες τις αποφάσεις για την δρομολόγηση. Ο κεντρικός όμως 

δρομολογητής μπορεί να είναι ένα ανεξάρτητο σημείο αποτυχίας. Επίσης, το δίκτυο 
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σε σχέση με τον κεντρικό δρομολογητή είναι δυνατό να συσσωρευτεί με ερωτήσεις 

και απαντήσεις της δρομολόγησης. Δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν 

ένα μη λειτουργικό δίκτυο προκύπτει ότι το πρωτόκολλο δρομολόγησης πρέπει να 

είναι κατανεμημένο. 

 

 Γρήγορη δρομολόγηση : όσο πιο γρήγορα παίρνονται οι αποφάσεις για την 

δρομολόγηση, τόσο πιο σύντομα τα πακέτα μπορούν να δρομολογηθούν στον 

προορισμό τους. Επίσης ο αλγόριθμος δρομολόγησης πρέπει να προλαβαίνει να 

λαμβάνει υπ΄ όψιν του της αλλαγές που γίνονται στην τοπολογία. 

 

 Περιορισμένη αντίδραση σε τοπολογικές αλλαγές :  Οι τοπολογικές αλλαγές 

σε ένα τμήμα του δικτύου θα έπρεπε να οδηγήσουν σε ελάχιστες αλλαγές σε άλλα 

μακρινά τμήματα του δικτύου. Αυτό θα κρατήσει την δρομολόγηση ενημερωμένη και 

θα κάνει τον αλγόριθμο βαθμωτό.  

 

 Πολλαπλές διαδρομές: Ακόμα και αν η κινητικότητα του κόμβου επηρεάσει 

στη διάσπαση κάποιων διαδρομών, οι άλλες διαδρομές θα πρέπει να είναι ικανές για 

την διανομή των πακέτων. 

 

 Αποδοτικότητα ισχύος: Δεδομένου ότι η κύρια πηγή ενέργειας των κινητών 

κόμβων είναι οι μπαταρίες, το πρωτόκολλο δρομολόγησης πρέπει να κατέχει υψηλή 

αποδοτικότητα ισχύος. Αυτό σημαίνει πως το πρωτόκολλο θα πρέπει να κατανέμει 

ισόποσα και όσο το δυνατόν μικρότερο φορτίο στους κινητούς κόμβους. 

 

 Ασφάλεια: Ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης θα πρέπει να είναι ασφαλή. 

Χρειαζόμαστε αυθεντικότητα για επικοινωνούντες κόμβους, μη-αποκήρυξη και 

κρυπτογράφηση για ιδιωτική δικτύωση. 

 

 QoS υποστήριξη: Το πρωτόκολλο δρομολόγησης θα πρέπει επίσης να 

υποστηρίζει το Quality of Service. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει ότι αφορά την 

καθυστέρηση και την έξοδο στον προορισμό, και να είναι ικανό να επιβεβαιώνει την 

μακροβιότητα του έτσι ώστε, ο πραγματικός χρόνος εφαρμογής να βασίζεται σε αυτό. 
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3.3. Πρωτόκολλα δρομολόγησης 
 
 Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης των Ad – hoc δικτύων μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες [3]: 

Α. Στα table – driven 

Β. και στα on – demand. 

 Στα table-driven πρωτόκολλα δρομολόγησης ανήκουν: Destination Sequenced 

Distance Vector (DSDV), wireless Routing Protocol (WRP), Global State Routing 

(GSR), Fisheye State Routing (FSR), Hierarchical State Routing (HSR), Zone- based 

Hierarchical Link State Routing Protocol (ZHLS), Clusterhead Gateway Switch 

Routing (CGSR). 

 Στα  on – demand πρωτόκολλα δρομολόγησης ανήκουν: Cluster Base Routing 

Protocol (CBRP), Ad hoc Demand Distance Vector Routing (AODV),  Dynamic 

Source Routing Protocol (DSR), Temporally Ordered Routing Algorithm (TORA), 

Associativity Based Routing  Protocol (ABR), Signal Stability Routing (SSR). 

 

 

3.3.1 Hierarchical State Routing Πρωτόκολλα (HSR) 
 
 Σύμφωνα με τους Iwata et al (1999) το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

συγκεκριμένων πρωτοκόλλων είναι το πολυδιάστατο clustering και ο λογικός 

διαχωρισμός των κινητών κόμβων. Το δίκτυο σε αυτήν την περίπτωση είναι 

διαχωρισμένο σε ομάδες (clusters) και για κάθε ομάδα ένας ομαδάρχης (cluster-head) 

έχει καθοριστεί. Στα πρωτόκολλα HSR οι κεφαλές-cluster οργανώνουν τους εαυτούς 

τους σε clusters κ.λ.π. Οι κόμβοι ενός φυσικού cluster μεταδίδουν πληροφορίες της 

σύνδεσης τους. Η κεφαλή-cluster κάνει μια επισκόπηση της πληροφορίας των cluster 

του και την στέλνει στους γειτονικούς cluster-heads μέσω μιας εξόδου (gateway 

nobe). Τα παραπάνω μπορούν να παρουσιαστούν στο σχήμα 6 . 
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Σχήμα 6: Ένα παράδειγμα CLUSTERING σε ένα πρωτόκολλο HSR 
 
 
 Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, οι κεφαλές-cluster είναι μέλη του 

cluster που βρίσκεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο και ανταλλάσσουν τις πληροφορίες 

των συνδέσεων τους καθώς και τις πληροφορίες που βρίσκονται σε κατώτερα 

επίπεδα. Ένας κόμβος σε κάθε επίπεδο διαχέει την πληροφορία που δέχεται στο 

χαμηλότερο του επίπεδο αφότου ο αλγόριθμος έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο. Έτσι 

το χαμηλότερο επίπεδο κατέχει μια ιεραρχική τοπολογία πληροφοριών. Ο κάθε 

κόμβος έχει μια ιεραρχική διεύθυνση. Ένας τρόπος για να αναθέσει κάποιος μια 

ιεραρχική διεύθυνση είναι οι αριθμοί των clusters στην διαδρομή από την ρίζα προς 

τον κόμβο όπως παρουσιάζεται στο σχήμα. Μια έξοδος μπορεί να επιτευχθεί από την 

ρίζα μέσω πολλών μονοπατιών, και γι’ αυτό τον λόγο η έξοδος μπορεί να έχει 

περισσότερες από μια ιεραρχικές διευθύνσεις. Μια ιεραρχική διεύθυνση είναι αρκετή 

για να διασφαλίσει την μεταφορά πληροφορίας από οπουδήποτε μέσα στο δίκτυο. 

 Επιπλέον, οι κόμβοι είναι διαχωρισμένοι σε λογικά υποδίκτυα και σε κάθε 

κόμβο έχει ανατεθεί μια λογική διεύθυνση <υποδίκτυο, host>. Κάθε υποδίκτυο έχει 
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έναν location management server (LMS). Όλοι οι κόμβοι αυτού του υποδικτύου 

εγγράφουν την λογική τους διεύθυνση στον παραπάνω server. Ο server μεταδίδει την 

ιεραρχική τους διεύθυνση στα ανώτερα επίπεδα και η πληροφορία στέλνεται επίσης 

σε όλους τους servers. Το επίπεδο μεταφοράς στέλνει ένα πακέτο στο επίπεδο 

δικτύου μαζί με την λογική διεύθυνση του προορισμού. Το επίπεδο δικτύου βρίσκει 

την ιεραρχική διεύθυνση από την ιεραρχική διεύθυνση του προορισμού του server και 

μετέπειτα στέλνει το πακέτο σε αυτόν. The destination/ES LMS προωθεί το πακέτο 

στον προορισμό. Με το που η πηγή και ο προορισμός αναγνωρίσουν τις ιεραρχικές 

τους οδούς, μπορούν να παρακάμψουν τον server και να επικοινωνήσουν κατευθείαν. 

Από την στιγμή που οι ιεραρχικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται για δρομολόγηση, 

είναι προσαρμόσιμες στις αλλαγές του δικτύου. 

 

 

3.3.2. Το πρωτόκολλο (DSDV)- Dynamic Destination-Sequenced 
Distance-Vector 
 
 Σύμφωνα με τους Perkins και Bhagwat (1994) o Destination-Sequenced 

Distance-Vector αλγόριθμος δρομολόγησης είναι βασισμένος στην ιδέα του 

κλασσικού αλγόριθμου Bellman-Ford περιέχοντας μερικές ουσιαστικές βελτιώσεις. 

Κάθε κινητός σταθμός περιέχει έναν πίνακα δρομολόγησης που περιλαμβάνει όλους 

τους διαθέσιμους προορισμούς, τον αριθμό των hops (βημάτων) που χρειάζονται για 

την επίτευξη του συγκεκριμένου προορισμού και τον αριθμό της ακολουθίας που 

δίνεται από τον κόμβο προορισμού. Ο αριθμός της ακολουθίας χρησιμοποιείται για 

να ξεχωρίσει κανείς μέσα στο δίκτυο τα μόνιμα μονοπάτια από αλλά καινούργια για 

την αποφυγή δημιουργίας επαναληπτικών βρόγχων-loops. Περιοδικά οι σταθμοί 

αποστέλλουν τους πίνακες δρομολόγησης σε κάθε γειτονικό τους σταθμό. Επίσης 

ένας σταθμός αποστέλλει το πίνακα δρομολόγησης στην περίπτωση που 

πραγματοποιηθεί μια σημαντική αλλαγή στον  πίνακα του από την τελευταία 

αναβάθμιση. Επομένως, η αναβάθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως time-driven 

αλλά και ως event-driven.  

 Οι αναβαθμίσεις των πινάκων δρομολόγησης μπορούν να αποσταλούν με δυο 

τρόπους: ως πλήρη αναβάθμιση “full-dump” ή ως μερική “incremental”. Σύμφωνα με 

τον πρώτο τρόπο ολόκληρος ο πίνακας δρομολόγησης αποστέλλεται στους γείτονες 

του δικτύου και είτε ολόκληρος είτε σε πακέτα. Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο 
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αποστέλλονται μόνο εκείνες οι έγγραφες του πίνακα δρομολόγησης στις οποίες έχουν 

επέλθει αλλαγές από την τελευταία αναβάθμιση του δικτύου. Σε περίπτωση που 

υπάρχει χώρος στο πακέτο αναβάθμισης τότε συμπεριλαμβάνονται και οι σειρές 

δρομολόγησης των κόμβων. Όταν το δίκτυο είναι σχετικά σταθερό, οι incremental 

αναβαθμίσεις στέλνονται για να αποφευχθεί η έξτρα κίνηση με αποτέλεσμα την 

αποφυγή των full dumps. Σε ένα δίκτυο που μεταβάλλεται γρήγορα, τα incremental 

πακέτα μπορούν να μεγαλώσουν απότομα με αποτέλεσμα την εμφάνιση συχνών full 

dumps. Το κάθε πακέτο αναβάθμισης εκτός από τον πίνακα δρομολόγησης περιέχει 

και έναν μοναδικό σειριακό αριθμό, ο οποίος δίνεται από την αποστολέα. Το 

μονοπάτι με τον μεγαλύτερο σειριακό αριθμό, δηλαδή το πιο πρόσφατο, 

χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση που δυο μονοπάτια έχουν τον ίδιο σειριακό αριθμό, 

χρησιμοποιείται αυτό που έχει την μικρότερη διαδρομή. Οι σταθμοί βασισμένοι στην 

πρόσφατη ιστορία εκτιμούν την χρονική διάρκεια των διαδρομών. Τέλος, οι σταθμοί 

καθυστερούν την αποστολή μιας αναβάθμισης της δρομολόγησης ούτως ώστε να 

αποτρέψουν εκείνες τις αναβαθμίσεις που θα πραγματοποιούνταν εάν μια καλύτερη 

διαδρομή εμφανιστεί νωρίτερα. 

 
 
3.3.3 Το πρωτόκολλο (AODV)- On-demand Distance Vector 
 
 Τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα αποτελούν μια βελτίωση του DSDV 

αλγόριθμου που περιγράφτηκε στην ενότητα 3.2.3. (Perkins et al, 1999). Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των μεταδόσεων, το οποίο 

επιτυγχάνεται με την δημιουργία διαδρομών κατά παραγγελία, σε αντίθεση με τα 

πρωτόκολλα DSDV τα οποία διατηρούν την λίστα με όλες τις διαδρομές. Στο σχήμα 

4α παρουσιάζεται η περιγραφή ενός πρωτοκόλλου αυτής της κατηγορίας. Για να 

βρεθεί ένα μονοπάτι προς τον προορισμό, η πηγή εκπέμπει ένα αίτημα 

δρομολόγησης. Οι γείτονες εν συνεχεία εκπέμπουν το πακέτο στους γείτονες τους 

μέχρι να φτάσει σε έναν ενδιάμεσο κόμβο, ο οποίος έχει μια πρόσφατη πληροφορία 

δρομολόγησης για τον προορισμό. Στον συγκεκριμένο αλγόριθμο ένας κόμβος 

απορρίπτει κάθε αίτημα δρομολόγησης που έχει ήδη δει. Το πακέτο αυτό 

χρησιμοποιεί σειριακούς αριθμούς για να διασφαλίσει πως οι διαδρομές δεν έχουν 

βρόγχους και πως αν ο ενδιάμεσοι κόμβοι απαντήσουν σε ένα αίτημα δρομολόγησης, 

αυτοί απαντούν με την τελευταία πληροφόρηση. 
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 Όταν ένας κόμβος προωθεί ένα αίτημα δρομολόγησης στους γείτονες του, 

καταγράφει ταυτόχρονα στους πίνακες του και τον κόμβο από τον οποίο έλαβε το 

πρώτο αντίγραφο της απαίτησης. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται για να 

κατασκευαστεί το αντίστροφο μονοπάτι για την απάντηση δρομολόγησης. Τα 

πρωτόκολλα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν μόνο συμμετρικές συνδέσεις 

επειδή η απάντηση δρομολόγησης ακολουθεί το αντίστροφο μονοπάτι από το αίτημα. 

