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Σκοπόρ Πηςσιακήρ Επγαζίαρ
 Αποηίμηζη μεθόδων ππόζβαζηρ επιπέδος MAC και ο πόλορ ηοςρ ζηην

πποζθοπά Ποιόηηηαρ Υπηπεζιών.
 Κηλεηά Ad-hoc δίθηπα (MANETs) & πνηόηεηα ππεξεζηώλ (QoS)
 Σν Πξόηππν IEEE 802.11

•

Σν ππόζηξσκα MAC θαη ε DCF ιεηηνπξγία ηνπ

•

Η πιαηθόξκα πξνζνκνίσζεο OPNET

 Πειπαμαηικό μέπορ

•

ρεδηαζκόο - Πξνζνκνίσζε Ad-hoc δηθηύνπ κε ζθνπό ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ

Κινηηά Ad-hoc δίκηςα (MANETs)
 Οπιζμόρ Μobile Ad-hoc Network (MANET)


Δίλαη έλα αζύξκαην δίθηπν ζην νπνίν δελ ππάξρεη θακία ζηαζεξή ππνδνκή θαη είλαη

απηόλνκν.
 Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ, αιιά έρεη πεξηνξηζκέλε αζύξκαηε

θάιπςε (Η ζπλδεζηκόηεηα ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηα όξηα ηνπ δηθηύνπ).
 Οη θόκβνη ηνπ δηθηύνπ είηε ζπλδένληαη απεπζείαο κεηαμύ ηνπο είηε όρη αλάινγα κε ηελ

απόζηαζε πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο.

Κηλεηό Απηννξγαλνύκελν δίθηπν (MANET)

Βαζικά σαπακηηπιζηικά MANETs
 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη:

•

Απηνδπλακία

•

Έιιεηςε θεληξηθνύ ζπληνληζηή

•

Ιζνδπλακία θόκβσλ

•

Μεηαβιεηή ηνπνινγία θαη απμεκέλε θηλεηηθόηεηα ησλ θόκβσλ

•

Μηθξή δηάξθεηα δσήο θόκβσλ

•

Μηθξό εύξνο δώλεο ζπρληoηήησλ θόκβσλ

•

Πεξηνξηζκέλε ηζρύο

Ποιόηηηα Υπηπεζιών (QoS)
 Οπιζμόρ Ποιόηηηαρ Υπηπεζιών (QoS)

•

Η ποιότητα σπηρεσιών (QoS) ραξαθηεξίδεηαη ζαλ έλα ζύλνιν απαηηήζεσλ
ππεξεζίαο, πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη από ην δίθηπν, θαζώο κεηαθέξεηαη έλα
πιήζνο παθέησλ από ηελ πεγή ζηνλ πξννξηζκό.

•

Eίλαη κία ζπκθσλία ή κία εγγύεζε από ην δίθηπν, λα παξέρεη έλα πιήζνο

κεηξήζεκσλ, πξνθαζνξηζκέλσλ πεξηνξηζκώλ απόδνζεο ππεξεζίαο, γηα ηνλ
ρξήζηε.

•

Καζπζηέξεζε, κεηαβιεηόηεηα θαζπζηέξεζεο, δηαζέζηκν εύξνο δώλεο, ζπλνιηθόο
ξπζκόο

δηεθπεξαίσζεο

ηνπ

δηθηύνπ,

πεξηνξηζκνύο απόδνζεο ππεξεζίαο

απνηεινύλ

νξηζκέλνπο

από

ηνπο

Το ππόηςπο IEEE 802.11
•

Γεκνζηεύζεθε από ηελ ΙΔΔΔ ην 1997

•

Λεηηνπξγία κε ξπζκνύο κεηάδνζεο δηαύινπ 1 ή 2Μbps

•

Τπνζηήξημε ηερλνινγηώλ δηαζπνξάο θάζκαηνο (DSSS θαη FHSS) θαζώο θαη
ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (DFIR)

•

Λεηηνπξγεί ζηα 2.4GHz

•

Μεγάιε εκβέιεηα

•

Λόγσ ρακειώλ ηαρπηήησλ πνπ πξνζέθεξε, δεκνζίεπζεθαλ λέεο εθδόζεσλ ηνπ
πξνηύπνπ IEEE 802.11 ην 1999 (IEEE 802.11a,IEEE 802.11b) ην 2003 (ΙΔΔΔ
802.11g) θαη ην 2009 (IEEE 802.11n).

