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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρέχεται µια µελέτη 

προσοµοίωσης µε το προσοµοιωτή ∆ικτύου NS2 για το προτεινόµενο 

IEEE 802.11p πρωτόκολλο στο επίπεδο MAC του µοντέλου αναφοράς 

OSI επικεντρωµένη στην επικοινωνία οχήµατος καθοδόν υποδοµής. 

Αποδεικνύεται ότι οι καθορισµένοι MAC παράµετροι για αυτό το 

πρωτόκολλο µπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύµητη ρυθµαπόδοση 

διότι τα µεγέθη των παραθύρων οπισθοδρόµησης δεν είναι 

προσαρµοστικά στη δυναµική του αριθµού των οχηµάτων που 

προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Παρουσιάζονται και ορισµένα µοντέλα 

κίνησης που βελτιώνουν την απόδοση του προτύπου. 

 

Λέξεις κλειδιά : Προσοµοίωση, NS2, ρυθµαπόδοση, µοντελοποίηση 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis provides a simulation study with the NS2 Network 

Simulator for the proposed IEEE 802.11p protocol at the MAC level of 

the OSI reference model centered on vehicle communication on the 

road infrastructure. It turns out that the specified MAC parameters for 

this protocol can lead to undesired rhythm because the regression 

window sizes are not adaptive to the dynamics of the number of 

vehicles trying to communicate. There are also some motion models 

that improve the performance of the standard. 

 

Key words: Simulation, NS2, Throughput, Mathematical Modeling 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Ο αιώνας που πέρασε µπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως ο 

αιώνας της πληροφορίας. Ο χαρακτηρισµός αυτός οφείλεται στην 

ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας σχετικά µε την συλλογή, 

επεξεργασία και διανοµή της. Πιο συγκεκριµένα το 1906 έγινε η πρώτη 

µετάδοση  φωνής και µουσικής µέσω ραδιοκυµάτων, µεταξύ του 1928 

και 1935 έγινε η πρώτη τηλεοπτική µετάδοση, η εδραίωση των 

τηλεφωνικών δικτύων, µε αποκορύφωµα τις απαρχές του 2ου 

παγκοσµίου πολέµου όπου έγινε η κατασκευή των πρώτων σύγχρονων 

υπολογιστικών συστηµάτων. Τα πρώτα αυτά συστήµατα εκτός του 

µεγάλου κόστους κατασκευής ήταν και αποµονωµένα. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η  επιθυµία των ανθρώπων για επικοινωνία δεν 

πέρασαν χωρίς να επηρεάσουν τα συστήµατα αυτά. Στην δεκαετία του 

1960 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες διασύνδεσης των συστηµάτων 

αυτών από τους ερευνητές Paul Baran, Donald Da- vies και Joseph 

Licklider. Τα συστήµατα αυτά είχαν µεγάλο κόστος και συνήθως 

χρησιµοποιούνταν από τον στρατό. Το πρώτο δίκτυο γεννήθηκε στην 

Αµερική το 1969 µε την ονοµασία ARPANET από τον στρατιωτικό 

οργανισµό ARPA (Advanced Research Projects Agency). Η σκέψη 

πίσω από το δίκτυο ήταν απλή, η δηµιουργία ενός δικτύου µεταφοράς-

µεταγωγής δεδοµένων το οποίο θα παρέµενε λειτουργικό ακόµα και αν 

µέρος του µικρό ή µεγάλο είχε καταστραφεί από µια φυσική 

καταστροφή ή ακόµα και από πυρηνικό πόλεµο. Η αρχή του δικτύου 

δεν ήταν η δηµιουργία ενός κέντρου οργάνωσης αλλά η τοποθέτηση 

πολυάριθµων ισότιµων κόµβων που θα λειτουργούσαν ανεξάρτητα ο 

ένας από τον άλλον. Το δίκτυο κράτησε την µορφή του µέχρι το 1980 

όπου και αποσπάστηκε το στρατιωτικό κοµµάτι του. 



- 7 - 

 

 

 

 Τότε η βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

αλλά και αυτή των υπολογιστικών συστηµάτων απέκτησαν ένα νέο 

πεδίο έρευνας. Ο τηλεπικοινωνιακός τοµέας ανέπτυξε το Χ25 για την 

διασύνδεση ενώ η βιοµηχανία των υπολογιστικών συστηµάτων 

επένδυσε στην τεχνολογία των δικτύων τοπικής περιοχής (Local Area 

Networks -LANs). Εκείνη την χρονική περίοδο οι τεχνολογίες Ethernet 

αλλά και Token Ring αναπτύχθηκαν. Μεγάλοι κατασκευαστές 

υπολογιστικών συστηµάτων ανέπτυξαν δικά τους συστήµατα 

διασύνδεσης µερικά από αυτά είναι: 

• XNS  της Xeroχ 

• DecNet της DEC 

• SNA της ΙΒΜ 

• NetBIOS της Microsoft 

• Appletalk της Apple 

 

 

Κάπου εκεί αρχίζει και η παρακµή του ARPANET µε τον διάδοχο 

του TCP/IP να κερδίζει έδαφος. Το TCP/IP αναπτύχθηκε αρχικά σε 

περιβάλλον Unix οδηγώντας στην υιοθέτησή του από την 

πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα που ήδη χρησιµοποιούσε 

συστήµατα Unix. Παρότι ο οργανισµός προτύπων ISO, επεχείρησε να 

δηµιουργήσει σουίτα µε πρωτόκολλα δικτύων έχοντας και την  στήριξη  

κρατών,  τελικά,  το  TCP/IP  επικράτησε  καθολικά.  Συµπληρωµατικά,  

µε  την  διαθεσιµότητα ‘ελαφρών’ εκδόσεων της TCP/IP σουίτας, ήδη 

αξιοποιείται στο διαδίκτυο των πραγµάτων (Internet of Things) 

οδηγώντας σε προβλέψεις ότι το 2020 θα υπάρχουν 50 δισεκατοµµύρια 

συνδεδεµένων συσκευών σε πληθυσµό 7,6 δισεκατοµµύρια 

ανθρώπων. 
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Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις των δικτύων και 

κατηγοριοποιούνται: 

• Ανάλογα µε το φυσικό µέσο δια σύνδεσής τους 

χαρακτηρίζονται ως ενσύρµατα ή ασύρµατα. 

• Ανάλογα µε τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά 

χαρακτηρίζονται ως δηµόσια ή ιδιωτικά δίκτυα. 

• Ανάλογα µε την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου 

∆ίκτυα Τοπικής Περιοχής (Local Area Networks - LANs) 
 

Είναι κυρίως δίκτυα που η γεωγραφική τους έκταση περιορίζεται 

από ένα ως µερικά κτιριακά συγκροτήµατα, δηλαδή δίκτυα που 

αποτελούνται από συσκευές σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους. Σε 

αυτά τα δίκτυα οι χρήστες συνδέονται σε ένα κοινό επικοινωνιακό µέσο 

υψηλού ρυθµού µετάδοσης και στο περιβάλλον αυτό οι συνδεόµενες 

συσκευές επιτρέπεται να διαµοιράζονται µηχανήµατα, λογισµικό και 

δεδοµένα και µε αυτό τον τρόπο ο τελικός χρήστης έχει την αίσθηση 

ενός διαφανούς συστήµατος. Τα προβλήµατα συγκρούσεων στις 

απαιτήσεις των χρηστών λύνονται µε την χρήση σε πρωτόκολλων σε 

βάρος της βέλτιστης χρησιµοποίησης του µέσου και της µέγιστης 

απόστασης επικοινωνίας. Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3, γνωστό και σαν 

Ethernet, αποτελεί τον πιο δηµοφιλή τύπο ενσύρµατου τοπικού 

δικτύου. 

 
∆ίκτυα Μητροπολιτικής Περιοχής (Metropolitan Area Networks -
MANs) 

Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  δικτυακές  συσκευές  βρίσκονται  

σε  απόσταση  µερικών  10άδων  ή  100άδων χιλιοµέτρων. Οι 

τεχνολογίες διασύνδεσης και διαχείρισης σε αυτή την περίπτωση είναι 

ποιο σύνθετες 

 
∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks – WANs) 

Σε αυτή την περίπτωση οι δικτυακές συσκευές µπορεί να 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε απόσταση µεταξύ τους, κάνοντας χρήση 
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εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων για την σύνδεση, καθώς 

ακόµα και δικτύων τοπικής περιοχής για την τελική πρόσβαση. 

Συνήθης πρακτική η χρησιµοποίηση δικτυακών υποδοµών 

τηλεπικοινωνιακών φορέων. 

 

Ασύρµατα ∆ίκτυα Τοπικής Περιοχής (Wireless Local Area Networks 
- WLANs) 

Τα δίκτυα αυτά χαρακτηρίζονται από την χρήση ασύρµατου 

µέσου για την διασύνδεση των συσκευών, δίνοντας στον χρήστη την 

δυνατότητα να κινείται στον χώρο και να είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο. 

Η απαιτούµενη υποδοµή είναι απλούστερη και επιτρέπει την δυναµική 

ανάπτυξη τέτοιων δικτύων ανάλογα µε την ζήτηση και την χρήση. Από 

την άλλη πλευρά τα συστήµατα αυτά απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση 

λόγω των απωλειών και αλλοιώσεων του ασύρµατου σήµατος. Ευρέως 

διαδεδοµένο πρότυπο ασύρµατου τοπικού δικτύου είναι το ΙΕΕΕ 

802.11, γνωστό και ως WiFi.  

 

∆ίκτυα Πελάτη/Εξυπηρετητή (Client/Server) 
Σε αυτή την διάταξη οι πελάτες είναι διάφορες συσκευές που 

δηµιουργούν διεργασίες µε την µορφή αιτηµάτων προς τους 

εξυπηρετητές που είναι πολύ ισχυρές υπολογιστικές µονάδες και 

αναλαµβάνουν την επεξεργασία των αιτηµάτων, αλλά και να 

δηµιουργήσουν και να προωθήσουν την κατάλληλη απάντηση. 

 

Οµότιµα ∆ίκτυα (Peer-to-Peer) 
Σε αυτή την διάταξη δεν υπάρχει συγκεκριµένη διάκριση µεταξύ 

των συσκευών και των δυνατοτήτων τους. Για παράδειγµα υπάρχει η 

δυνατότητα µια συσκευή να ενεργήσει είτε σαν πελάτης είτε σαν 

εξυπηρετητής ανά πάσα χρονική στιγµή. Μοντέλο ευρέως διαδεδοµένο 

σε πολλές σύγχρονες εφαρµογές κυρίως σε εφαρµογές τηλεφωνίας 

µέσω διαδικτύου αλλά και διανοµής αρχείων. 
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1.2  Πρωτόκολλα και επικοινωνία δικτύων 
 

 Όπως γίνεται κατανοητό η ανάπτυξη και επικοινωνία των 

κόµβων ενός δικτύου είναι αρκετά πολύπλοκη. Προκειµένου να µειωθεί 

αυτή η πολυπλοκότητα και ο σχεδιασµός των δικτύων αλλά και 

υλοποίηση τους να γίνει ευκολότερη τα περισσότερα δίκτυα 

οργανώνονται σε επίπεδα τα επονοµαζόµενα layers. Κάθε επίπεδο 

προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες σε ανώτερα επίπεδα χωρίς να 

αποκαλύπτουν τις λεπτοµέρειες και τον τρόπο υλοποίησης της 

υπηρεσίας από τα άλλα επίπεδα. Για την καλύτερη κατανόηση του 

παραπάνω το επίπεδο n σε µία δικτυακή συσκευή πραγµατοποιεί 

συνοµιλία µε το επίπεδο n σε κάποια άλλη συσκευή. Για να επιτευχθεί 

επικοινωνία πρέπει µε κάποιον τρόπο οι συσκευές να µπορούν να 

διαθέτουν κάποιους κανόνες και συµβάσεις, οι κανόνες αυτοί που 

διέπουν αυτή την συνοµιλία ονοµάζονται συνολικά «πρωτόκολλο του 

επιπέδου n». Οι συσκευές που υλοποιούν τα αντίστοιχα επίπεδα 

ονοµάζονται οµότιµες (peers) και επικοινωνούν µεταξύ τους 

χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο. 

 

Σχήµα 1 : Ιεραρχία πρωτοκόλλων σε δίκτυο επτά επιπέδων 
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Ανάµεσα σε κάθε ζεύγος γειτονικών επιπέδων υπάρχει µια 

διασύνδεση (interface), η οποία ορίζει τις στοιχειώδεις λειτουργίες και τις 

υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κατώτερο επίπεδο προς το ανώτερο 

επίπεδο. Το σύνολο των επιπέδων και των πρωτοκόλλων ονοµάζεται 

αρχιτεκτονική δικτύου (network architecture), οι προδιαγραφές της 

οποίας πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέπουν 

την ανάπτυξη/επιλογή λογισµικού/υλικού ώστε να εφαρµόζονται 

αξιόπιστα τα κατάλληλα πρωτόκολλα. Οι λεπτοµέρειες της υλοποίησης 

και οι προδιαγραφές των διασυνδέσεων δεν αποτελούν µέρος της 

αρχιτεκτονικής, αφού είναι κρυµµένες µέσα σε κάθε οντότητα και δεν 

είναι ορατές από τον έξω κόσµο. Κάθε φορά δηµιουργίας και σχεδίασης 

των επιπέδων ο “αρχιτέκτονας” θα πρέπει να έχει λύσεις για τα 

παρακάτω βασικά ζητήµατα: 

• Addressing: Με την έννοια addressing αναφερόµαστε στον 

µηχανισµό για την αναγνώριση των αποστολέων και των 

παραληπτών 

• Κανόνες µεταφοράς δεδοµένων (Directions for data transfer): 

µονόδροµη (simplex), ηµι-αµφίδροµη (half-duplex), πλήρως 

αµφίδροµη (full-duplex) επικοινωνία. 

• Logical channels: τουλάχιστον δύο ανά σύνδεση (ένα για 

κανονικά δεδοµένα και ένα για επείγοντα) 

• Error control: και τα δύο άκρα της σύνδεσης πρέπει να 

συµφωνήσουν στη χρήση των ίδιων κωδικών ανίχνευσης και 

διόρθωσης σφαλµάτων. Επιπλέον, ο παραλήπτης πρέπει να έχει 

ένα τρόπο ειδοποίησης του αποστολέα σχετικά µε τα µηνύµατα 

που έχει λάβει ορθά και το αντίθετο. 

• Message sequencing or ordering: προφανής λύση είναι να 

αριθµούνται τα µηνύµατα, κάτι που όµως αφήνει ανοικτό το θέµα 

του τι πρέπει να γίνει µε τα µηνύµατα που φθάνουν σε εσφαλµένη 

σειρά. 
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• Flow control: στόχος είναι η αποτροπή του γρήγορου αποστολέα 

από το να κατακλύσει έναν αργό παραλήπτη µε δεδοµένα. Συχνά 

απαιτείται κάποιου είδους ανάδραση από τον παραλήπτη. 

• Mechanisms for disassembling, transmitting, and reassembling 

messages: Υπάρχει αδυναµία πολλών διεργασιών να δεχθούν 

αυθαίρετα µεγάλα µηνύµατα. Σχετικό ζήτηµα είναι το πρόβληµα 

του τι πρέπει να γίνεται όταν οι διεργασίες επιµένουν να 

µεταδίδουν δεδοµένα σε τόσο µικρές οµάδες ώστε η χωριστή 

αποστολή τους να είναι αποτελεσµατική. 

• Multiplexing: όταν δεν είναι αποδοτική η εγκαθίδρυση ξεχωριστής 

σύνδεσης για κάθε ζεύγος διεργασιών που επικοινωνούν, το 

κατώτερο επίπεδο µπορεί να αποφασίσει να χρησιµοποιήσει την 

ίδια σύνδεση για πολλές ασυσχέτιστες συνδιαλέξεις. 