Καθώς η απάντηση επιστρέφει πίσω στην πηγή, όλοι οι κόμβοι που βρίσκονται πάνω 

στο μονοπάτι βάζουν την διαδρομή της προώθησης στους πίνακες τους (σχήμα 7 α,β). 

 Στην περίπτωση που η πηγή κινηθεί, τότε ξεκινάει από την αρχή την εύρεση 

διαδρομής για τον προορισμό. Εάν ένας από τους ενδιάμεσους κόμβους κινηθεί τότε 

ο γειτονικός του κόμβος αντιλαμβάνεται την αποτυχία της σύνδεσης και στέλνει μια 

ειδοποίηση για την αποτυχία αυτή στους ενδιάμεσους κόμβους. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η ειδοποίηση φτάσει στην πηγή, από όπου εάν 

χρειαστεί ξεκινάει από την αρχή η διαδικασία την εύρεσης διαδρομής. 

 

 

 
 

Σχήμα 7α: Αποστολή αιτήματος δρομολόγησης 
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Σχήμα 7β: Απάντηση αιτήματος δρομολόγησης 

 

 

3.3.4. Το πρωτόκολλο DSR (Dynamic Source Routing) 
 
 Σύμφωνα με τους Johnson και Maltz (1999) στα Dynamic Source Routing 

πρωτόκολλα η δρομολόγηση σχεδιάζεται από την πηγή. Κάθε κόμβος διατηρεί έναν 

πίνακα (cache) όπου καταγράφει τα δρομολόγια τα οποία γνωρίζει. Ο κόμβος 

αναβαθμίζει τις εγγραφές στο πίνακα δρομολόγησης όποτε μαθαίνει για καινούργιες 

διαδρομές. Το πρωτόκολλα αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από δυο σημαντικές 

φάσεις: την εύρεση διαδρομής και την διατήρηση της διαδρομής. Όταν ο κόμβος της 

πηγής θέλει να στείλει ένα πακέτο σε έναν προορισμό, κοιτάει στον πίνακα 

δρομολόγησης του για να ελέγξει εάν ήδη υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδρομή σ’ 

αυτόν τον προορισμό. Εάν βρει πως υπάρχει μια διαδρομή που δεν έχει λήξει, την 

χρησιμοποιεί για στείλει το πακέτο. Εάν ο κόμβος δεν έχει τέτοια διαδρομή, τότε 

ξεκινάει την διαδικασία εύρεσης διαδρομής με το να εκπέμψει ένα αίτημα 

δρομολόγησης. Το πακέτο αυτό περιέχει τις διευθύνσεις της πηγής και του 

προορισμού, καθώς και έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Κάθε ενδιάμεσος 

κόμβος ελέγχει για το αν γνωρίζει μια διαδρομή για τον προορισμό. Στην περίπτωση 

που δεν έχει τέτοια διαδρομή, αποθηκεύει την διεύθυνση του στο αρχείο του πακέτου 

και στη συνέχεια προωθεί το πακέτο στους γείτονες του. Για να περιοριστεί ο αριθμός 

των μεταδιδόμενων αιτημάτων, ο κάθε κόμβος επεξεργάζεται το αίτημα 
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δρομολόγησης μόνο στην περίπτωση που δεν έχει ήδη δει το πακέτο και η διεύθυνση 

του δεν υπάρχει στο αρχείο διαδρομής του πακέτου. 

 Μια απάντηση δρομολόγησης δημιουργείται στην περίπτωση που ο 

προορισμός ή ένας ενδιάμεσος κόμβος που έχει πρόσφατη πληροφόρηση για τον 

προορισμό λάβει το αίτημα δρομολόγησης. Ένα αίτημα δρομολόγησης το οποίο 

φθάνει σε κάθε τέτοιον κόμβο, περιέχει στο αρχείο της διαδρομής του την ακολουθία 

των βημάτων από την πηγή προς αυτόν τον κόμβο. Καθώς το αίτημα δρομολόγησης 

μεταδίδεται μέσα στο δίκτυο, το αρχείο της διαδρομής δημιουργείται όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 8α ). 

 

 
Σχήμα 8α: Αιτήματα δρομολόγησης στο DSRP 

 

 Εάν η απάντηση δρομολόγησης δημιουργήθηκε από τον προορισμό, τότε 

τοποθετεί το αρχείο της διαδρομής από το αίτημα δρομολόγησης μέσα στην 

απάντηση. Από την άλλη μεριά, εάν ο κόμβος που δημιουργεί την απάντηση 

δρομολόγησης είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος, τότε αποθηκεύει το δρομολόγιο το 

οποίο διένυσε είδη το αίτημα δρομολόγησης μαζί με το δρομολόγιο προς τον 

προορισμό που έχει ο κόμβος αυτός στον πίνακα δρομολόγησης του στην απάντηση 

δρομολόγησης. Στο επόμενο σχήμα (σχήμα 8β) παρουσιάζεται η αποστολή ενός 

request reply packet από τον ίδιο τον προορισμό. 
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Σχήμα 8β: Απάντηση αιτήματος δρομολόγησης στο DSR 

 
 Για να στείλει την απάντηση, ο κόμβος θα πρέπει να έχει μια διαδρομή προς 

την πηγή. Εάν υπάρχει μια τέτοια διαδρομή στον πίνακα δρομολόγησης του, τότε 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντίστροφο του αρχείου 

διαδρομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που υποστηρίζονται 

συμμετρικές συνδέσεις. Στις περιπτώσεις που δεν υποστηρίζονται συμμετρικές 

συνδέσεις, ο κόμβος μπορεί να ξεκινήσει την εύρεση διαδρομής  προς την πηγή και 

να στείλει την απάντηση μετά από την εύρεση της σωστής διαδρομής. 

 Τα πρωτόκολλα DSR χρησιμοποιούν δύο τύπους πακέτων για την διατήρηση 

μιας διαδρομής. Ένα πακέτο λανθασμένης δρομολόγησης (Route Error packet)  και 

ένα πακέτο σωστής δρομολόγησης (Acknowledgements). Όταν ένας κόμβος 

αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα σε μια σύνδεση, δημιουργεί ένα Route Error packet. 

Όταν ένας κόμβος λαμβάνει ένα πακέτο αυτής της κατηγορίας, βγάζει το 

προβληματικό κόμβο από τον πίνακα δρομολόγησης του. Όλες οι διαδρομές που 

περιέχουν τον προβληματικό κόμβο διακόπτονται. Από την άλλη μεριά τα πακέτα 

Acknowledgements χρησιμοποιούνται για να πιστοποιήσουν την σωστή λειτουργία 

των διαδρομών. 

 

3.3.5 Tο πρωτόκολλο TORA - Temporally Ordered Routing Αλγόριθμος 
 
 Σύμφωνα με τους Park και Corson (1997) o συγκεκριμένος αλγόριθμος 

αποτελεί έναν υψηλά προσαρμοστικό, εύχρηστο και κλιμακωτά διαδιδόμενο 

αλγόριθμο, ο οποίος είναι βασισμένος στην ιδέα της αντιστροφής σύνδεσης. Ο 
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αλγόριθμος αυτός προτείνεται ειδικά για πολύ δυναμικά κινητά, ασύρματα δίκτυα με 

πολλούς ενδιάμεσους κόμβους. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι το ότι βρίσκει 

πολλαπλές διαδρομές από έναν κόμβο πηγής προς έναν κόμβο προορισμού. Επίσης, 

ένα ακόμα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το ότι τα μηνύματα ελέγχου είναι 

συγκεντρωμένα σε ένα πολύ μικρό αριθμό κόμβων κοντά στην ύπαρξη μιας 

τοπολογικής αλλαγής. Για να το κατορθώσει αυτό, οι κόμβοι του δικτύου περιέχουν 

πληροφορίες δρομολόγησης για διπλανούς τους κόμβους. Οι βασικές λειτουργίες του 

πρωτοκόλλου είναι τρεις: η δημιουργία διαδρομών, η διατήρηση των διαδρομών και 

η διαγραφή διαδρομών. 

 Ο κάθε κόμβος έχει πέντε χαρακτηριστικά: 

• Λογικό χρόνο για μη αποτυχία μιας σύνδεσης 

• Την μοναδική ταυτότητα (ID) κόμβου που ορίζει το νέο επίπεδο αναφοράς 

• Έναν δείχτη ανάκλασης 

• Παράμετρο διάδοσης αιτήματος  

• Την μοναδική ταυτότητα του κόμβου 

Τα πρώτα τρία στοιχεία αποτελούν το επίπεδο αναφοράς. Ένα καινούργιο επίπεδο 

αναφοράς καθορίζεται όταν ένας κόμβος χάσει το τελευταίο downstream link 

εξαιτίας μιας αποτυχημένης.  

 Στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα η δημιουργία διαδρομών πραγματοποιείται με 

την χρήση QRY και UPD πακέτων. Ο αλγόριθμος δημιουργίας της διαδρομής αρχίζει 

με το ύψος του προορισμού οριζόμενο ως μηδέν (0) και το ύψος όλων των υπολοίπων 

κόμβων ορισμένο ως NULL. Η πηγή εκπέμπει ένα QRY πακέτο που περιέχει την 

ταυτότητα του κόμβου προορισμού. Ένας κόμβος με ύψος ορισμένο ως non-NULL 

ανταποκρίνεται στέλνοντας ένα πακέτο UPD, το οποίο περιέχει και το ύψος του. Ο 

κόμβος που λαμβάνει το UPD πακέτο ορίζει το ύψος του ως το ύψος του κόμβου που 

έστειλε το UPD πακέτο συν ένα. Στον αλγόριθμο αυτόν κάθε κόμβος που έχει 

μεγαλύτερο ύψος θεωρείται ως upstream και κάθε κόμβος που έχει μικρότερο ύψος 

θεωρείται ως downstream. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα μονοπάτι μεταξύ 

της πηγής και του προορισμού. Στο σχήμα  παριστάνεται μια διαδικασία δημιουργίας 

διαδρομής με τον αλγόριθμο TORA. Όπως φαίνεται στο σχήμα 9α, ο κόμβος 5 δεν 

δέχεται μηνύματα QRY από τον κόμβο 3 διότι δέχεται από τον κόμβο 2. 
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Σχήμα 9α: Διαδρομή του πακέτου QRY 

 

 Στο σχήμα 9β η πηγή δέχεται μηνύματα UPD από τους κόμβους 2,3 και 4 

αλλά διατηρεί το ύψος του κόμβου 4 μιας και αυτό είναι το μικρότερο. 

 

 
Σχήμα 9 β: Διαδρομή του πακέτου UPD 

 

 

 

 

 

 Όταν ένας κόμβος κινείται, η διαδρομή σπάει και για την επιδιόρθωση της 

διαδρομής χρειάζεται να ξαναδημιουργηθεί μια καινούργια για τον ίδιο προορισμό. 

Όταν η σύνδεση ενός κόμβου αποτυγχάνει, δημιουργεί και ένα καινούργιο  επίπεδο 

αναφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μετάδοση του επιπέδου αναφοράς από τους 

γειτονικούς κόμβους όπως φαίνεται και στο σχήμα 10. 
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Σχήμα 10: Διάδοση καινούριου επιπέδου αναφοράς 

 

Τα links αντιστρέφονται για να αντικατοπτρίσουν την αλλαγή που δημιουργείται στο 

νέο επίπεδο αναφοράς. Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα σαν να αντιστρέφει την 

κατεύθυνση ενός ή περισσότερων links όταν ένας κόμβος δεν έχει καθόλου 

downstream links. 

 Στην φάση του σβησίματος διαδρομών, ο αλγόριθμος TORA διαχέει ένα 

πακέτο κάθαρσης (broadcast clear packet) στο δίκτυο για να διαγράψει μη έγκυρες 

διαδρομές. Στον συγκεκριμένο αλγόριθμο, υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθούν 

βρόγχοι, ειδικά όταν πολλαπλά «σετ» από συνεργαζόμενους κόμβους ταυτόχρονα 

ανιχνεύουν, σβήνουν και δημιουργούν καινούργιες διαδρομές βασιζόμενοι ο ένας 

στον άλλον. Επειδή ο αλγόριθμος TORA χρησιμοποιεί την συνεργασία μεταξύ των 

κόμβων, τα προβλήματα αποσταθεροποίησης που παρουσιάζει είναι παρόμοια με το 

“count-to-identify” πρόβλημα στα distance-vector routing πρωτόκολλα, με την 

διαφορά ότι τέτοιες ταλαντώσεις είναι προσωρινές και η ανάδειξη των διαδρομών θα 

πραγματοποιηθεί στο τέλος. 
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3.4 Σύγκριση πρωτοκόλλων  
 

 Έχοντας αναλύσει τα πρωτοκόλλα δρομολόγησης τα οποία κυριαρχούν στα 

ad- hoc ασύρματα δίκτυα, παρακάτω παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας με τις 

ιδιότητες του κάθε πρωτοκόλλου δρομολόγησης. 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ DSDV AODV DSR TORA 

Loop free ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πολλαπλές διαδρομές ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κατενεμημένα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αντιδραστικό ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υποστήριξη μονόδρομης 
σύνδεσης 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

QoS Support ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Πολλαπλής διανομής ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ασφάλεια ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΙΘΑΝΗ 

Αποδοτικότητα ισχύος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Περιοδικές μεταδόσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Πίνακας 2 : Σύγκριση πρωτοκόλλων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

MOBILE IP 
 

 

 

4.1. Υβριδικά δίκτυα  
 
 Ένα υβριδικό δίκτυο αποτελείται από δύο είδη δικτύων [16] (σχήμα 11). Από 

ένα Ad- hoc δίκτυο που περιέχει μόνο κινητούς κόμβους και ένα δίκτυο με 

διασκορπισμένους “base stations” οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους με την βοήθεια 

της δομημένη καλωδίωση.  