Το ππόηςπο IEEE 802.11b (Wi-Fi)
 Τπνζηήξημε ηερλνινγίαο δηαζπνξάο θάζκαηνο επζείαο αθνινπζίαο (DSSS) πςεινύ
ξπζκνύ κεηάδνζεο (High-Rate DSSS)
 Λεηηνπξγία κε ξπζκνύο κεηάδνζεο δηαύινπ κέρξη θαη 11Mbps (1,2,5.5,11Mbps)
 Υξεζηκνπνηεί ηελ CCK σο ηερληθή δηακόξθσζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην πιήξεο
εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ θάζε ππνθαλαιηνύ γηα λα δηακνξθσζεη ηα ζήκαηα ηνπ.
 Λεηηνπξγεί ζηα 2.4GHz
 Ιδίαίηεξα δεκνθηιέο θαη επξέσο δηαδεδνκέλν

 Υξήζηκνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ (ΜΑΝΔΣ) ζηελ DCF
ιεηηνπξγία

Απσιηεκηονική ππωηοκόλλων ΙΕΕΕ 802.11
 Γεληθά, όια ηα πξόηππα ηεο νηθνγέλεηαο ΙΔΔΔ 802 αλαθέξνληαη ζηα δύν ρακειόηεξα

ζηξώκαηα ηεο ηεξαξρίαο OSI, ην θπζηθό ζηξώκα (physical layer, PHY) θαη ην ζηξώκα
δεύμεο δεδνκέλσλ (data link layer). Η IEEE ρώξηζε ην ζηξώκα δεύμεο δεδνκέλσλ ζε δύν
ππνζηξώκαηα:

•
•

ην ππόζηξσκα MAC (Medium Access Control, ειέγρνπ πξόζβαζεο ζην κέζν)

ην ππόζηξσκα LLC (Logical Link Control, ειέγρνπ ινγηθνύ ζπλδέζκνπ).

 Σν IEEE 802.11 αζρνιείηαη κε ην θπζηθό ζηξώκα θαη κε ην ππόζηξσκα MAC ηνπ

ζηξώκαηνο δεύμεο δεδνκέλσλ. Σν LLC πξνδηαγξάθεηαη αλεμάξηεηα θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν

γηα όια ηα ΙΔΔΔ 802 πξσηόθνιια.

Το ςπόζηπωμα MAC και η DCF λειηοςπγία ηος(1)
Σν MAC ππνζηεξίδεη δύν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα πξόζβαζεο – θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο.

Σν πξώην ζρήκα κεηάδνζεο νλνκάδεηαη Καηαλεκεκέλε Λεηηνπξγία πληνληζκνύ
(Distributed Coordination Function, DCF). Η DCF δε ρξεζηκνπνηεί θάπνην είδνο θεληξηθνύ
ειέγρνπ (από απηή ηελ άπνςε, είλαη παξόκνηα κε ην Ethernet). Έρεη ζρεδηαζηεί γηα
αζύγρξνλε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, όπνπ όινη νη ζηαζκνί έρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα
πξόζβαζε ζην δίθηπν.

Το ςπόζηπωμα MAC και η DCF λειηοςπγία ηος(2)
 Η δεύηεξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο νλνκάδεηαη Λεηηνπξγία πληνληζκνύ από εκείν (Point

Coordination Function, PCF). Η PCF ρξεζηκνπνηεί ην AP(Access Point) γηα ηνλ έιεγρν όισλ

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αληίζηνηρε BSS(Basic Service Set).Ωο BSS νξίδεηαη ην ζύλνιν
ησλ ζηαζκώλ πνπ ειέγρνληαη από έλα Access Point.