• Routing: αφορά την επιλογή της βέλτιστης διαδροµής ανάµεσα 

στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Η απόφαση αυτή συχνά 

εµπλέκει δύο ή και περισσότερα επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Συστήµατα δικτυακής 

προσοµοίωσης 

Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουµε µια εισαγωγή στην διαδικτυακή 

προσοµοίωση. Θα ορίσουµε το συγκεκριµένο πεδίο και θα 

περιγράψουµε µια σειρά εργαλείων που προσοµοιώνουν δίκτυα. Μέσω 

αυτής της διαδικασίας, θα εξοικειωθούµε µε το αντικείµενο της εργασίας 

και θα αναδείξουµε την χρησιµότητα του. 

 

2.1 ∆ικτυακή προσοµοίωση 

 

Η προσοµοίωση δικτύων είναι µια µέθοδος µε την οποία δηµιουργούµε 

το µοντέλο ενός δικτύου µέσω λογισµικού και το τροφοδοτούµε µε 

δεδοµένα εισόδου. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα αυτών των 

δεδοµένων πάνω στο µοντέλο µπορούµε να οδηγηθούµε σε 

συµπεράσµατα για την λειτουργία των πραγµατικών δικτύων. 

 

2.2 ∆ικτυακοί προσοµοιωτές 

 

Καθώς η τεχνολογία των δικτύων αναπτύσσεται µε ταχύτατους 

ρυθµούς, είναι επιτακτική η ανάγκη κατασκευής υψηλού επιπέδου 

λογισµικού για την υποστήριξή τους. Η ανάπτυξη και επικράτηση νέων 

συστηµάτων και βελτιωµένων σχεδιασµών ανέκαθεν βασιζόταν και θα 

συνεχίσει να βασίζεται στην ικανότητα παροχής εκτιµήσεων της 

απόδοσης τους µέσω αναλυτικών µεθόδων ή προσοµοίωσης. Έτσι και 
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στα ασύρµατα δίκτυα όσο και στα ενσύρµατα δίκτυα η µοντελοποίηση 

(modeling) και η προσοµοίωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

αξιολόγηση σχεδιασµών που απευθύνονται σε αυτά. 

 

 

2.3 NETSIM 

 

Ο NETSIM είναι ένας εξοµοιωτής για packet-switches δίκτυα που 

δουλεύει µε βάση τα events. ∆εν έχει δυνατότητα αναβάθµισης - 

εξέλιξης. Χρησιµοποιείται για όλα τα δίκτυα των οποίων τα στοιχεία 

ανταλλάσσουν µηνύµατα. Παρέχει µόνο τα µέσα να προγραµµατίζουµε 

τα events και εξασφαλίζει την επικοινωνία µε το χρήστη. Το πακέτο 

αποτελείται από έναν event manager, Ι/Ο ρουτίνες, διάφορα δοµικά 

εργαλεία όπως ουρές και λίστες που χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό 

στοιχείων και ένα toolkit. Το toolkit είναι µια βιβλιοθήκη µε συναρτήσεις 

της C που διευκολύνουν τη διαχείριση των στοιχείων και επιτρέπουν τη 

δηµιουργία, αποθήκευση, φόρτωση και εµφάνιση των δικτυακών 

ρυθµίσεων. Για να τρέξει µια εξοµοίωση ο χρήστης πρέπει να γράψει 

καινούρια στοιχεία σε C, να αλλάξει µερικά αρχεία, να τα κάνει compile 

και να τα συνδέσει. Ύστερα δηµιουργεί την εξοµοίωση µε το toolkit. 

 

2.4 CPSIM 

 

Είναι ένα εργαλείο παράλληλης γενικού σκοπού εξοµοίωσης. 

Χρησιµοποιείται δηλαδή για εξοµοίωση παράλληλων διακριτών events 

και είναι κατάλληλος για µεγάλες εξοµοιώσεις διακριτού event όπως σε 

δίκτυα υπολογιστών. Η έκδοση που διατίθεται περιορίζεται από 256 

αντικείµενα εξοµοίωσης. Υπάρχουν δύο είδη εξοµοίωσης: η αισιόδοξη 

και η συντηρητική. Ο CPsim υιοθετεί το συντηρητικό κανόνα. Στην 

αισιόδοξη προσέγγιση, τα events δροµολογούνται σε κάθε αντικείµενο 

από τη στιγµή που γίνεται διαθέσιµο, ενώ στη συντηρητική προσέγγιση 
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γίνονται στο χρόνο εξοµοίωσης t αν δεν αναµένονται άλλα events µέσα 

σ’ αυτό το χρόνο. Στόχος των σχεδιαστών είναι η απόδοση. ∆εν υπάρχει 

γραφικό περιβάλλον για το χρήστη και οι δηµιουργοί ισχυρίζονται ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική διαφορά στον καθορισµό ενός µοντέλου µε το να 

σέρνεις εικόνες στην οθόνη. Ο εξοµοιωτής σχεδιάστηκε για να δίνει στο 

χρήστη απόλυτη ελευθερία στο να δηµιουργεί µοντέλα. ∆εν υπάρχουν 

επίσης και built- in συναρτήσεις. Γι’αυτό το λόγο έχει σχεδιαστεί για 

ειδικούς στην εξοµοίωση χρήστες. 

 

2.5 NIST (National Institute of Standards and Technology) 

 

Ο NIST είναι ένας εξοµοιωτής ΑΤΜ δικτύων για την µελέτη και την 

εκτίµηση της απόδοσης των ΑΤΜ δικτύων και στηρίζεται στον ΝΕΤSIM 

του MIT. Τα στοιχεία του είναι τα εξής: 

Έχει ως βασικές χρήσεις τον σχεδιασµό ΑΤΜ δικτύων και την ανάλυση 

επίδοσης του ΑΤΜ πρωτοκόλλου. Σαν σχεδιαστικό εργαλείο, ο 

εξοµοιωτής τρέχει µε διάφορες ρυθµίσεις δικτύου και φόρτο κίνησης και 

εξάγει στατιστικά στοιχεία όπως είναι τα link utilization, throughput κτλ. 

Σαν εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλου, χρησιµοποιείται για τη µελέτη της 

συνολικής επίδρασης στο σύστηµα ενός συγκεκριµένου πρωτοκόλλου, 

όπως είναι οι µηχανισµοί για δίκαιη δέσµευση bandwidth, το protocol 

overhead, το bandwidth utilization, και η αποτελεσµατικότητα των 

µηχανισµών ελέγχου κίνησης. Οι σχεδιαστές υποστηρίζουν ότι τα 

µοντέλα τµηµάτων εξοµοίωσης µπορούν εύκολα να αλλάξουν ή να 

προστεθούν. ∆εν υπάρχει βασικά καµιά σηµαντική διαφορά µε το 

NETSIM του MIT. Το εργαλείο είναι γι’ αυτό το λόγο γραµµένο στη C και 

παρέχει ένα περιβάλλον µοντελοποίησης αλληλεπίδρασης µε ένα GUI 

που χρησιµοποιεί το X παραθυρικό σύστηµα που τρέχει σε πλατφόρµα 

UNIX. Αυτό εµφανίζει την τοπολογία του δικτύου και τις παραµέτρους 

που συνδέονται µε τα επιµέρους τµήµατα (components) που 

εξοµοιώνονται. Παράµετροι εισόδου και εξόδου των επιµέρους 
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τµηµάτων εµφανίζονται σε information windows (παράθυρα 

πληροφοριών), ενώ η δραστηριότητα του δικτύου καταγράφεται σε 

παράθυρα µετρικών (meter windows-binary meters, bar graph, 

histogram, κτλ). O εξοµοιωτής επίσης έχει έναν διαχειριστή γεγονότων 

(event manager),Ι/Ο ρουτίνες και άλλα εργαλεία για να φτιάχνει τα 

επιµέρους τµήµατα. Ωστόσο ο χρήστης µπορεί να φτιάξει απευθείας µε 

ένα GUI µια νέα τοπολογία δικτύου. Τα περισσότερα αρχεία είναι 

περίπου ίδια µε τον NETSIM, όπως και ο scheduler, αλλά επιµέρους 

τµήµατα έχουν αντικατασταθεί για να ταιριάζουν περισσότερο µε τις ΑΤΜ 

απαιτήσεις. Τα επιµέρους τµήµατα στέλνουν µηνύµατα το ένα στο άλλο 

και αναπαρίστανται από µια ρουτίνα δράσης και µια δοµή δεδοµένων. 

Κάθε component έχει για κάθε κατηγορία έναν τύπο και ειδικά µια class 

µπορεί να περιέχει διάφορους τύπους από components. Στον NIST 

διαθέσιµες κλάσεις από components είναι: Φυσικο ί Σύνδεσµοι, ATM 

switches, Broadband Terminal Equipment (B-TE) και ΑΤΜ αιτήσεις. 

Ακριβέστερα, οι αιτήσεις ΑΤΜ είναι γεννήτριες ροής (traffic generators) 

τύπου TCP/IP, CBR, VBR (batch ή poisson) και ABR (constant, batch ή 

poisson). Σαν παράδειγµα παραµέτρων, οι παράµετροι εισόδου από 

ένα switch που παρέχονται από το χρήστη µπορεί να είναι η 

καθυστέρηση (delay) αποστολής ενός cell, ο slot time, το µέγεθος της 

ουράς εξόδου, κτλ., ενώ οι παράµετροι εξόδου που παρακολουθούνται 

από τον εξοµοιωτή µπορεί να είναι ο αριθµός των cell που παραδίδονται 

ή απορρίπτονται, κλπ, 

 

2.6 INSANE 

 

Κατασκευάστηκε για την εκτίµηση απόδοσης διαφόρων IP over ATM 

κανόνων σε ετερογενή εσωτερικά δίκτυα. Χρησιµοποιήθηκε για την 

εξοµοίωση ευρείας περιοχής ΑΤΜ κορµών. Να και τα αποτελέσµατα 

προχωράνε off- line, τρέχουν µια σειρά από µετα διαδικαστικά scripts 

στο αρχείο εξόδου για να αναλύσουν την απόδοση του δικτύου. Ο 
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INSANE είναι ένας αντικειµενοστραφής, διακριτών events εξοµοιωτής. 

Το βασικό µέρος και ορισµένα βασικά αντικείµενα έχουν γραφεί σε C++. 

Built-in αντικείµενα συµπεριλαµβάνουν ουρές διαφόρων τύπων και 

µερικά modules πρωτοκόλλων (IP, TCP, UDP) και εξάγουν ένα σύνολο 

εντολών που επιτρέπουν τη δηµιουργία και τη διαχείριση νέων 

σύνθετων αντικειµένων όπως είναι ένα ΑΤΜ switch χρησιµοποιώντας Tcl 

scripts που υλοποιήθηκαν από αρχεία ρυθµίσεων. Μια βιβλιοθήκη από 

Tcl scripts παρέχεται µαζί µε τον κώδικα. Εξοµοίωση και προσαρµογή 

εκτελούνται γι’ αυτό το λόγο µαζί µε τα Tcl scripts, έχοντας ως 

πλεονέκτηµα ότι δεν χρειάζεται κάποια επεξεργασία (compilation) για 

την κατασκευή νέων εξοµοιώσεων. Η Tcl είναι µια µεταφρασµένη 

γλώσσα, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποια µείωση της απόδοσης µε τη 

χρήση ο βασικός υπολογισµός γίνεται από τον ήδη compiled κώδικα της 

C++. Χρησιµοποιεί µοντέλα κίνησης από τον Danzig και κίνηση που 

µιµείται τις αιτήσεις (applications). Οι αιτήσεις τρέχουν πάνω από το 

εξοµοιούµενο IP που µε τη σειρά του µπορεί να χρησιµοποιήσει δυο 

διαφορετικά επίπεδα σύνδεσης δεδοµένων (ΑΤΜ ή LAN γενικά). Η 

µονάδα ΑΤΜ χρησιµοποιεί FIFO και RCSP (Rate - Controlled Static 

Priority) ουρές. Παρέχει ένα απλό AAL πρωτόκολλο παρόµοιο µε το 

AAL5 που κάνει διάσπαση και συναρµολόγηση πακέτων, και ένα 

πρωτόκολλο σηµατοδοσίας για να γίνεται έλεγχος πρόσβασης και 

δέσµευση πόρων για νέα κανάλια. Το εξοµοιούµενο switch υλοποιεί 

Early Packet Discard (EPD). Το IP module χρησιµοποιεί ένα στατικό 

πίνακα δροµολόγησης που φορτώνεται κατά το χρόνο ρύθµισης. Τα 

αντικείµενα του INSANE υλοποιούνται βασικά όπως ένα µηχάνηµα 

πεπερασµένης κατάστασης. Τα αντικείµενα επικοινωνούν στέλνοντας 

events το ένα στο άλλο. Αντιδρούν στα events ενηµερώνοντας για τη 

δική τους κατάσταση και προκαλώντας events. Τα events είναι µηνύµατα 

που περιέχουν το χρόνο στον οποίο το event πρέπει να ξεκινήσει, το 

αντικείµενο - αποστολέα, τον τύπο και ένα πεδίο δεδοµένων. Ο 

προγραµµατιστής (scheduler) παραδίδει events στο σχετικό αντικείµενο 
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σύµφωνα µε χρονολογική σειρά. Στηρίζεται προφανώς σε µια 

ηµερολογιακή ουρά. Οι ηµερολογιακές ουρές είναι µια συγκεκριµένη 

υλοποίηση ουρών προτεραιοτήτων και χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία, 

µε τον τρόπο που υποστηρίζεται. 

 

 

2.7 NEST 

 

Προορίζεται για την εξοµοίωση και την προτυποποίηση κατανεµηµένων 

αλγορίθµων και συστηµάτων. Χρησιµοποιήθηκε για την εξοµοίωση 

συστηµάτων εξοµάλυνσης φόρτου που βασίζονται σε µικροοικονοµικές 

αρχές, για την µελέτη του προβλήµατος ενηµέρωσης της τοπολογίας 

στον ARPANET και άλλα. Είναι καλός για την κατανόηση της 

συµπεριφοράς πρωτοκόλλων δροµολόγησης, όπως είναι για 

παράδειγµα οι επαναλήψεις δροµολόγησης. Περιγράφεται καλύτερα σαν 

ένα µοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή: παρουσιάζει τους πελάτες που 

συνδέονται σε έναν εξυπηρετητή εξοµοίωσης µέσω ενός socket. Ο 

εξυπηρετητής εξοµοίωσης είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

εξοµοιώσεων. Οι πελάτες είναι ανεξάρτητα προγράµµατα που 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία, τις ρυθµίσεις ενός µοντέλου 

εξοµοίωσης και τον έλεγχο της εκτέλεσής του, χρησιµοποιώντας ένα 
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GUI που επικοινωνεί µε την εξοµοίωση µέσω µιας TCP/IP σύνδεσης και 

επιτρέπει τη δυναµική δηµιουργία και διαµόρφωση των ρυθµίσεων του 

δικτύου. Το σύστηµα απαιτεί µικρό bandwidth επικοινωνίας. 

Εικόνα 2 : Γραφικό περιβάλλον του προσοµοιωτή Nest 

 

Ξεχωριστά από την εξοµοίωση το GUI προσφέρει αρκετά 

πλεονεκτήµατα. Πρώτα απ’ όλα, επιτρέπει εξοικονόµηση πόρων της 

CPU µε το να τρέχει την εξοµοίωση σε µια dedicated CPU ενώ το GUI 

τρέχει σε έναν σταθµό εργασίας. Βασικά, µια µελέτη σύνθετης 

εξοµοίωσης µπορεί να εκτελεστεί σε έναν αποµακρυσµένο υπέρ-

υπολογιστή. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιµο για µια εργασία πολλών site 

και αυτό επιτρέπει να υποστηρίζει πελάτες σε ένα δίκτυο ευρείας 

περιοχής (WAN). Επίσης, αυτός ο διαχωρισµός επιτρέπει πολλαπλά 

GUIs να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα µε την εξοµοίωση. Χρήστες 

µπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν οποιαδήποτε στιγµή. Ο 

NEST έχει υλοποιηθεί σαν βιβλιοθήκη από συναρτήσεις συνδεδεµένες 

µεταξύ τους µε τον κώδικα του χρήστη. Είναι γραµµένος στη C αν και θα 

µπορούσε στη θεωρία οποιαδήποτε γλώσσας να χρησιµοποιηθεί 

εφόσον διέπεται από τη βασική αρχή του σωρού (π.χ. C, Pascal). Οι 

απλές δραστηριότητες επικοινωνίας του NEST επιτρέπουν στο χρήστη 

να συνδιαλέγεται µόνο µε το υψηλότερο επίπεδο ενός πρωτοκόλλου ή 

κατανεµηµένου συστήµατος. Η τοπολογία αναπαρίσταται σαν ένας 

γράφος διασύνδεσης συνδέσµων και κόµβων που αποθηκεύονται 

εσωτερικά σαν ένα δέντρο. Ο χρήστης υλοποιεί την τοπολογία ενός 

δικτύου επικοινωνίας χρησιµοποιώντας ένα σύνολο γραφικών 

εργαλείων. Νέες λειτουργίες και συµπεριφορές συνδέσµων επικοινωνίας 

δηµιουργούνται από το χρήστη και συνδέονται µε το µοντέλο δικτύου. 