 

                        
Σχήμα 11: Υβριδικό δίκτυο[14] 

 

 Σύμφωνα με τους Benyuan Liu, Zhen Liu, Don Towsley, (2003) ,οι “base 

stations” παίζουν το ρόλο ενός access point. Οι “base station” συνήθως διαιρούν την 

περιοχή σε εξάγωνα,“hexagon tessellation”. Παρόμοια με ένα κυψελοειδές δίκτυο, 

κάθε εξάγωνο ονομάζεται «κελί» στο κέντρο του οποίου υπάρχει ένας “base station”. 

Αντίθετα, από τους κανονικούς κόμβους οι “base station” δε είναι ούτε πηγές 

δεδομένων ούτε δέκτες δεδομένων.  Προστίθενται ως κόμβοι αναμεταδότες για να 

βελτιώσουν την απόδοση των δικτύων και συμμετέχουν μόνο στη δρομολόγηση 

διαβιβάζοντας τα δεδομένα από τους κινητούς στους σταθερούς κομβους και 

αντίστροφα.  
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4.2. Mobile IP 
 
Είναι γνωστό πως για την ασύρματη δικτύωση δεν απαιτείται  να γίνουν αλλαγές στο 

επίπεδο δικτύου. Σύμφωνα με τους Μουρατίδη Ε., Παπαιωάννου Κ., 2001, όταν  οι 

χρήστες του IP δικτύου μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή, είναι δυνατόν να 

συνδεθούν µε ένα access point που είναι συνδεμένο σε διαφορετικό υποδίκτυο. 

Επειδή οι IP διευθύνσεις από τον σχεδιασμό τους σχετίζονται µε ένα συγκεκριμένο 

υποδίκτυο, τα IP πακέτα δεν θα μπορούν να βρουν το δρόµο για την καινούρια 

τοποθεσία. Στο σημείο αυτό την λύση δίνει το Mobile IP. To mobile IP είναι ένα 

πρότυπο το οποίο προτάθηκε από μια ομάδα εργασίας της IETF (Internet Engineering 

Task Force) για να λύσει το παραπάνω πρόβλημα επιτρέποντας στον κινούμενο 

κόμβο να χρησιμοποιεί δύο διευθύνσεις: µια σταθερή home address και µια care-of 

address (COA). H home address είναι στατική ενώ η COA αλλάζει σε κάθε σημείο 

σύνδεσης και μπορεί να θεωρηθεί ως η τοπολογική διεύθυνση για κάθε κινητό κόµβο. 

Η COA περιέχει την διεύθυνση του υποδικτύου και έτσι προσδιορίζει το σηµείο 

σύνδεσης του κινητού κόμβου σε σχέση µε την τοπολογία του δικτύου. Η home 

address χρεισιμοποιείται όταν ο κινητός κόμβος είναι συνεχώς έτοιμος να δεχτεί 

δεδομένα στο home network (πατρικό δίκτυο) του. Το Mobile IP απαιτεί την ύπαρξη 

ενός κόµβου δικτύου που ονομάζεται home agent. Όταν ο κινητός κόμβος δεν είναι 

συνδεμένος στο home network (και επομένως είναι συνδεμένος σε αυτό που θα 

ονομαστεί foreign network), ο home agent ανακατευθύνει τα πακέτα που 

προορίζονται για τον κινητό κόμβο στον νέο σημείο σύνδεσης του κινητού κόμβου.  

 Κάθε φορά που ο κινητός κόµβος µετακινείται δηλώνει την νέα του COA 

στον home agent. Για να λάβει ο κινητός κόµβος ένα πακέτο από το home network 

του, ο home agent παραδίδει το πακέτο από το home network στην COA. Αυτή η 

επιπρόσθετη µεταφορά απαιτεί την τροποποίηση του πακέτου ώστε η COA να 

εµφανίζεται σαν η IP διεύθυνση προορισµού. Όταν το πακέτο φτάνει στην COA 

γίνεται ο αντίστροφος µετασχηµατισµός έτσι ώστε το πακέτο να έχει την home 

address ως διεύθυνση προορισµού. Φτάνοντας το πακέτο στο κινητό κόµβο έχοντας 

την διεύθυνση home address θα επεξεργαστεί ανάλογα από το πρωτόκολλο του 

παραπάνω επιπέδου. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Mobile IP απαιτεί την ύπαρξη ενός κόµβου 

δικτύου που ονοµάζεται home agent εφόσον το δίκτυο θέλει να δώσει στους χρήστες 
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του την δυνατότητα να περιάγονται (roam) από υποδίκτυο σε υποδίκτυο. Επίσης 

πρέπει να υπάρχουν και κόµβοι δικτύων που ονοµάζονται foreign agents, οι οποίοι να 

επιτρέπουν σε επισκέπτες να συνδέονται στο δίκτυο στο οποίο ανήκουν οι foreign 

agents, και οι οποίοι οριοθετούν µια συγκεκριµένη περιοχή. Ο foreign agent 

παρακολουθεί όλους τους κινητούς χρήστες που επισκέπτονται την περιοχή του, ενώ 

ο home agent παρακολουθεί όλους τους χρήστες της περιοχής του οι οποίοι όµως 

επισκέπτονται άλλη περιοχή. 

 Όταν ένας κινητός χρήστης επισκέπτεται µια ξένη περιοχή, έρχεται σε επαφή 

µε τον foreign agent της περιοχής και εγγράφεται δίνοντας την διεύθυνσή του. Οι 

κινητοί χρήστες (άρα και κινητοί κόµβοι) βρίσκουν τους foreign agents µετά από 

επίκλησή τους (solitation) ή µε την βοήθεια περιοδικών ανακοινώσεων της ύπαρξης 

τους που εκπέµπουν οι ίδιοι οι foreign agents (advertisements). Στην συνέχεια ο 

foreign agent έρχεται σε επαφή µε τον home agent του κινητού χρήστη και του δίνει 

την COA, συνήθως την IP διεύθυνση του foreign agent.  

 Επιπρόσθετα, όταν ένα πακέτο στέλνεται σε ένα κινητό χρήστη, 

δροµολογείται στο home LAN του χρήστη. Εκεί ο home agent κόβει τον δρόµο προς 

το πακέτο του κινητού χρήστη και ψάχνει και βρίσκει την διεύθυνση του foreign 

agent που διαχειρίζεται τον κινητό χρήστη. Ο home agent στέλνει το πακέτο στον 

foreign agent ο οποίος µe την σειρά του το στέλνει στον κινητό χρήστη. Επίσης ο 

home agent δίνει την care - of - address (COA) στον αποστολέα , έτσι ώστε τα 

µελλοντικά πακέτα να κατευθύνονται άµεσα στον κινητό χρήστη µέσω του foreign 

agent. 

 

Σχήμα 12 : Διάγραμμα ροής και αρχιτεκτονική του mobile IP [7]. 
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4.2.1. Πλεονεκτήματα χρήσης του mobile IP [3] 
 
Ένα πραγµατικό πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης IP-επιπέδου δροµολόγηση σε 

MANET είναι ότι μπορούμε να παρέχουμε συνοχή στο επιπέδου δικτύου σε multihop 

δικτύα. Η συνοχή αυτή µπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας κόμβους που έχουν 

διαφορετικά φυσικά επιπέδα. Ένας ΜΑΝΕΤ κόµβος βασικά αποτελείται από ένα 

router ο οποίος µπορεί να είναι φυσικά συνδεδεµένος σε πολλούς IP hosts, που έχουν 

διάφορα ασύρματα interfaces. Κάθε interface χρησιµοποιεί διαφορετική ασύρµατη 

τεχνολογία ΜΑΝΕΤ 

 Οι ΜΑΝΕΤ κόµβοι µπορούν να παίρνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας την IP 

δομή δρομολόγησης και να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μια από τις δύο ή και τις 

δύο φυσικού επιπέδου τοπολογίες ταυτόχρονα. Καθώς αναπτύσσονται νέες 

τεχνολογίες φυσικού επιπέδου, αυτές µπορούν να ενσωµατωθούν στην IP-∆οµή. 

Είναι τέτοια η λειτουργικότητα και η αρχιτεκτονική ευελιξία που η IP επιπέδου 

δρομολόγηση μπορεί να υποστηρίξει hardware οικονοµίες κλίµακας. 

 Σύµφωνα µε τον Charlies E. Perkinks η χρήση IP-επιπέδου δροµολόγηση 

κατά κάποιο τρόπο σπάει το subnet μοντέλο.Στην πραγµατικότητα ένας ΜΑΝΕΤ 

κόµβος ( δηλαδή ένας router φυσικά συνδεδεμένος σε ένα group από hosts )ζεί με ένα 

κινητό subnet.H multihop τοπολογία της δομής των ΜΑΝΕΤ διασυνδέει αυτά τα 

“mobile subnets”. 

 

 

4.2.2 Εισαγωγή στο Mobile IPv6 
 
 Καθώς το δίκτυο μεγαλώνει και επεκτείνεται γίνεται θύμα της ίδιας του της 

επιτυχίας, λόγω των προορισμών και προβλημάτων του IPv4. Ανάμεσα στα 

προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει το IPv4 είναι ότι οι διευθύνσεις του 

πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τους ρυθμούς ανάπτυξης του Διαδικτύου, θα 

εξαντληθούν στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Αυτή ήταν και μια από τις αφορμές που το 

Internet Engineering Task Force (IEFT) άρχισε τις μελέτες για ένα νέο πρωτόκολλο, 

το IP version 6 (IPv6) γνωστό και σαν IP next generation (IPng). 

 To IPv6 είναι ένα καθοριστικό ορόσημο για τα κινητά δίκτυα. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά [5] του IPv6 που είναι σημαντικά για τα κινητά και ασύρματα δίκτυα 

είναι: ικανοποιητικός αριθμός IP διευθύνσεων, υλοποίηση header ασφαλείας, 

Έλεγχος συμφόρησης στα ασύρματα δίκτυα 
 

34



επιλογές προορισμού για ικανοποιητικό rerouting, autoconfiguration  διευθύνσεων, 

και άλλα. 

 Με βάση τη σχετική μελέτη της Συμέου Ι., 2003, η σχεδίαση του Mobile IPv6 

είναι τέτοια, έτσι ώστε μια συσκευή που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να 

φύγει από το home subnet του και να διατηρήσει όλες τις συνδέσεις του καθώς και να 

παραμένει προσιτή από άλλες συσκευές στο Διαδίκτυο. Αυτό πετυχαίνεται με την 

αναγνώριση του κάθε κόμβου με την στατική του Home address (HA), ανεξαιρέτως 

της θέσης του  και του σημείου σύνδεσης του με το Διαδίκτυο. Κατ’ ακρίβεια, το 

Mobile IPv6 επηρεάζει την δρομολόγηση των πακέτων, αλλά είναι ανεξάρτητο από 

το πρωτόκολλο δρομολόγησης.  

 Στο mobile Ipv6 ο home agent ανακατευθύνει τα πακέτα από το home 

network στην COΑ δηµιουργώντας µια νέα κεφαλίδα IP που περιέχει την COA του 

κινητού κόµβου ως διεύθυνση IP προορισµού. Αυτή η νέα κεφαλίδα ενθυλακώνει το 

αρχικό πακέτο, έχοντας σαν αποτέλεσµα η home address του κινητού κόµβου να µην 

επηρεάζει την δροµολόγηση µέχρι που το πακέτο φτάνει στην COA. Αυτού του 

είδους η ενθυλάκωση ονοµάζεται και tunneling. 

 

 

4.2.2. Πλεονεκτήματα  του Mobile IPv6 
 
 Είναι γεγονός ότι κάποια χαρακτηριστικά του IPv6 που αφορούν την 

υποστήριξη κινητικότητας, λόγο της εμπλουτισμένης λειτουργικότητας και της πιο 

πρόσφατης σχεδίασης του είναι πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με το Mobile IPv4. 

Ειδικότερα, κάποια από τα προτερήματα του Mobile IPv6 είναι[5]: 

 Το Mobile IP πρέπει να αναθέσει παγκόσμιες IP διευθύνσεις σε ένα κινητό  

κόμβο, σε οποιοδήποτε σημείο συνδέεται με το Διαδίκτυο. Σε συνδέσεις όπου 

βρίσκονται κινητοί κόμβοι, ένα μέρος των IP συνδέσεων θα ανατεθεί σαν COA στους 

κόμβους αυτούς. Λόγο της έλλειψης  διευθύνσεων στο IPv4, μπορεί  να υπάρξουν 

προβλήματα σε μερικές συνδέσεις, ενώ στο IPv6 υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες 

διευθύνσεις. 

 Χρησιμοποιώντας τις anycast διευθύνσεις του IPv6, ένας κόμβος μπορεί να  

στείλει ένα πακέτο σε πολλά συστήματα που έχουν αυτή την anycast διεύθυνση σε 

ένα από τα interfaces τους. Το Mobile IPv6  κάνει αποτελεσματική χρήση αυτού του 

μηχανισμού για το Dynamic Home Agent Discovery, στέλνοντας ένα Bilding Update 
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στην anycast διεύθυνση του ΗΑ  και παίρνοντας απάντηση από τους υπόλοιπους 

ΗΑs. Το Mobile IPv4 δεν παρέχει τέτοια  λύση. 

 Το Mobile IPv6 μπορεί να χρησιμοποιήσει το IP Security Protocol για όλες  

απαιτήσεις ασφαλείας, όπως πιστοποίηση, προστασία της ακεραιότητας των 

δεδομένων και τα λοιπά. 

 Η  Βελτιστοποίηση Διαδρομής (Route Optimization) που χρησιμοποιείται  

για αποφυγή της τριγωνικής δρομολόγησης, είναι μια επιπρόσθετη λειτουργία για το 

Mobile IPv4, ενώ είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι για το Mobile IPv6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
 
5.1 Συμφόρηση 
 
 Η συμφόρηση εμφανίζεται σε ένα μέρος του δικτύου όταν το συνολικό ποσό 

των δεδομένων που στέλνεται στο δίκτυο ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του. 