 Όιεο νη πινπνηήζεηο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηε DCF ελώ ε PCF είλαη πξναηξεηηθή. ην

εμήο, ζα καο απαζρνιήζνπλ κόλν ηα ad hoc δίθηπα, νπόηε θαη ζα εζηηάζνπκε ζηελ DCF.

Το ςπόζηπωμα MAC και η DCF λειηοςπγία ηος(3)
ην IEEE 802.11, ζηε DCF ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν CSMA/CA, ην

πξσηόθνιιν πνιιαπιήο πξόζβαζεο κε αλίρλεπζε θέξνληνο θαη απνθπγή ζπγθξνύζεσλ

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Οη κεραληζκνί, γηα ηελ επίηεπμε
ιεηηνπξγίαο ηεο DCF, βάζεη ηνπ πξσηνθόιινπ CSMA/CA είλαη νη εμήο:

•
•
•

Inter-Frame Spacing(IFS).
Αλίρλεπζε θέξνπζαο ζπρλόηεηαο
Μεραληζκόο RTS/CTS (Πιαίζηα ειέγρνπ ηα νπνία κεηαδίδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε κηαο
Μνλάδαο Γεδνκέλσλ Τπεξεζίαο MSDU).

•
•
•
•

Καηαθεξκαηηζκόο (Fragmentation)
Δπηβεβαηώζεηο ACK
Απνηπρεκέλεο κεηαδόζεηο-Λήςε πνιιαπιώλ αληηγξάθσλ
Βαζηθή πξόζβαζε-Οπηζζνρώξεζε

Πεπιόπιζμοι ηος MAC επιπέδος
Οη θπξηόηεξνη πεξηνξηζκνί πνπ κπαίλνπλ ζην MAC επίπεδν είλαη νη εμήο:

•
•
•
•

Καζπζηέξεζε (Delay)
Φνξηίν (Load)
Καζπζηέξεζε πξόζβαζεο ζην κέζν (Media Access Delay)
Ρπζκόο δηεθπεξαίσζεο ηνπ δηθηύνπ (Throughput)

Ο ξόινο ηεο DCF ζηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ (QoS) είλαη ζεκαληηθόο γηα ηελ

αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πεξηνξηζκώλ κέζσ ησλ κεραληζκώλ πνπ δηαζέηεη, ώζηε λα
εμαζθαιίζεη, όηη έλα παθέην δεδνκέλσλ ζα θηάζεη αθέξαην από ηελ πεγή ζηνλ
πξννξηζκό.

Επιλογή πλαηθόπμαρ πποζομοίωζηρ
 ηελ παξνύζα εξγαζία επηιέρζεθε ην OPNET θαη ζπγθεθξηκέλα ην OPNET Modeler σο

πιαηθόξκα πξνζνκνίσζεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηύνπ. Η επηινγή έγηλε

κε βάζε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
•

ρεδηαζκόο ηνπ κνληέινπ ηεξαξρηθά (editors) θαη όρη ζεηξηαθα.
•

O Ιεξαξρηθόο ζρεδηαζκόο κνληέινπ δηεπθνιύλεη ην ρξήζηε ζηε κεηαβνιή ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο δηθηύνπ θαζώο αλάινγα κε ην επίπεδν όπνπ απαηηείηαη λα
ιάβεη ρώξα θάζε κεηαβνιή απεπζύλεηαη ζηνλ θαηάιιειν editor.

•

O ζεηξηαθόο ζρεδηαζκόο κνληέινπ νδεγεί ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηύνπ θαζώο θάπνην ζθάικα ζην πξόγξακκα απαηηεί ηελ
επαλεμέηαζε νιόθιεξνπ ηνπ θώδηθα, ελώ θάζε κεηαβνιή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη
πξνζεθηηθά ώζηε λα είλαη έγθπξε ζε νιόθιεξν ηνλ αιγόξηζκν.