 

2.8 COMNET III 
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Αποτελεί εργαλείο για τους σχεδιαστές δικτύων που µπορεί και 

υπολογίζει εκ των προτέρων την επίδοση των LAN, WAN, των δικτύων 

ήχου και δεδοµένων µέσω της εξοµοίωσης. Το CACI’s COMNETIII TM 

είναι ένα λογισµικό αντικειµενοστραφούς εξοµοίωσης δικτύων. Είναι ένα 

αρκετά καλό εργαλείο εξοµοίωσης που µοντελοποιεί την επίδοση των 

δικτύων και µειώνει το ρίσκο των δικτυακών επενδύσεων. Επιτρέπει 

στους πελάτες να προβλέψουν και να υπολογίσουν την επίδοση των 

LAN, WAN και σύνθετων εσωτερικών δικτύων επιχειρήσεων. 

 

 

Εικόνα 3 : Περιβάλλον του προσοµοιωτή COMNET 

 

 

2.9 REAL 

 

O REAL (Realistic And Large) είναι ένας εξοµοιωτής δικτύου που 

προορίζεται για τη µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς της ροής και 

των σχηµάτων ελέγχου συµφόρησης σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου. 

Παρέχει 30 στοιχεία γραµµένα σε C που εξοµοιώνουν τα πρωτόκολλα 

ελέγχου ροής όπως το TCP, και 5 αρχές χρονοπρογραµµατισµού όπως 

FIFO, Fair Queueing, DEC congestion avoidance και Hierarchical 
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Round Robin. Η περιγραφή της τοπολογίας του δικτύου, πρωτόκολλα 

φόρτου εργασίας και παράµετροι ελέγχου µεταφέρονται στον 

εξυπηρετητή χρησιµοποιώντας απλή ascii αναπαράσταση που 

ονοµάζεται NetLanguage, όπου το δίκτυο παριστάνεται ως γράφος. Η 

τελευταία έκδοση συµπεριλαµβάνει ένα GUI γραµµένο σε JAVA. Η 

τοπολογία δηµιουργείται γραφικά. 

 

2.10 NS (Network Simulator) 

 

Πρόκειται για έναν αντικειµενοστραφή διακριτών- event εξοµοιωτή για 

την έρευνα δικτύων που βασίζεται στον REAL. Ο NS είναι κατάλληλος 

για packet - switched δίκτυα, και χρησιµοποιείται κυρίως για µικρής 

κλίµακας εξοµοιώσεις αλγορίθµων ουρών, έλεγχο συµφόρησης 

πρωτοκόλλων µεταφοράς, και κάποια σχετική µε multicast δουλειά. 

Παρέχει υποστήριξη για διάφορες υλοποιήσεις του TCP, δροµολογήσεις, 

πρωτοκόλλων multicast, στρωµάτων σύνδεσης, MAC, κτλ. 

 

2.11 TeD (Telecommunications Description Language) 

 

Ο TeD ξεκίνησε από µια ανάγκη για µια γλώσσα µοντελοποίησης 

δικτύου που θα είχε τη δυνατότητα παράλληλης εξοµοίωσης. Ο TeD 

είναι µια γλώσσα που έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη µοντελοποίηση 

δικτυακών στοιχείων και πρωτοκόλλων. Τεχνικά, είναι µια 

αντικειµενοστραφής γλώσσα στην οποία η συµπεριφορά κάθε 

αντικειµένου, κάθε οντότητας, εκφράζεται µέσω διαδικασιών που 

τρέχουν µέσα στα πλαίσια αυτού του αντικειµένου. Τα αντικείµενα 

επικοινωνούν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας events πάνω σε 

προκαθορισµένα και εκ των προτέρων δροµολογηµένα κανάλια. Μπορεί 

να ενσωµατωθεί C++ κώδικας µέσα στα εκτελέσιµα κοµµάτια των 

µοντέλων του TeD. Συµπεριλαµβάνει έναν compiler που µεταφράζει τα 
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µοντέλα του TeD σε C++ κώδικα που χρησιµοποιεί τον GTW (Georgia 

Tech Time Warp) για παράλληλη εξοµοίωση. 

 

2.12 OPNET (Optimized Network Engineering Tool) 

 

Ο OPNET παρέχει ένα βοηθητικό περιβάλλον ανάπτυξης για τον 

καθορισµό, την εξοµοίωση και την ανάλυση επιδόσεων των 

επικοινωνιακών δικτύων. Μπορεί να υποστηριχθεί ένα µεγάλο εύρος 

επικοινωνιακών δικτύων από ένα απλό LAN µέχρι και ένα µεγάλο 

δορυφορικό δίκτυο. Εξοµοιώσεις διακριτών γεγονότων 

χρησιµοποιούνται ως µέσο για την ανάλυση της  επίδοσης συστηµάτων 

και της συµπεριφοράς τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  του OPNET 

συνοψίζονται στα εξής: 

• Μοντελοποίηση και κύκλος εξοµοίωσης. Ο OPNET παρέχει ισχυρά 

εργαλεία που βοηθούν το χρήστη να προχωρήσει στις τρεις από τις 

πέντε φάσεις ενός κύκλου σχεδίασης (π.χ. η δηµιουργία µοντέλων, η 

εκτέλεση µιας εξοµοίωσης και η ανάλυση των αποτελεσµάτων). 

• Ιεραρχική µοντελοποίηση. Ο OPNET χρησιµοποιεί µια ιεραρχική δοµή 

για µοντελοποίηση. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας περιγράφει 

διαφορετικές προσεγγίσεις του συνολικού µοντέλου που εξοµοιώνεται. 

• Ειδικεύεται στα επικοινωνιακά δίκτυα. Αναλυτικά µοντέλα βιβλιοθηκών 

παρέχουν υποστήριξη για τα υπάρχοντα πρωτόκολλα και επιτρέπει 

στους ερευνητές και τους κατασκευαστές είτε να ρυθµίσουν τα 

υπάρχοντα µοντέλα ή να αναπτύξουν νέα µοντέλα από µόνοι τους. 

• Αυτόµατη δηµιουργία εξοµοίωσης. Τα µοντέλα του OPNET µπορούν 

να µετατραπούν σε εκτελέσιµο κώδικα. Μια εκτελέσιµη διακριτών - 

γεγονότων εξοµοίωση µπορεί να αποκωδικοποιηθεί ή και να εκτελεστεί 

απλά, δίνοντας τα τελικά αποτελέσµατα. 
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Εικόνα 4: Περιβάλλον του προσοµοιωτή Opnet 

 

2.13 JiST 

 

Μια νέα προσέγγιση στο χώρο των δικτυακών προσοµοιώσεων είναι το 

JiST (Java in Simulation Time) που όπως είναι φανερό και από το 

όνοµα του, χρησιµοποιεί την Java για την υλοποίηση των 

προσοµοιώσεων. Οι προσοµοιώσεις στο JiST αποτελούνται από 

οντότητες που αναπαριστούν στοιχεία του δικτύου µε τα γεγονότα της 

προσοµοίωσης να σχηµατίζονται από κλήσεις µεθόδων αυτών των 

οντοτήτων. 

 

2.14 OMNeT++ 

 

Σε αντίθεση µε τον NS-2 και τον NS-3, ο OMNeT++  δεν είναι µόνο 

δικτυακός προσοµοιωτής, αλλά ένας προσοµοιωτής διακεκριµένων 

γεγονότων γενικής χρήσης. Περισσότερο όµως χρησιµοποιείται για 

προσοµοιώσεις δικτύων κάνοντας χρήση του πακέτου INET το οποίο 

περιέχει µια εκτεταµένη βιβλιοθήκη πρωτοκόλλων. Το OMNeT++ είναι 

ένας αντικειµενοστραφής προσοµοιωτής διακεκριµένων γεγονότων 

(Discrete Event Simulator- DES). ∆ιαθέτει µια «γενική» αρχιτεκτονική 

έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορους τοµείς όπως: 
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• Μοντελοποίηση ασύρµατων και ενσύρµατων δικτύων επικοινωνιών. 

• Μοντελοποίηση πρωτοκόλλων. 

• Μοντελοποίηση δικτύων ουρών 

• Μοντελοποίηση µικροεπεξεργαστών και άλλων συστηµάτων hardware. 

 

Γενικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση οποιουδήποτε 

συστήµατος για το οποίο είναι κατάλληλη η προσέγγιση των 

διακεκριµένων γεγονότων και το  οποίο µπορεί να αντιστοιχηθεί σε 

οντότητες που επικοινωνούν µεταξύ τους ανταλλάσοντας µηνύµατα. 

 

Εικόνα 5 : Πιθανή επικοινωνία συσκευών µεταξύ τους 

 

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουµε το περιβάλλον ανάπτυξης του 

OMNeT++. Αυτό αποτελείται κατά βάση από το Eclispe, το help του 

οποίου παραθέτει όλες τις  απαιτούµενες πληροφορίες για να 

εξοικειωθεί ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης σε µία πρώτη προσέγγιση. 

Πιο συγκεκριµένα αυτά είναι το Workbench User Guide και το C/C++ 

Development Use rGuide. Στην συνέχεια, είναι απαραίτητη η 

εγκατάσταση και η µελέτη του INET Framework. Αυτό στην ουσία 
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αποτελεί µια βιβλιοθήκη από έτοιµα simple και compound modules που 

προσοµοιώνουν διαδικτυακές συσκευές και πρωτόκολλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : IEEE 802.11.p – Επισκόπηση 

του φυσικού επιπέδου 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Τα ασύρµατα δίκτυα υπάρχουν εδώ και µια δεκαετία, αλλά µόλις τα 

τελευταία χρόνια  πραγµατοποιήθηκε µια έκρηξη στη χρήση τους, 

εξαιτίας κυρίως της τεχνολογικής εξέλιξης στις ασύρµατες δικτυακές 

φορητές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, PDA, κλπ.) καθώς και της 

πτώσης της τιµής των τελευταίων. Τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να 

αναπτυχθούν και να παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες σε πολλούς 

διαφορετικούς χώρους και περιβάλλοντα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κάθε χώρου καθώς και οι ανάγκες των χρηστών υποδεικνύουν µια 

σειρά από λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά το σχεδιασµό του ασύρµατου δικτύου. 

 Το IEEE 802.11 πρότυπο καταδεικνύει ένα σύνολο προτύπων WLAN 

που αναπτύσσονται από την οµάδα εργασίας του Institute of Electrical 

and Electronics Engineers LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802). 

Ο όρος 802.11x χρησιµοποιείται για να δείξει αυτό το σύνολο προτύπων 

και δεν πρέπει να µπερδευτεί µε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του. Η 



- 26 - 

 

 

 

οικογένεια 802.11 περιλαµβάνει αυτή την περίοδο έξι τεχνικές 

διαµόρφωσης που όλες χρησιµοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο . Οι 

δηµοφιλέστερες (και πιο παραγωγικές) τεχνικές είναι εκείνες που 

καθορίζονται από τις τροποποιήσεις  a, b και g στα αρχικά πρότυπα. Η 

ασφάλεια συµπεριλήφθηκε από την αρχή και ενισχύθηκε αργότερα 

µέσω της τροποποίησης 802.11i. Άλλα πρότυπα στην οικογένεια (c, f, h, 

j,n) είναι αναβαθµίσεις υπηρεσιών και επεκτάσεις ή διορθώσεις στις 

προηγούµενες προδιαγραφές. Το 802.11b ήταν το πρώτο ευρέως 

αποδεκτό πρότυπο δικτύωσης που ακολουθήθηκε από τα 802.11a και 

g. Τα πρότυπα  802.11b και g  χρησιµοποιούν την ζώνη συχνοτήτων των 

2.4GHz που λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της FCC (Federal 

Communications Commission). Το πρότυπο 802.11a χρησιµοποιεί την 

ζώνη των 5GHz. Η λειτουργία στη ζώνη συχνότητας 2.4GHz του 

εξοπλισµού 801.11b και 802.11g µπορεί να υποστεί παρεµβολή από 

φούρνους µικροκυµάτων, ασύρµατα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth, και 

άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων. Το 

πρότυπο 802.11 αναπτύχθηκε καλύπτοντας δυο τρόπους λειτουργίας. 

Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, στο δίκτυο εντοπίζεται η παρουσία ενός 

σταθµού βάσης ο οποίος καλείται σηµείο πρόσβασης (access point) και 

από τον οποίο περνούν όλες οι επικοινωνίες προκειµένου να 

διανεµηθούν στα διάφορα κινητά τερµατικά (τοπολογία µε δίκτυο 

υποδοµής). Ο δεύτερος τρόπος αναπτύσσεται απουσία του σταθµού 

βάσης, οπότε η µετάδοση πραγµατοποιείται απευθείας από το ένα 

σύστηµα στο άλλο (δικτύωση ad hoc). 

 Αναλυτικότερα, το αρχικό πρότυπο του IEEE 802.11 χρησιµοποιεί 

ρυθµούς µετάδοσης 1Mbps και 2 Mbps και υποστηρίζει τεχνολογίες 

απλωµένου φάσµατος (DSSS και FHSS) και υπέρυθρης ακτινοβολίας 

(DFIR) για τη µετάδοση στο φυσικό στρώµα. Επιπλέον σε ότι αφορά το 

διαθέσιµο φάσµα το εν λόγω πρότυπο λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 

των 2.4GHz. Αρχικά τα χαρακτηριστικά αυτά ικανοποιούσαν τις ανάγκες 

των χρηστών µα όταν αυτές αυξήθηκαν αναζητήθηκαν νέα πρότυπα. 
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Έτσι προέκυψε το πρότυπο IEEE 802.11a το οποίο χρησιµοποιεί 

µεγαλύτερο φάσµα συχνοτήτων καθώς λειτουργεί στην ζώνη των 

5.0GHz και υποστηρίζει µεγαλύτερο ρυθµό µετάδοσης στα 54 Mbps. Το 

IEEE 802.11a χρησιµοποιεί την τεχνική της ορθογωνικής πολυπλεξίας 

διαίρεσης συχνότητας. Το πρότυπο 802.11b είναι µεταγενέστερο και 

χρησιµοποιεί  την ίδια ζώνη συχνοτήτων µε το ΙΕΕΕ 802.11 να 

παρουσιάζει µέγιστο ρυθµό µετάδοσης τα 11Mbps και υποστηρίζει µόνο 

την τεχνική απλωµένου φάσµατος ευθείας ακολουθίας (DSSS) για τη 

µετάδοση δεδοµένων. Τέλος, το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11g, που είναι και 

το νεότερο διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το IEEE 802.11a µε τη 

µόνη διαφορά ότι λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz. 

 Τα πρότυπα αυτά µε τα διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά τους 

ευνοούν  διάφορες εφαρµογές και ταυτόχρονα παρουσιάζουν ορισµένα 

µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, τα πρότυπα IEEE 802.11 a.g λόγω του 

ρυθµού µετάδοσης των 54Mbps που υποστηρίζουν ευνοούν την 

ανάπτυξη σύγχρονων εφαρµογών όπως το  κινητό εµπόριο (m-

commerce) και τις υπηρεσίες που βασίζονται στην εκάστοτε θέση του 

κινητού (location – based services). Τα πρότυπα που λειτουργούν στις 

ζώνες ISM των 2.4GHz αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα 

παρεµβολών καθώς οι ζώνες αυτές προορίζονται για εµπορική χρήση 

και δεν απαιτούν άδεια λειτουργίας οπότε είναι προσβάσιµες σε πλήθος 

χρηστών, ενώ το πρότυπο IEEE 802.11a που λειτουργεί σε άλλη ζώνη 

συχνοτήτων δεν έχει πρόβληµα παρεµβολών και δεν είναι συµβατό µε 

τα υπόλοιπα πρότυπα. 