Η συμφόρηση φανερώνεται με την υπερβολική καθυστέρηση των πακέτων καθώς και 

με την πτώση αυτών. Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν 

στην συμφόρηση, όπως ο όγκος των δεδομένων που  τοποθετούνται στο δίκτυο, η 

υποκείμενη δικτυακή αρχιτεκτονική, οι προδιαγραφές των συσκευών στο δίκτυο, το 

μέγεθος των πακέτων και το πρωτόκολλο μεταφοράς δρομολόγησης. 

 Υπάρχουν δύο γενικές λύσεις στο πρόβλημα της συμφόρησης, η αποφυγή και 

ο έλεγχος. Η αποφυγή συμφόρησης προσπαθεί να προβλέψει πότε η συμφόρηση είναι 

έτοιμη να εμφανιστεί και μειώνει το ποσοστό μετάδοσης πληροφοριών τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. Ο αλγόριθμος πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

κρατήσει το χρόνο απόκρισης σε συνάρτηση του φορτίου και της ρυθμοαπόδοσης και 

σε συνάρτηση του φορτίου που λειτουργεί αριστερά της θέσης του “knee”  όπως 

φαίνεται στο σχήμα 15. Ο έλεγχος συμφόρησης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πλήρως 

τους πόρους δικτύων για τη μεταφορά δεδομένων σε ποσοστό κοντά στη 

χωρητικότητα του δικτύου. Η χωρητικότητα του δικτύου καθορίζεται ως το σημείο 

στο οποίο οποιαδήποτε αύξηση στην κυκλοφορία θα αυξήσει την καθυστέρηση αλλά 

όχι την ρυθμοαπόδοση. Οι αλγόριθμοι ελέγχου συμφόρησης προσπαθούν να 

αυξήσουν την κυκλοφορία ώσπου να επιτευχθεί η χωρητικότητα του δικτύου και 

έπειτα, επιβραδύνουν τον ρυθμό μετάδοσης, Κατά συνέπεια αυτοί οι αλγόριθμοι 

προσπαθούν να λειτουργήσουν αριστερά του “cliff”, του παρακάτω σχήματος. 
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Σχήμα 13: Διάγραμμα φορτίου σε συνάρτηση της καθυστέρησης και της      

ρυθμοαπόδοσης [13]. 

 

 

5.1.1 Μηχανισμοί ελέγχου συμφόρησης 
 
 Μερικοί από τους πιο κοινούς μηχανισμούς ελέγχου συμφόρησης λειτουργούν  

ως σχέδιο μείωσης  απαίτησης τι οποίο ενσωματώνει :  

 Άρνηση υπηρεσιών: παρεμποδίζοντας την περαιτέρω κατανομή των πόρων. 

 Υποβάθμιση υπηρεσιών: αναγκάζοντας τους χρήστες του δικτύου να μειώσουν 

το φορτίο που τοποθετούν στο δίκτυο. 

 Σχέδιο: οι χρήστες του δικτύου σχεδιάζουν τα αιτήματά τους έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούν τους πόρους του χωρίς να το υπερφορτώνουν. 

 Για να επιτραπεί σε κάθε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς  να 

λειτουργήσει, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου. 

Διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί και έχουν αναπτυχθεί  για να διευκολύνουν 

αυτό: 

 Παρατήρηση των στοιχείων συμφόρησης όπως η απώλεια και η καθυστέρηση 

πακέτων. 
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 Παράδοση των ανατροφοδοτημένων μηνυμάτων από το σημείο της 

συμφόρησης στην πηγή. 

 Απόρριψη της εισερχόμενης κυκλοφορίας από τον  κορεσμένου κόμβου, που 

προκαλεί τη μετάδοση της συμφόρησης μέσο του δικτύου στην πηγή. 

 Πακέτα ελέγχου συμφόρησης που  στέλνονται μέσο του δικτύου. 

 Τα πακέτα  μπορούν να έχουν πεδία ανατροφοδότησης τα οποία να 

υποδεικνύουν στην πηγή την κατάσταση συμφόρησης του δικτύου. 

Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί για την αποτελεσματική λειτουργία τους, πρέπει να 

λειτουργήσουν γρήγορα, να έχουν χαμηλή κεφαλίδα, να είναι δίκαιοι και να 

επιτρέπουν το δίκτυο να χρησιμοποιείται ως το όριο του. 

 

 

5.1.2 Θέματα συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα 
 
 Μέσα στα  Ad –hoc ασύρματα δίκτυα διάφορα ζητήματα περιπλέκουν 

περαιτέρω τον προσδιορισμό και τον έλεγχο της συμφόρησης  

συμπεριλαμβανομένου: 

 Παρέμβαση από άλλους κόμβους 

 Αποτυχίες διαδρομών 

 Μεταβλητή ποιότητα των ράδιο σημάτων 

 Συμφόρηση 

 Ισχύς μετάδοσης 

 Στην περίπτωση απώλειας πακέτων, κατάλληλη δράση δεν λαμβάνεται 

εύκολα διότι, ο προσδιορισμός της αιτίας της απώλειας είναι δύσκολος. Έχουν 

υπάρξει διάφοροι μηχανισμοί που προτάθηκαν  για να βοηθήσουν στην ταξινόμηση 

των αιτιών της απώλειας πακέτων,  αλλά όλοι  προσθέτουν επιπλέον  πολυπλοκότητα, 

μπορεί να μην είναι συμβατοί με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα και κανένας δε φαίνεται 

να καλύπτει όλες τις πιθανές αιτίες. 

   

 

5.2 Έλεγχος συμφόρησης στα Ad –hoc δίκτυα 
 
 Για τον έλεγχο της συμφόρησης ο αλγόριθμος δρομολόγησης προσπαθεί να 

ανιχνεύσει την κατάσταση των συνδέσεων μεταξύ των κόμβων. Η ανακάλυψη 

διαδρομών λειτουργεί σε παρόμοιο μοντέλο με αυτό του DSR. Ο μέσος μετρικός  
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χρόνος κάθε σύνδεσης χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο δρομολόγησης πορειών. 

Σε κάθε σύνδεση ορίζεται ένα βάρος το οποίο βασίζεται σε ένα χρονικό διάστημα στο 

οποίο διαβιβάζεται ένα πακέτο στην συγκεκριμένη σύνδεση. Αυτά τα με μονωμένα 

βάρη συνδέσεων αθροίζονται για να δώσουν το βάρος για μια διαδρομή, και αυτή με 

το χαμηλότερο συνολικό βάρος επιλέγεται. Αυτή η μέθοδος επιλογής διαδρομών 

επιλέγει τις συνδέσεις με τη μικρότερη καθυστέρηση και το υψηλότερο εύρος ζώνης, 

ανακουφίζοντας πολλά  ζητήματα σχετικά  με τη μετάδοση συμφόρησης. Οι χρόνοι 

μετάδοσης είναι πιο σύντομοι, απαιτούν λιγότερη κατανάλωση ισχύος και προκαλούν 

λιγότερη συμφόρηση. 

 

 

5.2.1 Επίλυση ελέγχου τοπικής συμφόρησης 
 
 Δεδομένου ότι η συμφόρηση είναι τοπική, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί 

τοπικά. Τα δεδομένα πρέπει να καθοδηγηθούν  γύρω από την περιοχή συμφόρησης 

από το πρωτόκολλο δρομολόγησης, πριν από την απώλεια δεδομένων λόγω των 

αιτιών συμφόρησης και χωρίς μείωση του ποσοστού μετάδοσης. Οι κόμβοι ελέγχουν 

τον αριθμό των πακέτων που είναι σε σειρά αναμονής και περιμένουν να περάσουν  

στη διεπαφή δικτύου. Εάν για μια χρονική περίοδο ο μέσος αριθμός πακέτων 

υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, ο κόμβος θεωρείται κορεσμένος. Αμέσως μεταδίδει 

ένα πακέτο κοινοποίησης συμφόρησης σε όλους του γείτονες. Όλοι οι κόμβοι 

ελέγχουν και καταγράφουν τον όγκο των δεδομένων που διαβιβάζουν μέσω των 

γειτονικών. Εάν ο μέσος όγκος των  δεδομένων για μια χρονική περίοδο προς 

οποιοδήποτε γειτονικό κόμβο υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, αυτός ο κόμβος 

καταγράφει ότι έχει υπερβεί το όριο αποστολής για εκείνο το γειτονικό κόμβο. 

 Στην παραλαβή μιας κοινοποίησης συμφόρησης, ο κόμβος αποστολής ελέγχει 

εάν έχει υπερβεί το όριο αποστολής προς τον κορεσμένο γειτονικό κόμβο. Σε αυτήν 

την περίπτωση,  ο κόμβος που αποστέλνει πρέπει να προσπαθήσει να βρει μια 

εναλλασσόμενη  διαδρομή προς τον προορισμό του , αποφεύγοντας τον κορεσμένο 

κόμβο. Αυτοί οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται όταν ένα πακέτο που προέρχεται από μια 

πηγή προς κάποιο προορισμό, εάν όλες οι διαθέσιμες διαδρομές περιέχουν τους 

κόμβους που πρόσφατα  έχουν αναγγείλει συμφόρηση, ο κόμβος που προήλθε το 

πακέτο έχει  υπερβεί το όριο αποστολής προς αυτούς τους κόμβους, τότε πρέπει να 

περιμένει έως ότου  διατεθεί μια εναλλακτική διαδρομή ή έως ότου ο κόμβος δεν 
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είναι πλέον κορεσμένος ή  το όριο αποστολής δεν ξεπερνιέται πλέον. Ο σκοπός του 

ορίου αποστολής επιτρέπει στον αλγόριθμο να στοχεύσει σε εκείνους τους κόμβους 

που διαβιβάζουν τους μεγάλους όγκους της κυκλοφορίας μέσω ενός κορεσμένου 

κόμβου.  Στόχος είναι να μειωθεί σταδιακά  η συμφόρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
 
 
 
6.1. Η έννοια της προσομοίωσης[1] 
 
 Σύμφωνα με τον Γεωργίου Α.Κ.(2000) [1], προσομοίωση είναι μια τεχνική η 

οποία μιμείται τη λειτουργία ενός πραγματικού συστήματος καθώς αυτό αναπτύσσεται 

μέσα στο χρόνο (ή με παράμετρο το χρόνο).  

 Ο παραπάνω ορισμός δε είναι καινούριος. Η τεχνική της προσομοίωσης από 

τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του 60 και με τη βοήθεια των υπολογιστικών πόρων 

που υπήρχαν εκείνη την εποχή, είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται σταδιακά για την 

επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους Naylor 

et.al. (1966) η προσομοίωση είναι μια αριθμητική τεχνική για τη διεξαγωγή 

πειραμάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η τεχνική αυτή σύμφωνα με τους Maisel  

και Gnugnoli 1972, περιέχει μαθηματικές και λογικές σχέσεις οι οποίες περιγράφουν 

την συμπεριφορά ενός επιχειρησιακού, οικονομικού, κοινωνικού, βιολογικού, 

φυσικού ή άλλου συστήματος καθώς ο χρόνος εξελίσσεται. Επίσης, η προσομοίωση 

μπορεί να θεωρηθεί σαν στατιστική δειγματοληψία όχι από τον πραγματικό 

πληθυσμό (γεγονότων του συστήματος) αλλά από ένα μαθηματικό / λογικό 

μοντέλο(του συστήματος)  με σκοπό την εύρεση αποτελεσμάτων που ουσιαστικά 

είναι εκτιμητές των πραγματικών παραμέτρων λειτουργίας και απόδοσης του υπό 

μελέτη συστήματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην προσομοίωση διακρίνουμε 

τρεις φάσεις: την προκαταρκτική διαδικασία και μοντελοποίηση, τη μεταφορά του 

μοντέλου σε κώδικα μιας γλώσσας προγραμματισμού και στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 

 

 

6.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προσομοίωσης [1] 
 
 Η ραγδαία τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 

επίπεδο λογισμικού και υλικού καθώς, και η ταυτόχρονη μείωση του κόστους 

απόκτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έχει συμβάλει στην αύξηση της χρήσης 
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των τεχνικών προσομοίωσης για τη διερεύνηση και επίλυση πραγματικών 

προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε πολλούς κλάδους όπως η επιστήμη υπολογιστών, 

η Διοίκηση επιχειρήσεων, η Στατιστική , η Μηχανική κ.λ.π(Γεωργίου Α.Κ., 2000). 

 Τα πλεονεκτήματα [1] που θα αναφέρουμε παρακάτω προέρχονται από το 

γεγονός ότι η τεχνική της προσομοίωσης είναι και αυτή μια διαδικασία 

μοντελοποίησης. 

 Α). Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου πηγάζει από το γεγονός ότι η 

θεωρία που τη στηρίζει είναι καλά ορισμένη και εφαρμόζεται χωρίς μετατροπές σε 

όλες τις περιπτώσεις. 

 Β). Η προσομοίωση συμπιέζει τον πραγματικό χρόνο που χρειάζεται μια 

πειραματική έρευνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πείραμα ουσιαστικά 

διεξάγεται στον υπολογιστή, γίνεται απομίμηση της παραμέτρου του χρόνου και 

αυτός δεν μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο αλλά σε προσομοιωμένο. Έτσι, μια 

έρευνα που πιθανόν να χρειάζεται χρόνια σε πραγματικό χρόνο πειράματος, με την 

προσομοίωση μπορεί να πάρει μερικές ώρες. 