•
•

Πξνζθέξεη ελα επξή θάζκα από πξσηόθνιια θαη βηβιηνζήθεο.
Γηαζέηεη πξνθαζνξηζκέλα κνληέια θόκβσλ θαη δηθηύσλ

 Σν OPNET αλήθεη ζηελ θαηεγνξία network R&D (network modeling and network

simulation)

Η πλαηθόπμα πποζομοίωζηρ OPNET(1)
 Σν OPNET Modeler είλαη ζηε βηνκεραλία ην θπξίαξρν πεξηβάιινλ γηα κνληεινπνίεζε
θαη πξνζνκνίσζε δηθηύσλ, πνπ επηηξέπεη ην ζρεδηαζκό θαη ηε κειέηε δηθηύσλ

επηθνηλσληώλ, ζπζθεπώλ, πξσηνθόιισλ θαη εθαξκνγώλ κε αζύλδεηε επειημία θαη
θιηκάθσζε.

Η πλαηθόπμα πποζομοίωζηρ OPNET(2)
Σν OPNET Modeler, βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά ηεξαξρίαο editors πνπ απεπζείαο

ζπγθξίλνπλ ηε δνκή πξαγκαηηθώλ δηθηύσλ, εμνπιηζκνύ θαη πξσηνθόιισλ.Οη editors
απηνί είλαη:

•
•
•

Project Editor
Node Editor
Process Editor

Επίδειξη ηος δικηύος μέζω ηος OPNET (1)
 Δθκεηαιιεπόκελνο ην OPNET ζρεδίαζα θαη πξνζνκνίσζα ην παξαθάησ δίθηπν
WLAN(MANET) κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ.

Επίδειξη ηος δικηύος μέζω ηος OPNET(2)
•

Σν Application Config θαζνξίδεη ηα δηάθνξα νλόκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
κνληέιν ηνπ δηθηύνπ.Σα νλόκαηα απηά παξαπέκπνληαη από δηαθνξεηηθνύο θόκβνπο
ηνπ δηθηύνπ.Δπίζεο θαζνξίδεη ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπσο γηα
παξάδεηγκα FTP,HTTP.

•

Σν Profile Config θαζνξίδεη ηα πξνθίι ηεο εθαξκνγήο πνπ έρεη νξηζηεί ζην Application
Config γηα θάζε θόκβν ηνπ δηθηύνπ.

•

Σα mobile nodes 0 -10 απνηεινύλ ηνπο θηλεηνύο θόκβνπο(Clients) ηνπ δηθηύνπ,νη
νπνίνη ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο Client-Server πνπ ηξέρνπλ πάλσ από TCP/IP
.Δπίζεο ππνζηεξίδoπλ ξπζκνύο κεηάδνζεο αζύξκαηεο ζύλδεζεο 1Mbps, 2Mbps
5,5Mbps, 11Mbps.

•

Ο Wlan Server απνηειεί ηνλ θηλεηό θόκβν(Server) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο
Server πνπ ηξέρνπλ πάλσ από TCP/IP. Η ηαρύηεηα ηνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ όγθν
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ.

•

ην Ad- hoc δίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθε εθαξκνγή FTP γηα κεγαιύηεξν όγθν
πιεξνθνξίαο κεηαμύ Client-Server

Αποηελέζμαηα πποζομοίωζηρ δικηύος(1)

Καζπζηέξεζε (sec)

 Καζπζηέξεζε(Delay)

Υξόλνο πξνζνκνίσζεο (hours)
 Μηθξή θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ηεο ηάμεσο ησλ 0.005sec,ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ξπζκόο κεηάδνζεο

είλαη ζηα 11Mbps. Η θαζπζηέξεζε ηξηπιαζηάδεηαη όηαλ ν ξπζκόο κεηάδνζεο βξίζθεηαη ζηα 2Mbps.
 Η ελαιιαγή ηνπ RTS δελ επεξεάδεη νπώο είλαη εκθαλέο ηελ θαζπζηέξεζε.
 Η θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη ζην ρξόλν πνύ ρξεηάδεηαη ν server λα παξαιάβεη ηα παθέηα από ηνπο
ππόινηπνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ, ώζηε λα ηα πξνσζήζεη ζε αλώηεξν επίπεδν.