Το 802.11 προσφέρει εννέα βασικές υπηρεσίες. Από αυτές τρεις 

σχετίζονται µε τη  µεταφορά δεδοµένων και οι υπόλοιπες έξι σχετίζονται 

µε τη διαχείριση. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής: 

• Distribution: Η υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητη για την παράδοση 

ενός πλαισίου από το AP στον τελικό προορισµό του. Συνίσταται 

στον εντοπισµό του παραλήπτη για να είναι δυνατή η τελική 

παράδοση του πλαισίου. 
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• Integration: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από το σύστηµα 

διανοµής. Είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση του συστήµατος 

διανοµής σε ένα δίκτυο διαφορετικό του 802.11 

• MSDU Delivery: Η παράδοση των πλαισίων MAC ( MAC Service 

Data Unit) στον τελικό προορισµό τους. 

• Association: Απαραίτητη διαδικασία συσχετισµού ενός σταθµού 

µε το AP, προκειµένου να είναι σε θέση να στείλει και να δεχθεί 

πλαίσια µέσω του ασύρµατου δικτύου. 

• Reassociation: Χρησιµοποιείται από τους κινητούς σταθµούς σε 

περίπτωση µετακίνησης από µια BSS σε µια άλλη. Είναι µέρος 

του µηχανισµού της διαποµπής. 

• Disassociation: Η διαδικασία αυτή αφαιρεί έναν σταθµό από το 

δίκτυο. Το MAC του 802.11 µπορεί να χειριστεί και σταθµούς που 

εγκαταλείπουν το δίκτυο χωρίς να κάνουν πρώτα disassociation. 

• Authentication: Αν απαιτείται από το διαχειριστή του δικτύου, 

πρέπει κάθε χρήστης να πιστοποιεί την ταυτότητά του πριν 

προχωρήσει στην διαδικασία του association. 

• Deauthentication: Τερµατισµός µιας ισχύουσας κατάστασης 

authentication. Τερµατίζει επίσης και το association, εφόσον το 

authentication είναι προαπαιτούµενο αυτού. 

• Privacy: Λόγω του ασύρµατου περιβάλλοντος µετάδοσης έχει 

οριστεί από το 802.11 µια προαιρετική υπηρεσία 

κρυπτογράφησης των δεδοµένων που ονοµάζεται WEP (Wired 

Equivalent Privacy). To WEP δεν προσφέρει σε καµία περίπτωση 

ασφαλής µεταφορά δεδοµένων και ήδη µελετάται η 

αντικατάστασή του. 

 

3.2 Αρχιτεκτονική του Προτύπου 

 

Το πρότυπο IEEE 802.11p είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που 

απαιτείται να ικανοποιεί ένα σύστηµα OFDM για να είναι δυνατή η 
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λειτουργία του υπό το γενικότερο πρότυπο IEEE 802.11 και η 

συνεργασία του µε δίκτυα που χρησιµοποιούν τα άλλα φυσικά επίπεδα. 

Αναφέρεται σε δίκτυα που χρησιµοποιούν τα άλλα φυσικά επίπεδα. 

Αναφέρεται σε δίκτυα που λειτουργούν στην µπάντα U-NII (Unlicensed 

National Information Structure) και συγκεκριµένα στην περιοχή 

συχνοτήτων 5.850-5.925 GHz. Παρέχονται οι ρυθµοί 3, 6, 9, 12, 18, 24 

και 27 Mb/s µε διαµορφώσεις BPSK, QPSK, 16-QAM και 64-QAM και 

χρήση συνελικτικών κωδικών για διόρθωση λαθών µε ρυθµούς κώδικα 

1/2, 2/3 και 3/4. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι διάφοροι ρυθµοί µετάδοσης 

και τα αντίστοιχα σχήµατα κωδικοποίησης και διαµόρφωσης. 

 

 

Ρυθµός Μετάδοσης 
          (Mbps) 

∆ιαµόρφωση, 
Ρυθµός Κώδικα 

Bits ανά 

Σύµβολο 
Bits ∆εδοµένων 

ανά Συµβόλων 

3 BPSK, 1/2 48 24 

4.5 BPSK, 3/4 48 36 

6 QPSK, 1/2 96 48 

9 QPSK, 3/4 96 72 

12 16-QAM, 1/2 192 96 

18 16-QAM, 3/4 192 144 

24 64-QAM, 2/3 288 192 

27 64-QAM, 3/4 288 216 

Πίνακας 1 : Ρυθµοί µετάδοσης και σχήµατα διαµόρφωσης/κωδικοποίησης του 

φυσικού στρώµατος 802.11p 

 

 

Όπως επιβάλλει το γενικό πρότυπο IEEE 802.11, πρέπει να υλοποιείται 

ένα στρώµα σύγκλισης PLCP (Physical Layer Convergence Protocol), 

το οποίο βασικά καθορίζει τη δοµή του πλαισίου φυσικού επιπέδου µαζί 

µε τη σηµασία κάθε πεδίου εντός του πλαισίου και ένα υπόστρωµα 

PMD. Στο PMD υπόστρωµα χρησιµοποιούνται διάφορα σχήµατα 

διαµόρφωσης και προβλέπεται υποστήριξη  για ρυθµούς µετάδοσης 3 



- 30 - 

 

 

 

µέχρι και 27Mbps. Σε κάθε περίπτωση το φυσικό στρώµα µεταδίδει έναν 

αριθµό σύµβολα/sec στα 48 υπό κανάλια που διατίθενται για µετάδοση 

δεδοµένων. Αυτό που µεταβάλλεται είναι ο αριθµός των bits ανά 

σύµβολο, που σε συνδυασµό µε τα επιπλέον bits λόγω της συνελικτικής 

κωδικοποίησης που προστίθενται καθορίζει τελικά τον πραγµατικό 

ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων. Κάθε σχήµα διαµόρφωσης 

χρησιµοποιείται σε κάθε υπόκανάλι, ενώ κάθε σύµβολο 

συµπεριλαµβάνει τα 48 υποκανάλια κάθε καναλιού που µεταφέρουν 

δεδοµένα. Αυτό, σε συνδυασµό µε τα bits που χρησιµοποιούνται για 

διόρθωση λαθών, δίνει τελικά το  πλήθος των bits δεδοµένων που 

µεταφέρει κάθε σύµβολο. 

 
DATA LINK LAYER 802.11p 

PLCP SUB 
LAYER 

 
PHY SUB 
LAYER 
MANAGEMENT 

PMD SUB 
LAYER 

Πίνακας 2 : ∆ιάρθωση στρωµάτων του φυσικού επιπέδου για το IEEE 802.11p 

 

Συνοπτικά το PPDU για το ΙΕΕΕ 802.11p απεικονίζεται παρακάτω. Στην 

αρχή του πεδίου υπάρχει το πεδίο PLCP Pramble, το οποίο αποτελείται 

από 10 επαναλήψεις µιας ακολουθίας που ονοµάζεται µικρή ακολουθία 

εκπαίδευσης (short training sequence) και από 2 επαναλήψεις µιας 

ακολουθίας που ονοµάζεται µακρά ακολουθία εκπαίδευσης (long 

training sequence). Η πρώτη ακολουθία χρησιµοποιείται για την 

σύγκλιση του αυτόµατου ελέγχου κέρδους (Automatic Gain Control – 

AGC), την επιλογή του  τρόπου διαφορικής λήψης (diversity selection), 

το συγχρονισµό (timing acquisition) και τον κατά προσέγγιση 

προσδιορισµό της συχνότητας (coarse frequency acquisition). Από την 

άλλη η δεύτερη ακολουθία βοηθάει στην εκτίµηση του καναλιού 

(channel estimation) και στον ακριβή προσδιορισµό της συχνότητας 

(fine frequency acquisition). Στο πεδίο SIGNAL περιέχονται δεδοµένα 

που έχουν να κάνουν µε την διαµόρφωση, το ρυθµό και το µήκος των 
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δεδοµένων που ακολουθούν στο πεδίο DATA. Για το λόγο αυτό το πεδίο 

SIGNAL χρησιµοποιεί πάντα διαµόρφωση BPSK και ρυθµό 

κωδικοποίησης 1/2. Η µορφή του πλαισίου του υποστρώµατος PLCP. 

Ακολουθεί περιγραφή των διαφόρων τµηµάτων του πλαισίου. 

 

Εικόνα 6 :Μορφή πλαισίου για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

Preamble 

Το πρώτο τµήµα του πλαισίου είναι το Preamble, που αποτελείται από 

12 σύµβολα και χρησιµεύει κυρίως για την επίτευξη συγχρονισµού 

µεταξύ ποµπού και δέκτη. Επίσης χρησιµεύει στον δέκτη και για άλλους 

λόγους, όπως το κλείδωµα στο σήµα ή την επιλογή καλύτερης λήψης αν 

χρησιµοποιούνται περισσότερες της µιας κεραίας. 

 

Signal 

Το τµήµα Signal περιέχει τµήµα της επικεφαλίδας του πλαισίου. Πιο 

συγκεκριµένα περιέχει τα πεδία Rate, Reserved, Length, Parity και Tail. 

Το µήκος του είναι 1 σύµβολο ή 24 bits 

 

Rate 

Στο πεδίο Rate κωδικοποιείται ο ρυθµός µετάδοσης. Υπάρχουν 8 

διαθέσιµοι ρυθµοί   µετάδοσης που κωδικοποιούνται κατάλληλα στα 4 

bits του πεδίου αυτού. 
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Reserved 

Το πεδίο Reserved είναι διαθέσιµο για µελλοντική χρήση και τίθεται 

πάντα 0. 

 

Length 

Το πεδίο Length περιέχει τον αριθµό των bytes του ενσωµατωµένου 

MAC πλασίου. 

 

Parity 

To πεδίο Parity είναι bit άρτιας ισοτιµίας για τα πρώτα 16 bit του 

τµήµατος Signal. 

 

Tail 

Το πεδίο Tail περιέχει έξι bits 0 που χρησιµεύουν στον συνελικτικό 

κώδικα που χρησιµοποιείται. 

 

Data 

Το τµήµα Data του πλαισίου PLCP περιέχει το πλαίσιο MAC και είναι 

µεταβλητού µήκους. Επίσης περιέχει πεδίο Servise της επικεφαλίδας 

του PLCP πλαισίου, το πεδίο Tail και το πεδίο Pad. 

 

Servise 

To πεδίο Servise, που ανήκει στην επικεφαλίδα του πλαισίου PLCP, έχει 

όλα τα bits µηδενικά. Κάποια χρησιµοποιούνται για το ανακάτωµα 

(scrambling) των bits του πλασίου MAC, ενώ τα υπόλοιπα είναι 

διαθέσιµα για µελλοντική χρήση. 

 

Tail 

Το πεδίο Tail χρησιµοποιείται από τον συνελικτικό κώδικα διόρθωσης 

λαθών. 
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Pad 

Το πεδίο Pad είναι µεταβλητού µήκους και χρησιµεύει στο να κάνει το 

µήκος του τµήµατος Data κατάλληλο για µεταφορά, όπως απαιτεί η 

εφαρµογή της OFDM στο 802.11p. 

 

H IEEE 802.11 αρχιτεκτονική αποτελείται από διάφορα συστατικά που 

αλληλεπιδρούν για να παρέχουν το ασύρµατο τοπικό LAN που 

υποστηρίζει κινητικότητα σταθµών διαφανώς στα ανώτερα στρώµατα. 

Το βασικό µοντέλο αναφοράς των ασύρµατων δικτύων IEEE 802.11 

παρουσιάζει το χωρισµό του συστήµατος σε δυο µέρη, το υπόστρωµα 

MAC του στρώµατος ζεύξης δεδοµένων και το φυσικό στρώµα PHY, τα 

οποία αντιστοιχούν στα χαµηλότερα στρώµατα του βασικού µοντέλου 

αναφοράς ISO/IEC του πρωτοκόλλου ∆ιασύνδεσης Ανοιχτών 

Συστηµάτων  (OSI) και στα οποία εµφανίζονται οι βασικές 

διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών από τα ενσύρµατα δίκτυα. Στην 

ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται το τµήµα του βασικού µοντέλου 

αναφοράς OSI συγκρινόµενο µε τα στρώµατα πρωτοκόλλων του 

802.11p. 

 

 

Εικόνα 7 : Σύγκριση βασικού µοντέλου OSI µε τα στρώµατα του 802.11p 
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3.3 Παράµετροι και τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου 

802.11p 

 

Τα περισσότερα ασύρµατα επικοινωνιακά συστήµατα επιδιώκουν να 

µπορούν να λειτουργούν σε συνθήκες µη οπτικής επαφής, σε συνθήκες 

δηλαδή όπου η µετάδοση γίνεται µέσω ενός µονοπατιού το οποίο 

διακόπτεται µερικώς στην ζώνη Fresnel συνήθως από ένα φυσικό 

αντικείµενο όπως κτίρια και δέντρα. Αυτή η επιδίωξη οφείλεται στο 

γεγονός ότι στην πραγµατικότητα τις περισσότερες φορές δεν µπορεί να 

υπάρξει άµεση οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και δέκτη λόγω των 

φυσικών εµποδίων αλλά και γιατί τα συστήµατα που έχουν την 

δυνατότητα µετάδοσης σε N-LOS (no line of sight) συνθήκες δεν 

υπόκειται σε τόσο αυστηρούς περιορισµούς σχεδίασης και είναι πιο 

ευέλικτα και φθηνά στην εγκατάσταση και επέκτασή τους σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα συστήµατα που λειτουργούν µόνο σε LOS    συνθήκες. 

Ορισµένα συστήµατα επικοινωνιών παρέχουν την δυνατότητα 

λειτουργίας µη οπτικής επαφής καθώς ο σχεδιασµός του φυσικού τους 

επιπέδου γίνεται στην περιοχή συχνοτήτων 5.85 GHz, η οποία κάνει 

εφικτή την επικοινωνία σηµείων τα οποία δεν βρίσκονται σε οπτική 

επαφή, κάτι που σε υψηλότερες συχνότητες δεν είναι εφικτό. Το φυσικό 

στρώµα (PHY) του 802.11p προσφέρει υπηρεσίες µεταφοράς 

πληροφοριών στο στρώµα σύνδεσης δεδοµένων και περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες λειτουργικές οντότητες στη συσκευή αποστολής σηµάτων: 

• Προσαρµογή του ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων, του σχηµατικού 

αστερισµού διαµόρφωσης και του ρυθµού κώδικα µέσω 

µηχανισµών προσαρµογής ζεύξης (link adaptation). 

• Ανάδευση (scrambling) στα περιεχόµενα των συρµών PDU. 
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• Κωδικοποίηση των scrambled δυαδικών ψηφίων, σύµφωνα µε 

την προώθηση διόρθωσης σφαλµάτων κατά τη διάρκεια 

προσαρµογής του φυσικού στρώµατος PHY. 

• ∆ιαµόρφωση υποφερόντων µε τη χαρτογράφηση των 

παρεµβαλλόµενων bits στα σηµεία διαµόρφωσης αστερισµού. 

• Παραγωγή του σύνθετου σήµατος βασικής ζώνης από OFMD 

διαµόρφωση. 

• Προσθήκη κυκλικού προθέµατος παρεµβάλλοντας τους 

πιλοτικούς υποφέροντες, που επισυνάπτουν την κατάλληλη 

ακολουθία συγχρονισµού στο αντίστοιχο συρµό PDU στον 

εκποµπό. 

• Εκτέλεση ασύρµατης εκποµπής διαµορφώνοντας τη 

ραδιοσυχνότητα του φέροντος µε το σύνθετο σήµα βασικής ζώνης 

του ποµπού. Στο σχήµα φαίνεται το µπλοκ διάγραµµα του 

φυσικού επιπέδου του συστήµατος που θα µελετήσουµε.  