 Γ). Πολλές φορές τα αναλυτικά μοντέλα απαιτούν υπερβολικό αριθμό 

παραδοχών για να καταστεί δυνατή η επίλυση τους με αποτέλεσμα, μια μεγάλη 

απόκλιση από τις συνθήκες λειτουργίας του πραγματικού συστήματος. Σε ένα 

μοντέλο προσομοίωσης δεν είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές  παραδοχές διότι αυτό 

που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός λειτουργίας μέσω λογικών συνθηκών 

και γεγονότων και όχι η εκπόνηση μαθηματικών σχέσεων που να εκφράζουν κάθε 

πτυχή της λειτουργίας του συστήματος. 

 Δ). Από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί ένα μοντέλο είναι πολύ σημαντικό 

να μπορεί να επαναληφθεί η εκτέλεση του πολλές φορές στον υπολογιστή για να 

μελετηθούν διαφορετικές διαμορφώσεις του συστήματος ή πολιτικές. Το γεγονός 

αυτό είναι όμως δύσκολο να πραγματοποιηθεί όταν ένα φυσικό πείραμα γίνεται 

πραγματικά στο σύστημα αντί να προσομοιώνεται στον υπολογιστή. Σε αυτή τη 

περίπτωση, θα μπορούσαμε ακόμα να αναφέρουμε τη δυνατότητα διακοπής της 

προσομοίωσης, ελέγχου των αποτελεσμάτων και συνέχισης της από το σημείο 

διακοπής. 

 Ε). Κατά τη διαδικασία κατασκευής του μοντέλου εντοπίζονται πηγές 

μεταβλητότητας του συστήματος, οι οποίες πιθανόν να μη φαίνονται κατά τη 

λειτουργία του. Αυτές οι πηγές συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο και λαμβάνονται 

υπόψη μέσω της στατιστικής ανάλυσης κατά τη βελτιστοποίηση. Στο πλεονέκτημα 
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αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τη δυνατότητα να δοκιμαστούν πολιτικές 

σε οντότητες του συστήματος για τις οποίες είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο σε 

πραγματικές συνθήκες. 

 Ζ). Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει είναι ότι η χρήση του 

μοντέλου δεν προκαλεί παρενόχληση στο πραγματικό σύστημα ή τουλάχιστον αυτή 

περιορίζεται σε μικρή κλίμακα. Επιπλέον, η δυνατότητα ελέγχου ενδιάμεσων 

αποτελεσμάτων του πειράματος ή ακόμα η προσωρινή παύση και επανεκκίνηση από 

ακριβώς ίδιες συνθήκες παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης 

βραχυπρόθεσμης πολιτικής διοίκησης και αναπροσαρμογής των απαιτούμενων 

δεδομένων ή του ίδιου του μοντέλου. 

 Η). Η δειγματοληψία μέσω μοντέλου προσομοίωσης είναι ευκολότερο να 

αποφευχθεί από το λεγόμενο σφάλμα δειγματοληψίας και κυρίως από συστηματικά 

σφάλματα όπως συμβαίνει σε πιθανό πραγματικό πείραμα. 

 Θ). Η προσομοίωση αποτελεί μερικές φορές ένα εξαιρετικό εργαλείο 

εκπαίδευσης του προσωπικού, διοικητικών στελεχών, φοιτητών κ.α. 

 Ι). Τέλος, το μοντέλο προσομοίωσης μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό ενός 

νέου συστήματος το οποίο δεν υπάρχει. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα [1] που αφορούν τα 

μοντέλα προσομοίωσης: 

 Α). Το βασικότερο ίσως μειονέκτημα είναι ότι οι τεχνικές αυτές δεν 

αποτελούν ξεκάθαρη αναλυτική διαδικασία βελτιστοποίησης της λειτουργίας ενός 

συστήματος. Εξετάζουν δηλαδή ερωτήματα του τύπου «ποιο γεγονός θα συμβεί αν 

κάτι άλλο είναι αληθές».  

 Β). Η ανάπτυξη του μοντέλου μπορεί να είναι δαπανηρή σε ανθρωποώρες για 

την ανάπτυξη του λογισμικού, σε πόρους υπολογιστικούς ή στον εντοπισμό 

προκαταρκτικών δεδομένων σε διασκορπισμένες πηγές. Σε ότι αφορά βέβαια τους 

υπολογιστικούς πόρους το μειονέκτημα αυτό τείνει να εκλείψει δεδομένης της 

εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων και της δραστικής μείωσης του κόστους 

αγοράς και χρήσης τους. Επίσης, υπάρχουν ειδικές γλώσσες προγραμματισμού με την 

βοήθεια των οποίων μειώνεται ο χρόνος ανάπτυξης λογισμικού. 

 Γ). Μερικές φορές είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων πάνω στα οποία 

να στηριχτεί η αρχική ανάπτυξη του μοντέλου, διαδικασία που πολλές φορές είναι 

δύσκολη και δαπανηρή. 

Έλεγχος συμφόρησης στα ασύρματα δίκτυα 
 

44



 Δ). Η ύπαρξη του μοντέλου προσομοίωσης τεκμηριώνεται από μια σειρά από 

λογικά διαγράμματα και προγράμματα σε κάποιο υπολογιστή. Η χρήση του 

προγράμματος χωρίς πλήρη ενημέρωση της διοίκησης για τις παραδοχές και 

υποθέσεις που έγιναν και για τις λεπτομέρειες που τελικά εισήχθησαν στο μοντέλο 

μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

 

 

6.2. O ns2 προσομοιωτής 
 
 Ο NS2 προσομοιωτής είναι ένας διακριτών γεγονότων προσομοιωτής [9] 

ευρέως διαδεδομένος  στην ερευνητική κοινότητα του διαδικτύου.  Έχει αναπτυχθεί 

στο Berkeley  πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και επεκτάθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Carnegie Mellon  όπου χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση ασύρματων δικτύων. 

Αυτές οι επεκτάσεις παρέχουν ένα λεπτομερή μοντέλο συμπεριφοράς του φυσικού 

και συνδετικού στρώματος ενός ασύρματου δικτυακού τόπου και επιτρέπει την 

αυθαίρετη κίνηση των κόμβων εντός του δικτύου. Μερικά από τα από τα πιο 

πρόσφατα πρωτόκολλα δρομολόγησης που έχουν προταθεί (DSDV,TORA,DSR, και 

AODV) είναι επίσης συνδεμένα με το ns2. Σε κάθε τρέξιμο του ο προσομοιωτής 

δέχεται ως δεδομένο ένα σενάριο το οποίο περιγράφει την ακριβή κίνηση καθενός 

κινητού κόμβου μαζί με την συχνότητα των πακέτων που προέρχεται από κάθε κόμβο 

καθώς ο χρόνος προχωράει. 

 
 
6.3. Η δομή του ns2 
 
 O ns2 είναι ένας προσομοιωτής δικτύων ο οποίος προσομοιώνει την ποικιλία 

των δικτύων IP και είναι γραμμένος σε C++ και Otcl [15].  Υλοποιεί τα πρωτόκολλα 

δικτύων όπως τα TCP και UDP, τη συμπεριφορά πηγών κυκλοφορίας όπως το FTP, 

Telnet, το Web κ.α. Ο ns2  επίσης υλοποιεί multicasting και μερικά  από τα 

πρωτόκολλα επιπέδου MAC για τις προσομοιώσεις τοπικών LAN. 

 Επιπλέον, ο ns2 είναι ένας αντικειμενοστραφής διερμηνέας αρχείων εντολών 

Tcl που έχουν έναν προγραμματιστή γεγονότων προσομοίωσης και τις βιβλιοθήκες 

αντικειμένων δικτύων[15]. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι, για να χρησιμοποιήσουμε 

το ns2, προγραμματίζουμε στη γλώσσα αρχείων εντολών Otcl. Στην οργάνωση και 

εκτέλεση ενός δικτύου προσομοίωσης, ένας χρήστης πρέπει να γράφει ένα αρχείο 
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εντολών OΤcl που εκκινεί έναν χρονοπρογραμματιστή γεγονότων, ορίζει την 

τοπολογία δικτύων χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα δικτύων και ορίζει οι πηγές 

κυκλοφορίας πότε να αρχίσουν και να σταματήσουν την αποστολή πακέτων μέσω του 

χρονοπρογραμματιστή γεγονότων.  

 Ο NS2 όπως αναφέραμε γράφεται όχι μόνο σε OΤcl αλλά και σε C++. Για 

λόγους απόδοσης, ο NS2 χωρίζει το κομμάτι υλοποίησης δεδομένων από το κομμάτι 

υλοποίησης των ελέγχων. Προκειμένου να μειωθούν τα πακέτα και ο χρόνος 

επεξεργασίας γεγονότων, ο χρονοπρογραμματιστής γεγονότων και τα βασικά 

αντικείμενα δικτύων γράφονται και μεταγλωττίζονται χρησιμοποιώντας την C++. 

Αυτά τα μεταγλωττισμένα αντικείμενα είναι διαθέσιμα στον διερμηνέα που 

δημιουργεί ένα αντίστοιχο αντικείμενο OTcl. Με αυτόν τον τρόπο, οι έλεγχοι των 

αντικειμένων C++  δίνονται σε OTcl. Τα αντικείμενα στην C++, που δεν πρέπει να 

ελεγχθούν σε μια προσομοίωση ή να χρησιμοποιηθούν εσωτερικά από ένα άλλο 

αντικείμενο δεν πρέπει να συνδεθούν  με την OTcl. Επιπλέον, ένα αντικείμενο μπορεί 

να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε OTcl.  
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Σχήμα 14 :Δομή του NS2 [10]. 

 

 

6.4. NAM – The Network Animator 
 
 O Network Simulator (NAM), είναι ένα εργαλείο για την απεικόνιση[6] της 

προσομοίωσης ενός δικτύου. Υποστηρίζει τη διάταξη των διαφόρων τοπολογιών, τα 

στάδια κίνησης των πακέτων και ποικίλα δεδομένα των εργαλείων επιθεώρησης. 

 Πριν την έναρξη χρήσης του NAM , απαιτείται η δημιουργία ενός φακέλου 

καταγραφής[15]. Αυτός ο φάκελος συνήθως παράγεται από τον NS (Network 

Simulator),  και περιέχει πληροφορίες της τοπολογίας όπως, τους κόμβους, τις 

συνδέσεις, καθώς και τα πακέτα καταγραφής. Κατά τη διάρκεια μιας προσομοίωσης, 

ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει διάφορες διαμορφώσεις στην τοπολογία, 

πληροφορίες διάταξης και αλυσίδες πακέτων εκτελώντας  αλυσιδωτά γεγονότα με 

την χρήση του NS. 

 Όταν ο φάκελος καταγραφής δημιουργηθεί, ο NAM μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της κίνησης αυτού. Έτσι, με  το ξεκίνημα του ο 

Network Animator, θα διαβάσει το φάκελο καταγραφής, θα δημιουργήσει την 

αντίστοιχη τοπολογία σε ένα παράθυρο με την ανάλογη διάταξη, και  έπειτα θα 

σταματήσει στον χρόνο t=0. Μέσο της αλληλεπίδρασης του, ο Network Animator 

παρέχει έλεγχο πάνω σε πολλές περιπτώσεις κίνησης. Στην παρακάτω εικόνα 

απεικονίζεται ένα παράθυρο του NAM ( Σχήμα 14). 
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Σχήμα 15 : NAM –The Network Animator 

 

 

 Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρόλο που το λογισμικό του NAM περιέχει 

ορισμένα «παράσιτα», όπως και το λογισμικό του NS, τις περισσότερες φορές 

δουλεύει πολύ καλά και εμφανίζει λιγοστά προβλήματα. Ο Network Animator 

αποτελεί όπως αναφέραμε παραπάνω ένα εξαιρετικό μέσο για να ελέγχουμε αν  ένα 

συγκεκριμένο σενάριο δουλεύει όπως θα περιμέναμε. O NS και ο NAM μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να περιγράψουν εύκολα 

διαφορετικά θέματα δικτύωσης. 
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6.5. Μοντέλο Προσομοίωσης 
 

6.5.1. Τοπολογία 
 
 
 Στην παρούσα εργασία προσομοιώνεται ένα τετράγωνο διαστάσεων 670m X 

670m, μέσα στο οποίο κινούνται ελεύθερα κόμβοι οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ 

τους. Ο αριθμός των κόμβων κυμαίνετε από 10 έως 50. Μέσα στο τετράγωνο αυτό 

έχουν τοποθετηθεί και ορισμένοι σταθεροί κόμβοι οι οποίοι επικοινωνούν με τους 

κινητούς κόμβους με την βοήθεια των base-station. Οι base – station κόμβοι 

τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις ώστε να καλύπτεται επαρκώς όλη η 

γεωγραφική περιοχή της προσομοίωσης. Όλοι οι Base station είναι ενσύρματα 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω του BS0, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

BS1 BS2

BS0

BS4 BS3

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ BASE STATION

 
Σχήμα 16: Τοποθέτηση των Base station 

 

 Η αρχική τοποθέτηση των κινητών κόμβων γίνεται τυχαία και για την βοήθεια 

της τοποθέτησης αυτής χρησιμοποιείται το πρόγραμμα setdest το οποίο περιέχεται 

μέσα στο ns2. Η αρχική τοποθέτηση των κόμβων φαίνεται στα παρακάτω σχήματα 
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Σχήμα 17: Αρχική τοποθέτηση των δέκα κόμβων(t=0sec) 

 

 
Σχήμα 18: Αρχική τοποθέτηση των πενήντα κόμβων(t=0sec) 
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 Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω σχήματα η θέση των 

base station δεν είναι στη θέση στην οποία έχουν ορισθεί, αλλά εμφανίζονται κάτω 

δεξιά από το κέντρο της οθόνης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε σφάλμα του NAM, 

όμως έχει αποδειχθεί ότι κατά την λειτουργία του δικτύου, αυτοί συμπεριφέρονται 

όπως έχουν προγραμματιστεί από τις αρχικές συνθήκες, δηλαδή σύμφωνα με στο 

σχήμα 15.  