Αποηελέζμαηα πποζομοίωζηρ δικηύος(2)

Φνξηίν (bits /sec)

 Φνξηίν (Load)

Υξόλνο Πξνζνκνίσζεο (hours)
 Σν κέγηζην θνξηίν εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην RTS είλαη απελεξγνπνηεκέλν(2Mbps

data rate) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην RTS είλαη 256bytes(11Mbps data rate).
 Tν θνξηίν ζηα 2Mbps data rate βξίζθεηαη ζρεδόλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηό ησλ 11Mbps.
 πλεπώο ην θνξηίν κπνξνύκε λα πνύκε όηη απμαλεηαη όζν απμάλνληαη νη κεηαδόζεηο.

Αποηελέζμαηα πποζομοίωζηρ δικηύος(3)
Καζπζηέξεζε πξόζβαζεο ζην
κέζν (sec)

 Καζπζηέξεζε πξόζβαζεο ζην κέζν (Media Access Delay)

Υξόλνο Πξνζνκνίσζεο (hours)
 Η κέγηζηε θαζπζηέξεζε είλαη ππαξθηή ζην επίπεδν ξπζκίζεσλ(11 Mbps,RTS16 bytes).

Μηθξή ζρεηηθά θαζπζηέξεζε πξόζβαζεο ζην κέζν εκθαλίδεηαη όηαλ δελ ππάξρνπλ αηηήζεηο
RTS (RTS None).
 H θαζπζηέξεζε πξόζβαζεο ζην κέζν, νθέηιεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην γεγόλόο
όηη ζηνλ server έρεη ζπγθεληξσζεί κεγάινο αξηζκόο παθέησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη από
αλώηεξα επίπεδα κε ζθνπό λα πξνσζεζνύλ ζην θπζηθό επίπεδν.

Αποηελέζμαηα πποζομοίωζηρ δικηύος(4)

Ρπζκόο δηεθπεξαίσζεο
δηθηύνπ (bits/sec)

 Ρπζκόο δηεθπεξαίσζεο δηθηύνπ (Throughput)

Υξόλνο Πξνζνκνίσζεο (hours)


Όζν απμάλνληαη νη αηηήζεηο RTS ηόζν απμάλεηαη θαη ν ξπζκόο δηεθπεξαίσζεο ηνπ δηθηύνπ.

Αλεμάξηεηα από ην ξπζκό κεηάδνζεο, ν κέγηζηνο ξπζκόο δηεθπεξαίσζεο ηνπ δηθηύνπ εκθαλίδεηαη
όηαλ ην RTS είλαη 16 (bytes) θαη 256 (bytes) αληίζηνηρα.
 Με ηελ αύμεζε ηνπ RTS απμάλνληαη θαη νη κεηαδόζεηο,γηα ην ιόγν απηό ζπγθηεληξώλεηαη κεγαιόο

αξηζκόο ησλ bits κέζσ ηνπ server πνπ ζα ζηαιζνύλ ζε αλώηεξν επίπεδν(throughput).

Μειινληηθή εξγαζία
 αλ κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνύζε λα ζπκπεξηιεθζεί, κηα επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ
κε πεξηζζνηέξεο νκάδεο εμππεξέηεζεο ΙBSS(Αλεμάξηεηε νκάδα εμππεξέηεζεο).

Τέλορ παποςζίαζηρ

Σαρ εςσαπιζηώ για ηον σπόνο ζαρ

Κόθθαιεο Ισάλλεο