 

Στις επόµενες παραγράφους, γίνεται η αναλυτική παρουσίαση του 

προτύπου. Θα ακολουθήσουµε ακριβώς τη σειρά των µπλοκ του 

σχήµατος αυτού δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που διέπουν 

την λειτουργία του κάθε µπλοκ. Προτού περάσουµε όµως στην ανάλυση 

των µπλοκ καλό θα ήταν να περιγράψουµε την δοµή του OFDM 

συµβόλου το οποίο και θα µεταδοθεί. 

 

3.4 Μαθηµατική απεικόνιση του πακέτου OFMD για το 802.11p 

 

 

 

Για την περιγραφή του εκπεµπόµενου σήµατος στη βασική ζώνη ισχύει 

ότι: 

 

rPACKET (t) = rPREAMPLE(t) + rSIGNAL(t – tSIGNAL) + rDATA(t – tDATA) 
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όπου για κάθε συνιστούν σήµα ισχύει η συνθήκη µιγαδική απεικόνιση 

βασικής ζώνης: 

r(RF)(t) =R{ r(t) e2πf t } 

 

Εικόνα 8  : Μπλοκ διάγραµµα του φυσικού επιπέδου του 802.11.p 

 

 

Κάθε πεδίο εντός του πλαισίου αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

σύµβολα OFDM, οπότε θα σχηµατίζεται σαν ένας αντίστροφος 

µετασχηµατισµός Fourier από τους συντελεστές για κάθε υποφέρον. 

Άρα θα έχουµε την απεικόνιση 

 

rSUBFRAME(t) = WTSUBFRAME (t) Σ cK e
j2πκ∆ (t – T) 

 

 



- 37 - 

 

 

 

Στην προηγούµενη σχέση, εκτός από τις παραµέτρους χρονισµού που 

ορίζονται στον παρακάτω πίνακα  περιγράφεται και µια συνάρτηση 

παραθύρου κυρίως για λόγους εξοµάλυνσης και µείωσης των 

πλευρικών φασµατικών λοβών του εκπεµπόµενου σήµατος. 

 

 

Αναλυτικότερα, η µικρή ακολουθία εκπαίδευσης χρησιµοποιεί 12 από τα 

52 διαθέσιµα υποφέροντα, όπως φαίνεται και στη σχέση που ακολουθεί 

  

 

Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας κανονικοποιεί την εκπεµπόµενη 

ενεργεία. Το σήµα της µικρής ακολουθίας θα είναι τελικά 
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Το σήµα της µακράς ακολουθίας είναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πεδίο DATA ο αριθµός των bits πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 

NDBPS. Για το λόγο αυτό το µήκος του µηνύµατος επιµηκύνεται ώστε να 

γίνει πολλαπλάσιο του του  NDBPS. Αν NSYM είναι ο αριθµός των OFDM 

συµβόλων, ΝDATA  ο αριθµός των bits στο πεδίο DATA και NPAD  o 

αριθµός των bits επέκτασης θα ισχύουν 
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3.5 Ανάδευση (scrambling) δεδοµένων 

 

Η πληροφορία όπως φτάνει από τα ανώτερα στρώµατα του φυσικού 

επιπέδου περνάει από έναν περιπλέκτη – αναδευτήρα (scrambler). 

Πράγµατι το περιεχόµενο κάθε συρµού PDU (NBPDU bits) από το 

επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων (DLC) θα αναδεύσει µε έναν αναδευτήρα 

(scrambler) διάρκειας 127 bit. Πρόκειται για έναν γραµµικό καταχωρητή 

ολίσθησης µε ανάδραση, που χρησιµοποιείται για να αποφεύγονται 

µακρές ακολουθίες συνεχόµενων 0 και 1, µειώνοντας έτσι την DC 

συνιστώσα του σήµατος. Το πολυώνυµο σύνδεσης για τον καταχωρητή 

είναι η     S(χ) = χ7 + χ4 + 1 ενώ εικονίζεται στο σχήµα. Ο ίδιος 

αναδευτήρας (scrambler) θα χρησιµοποιηθεί και για να αναδεύσει τα 

δεδοµένα µετάδοσης και για να αποαναδεύσει τα λαµβανόµενα 

δεδοµένα στον δέκτη. Όλοι οι συρµοί PDU που ανήκουν σε ένα πλαίσιο 

της MAC µεταδίδονται µε τη χρησιµοποίηση της ίδιας αρχικής 

κατάστασης για την ανάδευση (scrambling) ενώ όταν µεταδίδεται κάποιο 

σήµα η αρχική κατάσταση του περιπλέκτη θα είναι µια ψευδό-τυχαία µη 

µηδενική κατάσταση. 
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 Εικόνα 9 :Σχηµατικό διάγραµµα του αναδευτήρα (scrambler) 

 

3.6 Συνελικτικός κωδικοποιητής 

 

¨Ενας συνελικτικός κωδικοποιητής δηµιουργεί κωδικοποιηµένα σύµβολα 

εισάγοντας τα bits πληροφορίας µέσα σε ένα γραµµικό καταχωρητή 

πεπερασµένων καταστάσεων (linear finite – state shift register) όπως 

φαίνεται  στο σχήµα 

 

Εικόνα 10 : Συνελικτικός κωδικοποιητής 

 

 

 

O καταχωρητής ολίσθησης (shift register) αποτελείται από Κ επίπεδα µε 

k bits σε κάθε επίπεδο. Υπάρχουν n δυαδικοί επιπλέον τελεστές µε 

εισόδους απ’ όλα τα Κ επίπεδα. Αυτοί οι τελεστές παράγουν µια 

codeword µήκους n για κάθε ακολουθία εισόδου k bits.Ειδικότερα, η 

δυαδική ακολουθία εισόδου µεταθέτει στο επόµενο επίπεδο του 

καταχωρητή k bits τη φορά, και κάθε µια από αυτές τις µεταθέσεις 

παράγει µια κωδικοποιηµένη ακολουθία µήκους n. Ο ρυθµός του κώδικα 

(code rate) είναι Rc = k/n. Ο αριθµός των καταστάσεων Κ του 

καταχωρητή καλείται constraint length του καταχωρητή. Από το σχήµα 

είναι φανερό ότι το µήκος n της codeword εξαρτάται από τα k x K 
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εισερχόµενα bits, σε αντίθεση µε τους block codes των οποίων οι 

codeswords εξαρτώνται µόνον από τα τελευταία k εισερχόµενα bits. 

Έτσι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των συνελικτικών κωδικών, είναι ότι 

ο encoder έχει µνήµη, από την στιγµή που στη διαδικασία παραγωγής 

των codewords παίρνουν µέρος όχι µόνον τα νέα εισερχόµενα bits, αλλά 

και µερικά από τα προηγούµενα. Όταν µια codeword µήκους n 

δηµιουργείται από έναν convolutional encoder, αυτή η codeword 

εξαρτάται από τα k εισερχόµενα bits στη πρώτη βαθµίδα (stage) του 

καταχωρητή, καθώς επίσης και από την κατάσταση του encoder, η 

οποία καθορίζεται από τα περιεχόµενα των υπόλοιπων Κ-1 βαθµίδων 

του καταχωρητή Για να µπορέσουµε να χαρακτηρίσουµε τον συνελικτικό 

κώδικα, θα πρέπει να περιγράψουµε το πως η δηµιουργία της codeword 

εξαρτάται τόσο από τα k εισερχόµενα bits, όσο και από την κατάσταση 

του encoder, η οποία έχει  2(Κ – 1) πιθανές τιµές. Για το πρότυπο µας 

χρησιµοποιείται συνελικτικός κώδικας, ο οποίος υλοποιείται όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµατος 

 

  Εικόνα 11 :Συνελικτικός κωδικοποιητής για το IEEE 802.11p 
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Πρόκειται για έναν τυπικό συνελικτικό κώδικα µε πολυώνυµα γεννήτορες 

g0 = 1338 και g1 = 1718 µε ρυθµό 1/2. Καθώς στο πρότυπο 

περιγράφονται και άλλοι ρυθµοί εκτός του 1/2 είναι απαραίτητο να 

υπάρχει τρόπος για την επίτευξη των ρυθµών αυτών. Συνεπώς 

χρησιµοποιείται διάτρηση (puncturing) του κώδικα, δηλαδή αφαιρούνται 

µε ένα καθορισµένο τρόπο κωδικοποιηµένα ψηφία από το ρεύµα που 

αποστέλλεται αυξάνοντας έτσι το ρυθµό του κώδικα. Στην πλευρά του 

δέκτη στη θέση των ψηφίων που αφαιρέθηκαν επανατοποθετούνται 

µηδενικά στο ρεύµα εισόδου και κατόπιν εκτελείται αποκωδικοποίηση 

για την οποία προτείνεται ο αλγόριθµός Viterbi συγκεκριµένα για την 

επίτευξη του ρυθµού 2/3 χρησιµοποιείται ο πίνακας διάτρησης 

 

 

 

 

 

ενώ για το ρυθµό 3/4 ο πίνακας 

 

 

 

 

 

3.7 Block Interleaver 

 

Για την επίτευξη διαφορικής λήψης (diversity) χρησµοποιείται 

διαπλέκτης (interleaver). To interleaving στοχεύει στο να διανείµει τα 

µεταδιδόµενα bit σε χρόνο ή συχνότητα για να επιτύχει την επιθυµητή 

διανοµή εσφαλµένων bit µετά την αποδιαµόρφωση. Αυτό που αποτελεί 

µια επιθυµητή διανοµή σφάλµατος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 

των καναλιών. Εάν το σύστηµα λειτουργεί σε ένα καθαρά AWGN 

(Additive Wave Gaussian Noise) περιβάλλον, δεν απαιτείται 
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interleaving, επειδή η διανοµή σφάλµατος δεν µπορεί να αλλάξει από 

επανεντοπισµό των bits. To interleaving ουσιαστικά αφορά ένα στάδιο 

όπου τα ψηφία παραλλάσονται µε έναν καθορισµένο τρόπο. Η 

παραλλαγή αυτή εκτελείται από έναν block interleaver µε µέγεθος που 

αντιστοιχεί στον αριθµό των bits µέσα σε ένα σύµβολο OFDM σε δυο 

στάδια. Το block interleaving λειτουργεί σε ένα block από bits κάθε 

φορά. Ο αριθµός bits στο block καλείται βάθος interleaving (interleaving 

depth), και καθορίζει την καθυστέρηση που εισάγει το interleaving. Ένα 

block interleaving µπορεί να περιγραφεί ως µήτρα στην οποία τα 

δεδοµένα γράφονται στην οποία τα δεδοµένα γράφονται στις στήλες και 

διαβάζονται στις σειρές, ή και αντίστροφα. Ο block interleaver είναι 

απλός στο να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας µνήµη τυχαίας πρόσβασης 

(RAM) στα ψηφιακά κυκλώµατα. 

• Στο πρώτο στάδιο διαδοχικά ψηφία παραλλάσσονται ώστε να 

αντιστοιχούν σε µη διαδοχικά φέροντα µέσα στο OFDM σύµβολο 

• Στο δεύτερο στάδιο επιτυγχάνεται η αντιστοίχηση διαδοχικών 

ψηφίων σε λιγότερο και περισσότερο αξιόπιστα ψηφία πάνω στον 

αστερισµό του σχήµατός διαµόρφωσης, ώστε να αποφεύγονται 

επιµηκείς ακολουθίες αναξιόπιστων συµβόλων. 

 

Το interleaving εισάγει αναγκαστικά καθυστέρηση στο σύστηµα επειδή 

τα bits δεν λαµβάνονται στην ίδια σειρά όπως τα µεταδίδει η πηγή 

πληροφορίας. Ολόκληρο το επικοινωνιακό σύστηµα συνήθως 

υπαγορεύει κάποια µέγιστη καθυστέρηση που το σύστηµα µπορεί να 

ανεχτεί περιορίζοντας ως εκ τούτου το µέγεθος interleaving που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί. Όλα τα κωδικοποιηµένα bits δεδοµένων θα γίνουν 

interleaved από µια οµάδα δεδοµένων interleaver µε ένα µέγεθος 

οµάδας δεδοµένων που αντιστοιχεί στον αριθµό δυαδικών ψηφίων σε 

ένα ενιαίο OFDM σύµβολο. Το interleaver καθορίζεται από µια 

µετατροπή δυο βηµάτων. Το πρώτο εξασφαλίζει ότι τα παρακείµενα 

κωδικοποιηµένα bits χαρτογραφούνται εναλλακτικά σε µη – 
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παρακείµενα υπό – φέροντα. Η δεύτερη µετατροπή εξασφαλίζει ότι τα 

παρακείµενα κωδικοποιηµένα bits χαρτογραφούνται εναλλακτικά πάνω 

σε λιγότερο και περισσότερο σηµαντικά bits του αστερισµού, και από 

αυτό αποφεύγονται µακρές εκτελέσεις από χαµηλής αξιοπιστίας bits. Οι 

εξισώσεις που περιγράφουν την πρώτη παραλλαγή είναι 

 

 

 

  

και για την δεύτερη 

 

 

 

 

 

ενώ για το δεύτερο ισχύει 

 

 

 

 

 

 

∆ιαµόρφωση Σηµάτων 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του φυσικού επιπέδου στο 802.11p είναι ότι 

τα χαρακτηριστικά της µετάδοσης δεδοµένων είναι προσαρµοζόµενα 

σύµφωνα µε τις συνθήκες µετάδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι η διαµόρφωση 

και το σχήµα κωδικοποίησης µπορούν να προσαρµόζονται και να 

αλλάξουν για κάθε χρήστη ξεχωριστά ακόµα και σε κλίµακα χρόνου της 

τάξεως ενός frame. Οι διαµορφώσεις που χρησιµοποιούνται είναι: 
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• ∆υαδική διαµόρφωση µε µετατόπιση φάσµατος (Binary Phase-

Shift Keying, BPSK): είναι το ψηφιακό σχήµα διαµόρφωσης που 

µεταλλάσει τα δεδοµένα αλλάζοντας τη φάση του φερόµενου 

κύµατος. Συγκεκριµένα στην δυαδική χρησιµοποιούνται 2 φάσεις 

που διαφέρουν µεταξύ τους κατά 180ο. Έτσι επιτυγχάνεται να 

αποστέλλονται ένα bit ανά σύµβολο. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: BPSK Σχήµα διαµόρφωσης για το IEEE 802.11p 

 

Τετραγωνική διαµόρφωση πλάτους 16 σηµείων (16-Quadrature 

Amplitude, 16-QAM): είναι το ψηφιακό σχήµα διαµόρφωσης που 

µετατρέπει τα δεδοµένα αλλάζοντας το πλάτος δυο φερόντων κυµάτων. 

Αυτά τα δυο κύµατα είναι συνήθως ηµιτονοειδούς µορφή και έχουν 

διαφορά φάσης 90ο. 

Με την 16-QAM επιτυγχάνουµε να αποστείλουµε 4 bits ανά σύνολο. 
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Εικόνα 14: 16QAM Σχήµα διαµόρφωσης για το ΙΕΕΕ 802.11p 

 

Τετραγωνική διαµόρφωση πλάτους 64 σηµείων (64 – Quadrature 

Amplitude Modulation, 64-QAM): είναι αντίστοιχη µε τα 16 σηµεία, µόνο 

που µπορούµε να αποστείλουµε 6 bits ανά σύµβολο. 