 
 
6.5.2. Κινητικότητα κόμβων  
 

Το μοντέλο κινητικότητας που εφαρμόστηκε στην προσομοίωση είναι το Random 

way-point. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι κόμβοι κινούνται με σταθερή ταχύτητα η 

οποία παίρνει τιμές μεταξύ της περιοχής [0,Vmax=1,5m/s]. Το διάνυσμα της 

ταχύτητας μεταβάλλεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ μεταξύ της εναλλαγής 

αυτής ο κόμβος παραμένει ακίνητος για t=40s. Τέτοιου είδους κινητικότητες 

συναντάμε σε συνέδρια, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στην απλή 

περίπτωση όπου ένας άνθρωπος περπατά στον δρόμο. Όλοι οι κόμβοι παραμένουν 

ακίνητοι για τα πρώτα 40 δευτερόλεπτα και μετά αρχίζουν να κινούνται. Για να 

επιτύχουμε την παραπάνω κινητικότητα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα  setdest με 

την ακόλουθη σύνταξη:  

 

./setdest -v 1 -n 40 -p 40 -M 1.5 -t 900 -x 670 -y 670  

 

 Στην παραπάνω εντολή το v δηλώνει την έκδοση του setdest  το n τον αριθμό 

των κινητών κόμβων, το p τον χρόνο παύσης σε sec , το M τη μέγιστη ταχύτητα των 

κόμβων , το t τον χρόνο προσομοίωσης  και τα x,y τις γεωγραφικές διαστάσεις της 

προσομοίωσης. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις των κόμβων μετά τα 

900sec 
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Σχήμα 19: Τελική θέση των δέκα κόμβων(t=900sec) 

 

 
Σχήμα 20: Τελική θέση των πενήντα κόμβων(t=900sec) 
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6.5.3 Επικοινωνία των κόμβων 
 

Οι κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους με σταθερό ρυθμό μετάδοσης των 4 πακέτων το 

δευτερόλεπτο. Το μέγεθος των πακέτων είναι 512 bytes. Η αποστολή των πακέτων 

αρχίζει από την χρονική στιγμή t=40sec και σταματάει με το τέλος της προσομοίωσης 

στην t=900s. Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων μεταξύ των κόμβων τέθηκε 8. Για να 

επιτευχθεί δημιουργεί της επικοινωνίας αυτή χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα cbrgen 

οποίο έχει της εξής σύνταξη. 

 ./ns cbrgen.tcl -type cbr -nn 50 -seed 1 -mc 8 -rate 0.25 

 Στην παράμετρο type δηλώνουμε το είδος της σύνδεσης και μπορούμε να 

επιλέξουμε μεταξύ του cbr και του tcp. Στην παράμετρο nn επιλέγουμε το πλήθος των 

κόμβων, στη seed επιλέγουμε τον συντελεστή τυχαιότητας, στο mc το μέγιστο αριθμό 

συνδέσεων και στο rate το ρυθμό μετάδοσης πακέτων ανά δευτερόλεπτο.  

 Στην αρχή της προσομοίωσης αλλά και κατά την διάρκεια της όλοι οι κόμβοι 

στέλνουν σήματα προς τους γείτονες τους για να δηλώσουν την παρουσία τους 

 
Σχήμα 21: Αρχική επικοινωνία των κόμβων 
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 Κάθε γείτονας κόμβος που λαμβάνει το σήμα αυτό καταχωρεί στον πίνακα 

δρομολόγησης τον κόμβο αυτό και στέλνει ένα μήνυμα και προς τους γειτονικούς του 

κόμβους. Η απάντηση αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

 
Σχήμα 22: Μετάδοση των αλλαγών στους πίνακες δρομολόγησης. 

 

 Τα δεδομένα, δηλαδή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κόμβων 

εμφανίζεται μετά τα 40sec και διαφέρουν ως προς το μέγεθος από τα πακέτα 

δρομολόγησης, γεγονός που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 
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Σχήμα 23: Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ασύρματων κόμβων. 

 

 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

ενσύρματων κόμβων. 

 
Σχήμα 24: Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ενσύρματων κόμβων. 
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 Σε περίπτωση που ένας κόμβος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν άλλον 

διότι δεν έχει ενημερωμένο τον πίνακα δρομολόγησης του τότε το πακέτο πέφτει, το 

οποίο απεικονίζεται με ένα μαύρο τετραγωνάκι το οποίο πέφτει προς τα κάτω. 

 
Σχήμα 25: Απεικόνιση χαμένου πακέτου. 

 Κάθε στιγμή το ΝΑΜ μπορεί να μας δώσει τις συντεταγμένες ενός κόμβου  

 
Σχήμα 26: Συντεταγμένες κινητών κόμβων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 

7.1 Παράμετροι απόδοσης 
 
 Για την μέτρηση απόδοσης των πρωτοκόλλων δρομολόγησης λαμβάνονται 

υπόψη διάφοροι παράμετροι απόδοσης. Οι παράμετροι οι οποίοι μετρήθηκαν για την 

μελέτη των πρωτοκόλλων δρομολόγησης είναι:  

 

• Λόγος παράδοσης πακέτων [14]: Ο λόγος παράδοσης πακέτων στην 

προσομοίωση ορίζεται ως τον λόγο μεταξύ των αριθμών των πακέτων που 

στέλνονται CBR (“constant bit rate”) πηγές και των αριθμών των πακέτων που 

παραδίδονται στον προορισμό τους. 

                                              Σ CBR πακέτων που παραδίδονται στον προορισμό τους 
Λόγος παράδοσης πακέτων   =  --------------------------------------------------------------------------- 
                                                       ΣCBR πακέτων που αποστέλλονται από τις CBR πηγές 
 
 
Περιγράφει το ποσοστό των πακέτων που φθάνει στον προορισμό του. 
 
• Κανονικοποιημένο φορτίο δρομολόγησης [14]: Το άθροισμα όλων των  

παραδόσεων των  πακέτων δρομολόγησης που στέλνονται κατά  την διάρκεια της 

προσομοίωσης. Σημειώνεται ότι κάθε “hop” ενός πακέτου δρομολόγησης, 

υπολογίζεται ως μια παράδοση πακέτου [17]. 
 
                                                                                 Σ παραδόσεων πακέτων δρομολόγησης 
Κανονικοποιηένο φορτίο δρομολόγησης = ---------------------------------------------------   [14] 
                                                                                Σ πακέτων που αποστέλλονται από τις πηγές 
 

 Το κανονικοποιημένο φορτίο δρομολόγησης  είναι σημαντικό  στη σύγκριση 

των πρωτοκόλλων δρομολόγησης, στην προσαρμογή τους σε περιβάλλοντα με μικρά 

εύροι καθώς και στην αποδοτικότητα τους [14]. 

 
• Η μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο  των πακέτων δρομολόγησης [4]: 

Περιλαμβάνει όλες τις πιθανές καθυστερήσεις που προκαλούνται α) με την 

προσωρινή αποθήκευση κατά την διάρκεια της εύρεσης διαδρομών β) την 
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καθυστέρηση καθώς τα πακέτα περιμένουν στην ουρά αναμονής γ) τις καθυστερήσεις 

αναμετάδοσης στο MAC επίπεδο και δ) τους χρόνους μετάδοσης και μεταφοράς. 

 Η μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο είναι σημαντική στις μέρες μας γιατί 

πολλές εφαρμογές (π.χ. ip τηλεφωνία) χρειάζονται μικρή καθυστέρηση για τη 

μεταφορά δεδομένων [14]. 

 Τρέχοντας το μοντέλο το οποίο περιγράφτηκε στο παραπάνω κεφάλαιο για 

10, 20, 30, 40 και 50 κόμβους αντίστοιχα προκύπτουν τα ακόλουθα διαγράμματα:  

 

7.2 Κανονικοποιημένο Φορτίο Δρομολόγησης  
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Σχήμα 27: Κανονικοποιημένο φορτίο δρομολόγησης. 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα το κανονικοποιημένο φορτίο αυξάνει 

καθώς αυξάνει και ο αριθμός των ασύρματων κόμβων. 

 

 

7.3 Μέση Καθυστέρηση Από Άκρο Σε Άκρο 
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Σχήμα 28: Μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο η μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο αυξάνει με την 

αύξηση του αριθμού του κόμβου, δεδομένου ότι οι ενδιάμεση κόμβοι πληθαίνουν, τα 

πακέτα δρομολόγησης αυξάνουν. 

 

 

7.4 Λόγος Παράδοσης Πακέτων  
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Σχήμα 29: Λόγος παράδοσης πακέτων. 

 

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρείται ότι αν και οι κόμβοι πληθαίνουν, ο λόγος 

παράδοσης πακέτων φαίνεται πως ταλαντώνεται και συγκλίνει προς την τιμή 

λ=0.995. Η συμφόρηση δεν έχει αρχίσει να εμφανίζεται δεδομένου ότι στην 

συμφόρηση ο λόγος παράδοσης πακέτων είναι αρκετά χαμηλός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 
 Από τα παραπάνω διαγράμματα, αλλά και από την ανάλυση των 

πρωτοκόλλων η οποία προηγήθηκε, συμπεραίνει κανείς ότι για μικρά δίκτυα , με 

λίγους κόμβους, το πρωτόκολλο δρομολόγησης DSDV λειτουργεί ικανοποιητικά. 

Όσο μεγαλώνει το δίκτυο και προστίθενται καινούργιοι κόμβοι, η συμφόρηση αρχίζει 

και εμφανίζεται. Αποτέλεσμα της συμφόρησης αυτής είναι να αυξάνει η 

καθυστέρηση παράδοσης των πακέτων, αλλά και μεγαλώνει το πλήθος των χαμένων 

πακέτων. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από μελέτες οι οποίες έχουν 

διεξαχθεί για τα ad- hoc ασύρματα δίκτυα στα οποία εφαρμόζεται ο DSDV 

αλγόριθμος δρομολόγησης.  

Όπως στα ad- hoc ασύρματα δίκτυα, έτσι και στα Mobileip ασύρματα δίκτυα, 

για μεγάλα δίκτυα προτείνεται ο DSR αλγόριθμος δρομολόγησης. Το γεγονός αυτό 

οφείλετε στην φύση και στο είδος των αλγορίθμων. Το πρωτόκολλο DSDV, όπως 

προαναφέρθηκε είναι ένα table –driven πρωτόκολλο, οπότε όσο μεγαλώνει το δίκτυο 

τόσο μεγαλώνουν και οι πίνακες δρομολόγησής του, με αποτέλεσμα η διάδοση αυτού 

του πίνακα σε όλους τους κόμβους του δικτύου να είναι ασύμφορη. Από την άλλη 

πλευρά το DSR πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι on-demand πρωτόκολλο, πράγμα 

που σημαίνει ότι μόνο όταν θελήσει ένας κόμβος να επικοινωνήσει με έναν άλλον, θα 

γίνει αναβάθμιση των πινάκων δρομολόγησης και μόνο των κόμβων που ενώνουν του 

δύο επικοινωνούντες κόμβους. Άρα τα on-demand πρωτόκολλα, όπως το DSR, 

ενδείκνυνται για δίκτυα με μεγάλο αριθμό κόμβων και συχνές τροποποιήσεις της 

τοπολογίας του δικτύου. 

Ακόμη παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνει ο αριθμός των ασύρματων κόμβων σε 

ένα ασύρματο δίκτυο τόσο αυξάνει το κανονικοποιημένο φορτίο δρομολόγησης και η 

μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. Από την άλλη μεριά ο λόγος παράδοσης 

πακέτων δείχνεί να μην μεταβάλλετε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά ταλαντώνεται 

συγκλίνοντας προς μια τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
 

 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 MANET: Mobile Ad hoc Network 

 QoS :        Quality of Service 

 MAC :      Medium Access Control 

 PHY  :       Physical Layer 

 DSDV :     Destination Sequence Distance Vector 

 WRP :       Wireless Routing Protocol 

 GSR :        Global State Routing 

 FSR :         Fisheye State Routing 

 HSR :        Hierarchical State Routing Protocol 

 ZHLS :      Zone Based Hierarchical Link State Routing 

 CGSR :      Clusterhead Gateway Switch Routing 

 CBRP :      Cluster Base Routing Protocol 

 AODV :     Ad Hoc Demand Distance Vector Routing 

 DSR :         Dynamic Source Routing 

 TORA :      Temporally Ordered Routing Algorithm 

 ABR :         Associativity Based Routing 

 SSR :          Signal Stability Routing 

 LMS :         Location Management Server 

 IETF :        Internet Engineering Task Force 

 COA :         Care of Address 

 CBR :         Constant bit rate 

 NS :             Network Simulator 

 NAM:         Network Animator 

 TCP :          Transmission Control Protocol 

 C++ :           Γλώσσα Προγραμματισμού 

 IP :              Internet Protocol 

 IPv6:           Internet Protocol version 6 

 UDP :          User Datagram Protocol 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  
 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ NS2 
 
 
####################### statheres ##################### 
 
global opt 
 
set opt(seed)  0.0  
set opt(cc)             "off" 
 
 
set opt(chan)       Channel/WirelessChannel 
set opt(prop)       Propagation/TwoRayGround 
set opt(netif)      Phy/WirelessPhy 
set opt(mac)        Mac/802_11 
set opt(ifq)        Queue/DropTail/PriQueue 
set opt(ll)         LL 
set opt(ant)        Antenna/OmniAntenna 
set opt(tr)          mip-kokko.tr 
set opt(namtr)       mip-kokko.nam 
 
set opt(adhocRouting)   DSDV 
#set opt(adhocRouting)   AODV 
#set opt(adhocRouting)   DSR 
#set opt(adhocRouting)   TORA 
 
set num_wired_nodes      1 
 
set num_bs_nodes         1 
 
set opt(x)             1500   
set opt(y)             300    
set opt(ifqlen)         50  
set opt(nn)             50     
set opt(stop)           900                            
 
# to cp exei tis sindeseis kai tis efarmoges 
#set opt(cp) "../mobility/scene/cbr-50-10-4-512" 
 
set opt(cp) "../ns-2.28/tcl/mobility/myscene/trafic.tcl" 
 
# to sc exei tis kineiseis 
#set opt(sc)             "" 
#nodes 10, pause time 40, max speed 1.5, sim time 900, x670 y670 
 
set opt(sc)  "../ns-2.28/tcl/mobility/myscene/movement" 
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#source ../lib/ns-bsnode.tcl 
#source ../mobility/com.tcl 
 
source ../ns-2.28/tcl/lib/ns-bsnode.tcl 
source ../ns-2.28/tcl/mobility/com.tcl 
source ../ns-2.28/tcl/mobility/dsr.tcl 
#source ../ns-2.28/tcl/mobility/dsdv.tcl 
 
source ../lib/ns-wireless-mip.tcl 
source ../lib/ns-mip.tcl 
 
# Other class settings 
 
LL set mindelay_  50us 
LL set delay_   25us 
 
Agent/Null set sport_  0 
Agent/Null set dport_  0 
 
Agent/CBR set sport_  0 
Agent/CBR set dport_  0 
 
Agent/TCPSink set sport_ 0 
Agent/TCPSink set dport_ 0 
 
Agent/TCP set sport_  0 
Agent/TCP set dport_  0 
Agent/TCP set packetSize_ 1460 
 
Queue/DropTail/PriQueue set Prefer_Routing_Protocols    1 
############################################### 
 
# set mobileIP flag 
 
set ns_   [new Simulator] 
 
$ns_ use-newtrace 
# kainourgiou trace format 
 
Simulator set mobile_ip_ 1 
 
  set tracefd  [open $opt(tr) w] 
  $ns_ trace-all $tracefd 
  set namtracefd [open $opt(namtr) w] 
  $ns_ namtrace-all-wireless $namtracefd $opt(x) $opt(y)  
  #$ns_ namtrace-all $namtracefd $opt(x) $opt(y) #sto mip 
 
  set topo   [new Topography] 
  $topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
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set god_ [create-god [expr $opt(nn) + $num_bs_nodes]] 
 
$ns_ color 1 blue 
$ns_ color 2 red 
$ns_ color 3 green 
 
#################hierarchical    me domains############## 
# set up for hierarchical routing 
   
  $ns_ node-config -addressType hierarchical 
  
  #arithos domain 
  #AddrParams set domain_num_ 5 
 
  #lappend cluster_num 4 1 1 1 1               
  #AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
  ###arithos kombon se kathe cluster 
  ###                   w w w w bs,n bs,n bs,n  
   
  #lappend eilastlevel 1 1 1 1 2 2 2 1  
   
  AddrParams set domain_num_ 2 
  lappend cluster_num 1 3 
  AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
  lappend eilastlevel 1 11 20 20 
  AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel  
   
 
#############################wired nodes   ################### 
  #create wired nodes  
  # me heirarcical routing 
  set temp {0.0.0}    
#           domain,cluster,node 
# exo 5 wired nodes giati to teleyteo wired einai se allo domain?  
 
     #ola ta wired sto idio domain  me diaforetiko cluster  
  for {set i 0} {$i < $num_wired_nodes} {incr i} { 
      set W($i) [$ns_ node [lindex $temp $i]] 
  }  
   
   
  ## create common objects reqd for wireless sim. 
  if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
   puts "No X-Y boundary values given for wireless topology\n" 
  } 
   
  #set chan        [new $opt(chan)] 
  #set prop        [new $opt(prop)] 
  #set topo [new Topography] 
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  #set tracefd [open $opt(tr) w] 
   
 ##############    mobile  nodes configurations        #################  
   
   #Configure for ForeignAgent and HomeAgent nodes 
 
 # ksekiname gia ta asyrmata  
  $ns_ node-config -mobileIP ON \ 
     -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 
                 -llType $opt(ll) \ 
                 -macType $opt(mac) \ 
                 -ifqType $opt(ifq) \ 
                 -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
                 -antType $opt(ant) \ 
                 -propType  $opt(prop) \ 
                 -phyType $opt(netif) \ 
                 -channel [new $opt(chan)] \ 
                 -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
                 -agentTrace ON \ 
                 -routerTrace ON \ 
                 -macTrace OFF \ 
                 -movementTrace OFF  
 
 
#EKANA TON ROUTER KAI TON AGENT Ki to movement OFF MONO GIA NA 
DO STO DSR AMA DOULEYEI 
 
#  -routerTrace ON \ sto wired-cum-wiredless #GIA NA BLEPOUME TA PAKETA 
TON WIRELESS NODES 
  #      -propInstance [new $opt(prop)] \ STO CUM DEN YPEIRXE   
     
  ########################   base stations ################## 
    
if { $opt(adhocRouting) == "DSDV" || $opt(adhocRouting) == "AODV"  } { 
       
 puts "routing algorithm = $opt(adhocRouting) " 
  
    set temp2 {1.0.0 2.0.0 3.0.0 }    
     #diaforetiko domain me tous wired nodes=3 
      
    for {set i 0} {$i < $num_bs_nodes} {incr i} { 
     
        set BS($i) [$ns_ node [lindex $temp2 $i]] 
 # EXO PROBLHMA ME TO DSR KAI TO TORA SE AYTHN THN GRAMMH 
MALLON FTAEI TO IERARXICAL ROUTING        
     $BS($i) random-motion 0  
  }  
   
     #$BS($i) radius $radius1 
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          #$BS($i) color 1 
} 
 
if { $opt(adhocRouting) == "DSR" || $opt(adhocRouting) == "TORA"  } { 
 
puts " problem with the roting protocol DSR OR TORA.." 
 
 puts "routing algorithm = $opt(adhocRouting) " 
  
    set temp2 {1.0.0 2.0.0 3.0.0 }    
     #diaforetiko domain me tous wired nodes=3 
      
    for {set i 0} {$i < $num_bs_nodes} {incr i} { 
     
        set BS($i) [$ns_ node [lindex $temp2 $i]] 
 # EXO PROBLHMA ME TO DSR KAI TO TORA SE AYTHN THN GRAMMH 
MALLON FTAEI TO IERARXICAL ROUTING        
     $BS($i) random-motion 0  
  }  
   
     #$BS($i) radius $radius1 
          #$BS($i) color 1 
 
} 
 
 
   #################    mobile nodes  ################# 
 
  $ns_ node-config -wiredRouting OFF 
 
#idio domain kai idio cluster me ta antistoixa bs 
 
# ta wired exoun domain    temp  {0.0.0 0.1.0 0.2.0 0.3.0 4.0.0}  
# ta bs exoun domain       temp2 {1.0.0 2.0.0 3.0.0 }  
# ta mobile exoun domain   temp3 {1.0.1 2.0.1 3.0.1 }  
 
  # edo prepei n PROSEKSO GIA TIS DIEYUYNSEIS TON KOMBVN 
   
  #set temp3 {1.0.1 1.0.2 1.0.3 2.0.1 2.0.2 2.0.3 3.0.1 3.0.2 3.0.3 3.0.4 }    
   
   set temp3 {1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1.0.6 1.0.7 1.0.8 1.0.9 1.0.10 1.1.11 1.1.12 
1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21 1.1.22 1.1.23 1.1.24 
1.1.25 1.1.26 1.1.27 1.1.28 1.1.29 1.1.30 1.2.31 1.2.32 1.2.33 1.2.34 1.2.35 1.2.36 
1.2.37 1.2.38 1.2.39 1.2.40 1.2.41 1.2.42 1.2.43 1.2.44 1.2.45 1.2.46 1.2.47 1.2.48 
1.2.49 1.2.50}  
     
     
    for {set j 0} {$j < $opt(nn)} {incr j} { 
        
 set node_($j) [ $ns_ node [lindex $temp3 $j ]]  
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 set HAaddress [AddrParams addr2id [$BS(0) node-addr]] 
 [$node_($j) set regagent_] set home_agent_ $HAaddress 
 
  } 
 
################## dimiourgeia    links  ######################## 
   
  #create links between wired and BS nodes 
  # meto poy ta sendeo exontai konta 
  ##$ns_ duplex-link $W(3) $W(1) 5Mb 2ms DropTail 
  ##$ns_ duplex-link $W(3) $W(2) 5Mb 2ms DropTail 
  ##$ns_ duplex-link $W(3) $W(0) 5Mb 2ms DropTail 
  ##$ns_ duplex-link $W(3) $W(4) 5Mb 2ms DropTail 
 
  $ns_ duplex-link $W(0) $BS(0) 5Mb 2ms DropTail 
  
 ##$ns_ duplex-link $W(1) $BS(1) 5Mb 2ms DropTail 
  ##$ns_ duplex-link $W(2) $BS(2) 5Mb 2ms DropTail  
 
######### KATEYTHINSI ###################### 
 
  ##$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(0) orient left-up 
  ##$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(1) orient up 
  ##$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(2) orient right-up 
  ##$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(4) orient down 
   
  $ns_ duplex-link-op $W(0) $BS(0) orient left 
   
  ##$ns_ duplex-link-op $W(1) $BS(1) orient up 
  ##$ns_ duplex-link-op $W(2) $BS(2) orient right 
 
#################  XROMATA##################### 
 
  #$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(0) color blue 
  #$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(1) color red 
  #$ns_ duplex-link-op $W(3) $W(2) color green 
   
  $ns_ duplex-link-op $W(0) $BS(0) color blue 
  #$ns_ duplex-link-op $W(1) $BS(1) color red 
  #$ns_ duplex-link-op $W(2) $BS(2) color green 
 
############### topothesia ton   wired nodes ################# 
 
# $W(4) set X_ 500.00 
# $W(4) set Y_ 0.0 
# $W(4) set Z_ 0.0 
 
#    $W(3) set X_ 500.0 
#    $W(3) set Y_ 200.0 
#    $W(3) set Z_ 0.0 
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    $W(0) set X_ 500.0 
    $W(0) set Y_ 200.0 
    $W(0) set Z_ 0.0 
     
#    $W(1) set X_ 500.0 
#    $W(1) set Y_ 500.0 
#    $W(1) set Z_ 0.0 
   
#   $W(2) set X_ 1000.0 
#   $W(2) set Y_ 500.0 
#   $W(2) set Z_ 0.0 
   
  ##############  topothesia ton bs nodes ##################### 
 
  $BS(0) set X_ 500.0 
  $BS(0) set Y_ 250.0 
  $BS(0) set Z_ 0.0 
   
#  $BS(1) set X_ 500.0 
#  $BS(1) set Y_ 525.0 
#  $BS(1) set Z_ 0.0 
   
  #$BS(1) set X_ 100.0 
  #$BS(1) set Y_ 525.0 
  #$BS(1) set Z_ 0.0 
   
#  $BS(2) set X_ 1000.0 
#  $BS(2) set Y_ 525.0 
#  $BS(2) set Z_ 0.0 
 
#  $BS(0) label "0,525" 
#  $BS(1) label "500,525" 
#  $BS(2) label "1000,525" 
 
  ################# arxiki topothesia ton mobile nodes ############### 
  #$node_(0) set X_ 0.0 
  #$node_(0) set Y_ 280.0 
  #$node_(0) set Z_ 0.0 
 
#   $node_(1) set X_ 500.0 
#   $node_(1) set Y_ 550.0 
#   $node_(1) set Z_ 0.0 
   
   #$node_(1) set X_ 100.0 
   #$node_(1) set Y_ 550.0 
   #$node_(1) set Z_ 0.0 
 
#   $node_(2) set X_ 1000.0 
#   $node_(2) set Y_ 550.0 
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#   $node_(2) set Z_ 0.0    
   
  ########   dimiourgeia efarmogon kai sindesi tous me tous nodes  ############# 
   
   # set tcp3 [new Agent/TCP] 
   # $tcp3 set class_ 2 
   # set sink3 [new Agent/TCPSink] 
   # $ns_ attach-agent $W(4) $tcp3 
   # $ns_ attach-agent $node_(1) $sink3 
   # $ns_ connect $tcp3 $sink3 
   # set ftp3 [new Application/FTP] 
   # $ftp3 attach-agent $tcp3 
  # $ns_ at 12.3 "$ftp3 start" 
   
  #color 3 green 
 
  #  set tcp4 [new Agent/TCP] 
  #  $tcp4 set class_ 2 
  #  set sink4 [new Agent/TCPSink] 
  #  $ns_ attach-agent $node_(0) $tcp4 
  #  $ns_ attach-agent $node_(2) $sink4 
  #  $ns_ connect $tcp4 $sink4 
  #  set ftp4 [new Application/FTP] 
  #  $ftp4 attach-agent $tcp4 
  #  $ns_ at 2.4 "$ftp4 start" 
    
  #color 4 blue 
  #xanontai otan distance=250 mtaji ton mobile node 
  #node0 400,350 
    #node2 550,550 
   
#  set udp0 [new Agent/UDP] 
#  $udp0 set class_ 1 
#  set null0 [new Agent/Null] 
#  $ns_ attach-agent $node_(2) $udp0 
#  $ns_ attach-agent $node_(0) $null0  
#  $ns_ connect $udp0 $null0  
#  set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 
#  $cbr0 attach-agent $udp0 
#  $ns_ at 1.6 "$cbr0 start" 
 
#  set udp1 [new Agent/UDP] 
#  $udp1 set class_ 1 
#  set null1 [new Agent/Null] 
#  $ns_ attach-agent $BS(2) $udp1 
#  $ns_ attach-agent $W(0) $null1  
#  $ns_ connect $udp1 $null1  
#  set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 
#  $cbr1 attach-agent $udp1 
#  $ns_ at 1.9 "$cbr1 start" 
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  #Gia tous udp_sender kai udp_sender_2  
  #Orizw ta flow id tous na einai 1 kai 2 antistoixa, 
  #etsi wste i kykloforia tou enos na apeikonizetai blue 
  #kai tou allou kokkini 
   