 

  

 

 Εικόνα 15: 64QAM Σχήµα διαµόρφωσης για το ΙΕΕΕ 802.11p 
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3.8 OFDM 

 

Το φυσικό στρώµα (PHY) του 802.11p χρησιµοποιεί την µετάδοση 

ορθογωνικής πολυπλεξίας µε διαίρεση συχνότητας (OFDM). Τα υπο-

φέροντα  του OFDM θα διαµορφωθούν µε χρήση διαµόρφωσης BPSK, 

QPSK, 16QAM ή 64QAM 

ανάλογα µε την επιλεγµένη κατάσταση φυσικού στρώµατος (PHY) για 

τη µετάδοση δεδοµένων. Τα interleaved bits δεδοµένων εισόδου 

διαιρούνται σε οµάδες ΝBPSC  (1, 2, 4, ή 6) δυαδικών ψηφίων και 

µετατρέπονται σε σύνθετους αριθµούς που αντιπροσωπεύουν τα 

σηµεία αστερισµών BPSK, QPSK, 16QAM ή 64QAM. Η µετατροπή θα 

εκτελεστεί σύµφωνα µε κωδικοποιηµένες χαρτογραφήσεις αστερισµών 

Grey. Έτσι η έξοδος από τον κωδικοποιητή θα είναιd = (I +jQ) x KMOD 

όπου Ι είναι η συµαφασική συνιστώσα, Q η κάθετη συνιστώσα και KMOD 

µια σταθερά κανονικοποίησης της εκπεµπόµενης ενέργειας, ώστε η 

µέγιστη ενέργεια ανά bit να είναι ίδια για όλες τις διαµορφώσεις. Οι τιµές 

της σταθεράς για κάθε διαµόρφωση δίδονται στον πίνακα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3 : Η σταθερά κανονικοποίησης για κάθε διαµόρφωση 

 

Ο παράγοντας κανονικοποίησης KMOD εξαρτάται από τη διαµόρφωση. 

Σηµειώστε ότι ο τύπος διαµόρφωσης µπορεί να ποικίλει από ένα συρµό 

PDU σε άλλο συρµό PDU ενώ µέσα σε έναν και µόνον συρµό PDU  
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χρησιµοποιείται µόνο ένας  τύπος  διαµόρφωσης. Ο σκοπός του 

παράγοντα κανονικοποίησης είναι να επιτευχθεί η ίδια µέση ισχύς για 

όλες τις χαρτογραφήσεις. Ο παράγοντας κανονικοποίησης KMOD πρέπει 

να υποδεικνύει µόνο αυτό το γεγονός και κανέναν κανόνα εφαρµογής. 

Στις πρακτικές εφαρµογές µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια κατά 

προσέγγιση τιµή του παράγοντα κανονικοποίησης, εφ’ όσον η συσκευή 

πληρεί τις γενικές προδιαγραφές απόδοσης συσκευών µετάδοσης και 

λήψης σηµάτων που προσδιορίζονται στο παρόν έγγραφο. Η OFDM 

είναι ένα σχήµα διαµόρφωσης πολλαπλών φερόντων συχνοτήτων που 

κωδικοποιεί δεδοµένα σε ένα ηλεκτροµαγνητικό σήµα. Αντίθετα, από τα 

σχήµατα διαµόρφωσης µε µοναδικό φέροντα όπου ένα σήµα στο χρόνο 

µπορεί να χρησιµοποιεί τη συχνότητα, το OFDM στέλνει πολλαπλά 

σήµατα παράλληλα σε συχνότητες που είναι ειδικά υπολογισµένες να 

είναι ορθογώνιες µεταξύ τους. Ουσιαστικά, τα εισερχόµενα δεδοµένα 

διαιρούνται σε πολλαπλά παράλληλα σε µικρότερες ροές δεδοµένων 

µειωµένου ρυθµού και στη συνέχεια κάθε ροή διαµορφώνεται και 

µεταδίδεται ξεχωριστά ορθογώνια ως προς τις άλλες συχνότητες. 

 

  

Εικόνα 16: Ο τρόπος    λειτουργίας του OFDM. Κάθε σήµα που θα χρησιµοποιήσει το 

ίδιιο κανάλι επικοινωνίας, πολλαπλασιάζετε µε ορθογώνια σήµατα. Στην 

αποκωδικοποίηση, µέσω του µετασχηµατισµου Fourier παίρνουµε το αρχικό σήµα. 

 



- 49 - 

 

 

 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του OFDM είναι το επιπλέον εύρος ζώνης 

που αποκοµίζει. Στην κλασική διαίρεση συχνότητας, το συνολικό εύρος 

ζώνης διαιρείται σε διάφορα υποκανάλια, τα οποία όµως περιέχονται 

µέσα σε διαστήµατα ασφαλείας, έτσι ώστε να µειώνονται οι παρεµβολές 

µεταξύ των υποκαναλιών. Στο OFDM επείδή οι συχνότητες των 

υποκαναλιών είναι κατάλληλες επιλεγµένες έτσι ώστε να είναι 

ορθογώνιες, αυτά τα διαστήµατα ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα και 

εποµένως παραλείποντας τα, κερδίζουµε επιπλέον εύρος ζώνης. 

Επίσης, η ορθογωνιότητα επιτρέπει να υλοποιήσουµε τον κωδικοποιητή 

και τον και τον αποκωδικοποιητή χρησιµoποιώντας τον FFT και έτσι η 

επεξεργασία του σήµατος να είναι ταχύτατη. Το µεγάλο µειονέκτηµα του 

OFDM είναι η απαιτητικότητα του για µεγάλο συγχρονισµό µεταξύ 

ποµπού και δέκτη. Οποιαδήποτε έλλειψη συγχρονισµό µετατρέπει τις 

φερόµενες συχνότητες σε µη ορθογώνιες, δηµιουργώντας το πρόβληµα 

γνωστό ως inter – carrier interference (ISI). Ένα από τις περιπτώσεις 

έλλειψης συγχρονισµού εµφανίζεται από την µετακίνηση του ποµπού ή 

του δέκτη εξαιτίας του φαινοµένου Doppler. Η κατάσταση µπορεί να 

επιδεινωθεί σε περιπτώσεις που το φαινόµενο του multipath 

propagation delay είναι ισχυρό. 

 

 

 Εικόνα 17: ένας από τους µηχανισµούς συγχρονισµού είναι µέσω της τεχνική 

Cyclic Prefix, η οποία ουσιαστικά είναι µια αντιγραφή ενός κοµµατιού από το τέλος 

στην αρχή και έτσι µετατρέπεται ο κώδικας σε κυκλικός. 
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Το OFDM βασίζεται σε µια βασική παρατήρηση ότι τα σχήµατα µε 

µικρότερους ρυθµούς µετάδοσης συµβόλων υποφέρουν λιγότερο από 

πρόβληµα παρεµβολών που δηµιουργούνται από το multipath. Έτσι 

είναι πιο αποτελεσµατικό να µεταδίδουµε έναν αριθµό από σύµβολα σε 

χαµηλό ρυθµό παράλληλα, παρά σε µοναδική ροή δεδοµένων µε υψηλό 

ρυθµό. Αναφορικά µε τη διόρθωση του συγχρονισµού µεταξύ ποµπού 

και δέκτη, µια από τις πιο αποτελεσµατικές λύσεις είναι η εισαγωγή ενός 

διαστήµατος φρουρού (guard interval) µεταξύ των συµβόλων OFDM. 

Στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µεταδίδεται το cyclic prefix (CP), το 

οποίο αποτελείται την αντιγραφή ενός κοµµατιού από το τέλος του 

OFDM συµβόλου. Ο λόγος που αντιγράφεται και αποστέλλεται ένα 

κοµµάτι από το τέλος είναι να µετατρέψει το σήµα σε περιοδικό το οποίο 

καταστείλει τις παρεµβολές από το multipath propagation. To βασικό 

µειονέκτηµα του CP είναι ότι δηµιουργεί ένα overhead και έτσι µειώνεται 

το bandwidth. Η αποκωδικοποίηση του σήµατος γίνεται 

χρησιµοποιώντας τον µετασχηµατισµό Fourier (FFT) και µε τεχνικές 

άµεσης διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction, FEC). H τεχνική 

FEC επιτρέπει στο δέκτη να διορθώσει έναν αριθµό λαθών χωρίς να 

ζητήσει επαναµετάδοση της πληροφορίας µιας και το µέσο είναι 

ασύρµατο. Η τεχνική FEC, βασίζεται σε επιπλέον bits που έχουν 

προστεθεί ως overhead στο αρχικό µήνυµα και έτσι ο δέκτης όχι µόνο 

µπορεί και ανιχνεύει έναν αριθµό λαθών, αλλά µπορεί να υπολογίζει 

ποιο είναι το πιθανότερο µήνυµα που ήθελε να µεταδώσει ο 

αποστολέας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Μοντέλα Κινητικότητας 
 

 

4.1  Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουµε εν συντοµία διάφορα πρότυπα 

κίνησης που έχουν συζητηθεί και µελετηθεί στις κινητές τηλεπικοινωνίες 

στο πρόσφατο παρελθόν. Με την αυξανόµενη ζήτηση για τις εφαρµογές 

πολυµέσων, τις ενήµερες για τη θέση του τερµατικού υπηρεσίες και για 

την αποθηκευτική ικανότητα των συστηµάτων, αναγνωρίζεται πλέον όλο 

και περισσότερο ότι η µοντελοποίηση και η διαχείριση της θέσης και της 

κίνησης ενός αντικειµένου είναι κρίσιµες για τον εντοπισµό του στα 

ασύρµατα δίκτυα πληροφοριών. Παρόλο που η υποστήριξη της 

κινητικότητας παρέχει µεγάλη ευκολία και ευελιξίαστους κινητούς 

χρήστες, ταυτόχρονα εισάγει πολλά ζητήµατα στην αρχιτεκτονική, τον 

προγραµµατισµό και την αξιολόγηση της απόδοσης των δικτύων. 

Επίσης, η µοντελοποίηση της κίνησης και της θέσης επηρεάζει έντονα 

την επιλογή και την απόδοση των διαχειριστικών αλγορίθµων κίνησης 

και των πόρων ενός δικτύου, για παράδειγµα, τη δροµολόγηση και τη 

µεταποµπή. Η θέση ενός χρήστη µπορεί να µοντελοποιηθεί ή να 

περιγραφεί µε διαφορετικές µεθόδους, ανάλογα µε την υποδοµή του 

δικτύου. Στα κυψελοειδή δίκτυα ένας σταθ- µός βάσης χρησιµεύει ως 

σηµείο πρόσβασης για την παροχή των ασύρµατων υπηρεσιών. 
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∆εδοµένου ότι στα δίκτυα αυτά κάθε σταθµός βάσης καλύπτει µία 

κυψέλη, η θέση ενός κινητού αντικειµένου περιορίζεται σε µία κυψέλη. 

Αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον γνωρίζουµε την κυψέλη όπου βρίσκεται ο 

κινητός χρήστης, η θέση του καθορίζεται από την ίδια την κυψέλη. Σε 

αντίθεση µε τα παραπάνω, ο εντοπισµός της θέσης των κινητών 

χρηστών στα ειδικά (ad hoc) δίκτυα δεν µπορεί να περιγραφεί από την 

κυψέλη στην οποία βρίσκεται.  

Τα πρότυπα κίνησης των χρηστών διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

ανάλυση της απόδοσης των ασύρµατων δικτύων. Στα κυψελοειδή 

δίκτυα η συµπεριφορά της κίνησης ενός χρήστη έχει άµεσες επιπτώσεις 

στην κίνηση της σηµατοδοσίας που απαιτείται για τις µεταποµπές και τη 

διαχείριση θέσης (ανανέωση και αναζήτηση θέσης n Location and 

Paging updates. Τα επιπρόσθετα µηνύµατα σηµατοδοσίας στη 

ραδιοεπαφή καταναλώνουν τους ραδιοπόρους και αυξάνουν το φόρτο 

δικτύου. Επιπλέον, η κινητικότητα επιδρά σηµαντικά στο χρόνο εκ 

µετάλλευσης καναλιών στις κυκλωµατοµεταγωγείς (circuit-switched) 

υπηρεσίες, γεγονός που µε τη σειρά του επηρεάζει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό την πιθανότητα φραγής και απόρριψης µιας κλήσης. 

Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν τη µοντελοποίηση της κίνησης δοµικό 

στοιχείο για τις µελέτες που βασίζονται σε αναλύσεις και προσοµοιώσεις 

ασύρµατων και ειδικών δικτύων. Τα µοντέλα κίνησης είναι συνεπώς 

απαραίτητα για το σχεδιασµό µηχανισµών ενηµέρωσης και αναζήτησης 

θέσης, για τη διαχείριση των ραδιοπόρων (π.χ. δυναµικός καταµερισµός 

καναλιών n dynamic channel allocation schemes) και για την 

αρχιτεκτονική και τον προγραµµατισµό των δικτύων (π.χ. κυψελοειδής 

δοµή περιοχής θέσεων, διαστάσεις δικτύου). Η επιλογή του µοντέλου 

κίνησης επιδρά σηµαντικά στα αποτελέσµατα που αποκοµίζονται µε 

συνέπεια, αν ένα µοντέλο είναι µη ρεαλιστικό, να µπορεί να παραχθούν 

µη έγκυρα συµπεράσµατα. Η µοντελοποίηση της κίνησης διαδραµατίζει 

επίσης σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση αλγορίθµων και πρωτοκόλλων 
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στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLANs) και στα αυτο-οργανωµένα (self-

organizing) ασύρµατα ειδικά δίκτυα. 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους 

θεωρείται σηµαντικό να γίνουν κατανοητοί οι µηχανισµοί 

µοντελοποίησης της κίνησης και της διαχείρισης της θέσης και οι τρόποι 

µε τους οποίους οι συγκεκριµένοι µηχανισµοί εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά των ασύρµατων δικτύων. 

 

 

 

4.2 Μοντέλα κίνησης 

 

Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τα µοντέλα: 

 

∆ιάσταση: Η κίνηση των κινητών συσκευών µπορεί να περιγραφεί σε 

µία, δύο και τρεις διαστάσεις. Παραδείγµατος χάριν, τα µονοδιάστατα 

µοντέλα είναι κατάλληλα για να απεικονίσουν συµπεριφορές οχηµάτων 

στις εθνικές οδούς και τα δισδιάστατα µοντέλα είναι πολύ χρήσιµα για 

την απεικόνιση µετακινήσεων σε πόλεις. 

Κλίµακα: Τα διαφορετικά επίπεδα κίνησης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν µια κίνηση, 

συµπεριλαµβανοµένης της µικροκινητικότητας και της 

µακροκινητικότητας. Τα πρότυπα µικροκινητικότητας περιγράφουν πώς 

µια κινητή συσκευή συµπεριφέρεται µέσα σε ένα αυτόνοµο δίκτυο ή 

µέσα σε µια κυψέλη. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν εµπόδια 

µεταξύ δύο δικτύων και η καταγεγραµµένη κίνηση του χρήστη µπορεί να 

αποθηκευτεί σε µια τοπική βάση δεδοµένων. Αντίθετα, τα µοντέλα 

µακροκινητικότητας ενδιαφέρονται για το πώς κινείται ένας χρήστης από 

ένα δίκτυο σε ένα άλλο. 

Τυχαιότητα: ∆εδοµένου ότι η µετακίνηση µιας κινητής συσκευής είναι 

τυχαία, λόγω των απρόβλεπτων παραγόντων που δύναται να την 
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επηρεάσουν, είναι χρήσιµο να εισαχθεί «τυχαιότητα» στις παραµέτρους 

που περιγράφουν γενικότερα την κίνησή της. Τέτοιες παράµετροι είναι: η 

κατεύθυνση, η ταχύτητα, και ο χρόνος παραµονής µέσα σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή, για παράδειγµα, σε µια κυψέλη. 

Γεωγραφικοί περιορισµοί: Τα πρότυπα κίνησης µπορούν να είναι 

πολύ συγκεκριµένα ανάλογα µε τα σενάρια προσοµοίωσης. Στα 

κυψελοειδή δίκτυα τα πρότυπα κίνησης διαιρούνται σε τρεις τύπους: 

κίνηση µέσα σε κτίρια, υπαίθρια κίνηση πεζών και κίνηση µε κάποιο 

όχηµα. Σε ένα µοντέλο εσωτερικού χώρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ένα τρισδιάστατο πρότυπο για να περιγράψει την κίνηση σε ένα 

πολυώροφο κτίριο όπου εξετάζονται τόσο οι κάθετες όσο και οι 

οριζόντιες µετακινήσεις. 

Προσανατολισµός: Μερικά πρότυπα κίνησης αναπτύσσονται για να 

περιγράψουν τη διαδροµή ή την πορεία µιας µετακίνησης. 

Παραδείγµατος χάριν, εάν είναι γνωστό ότι ένας κινητός χρήστης θα 

πάει σε µια συγκεκριµένη θέση, τότε είναι πολύ πιθανό το µοντέλο να 

υπολογίσει τη θέση και το χρόνο της διαδροµής του. 

∆υναµικές παράµετροι: Προκειµένου να καταγραφεί η κίνηση ενός 

χρήστη σε µεταβλητές συνθήκες, τα πρότυπα κίνησης σχεδιάζονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να παραγάγουν την επόµενη κίνηση του χρήστη 

βασισµένα στις τρέχουσες ενέργειές του. 
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Εικόνα 18: Κατηγοριοποίηση των Μοντέλων Κίνησης 

 

 

4.3 Τυχαία Μοντέλα 

 

Τα πρότυπα τυχαίας κίνησης προσοµοιώνουν τυχαίες κινήσεις σε 

καθορισµένες περιοχές και η υλοποίησή τους είναι σχετικά εύκολη. Οι 

παράµετροι της κίνησης αλλάζουν κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, 

µε αποτέλεσµα να προκύπτουν τυχαίες κατευθύνσεις. Οι περισσότερες 

προσοµοιώσεις δικτύων κινητών τερµατικών ακολουθούν αυτό το 

µοντέλο, επειδή οι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο 

στην ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών πρωτοκόλλων και όχι σε αυτή 

καθεαυτή την κατασκευή µοντέλων κίνησης. Τα µοντέλα αυτού του 

τύπου χρησιµοποιούνται κυρίως για στρατιωτικές εφαρµογές ή για 

εφαρµογές έκτακτης ανάγκης. Η τυχαία κίνηση δεν µπορεί όµως σε 

καµιά περίπτωση να περιγράψει τις λεπτοµέρειες που ενσωµατώνει η 

πραγµατική κίνηση. 

 

 

4.4 Μοντέλο Τυχαίου Περιπάτου (Random Walk Model) 
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Ο τυχαίος περίπατος είναι ένα ευρέως γνωστό πρότυπο κινητικότητας, 

το οποίο συχνά αναφέρεται και ως κίνηση Brownian. Η τυχαία κίνηση 

πραγµατοποιείται µέσα σε µια εξαρχής ορισµένη περιοχή. Ο κινητός 

χρήστης κινείται, από µια θέση προς µια άλλη, επιλέγοντας τυχαία 

κατεύθυνση και ταχύτητα. Στην καινούργια θέση, µια νέα κατεύθυνση και 

ταχύτητα επιλέγονται για τον χρήστη µη λαµβάνοντας πλέον υπόψη τις 

προηγούµενες τιµές της ταχύτητας και της θέσης του (memoryless 

λειτουργία). Η µετακίνηση εµφανίζεται είτε για δεδοµένο χρόνο t είτε για 

δεδοµένη απόσταση d. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του προτύπου 

τυχαίων περιπάτων. Η πιο γνωστή παραλλαγή είναι το τυχαίο σηµειακό 

πρότυπο (Random Waypoint Model) κινητικότητας, το οποίο παρέχει 

χρόνους παύσης µεταξύ των αλλαγών στηνκατεύθυνση ή/και στην 

ταχύτητα (Εικόνα 19). Θέτοντας το χρόνο παύσης ίσο µε µηδέν, το 

Random Waypoint πρότυπο εξαλείφεται σε έναν τυχαίο περίπατο. 
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Εικόνα 19:Μοντέλο Random Waypoint σε περιοχή Α 

 

 

4.5 Μοντέλο Markov 

 

Η διαδικασία Markov είναι µια στοχαστική διαδικασία της οποίας η 

µελλοντική συµπεριφορά καθορίζεται µόνο από την τρέχουσα 

κατάσταση. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στη διαδικασία να µοντελοποιεί 

τον τυχαίο περίπατο του οποίου η συµπεριφορά επίσης εξαρτάται µόνο 

από την τρέχουσα κατάσταση. Εάν οι καταστάσεις της διαδικασίας 

Markov λαµβάνουν µόνο διακριτές τιµές, τότε η διαδικασία ονοµάζεται 

αλυσίδα Markov και µπορεί να περιγραφεί από έναν πίνακα 

µεταβάσεων πιθανοτήτων P. Ένα στοιχείο του πίνακα Pij περιγράφει 

την πιθανότητα µετάβασης από την κατάσταση i στην κατάσταση j: 

 

 

 

 

 

 

Πολλοί αναλυτές χρησιµοποιούν το µοντέλο κίνησης Markov ως τη 

µονοδιάστατη έκδοση του τυχαίου περιπάτου που περιγράφεται από 

έναν 3x3 πίνακα πιθανοτήτων 
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Στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε το µοντέλο κίνησης Markov, 

ένας χρήστης µπορεί να βρίσκεται σε µία από τις τρεις ακόλουθες 

καταστάσεις (Σχήµα 20 ) : 

1. Κατάσταση L: κατάσταση αριστερής κίνησης 

2. Κατάσταση R: κατάσταση δεξιάς κίνησης 

3. Κατάσταση S : σταθερή κατάσταση 

 

Το µειονέκτηµα του µοντέλου αυτού έγκειται στην έλλειψη 

ρεαλιστικότητας στην κίνηση, επειδή δεν ορίζει συντεταγµένες σηµείων 

στόχων, αφήνοντας µια χαοτική και άσκοπη κίνηση να λαµβάνει χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 : ∆ιάγραµµα Καταστάσεων Κίνησης Markov 

4.6 Αφαιρετικό Μοντέλο Καταστάσεων Κίνησης (Abstract 

Mobility 

State Model) 

 

Στο µοντέλο που υιοθετείται από τον Kobayashi και τους συνεργάτες 

του, η συµπεριφορά του κινητού χρήστη βασίζεται σε µια ηµι-Markov 

διαδικασία σε ένα γενικό χώρο καταστάσεων Ai. Η κατάσταση ενός 

κινητού χρήστη αποδίδεται από ένα διάνυσµα ( )n x ,..., x 1 , όπου κάθε 

στοιχείο του, έστω xi, αντιπροσωπεύει µια τιµή από ένα πεπερασµένο 
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χαρακτηριστικό χώρο Ai. Οι χαρακτηριστικοί χώροι αντιπροσωπεύουν 

τις ιδιότητες ενός κινητού χρήστη όπως είναι για παράδειγµα, η θέση, η 

κατεύθυνση και η ταχύτητα. Το σύνολο των πιθανών καταστάσεων ενός 

κινητού χρήστη είναι ένα χωρικό διάνυσµα n-διαστάσεων το οποίο έχει 

την εξής µορφή: 

 

S = A1 x A2 x … An 

 

o χώρος S µπορεί να εµπλουτιστεί χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους 

χαρακτηριστικούς χώρους ως συστατικά στο διάνυσµα καταστάσεων. Η 

δυναµική κίνηση ενός χρήστη, η οποία καθορίζεται από τις χρονικά 

εξαρτώµενες τιµές των χαρακτηριστικών που έχουν χρησιµοποιηθεί, 

µπορεί στη συνέχεια να περιγραφεί από την τροχιά της µέσα στο χώρο 

S. Εκτός από τις ενεργές καταστάσεις του S ορίζονται επίσης δύο είδη 

µη ενεργών καταστάσεων: η κατάσταση πηγή (source state) s και η 

κατάσταση προορισµού (destination state) d. Ένας χρήστης εισάγεται 

στο χώρο µόνο από µία κατάσταση s, ενώ εξέρχεται από το χώρο µόνο 

µέσω µιας κατάστασης d. Τέλος, ένας χρήστης δεν µπορεί ποτέ να 

µεταβεί από µια κατάσταση ενεργή του S σε µια κατάσταση πηγή. 

 

 

4.7 Το εξοµαλυσµένο Τυχαίο Μοντέλο Κίνησης (Smooth Random 

Mobility Model) 

 

To εξοµαλυσµένο τυχαίο πρότυπο κινητικότητας προτείνεται ως µικρής 

κλίµακας πρότυπο κινητικότητας το οποίο εντοπίζει τις τυχαίες κινήσεις 

σε δισδιάστατα περιβάλλοντα. ∆ύο στοχαστικές διαδικασίες 

χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του 

χρόνου: αλλαγή της ταχύτητας και αλλαγή της κατεύθυνσης. Η ιδέα 

αυτού του µοντέλου είναι να εξεταστεί ο συσχετισµός της αλλαγής 
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ταχύτητας ή κατεύθυνσης· δηλαδή, η νέα ταχύτητα και η νέα 

κατεύθυνση συσχετίζονται µε τις προηγούµενες τιµές τους έτσι ώστε να 

µην υπάρχει καµιά ξαφνική αλλαγή ταχύτητας ή απότοµη στροφή. Η 

ταχύτητα αλλάζει αυξητικά εξαιτίας της επιτάχυνσης του κινητού χρήστη, 

ενώ η αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται οµαλά µέσω των διάφορων βηµάτων 

προς την κατεύθυνση στόχο. Στο συγκεκριµένο πρότυπο ένας κινητός 

χρήστης κινείται µε µια σταθερή ταχύτητα u έως ότου µια νέα ταχύτητα 

στόχος επιλέγεται από µια στοχαστική διαδικασία, οπότε ο κινητός 

χρήστης επιταχύνει ή επιβραδύνει έως ότου επιτευχθεί η επιθυµητή 

ταχύτητα. Η συµπεριφορά της ταχύτητας ενός κινητού χρήστη στο 

χρόνο t περιγράφεται από τρεις παραµέτρους: την τρέχουσα ταχύτητα 

u(t), την τρέχουσα επιτάχυνση α(t) και µια ταχύτητα στόχο u*(t). 

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις στατικές παράµετροι ταχύτητας που 

χαρακτηρίζουν µια συγκεκριµένη οµάδα χρηστών: µέγιστη ταχύτητα 

Umax, ένα σύνολο προτεινόµενων ταχυτήτων Up={u0, u1,...} και οι 

µέγιστες τιµές για την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση Amax. 

 

Στο παρόν µοντέλο θεωρείται ότι η συχνότητα των γεγονότων 

µεταβολής της ταχύτητας είναι µια διαδικασία Poisson. Εποµένως, τα 

γεγονότα µεταβολής της ταχύτητας εµφανίζονται µε µια ορισµένη 

πιθανότητα pu* κάθε φορά. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος 

∆t το ποσοστό άφιξης γεγονότων είναι                 1 = pu*/∆t. Η 

πιθανότητα µεταβολής της ταχύτητας, p(t), στο χρόνο t είναι: 

 

 

 

 

 

Ας θεωρήσουµε t0 το χρόνο στον οποίο µια ταχύτητα εµφανίζεται και 

µια νέα ταχύτητα στόχος u*(t0) επιλέγεται. Η επιτάχυνση καθορίζεται 
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βάσει της τρέχουσας ταχύτητας του κινητού. Εάν u*(t)> u*(t0), τότε η 

επιτάχυνση παίρνει τιµές από την κατανοµή: 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλιώς η επιτάχυνση δίνεται από την κατανοµή: 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια το κινητό ακολουθεί µια αύξηση ή µια µείωση u(t) = u(t − 

∆t)+ a(t)∆t 

της ταχύτητάς του σε κάθε βήµα µέχρι να επιτευχθεί η ταχύτητα στόχος. 

Επίσης, εκτός από τον έλεγχο της ταχύτητας, σε αυτό το µοντέλο 

εξετάζεται η µεταβολή της κατεύθυνσης. Ας υποθέσουµε ότι κάθε κινητό 

έχει µια αρχική κατεύθυνση j (t=0), η οποία επιλέγεται από µια 

οµοιόµορφη κατανοµή. 
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Όταν ένα κινητό πρόκειται να αλλάξει την κατεύθυνσή του, µια νέα 

κατεύθυνση στόχος φ* επιλέγεται από την παραπάνω εξίσωση. Η 

διαφορά µεταξύ της νέας κατεύθυνσης στόχου και της παλαιάς 

κατεύθυνσης είναι: ∆ϕ (t* )= |ϕ* (t*)−ϕ (t*)| η οποία κατανέµεται 

οµοιόµορφα µεταξύ -π και π. Κατά συνέπεια, η συµπεριφορά της 

κατεύθυνσης ενός κινητού αντικειµένου στο χρόνο t περιγράφεται 

επίσης από τρεις τιµές: την τρέχουσα κατεύθυνση φ(t), την αλλαγή 

κατεύθυνσης ∆φ(t)/∆t και την κατεύθυνση στόχο φ(t*). Οι τυχαίες 

διαδικασίες στη µεταβολή της ταχύτητας και της κατεύθυνσης µπορούν 

να εξεταστούν χωριστά. Η δυνατότητα αυτή φαίνεται να απλοποιεί τα 

πράγµατα όσον αφορά την υλοποίηση αλλά κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει 

στην πραγµατικότητα. Ένα παράδειγµα συσχέτισης της ταχύτητας και 

της κατεύθυνσης είναι η «στάση-στροφή-και-φεύγω» διαδικασία, η 

οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι µια στάση από ένα κινητό 

αντικείµενο ακολουθείται συχνά από µια αλλαγή της κατεύθυνσης. 

∆ηλαδή, όποτε ένα µέλος σταµατά, ν(t)=0, επιλέγουµε µια κατεύθυνση 

στόχο φ*. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η αλλαγή της κατεύθυνσης ∆φ 

παίρνει τιµές από µια οµοιόµορφη κατανοµή: 

 

 

 

 

 

 

 

όπου pφ* είναι η πιθανότητα το κινητό αντικείµενο να αλλάξει 

κατεύθυνση, η οποία πρέπει να είναι υψηλότερη από αυτή στο 

συνηθισµένο έλεγχο κατεύθυνσης, όπου u≠0. Αυτό ενισχύει την 

υπόθεση ότι, µετά από µια στάση, µια στροφή εµφανίζεται µε 

υψηλότερη πιθανότητα από ότι µια ευθεία κίνηση. 
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4.8 Κανονικός Περίπατος (Normal Walk) 

 

Το µοντέλο κανονικού περιπάτου που προτείνεται βασίζεται στην 

υπόθεση ότι ένα µοντέλο κινητικότητας πρέπει να κατασκευάζεται 

έχοντας σαν βάση την έννοια του µικρότερου µονοπατιού (shortest-

path) για ρεαλιστικά δροµολόγια, διότι ένας χρήστης που κινείται µε 

τυχαίο περίπατο µπορεί να αλλάξει στιγµιαία την κατεύθυνσή του µετά 

από µερικές µεταποµπές. Αρχικά γίνεται η υπόθεση ότι ένας κινητός 

χρήστης κινείται µε συγκεκριµένα βήµατα σε ένα ευκλείδειο περιβάλλον. 

Έστω Υi-1 η κατεύθυνση κίνησης του βήµατος i-1, ενώ για το βήµα i, 

µετά από µια κίνηση αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού 

(περιστροφή µέσω µιας γωνίας θi ), είναι Yi, τότε: 

 

 

 

 

 

όπου 

 

 

 

 

 

Συνεπώς 
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Έστω τώρα Zn η συντεταγµένη του κινητού χρήστη µετά τη nth κίνησή 

του. Αρχικά ισχύει: 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανοµή της πιθανότητας της θ εξαρτάται από τη συµπεριφορά της 

κίνησης του κάθε χρήστη. Ο κανονικός περίπατος θεωρείται 

«περιορισµένος», εάν η θ προσεγγίζεται από µια διακριτή κατανοµή 

πιθανότητας και λαµβάνει συγκεκριµένες τιµές. Εάν η θ περιοριστεί στις 

δύο αντίστροφες κατευθύνσεις, για παράδειγµα 0 και π, τότε το 

πρότυπο κίνησης γίνεται µονοδιάστατο. Συνήθως η θ περιορίζεται σε 

τέσσερις κατευθύνσεις: 0, ±π/2 ή π ή στο εξαγωνικό περιβάλλον 

κίνησης µε έξι κατευθύνσεις, δηλαδή θ=0, θ=±π/6, θ=±π/3 και θ=π. 