# $tcp1 set fid_ 1 
# $tcp2 set fid_ 2 
# $tcp3 set fid_ 3   
# $tcp4 set fid_ 2   
# $tcp5 set fid_ 5 
     
##########   connection and movement pattern ########### 
# 
# Source the Connection and Movement scripts 
 
 
#for {set i 0} {$i < $opt(nn)} {incr i} { 
#    $node_($i) namattach $nf 
 
#   $ns_ initial_node_pos $node_($i) 20 
#} 
 
if { $opt(cp) == "" } { 
 puts "*** NOTE: no connection pattern specified." 
        set opt(cp) "none" 
} else { 
 puts "Loading connection pattern..." 
 source $opt(cp) 
} 
 
if { $opt(sc) == "" } { 
 puts "*** NOTE: no scenario file specified." 
        set opt(sc) "none" 
} else { 
 puts "Loading scenario file..." 
 source $opt(sc) 
 puts "Load complete..." 
} 
 ###################  kiniseis ton kombon ########################## 
    
   #$ns_ at 10.00 "$node_(2) setdest 0.000000000001 550.0000000000001 
5.0000000000000001" 
   
   
  #  $ns_ at 11.000 "$node_(1) setdest 670.00 0.00 5.00" 
  # $ns_ at 13.000 "$node_(0) setdest 0.00 583.00 6.00" 
 
#############  megethos kombon 
######################################### 
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  # 20 defines the node size in nam, must adjust it according to your scenario 
    # The function must be called after mobility model is defined 
      
    for {set i 0} {$i < $opt(nn)} {incr i} { 
        $ns_ initial_node_pos $node_($i) 20 
   } 
 
####################  kleisimo prosomoivsis ################## 
 
# Tell nodes when the simulation ends 
  for {set i } {$i < $opt(nn) } {incr i} { 
      $ns_ at $opt(stop).0000010 "$node_($i) reset";          
  } 
   
    
  $ns_ at $opt(stop).0000010 "$BS(0) reset"; 
   
  #$ns_ at $opt(stop).0000010 "$BS(1) reset"; 
  #  $ns_ at $opt(stop).0000010 "$BS(2) reset"; 
   
# tell nam the simulation stop time 
$ns_ at  $opt(stop) "$ns_ nam-end-wireless $opt(stop)" 
 
$ns_ at $opt(stop).4 "finish" 
#KALO TIN SINASRTISI FINISH 
 
proc finish {} { 
#ta kano global gia na tablepei h sinartisi 
global ns_ tracefd namtracefd opt(namtr) 
 
$ns_ flush-trace 
close $namtracefd 
close $tracefd 
 
  puts "NS EXITING..." 
    puts "nam running..." 
exec nam mip-kokko.nam & 
exit 0 
} 
 
  puts "Starting Simulation..." 
  $ns_ run 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 
#include  <stdio.h> 
#include  <string.h> 
#include  <ctype.h> 
#include  <stdlib.h>   
#include  <math.h> 
 
#define  MAX_PACKETS  40000 
 
char  *find_prefix (char  *source,  char  *prefix) ; 
int  find_value (char  *source,  char  *prefix,  char  *value) ;  
void  read_values (char  *buf,  char  val_buf[6] [64] ) ; 
 
int  main () 
 
{ 
FILE  *fout ; 
FILE  *fp ; 
 
char  buf [512] ,  val_buf [6][64] ; 
long  int  sends=0,  receives=0, plus=0,minus=0, routing_packets=0, drops=0, 
unknown=0,  max_packet_id=0,  pid,total=0 ; 
 
long  int r1=0, s1=0,f1=0; 
 
int  i ;  
long  double  send_time[MAX_PACKETS] , recv_time[MAX_PACKETS] ; 
long  double  packet_duration,  end_to_end_delay=0 ; 
 
fout=fopen ( "results.txt" , "w" ) ; 
 
fp=fopen ( "manet-kokko.tr", "r" ) ;    //ANOIGEI TO ARXEIO f gia diabasma 
 
if  ( ! fp)  { 
 printf ("Failed to open input file: %s \n",  "manet-kokko.tr" ) ; 
            exit ( -1 ) ; 
} 
 
for  ( i=0 ;  i<MAX_PACKETS ;  i++ )  //APO 0 EOS MAX_PACKETS =4000 POU 
EINAI STAUERA 
{  send_time [i] = -1 ; 
recv_time [i] = - 2 ;  } 
 
fgets (buf,512,fp) ;  //DIABAZEI APO TO ARXEIO fp ta prota  512 xaraktires kai 
tous apothikeyei sto buf  
   //meta eiani mesa se loop kai diabazei ana 512 mexri to telos 
toy arxeiou 
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            while  ( ! feof ( fp) )  { 
 
    total++; 
// to buf diabazei ana grammi 
 
               switch   (buf[0])  //ean proto gramma tou buf einai  
                     { 
 
               case 'r':  // to r auksanei ta receives 
 
       r1++ ; 
 
// find_value (buf ,"-Nl " ,  val_buf[1] ) ;  
// find_value (buf ,"-Is " ,  val_buf[2] ) ; 
// find_value (buf , "-Id " ,  val_buf[3] ) ; 
// find_value (buf , "-It " ,  val_buf[4] ) ; 
// find_value (buf , "-Ii " , val_buf[5] ) ; 
 
  
        
 
       //-Nl: trace level, such as AGT, RTR, MAC 
                   //-Is: source address.source port number   
       //-Id: dest address.dest port number 
     //-It: packet type 
       //-Ii: unique id 
  
 
       read_values (buf ,  val_buf ) ; //fonazei tin 
read_values 
                                       pid  =  atoi(val_buf [5] ) ; // metatrepei thn val_buf[5] se 
arithmo 
  
// to val_buf[1] einai RTR h AGT   
 
// to val_buf[4] einai udp h tcp h ack h message 
// to proto tcp emfanizetai st 2.4 otan exo kai tin proti sindessi 
// poio prin emfanizetai to udp, alla mallon einai gia dromologisi 
 
//mallon den theloume to agt dioti einai sto epipedo toy agent kai ayto katagrafetai kai 
sto epipedo toy rtr, 
//ara den to ipologizoume gia na min fanei dio fores 
 
//kati prepei na doume kai gia tous statherous komboys, autoi den exoun to idio trace 
format  
 
             
             
 // etsi metrame mono to paketa pou stelnoun oi arxikoi kai telikoi komboi 
xoris tous ediamessous paraliptes  
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 // to !strcmp epistrefei ena enan teroiazoun eno to strcmp epistrefei 0 
           
if    ( !strcmp (val_buf[1] , "AGT" )  && !strcmp(val_buf [4] , "cbr" ) )  { 
//  if    ( !strcmp (val_buf[1] , "AGT" )  && !strcmp(val_buf [4] , "udp" ) )  { 
 
    receives++ ; 
 
 sscanf (val_buf [0] , "%Lf" , &recv_time [pid] ) ;  // h scanf diabazei apo to 
val_baf to proto stoixeio mexri to proto keno, 
                                                     //to metatrepei se long double kai to 
apothikeuei sto recev_time  
      } 
      break ; 
 
        case  's' :  // to s auksanei ta sends 
      
      s1++; 
     
       read_values (buf,  val_buf ) ; 
       pid  =  atol (val_buf [5] ) ; 
       if   ( pid  >  max_packet_id )  max_packet_id  = pid ; 
 
      if   ( !strcmp (val_buf [1] , "AGT" )  &&  !strcmp (val_buf [4] , 
"cbr" ) )  
 
// ama einai agt kai cbr ote einai to arxiko paketo eno 
// ama einai rtr kai cbr einai paketo to opoio proothitai  
   //  if   ( !strcmp (val_buf [1] , "AGT" )  &&  !strcmp (val_buf [4] , "udp" ) )  
    
  { 
       sends ++ ; 
       if  (send_time [pid] < 0 )   
       { 
              sscanf (val_buf [0] , " %Lf" , &send_time [pid ] ) 
; 
   
       } 
  } 
  else      { 
 
     if   ( 
       ( !strcmp (val_buf[1] , "RTR" ) ) && 
          ( 
       ( !strcmp (val_buf[4] , "AODV" ))   || 
          ( !strcmp (val_buf[4] , "DSR" ))    || 
          ( !strcmp (val_buf[4] , "DSDV" ))   || 
          ( !strcmp (val_buf[4] , "message" ))  
          ) 
          ) 
    routing_packets++ ; 

Έλεγχος συμφόρησης στα ασύρματα δίκτυα 
 

75



 
     //to val_buf douleyiei kai exei mono udp,message,ack kai 
einai ola meta to -it 
     } 
 
     //prosoxi sto if evala ena or && 
   break ; 
 
         case    'f': //mallonto f deixnei to protocolo dromologisis 
 
    f1++; 
 
      read_values ( buf ,  val_buf ); 
      if    (  
         ( ! strcmp (val_buf [1] ,  "RTR"  ))  && 
            ( 
            ( ! strcmp (val_buf [4] ,  "AODV" ))    || 
            ( ! strcmp (val_buf [4] ,  "DSR" ))     || 
            ( ! strcmp (val_buf [4] ,  "DSDV" ))   || 
            ( ! strcmp (val_buf [4] ,  "message" ))  
          ) 
       ) 
       routing_packets++ ; 
      //to f einai gia ta routing packets  
       break ; 
 
    
    
    
    
    
   case    '+': 
    //mpainei stin oura 
plus++; 
   break ; 
 
       
    
     case    '-': 
      //bgainei apo thn uora 
minus++; 
       break ; 
    
    case    'd': 
     //xamena paketa 
drops++; 
       break ; 
    
    
   default : 
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     unknown++ ; 
     //an den exei gramma einai unknown 
  } 
  fgets (buf , 512, fp ) ; // ta diabazei ana 512 bytes 
} 
 
fclose (fp) ;  
 
            for  ( pid=0; pid <= max_packet_id;  pid++ )  { 
  if  ( recv_time [pid]  > 0 )  { 
      packet_duration = recv_time [pid]  -  send_time [pid] ; 
      end_to_end_delay  += packet_duration ; 
        } 
         } 
 
printf ( "r:%ld\n" ,  receives ) ;   
printf ( "s:%ld\n", sends); 
printf ( "routing_packets:%ld\n", routing_packets); 
printf ( "drops:%ld\n" , drops) ; 
printf ( "uknown:%ld\n", unknown); 
printf ( "+:%ld\n", plus); 
printf ( "-:%ld\n", minus); 
printf ( "sum:%ld\n" , receives+sends+routing_packets+drops+unknown+plus+minus 
) ; 
 
printf ( "total1:%ld\n" , r1+s1+f1+drops+minus+plus ) ;  
 
printf ( "total:%ld\n" , total ) ;  
printf ( "pdf=r/s=:%f\n",float(receives)/float(sends)); 
printf ("Average end to end delay :  %f\n" , float(end_to_end_delay)/float(receives) ) ; 
printf ( "Normalized routing load  :  %f\n " ,   float(routing_packets) / float(receives)  
) ; 
 
printf ( "r1:%ld\n" ,  r1 ) ;  
printf ( "s1:%ld\n" ,  s1 ) ; 
printf ( "f1:%ld\n" ,  f1 ) ; 
 
fprintf ( fout ,  "%f" ,  float(receives)  /  float(sends) )  ;  
fprintf (fout , "%f, " ,  float(end_to_end_delay)/float(receives) ) ; 
fprintf ( fout , " %f\n" ,  float(routing_packets) / float(receives) ) ; 
 
fclose (fout) ; 
return  0 ; 
 
} 
// to problima einai oti den metrao ta paketa pou kinountai sto stathero dityo dioti den 
exei to idio format  
 
char  * find_prefix ( char  *source ,  char  *prefix ) 
// epistrefei thn thesi stin opoia toy source  briskete h leksi prefix  
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{ 
 char  *t ;  
 
 t = strstr ( source ,  prefix ) ; // h strstr epistrefei se poia thesi tou source 
brisketai h lexi toy prefix allios epistrefei null  
 //if  ( t!= NULL)  t += (strlen ( prefix ) + 1 ) ; // H STRLEN METRAEI TA 
GRAMMATA TOU PREFIX 
 if  ( t!= NULL)  t += (strlen ( prefix )) ; 
 return  t ;  // to t einai  
} 
 
int  find_value ( char  *source,  char  *prefix,  char  *value ) 
// 
{ 
 char  *t1, *t2 ; 
 
 t1 = find_prefix (source,  prefix ) ;  //fonazei tin find_prefix gia na mas pei se 
poia thesi ths sousce brisketai  to prefix 
 if  ( t1== NULL )  return  0 ; 
 
 t2 = value ;   //autes oi tris grammes ti kanoun?  
 while  ( !isspace ( *t1 ) )  *t2 ++ = *t1++ ; //H ISSPASE BLEPEI EAN STO 
T1 IPARXOUN OI XARAKTIRES '\t' \u0009 '\n''\f' \r' '  '  
 *t2 = '\0' ;       // oso den allazei 
seira ayto sinexizei na ayksanei ton pointer  
            return  1 ; 
} 
 
void  read_values ( char  *buf ,  char  val_buf[6][64] ) 
{ 
 find_value (buf ,  "-t " ,  val_buf[0] ) ;  //fonazei hn find_value  
 // printf ( "%s " ,  val_buf [0] ) ; 
 find_value (buf ,"-Nl " ,  val_buf[1] ) ;  // fonazei thn find value h opoia 
antistoixei thn  
 // printf ( "%s " ,  val_buf [1] ) ; 
 find_value (buf ,"-Is " ,  val_buf[2] ) ; 
 // printf ( "%s " ,  val_buf [2] ) ; 
 find_value (buf , "-Id " ,  val_buf[3] ) ; 
 // printf ( "%s " ,  val_buf [3] ) ; 
 find_value (buf , "-It " ,  val_buf[4] ) ; 
 // printf ( "%s " ,  val_buf [4] ) ; 
 find_value (buf , "-Ii " , val_buf[5] ) ; 
 // printf ( "%s \ n " ,  val_buf [5] ) ; 

}
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