∆υστυχώς, ο περιορισµός του κανονικού περιπάτου σε τέσσερις ή έξι 

κατευθύνσεις αποδίδεται γραφικά µε µια καµπύλη άκαµπτη και 

απότοµη. Για να οµαλοποιήσουµε την καµπύλη µετατρέπουµε τις τιµές 

κατανοµής της θ από διακριτές σε συνεχείς, Είναι σηµαντικό το γεγονός 

ότι όσο χαµηλότερη είναι η τιµή της θ, τόσο πιο οµαλή είναι η καµπύλη 

και τόσο πιο µεγάλη η κλίµακα κινητικότητας. 

 

4.9 Κανονικός Περίπατος (Compact Normal Walk) 
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Στη ρεαλιστική κίνηση ενός ανθρώπου οι περισσότερες µετακινήσεις του 

ακολουθούν την επιλογή της πιο σύντοµης πορείας (shortest path) ή µια 

«ψευδογραµµική» διαδροµή. Η πιθανότητα ένας χρήστης να κινηθεί 

ευθεία είναι συχνά µεγαλύτερη από την πιθανότητα να κινηθεί προς µια 

άλλη κατεύθυνση. Μια γωνία κλίσης θ ορίζεται εδώ ως µια «κινούµενη» 

γωνία και χρησιµοποιείται στο πρότυπο κανονικών περιπάτων για να 

καθορίσει την επόµενη κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει µετά από 

ένα βήµα ένας χρήστης όταν κινείται σε µία εξάγωνη κυψέλη. Η 

κατανοµή πιθανότητας της γωνίας κλίσης θ υποτίθεται ότι προσεγγίζει 

περισσότερο την κανονικότητα παρά την τυχαιότητα. ∆ηλαδή, η θ έχει 

µια κανονική κατανοµή µε τις παραµέτρους µ και σ, όπου το µ=0ο και το 

σ ανήκει στο διάστηµα [5ο, 90ο]. Ένας τέτοιος περίπατος που 

χρησιµοποιεί µια «κανονική» γωνία κλίσης θ για να αποφασίσει την 

κατεύθυνση στην οποία θα γίνει η επόµενη µετακίνηση καλείται 

κανονικός περίπατος. 

Εικόνα 19 : έξι ισοδύναµες διαδροµές 

 

Στο Σχήµα θεωρείται ότι ένας κινητός χρήστης βρίσκεται πάντα σε ένα 

από τα έξι σηµεία εισαγωγής ή εξόδου τα οποία δηλώνονται µε το 
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σύµβολο ⊗.  Η κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει ο κινητός 

χρήστης εξαρτάται τόσο από το τρέχον σηµείο εισόδου/εξόδου όσο και 

από τη γωνία θ.  Οι έξι κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν δείκτη k, είναι οι 

εξής: κίνηση προς τα εµπρός (F, k = 3),  κίνηση προς τα πάνω δεξιά 

(Fr, k = 2), κίνηση προς τα κάτω αριστερά (Fl, k = 4), κίνηση προς τα 

δεξιά (R, k = 1), κίνηση προς τα αριστερά (L, K=5), και κίνηση προς τα 

πίσω (B, k=6).  Η πιθανότητα να κινηθεί ο χρήστης προς µία εκ των έξι 

κατευθύνσεων δεν είναι η ίδια, αλλά το άθροισµά τους είναι ίσο µε τη 

µονάδα. 

 

4.10 ∆ιανυσµατικό Μοντέλο Κίνησης 

 

Ο Hong και οι συνεργάτες του περιγράφουν την κίνηση ενός κόµβου µε 

ένα διάνυσµα Μ το οποίο απεικονίζει τη δισδιάστατη ταχύτητά του. Το 

διάνυσµα κίνησης Μ θεωρείται το διανυσµατικό άθροισµα του βασικού 

διανύσµατος κίνησης Β και του διανύσµατος απόκλισης V: Μ=Β+αV, 

όπου α είναι ένας παράγοντας επιτάχυνσης, Β είναι ένα διάνυσµα που 

περιγράφει τη βασική κατεύθυνση και τη βασική ταχύτητα του κόµβου, 

και V είναι το διάνυσµα στο οποίο αποθηκεύεται η πληροφορία της 

«απόκλισης-κίνησης» από το βασικό διάνυσµα. Με κατάλληλες 

ρυθµίσεις του παράγοντα επιτάχυνσης και των διανυσµάτων Β και V, 

διάφορα µοντέλα µπορούν να περιγραφούν: 

 

1. Μοντέλο Βαρύτητας (Gravity Model): Οι κόµβοι προσπαθούν να 

συγκεντρωθούν γύρω από ένα συγκεκριµένο σηµείο. Σε αυτή την 

περίπτωση το διάνυσµα Β δείχνει στο σηµείο αυτό. 

2. Μοντέλο Εξαρτώµενο από τη Θέση (Location Dependent Model): 

Αντιπροσωπεύει ένα συλλογικό πρότυπο κινητικότητας σε µια 

περιοχή. Στην περίπτωση αυτή το διάνυσµα Β καθορίζεται από 

την περιοχή. 
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3. Μοντέλο Στόχος (Targeting Model): Ο κόµβος κινείται προς 

συγκεκριµένο στόχο. Στην περίπτωση αυτή το διάνυσµα Β δείχνει 

στο σηµείο στόχο. 

4. Μοντέλο Κίνησης Οµάδας (Group Motion Model): Πρόκειται για 

την κίνηση µιας οµάδας κόµβων. Στην περίπτωση αυτή το 

διάνυσµα Β είναι η κίνηση της οµάδας. 

 

Το διάνυσµα απόκλισης στα παραπάνω µοντέλα αντιπροσωπεύει τη 

µεµονωµένη συµπεριφορά κίνησης ενός κόµβου. 

 

 

4.11 Μοντέλα Κινητικότητας Οµάδας 

 

Μια άλλη κατηγορία µοντέλων κίνησης εξετάζει την περίπτωση όπου η 

κίνηση κάθε χρήστη δεν είναι ανεξάρτητη από την κίνηση των γειτόνων 

του. Αυτά τα µοντέλα ερευνώνται συνήθως στο πλαίσιο των ειδικών 

δικτύων (ad-hoc networks). Ένας σηµαντικός αντιπρόσωπος αυτής της 

οικογένειας µοντέλων είναι το µοντέλο κινητικότητας οµάδας σηµείου 

αναφοράς [Reference Point Group Model (RPGM)].  Το RPGM 

συνδυάζει την τυχαία κίνηση µιας οµάδας χρηστών µε την τυχαία κίνηση 

κάθε χρήστη που ανήκει στη συγκεκριµένη οµάδα. Ένα λογικό κέντρο 

καθορίζεται, προκειµένου να περιγραφεί η κίνηση της οµάδας. Οι 

µεµονωµένοι κινητοί χρήστες, που ανήκουν στην οµάδα, κινούνται µε 

έναν τυχαίο τρόπο κατά τον οποίο έχουν προκαθορισµένα σηµεία 

αναφοράς. Ένα διάνυσµα χρησιµοποιείται για να εκφράσει και την 

οµάδα αλλά και τη µεµονωµένη κίνηση του κάθε χρήστη. Στο Σχήµα 20 

απεικονίζεται η κίνηση τριών κινητών χρηστών (µεγάλες κουκίδες) από 

ένα σηµείο σε ένα άλλο, η οποία βασίζεται στο RPGM. Οι αντίστοιχες 

µικρές κουκίδες απεικονίζουν τα σηµεία αναφοράς, RP(t), των τριών 

χρηστών. Το RPGM χρησιµοποιεί ένα διάνυσµα κίνησης της οµάδας, 

GM, για να υπολογίζει τα καινούργια σηµεία αναφοράς του κάθε χρήστη. 
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Ας θεωρήσουµε ότι ένας χρήστης κινείται από το RP(t) στο RP(t+1) µε 

ένα διάνυσµα κίνησης της οµάδας GM. Η καινούργια θέση του χρήστη 

υπολογίζεται αν στο καινούργιο σηµείο αναφοράς RP(t+1), 

«προσθέσουµε» ένα διάνυσµα RM. Το µήκος του διανύσµατος RM 

δίνεται από µια οµοιόµορφη κατανοµή µέσα σε µια συγκεκριµένη ακτίνα 

µε κέντρο το σηµείο RP(t+1) και η κατεύθυνσή της είναι και αυτή 

οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα [0, 2π]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 : Reference Point Group Model 

 

Οι Sanchez και Manchoni προτείνουν ένα σύνολο από µοντέλα κίνησης 

όπου οι κινητοί χρήστες κινούνται µε έναν κοινό τρόπο. Τα προτεινόµενα 

µοντέλα που περιλαµβάνονται στο σύνολο αυτό είναι τα εξής: 

• Μοντέλο Κίνησης σε Στοίχιση (Column Mobility Model): Στο 

συγκεκριµένο µοντέλο οι κινητοί χρήστες απεικονίζονται 

στοιχισµένοι σε µια ευθεία γραµµή ενώ κινούνται οµοιόµορφα 

προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ένα παράδειγµα θα ήταν η 

κίνηση µιας οµάδας στρατιωτών. 
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• Μοντέλο Κίνησης «Ακολουθείστε το» (Pursue Mobility Model): Το 

Pursue µοντέλο κινητικότητας απεικονίζει κινητούς χρήστες οι 

οποίοι προσπαθούν να συλλάβουν έναν κινητό χρήστη ο οποίος 

βρίσκεται µπροστά τους. Το συγκεκριµένο µοντέλο θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί για την καταδίωξη στόχων. Ο χρήστης που 

ακολουθείται, δηλαδή ο στόχος, κινείται ελεύθερα σύµφωνα µε το 

τυχαίο σηµειακό πρότυπο. 

• Νοµαδικό Μοντέλο Κίνησης (Nomadic Mobility Model): Το 

νοµαδικό µοντέλο κινητικότητας αντιπροσωπεύει σενάρια κίνησης 

όπου µια οµάδα χρηστών κινείται από κοινού. Ολόκληρη η οµάδα 

κινείται τυχαία από µια θέση προς µια άλλη. 

 

 

4.12 Ολοκληρωµένο Μοντέλο Κίνησης 

 

Ένα ολοκληρωµένο ρεαλιστικό µοντέλο κίνησης για την προσοµοίωση 

κινητών δικτύων. Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονες 

προσοµοιώσεις κινητών δικτύων απαιτούν ρεαλιστικότερα πρότυπα 

κινητικότητας από αυτά της ροής ρευστών ή του τυχαίου περιπάτου. 

Τρία βασικά µοντέλα κινητικότητας προτείνονται: 

 

• Το µοντέλο περιοχής πόλεων: Αποτελείται από ένα σύνολο 

ζωνών περιοχής οι οποίες συνδέονται µέσω διαδροµών µεγάλης 

χωρητικότητας. 

• Το µοντέλο περιοχής ζωνών: Περιγράφει τη συµπεριφορά της 

κυκλοφορίας σε µια περιοχή µε δρόµους και κτίρια. 

• Το µοντέλο περιγραφής οδών: Περιγράφει τη συµπεριφορά της 

κινητικότητας σε δρόµους οι οποίοι ταξινοµούνται ως εξής: 

o εθνικές οδοί, 

o δρόµοι υψηλής κυκλοφορίας µε φανάρια (controlled flow), 

o δρόµοι µε µικρή προτεραιότητα. 
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Προκειµένου να βελτιωθεί το πρότυπο, οι συντάκτες χρησιµοποιούν τα 

στοιχεία από τη θεωρία µεταφορών: χαρακτηριστικές ταχύτητες για 

διαφορετικά µέρη µιας πόλης, χαρακτηρισµό των κινητών χρηστών 

σύµφωνα µε τη συµπεριφορά τους, πυκνότητα του πληθυσµού στις 

διάφορες περιοχές κ.λπ. Συνεπώς, προτείνεται ένα ολοκληρωµένο 

εργαλείο µοντελοποίησης της κίνησης (Integrated Mobility Modeling 

Tool) (Εικόνα 21 ), το οποίο αποτελείται από τα παραπάνω βασικά 

µοντέλα κίνησης, µεταξύ των οποίων ανταλλάσσονται διάφορες 

παράµετροι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23 : Μοντελοποίηση Κίνησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Προσοµοίωση συστήµατος 

V2V στο λογισµικό Simulink 

 

5.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, τα οχήµατα είναι σίγουρα το πιο δηµοφιλές µέσω 

µεταφοράς σε ολόκληρο τον κόσµο. ∆υστυχώς έχουν προκύψει σοβαρά 

προβλήµατα όπως αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων, αύξηση της  

κυκλοφορίας και της συµφόρησης στους δρόµους, έλλειψης χώρου 

στάθµευσης κ.α. 

Υπήρξε µεγάλη ερευνητική διεργασία για τα ευφυή συστήµατα 

µεταφορών. Με την χρήση της ασύρµατης επικοινωνίας προκύπτουν 

δυο κατηγορίες επικοινωνίας µεταξύ δυο οχηµάτων : 

Vehicle to Vehicle δηλαδή επικοινωνία όχηµα µε όχηµα και Vehicle to 

infrastracture δηλαδή επικοινωνία οχηµάτων µε τρίτα µέλη π.χ. 

στέλνονται προειδοποιητικά µηνύµατα σε γειτονικά οχήµατα για εµπόδιο 

ή κακές καιρικές συνθήκες. Η οικογένεια πρωτοκόλλων ΙΕΕΕ 1609 και 

το 802.11p µαζί, ονοµάζονται ασύρµατη πρόσβαση σε περιβάλλοντα 

αυτοκινήτων. Ο ειδικός χαρακτήρας του δικτύου ad hoc για οχήµατα 

σηµαίνει ότι αυτό το δίκτυο διαφέρει από τα άλλα είδη δικτύων προς την 

υψηλή κινητικότητα, τις σύντοµες περιόδους επικοινωνίας, τη δυναµική 

τοπολογία και περιορισµένο εύρος ζώνης. 

Η επικοινωνία στο VANETs βασίζεται σε µηνύµατα ή εκποµπές που 

ανταλλάσουν τα οχήµατα µεταξύ τους. Όπως προαναφέρθηκε, λόγω 

των χαρακτηριστικών του VANET και του περιορισµένου εύρους  ζώνης, 

τα µηνύµατα που εκπέµπονται  περιοδικά καταναλώνουν όλο το εύρος 

ζώνης. Επιπλέον τα µηνύµατα έκτακτης ανάγκης πρέπει να διαδίδονται 

γρήγορα και αποτελεσµατικά. Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11p εφαρµόζει ένα 

σχήµα προτεραιότητας µε παρόµοιο τρόπο όπως και το πρότυπο ΙΕΕΕ 

802.11e για να υποστηρίζει την ποιότητα της υπηρεσίας και να δώσει 

προτεραιότητα στα µηνύµατα. 
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5.2 Εφαρµογές των VANET 

 

Οι κύριες εφαρµογές των VANET µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρείς 

κατηγορίες: 

1) Εφαρµογές που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια. 

2) Εφαρµογές που έχουν να κάνουν µε την βοήθεια του οδηγού (driver 

assistance.) 

3) Εφαρµογές που προσφέρουν ευκολία. 

Παρακάτω εξηγούµε σύντοµα την κάθε κατηγορία και αναφέροντας 

µερικά παραδείγµατα: 

• Εφαρµογές που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια: η οδική 

ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα στις πιο ανεπτυγµένες χώρες. 

Αυτή η προτεραιότητα υποκινείται και από την αύξηση του 

αριθµού των ατυχηµάτων εξαιτίας του αυξανόµενου αριθµού 

οχηµάτων και χρήσης αυτών. Με σκοπό να αυξήσουµε την 

ασφάλεια στον δρόµο και να αντιµετωπίσουµε τα τροχαία 

ατυχήµατα, οι εν λόγω εφαρµογές µας δίνουν τη δυνατότητα να 

αποφεύγουµε συγκρούσεις και εµπόδια (κινούµενα ή ακίνητα). 

• Εφαρµογές που έχουν να κάνουν µε την βοήθεια του οδηγού 

(driver assistance): δηµιουργήθηκαν για να διευκολυνθεί η 

αυτόνοµη οδήγηση και να προσφερθεί βοήθεια στον οδηγό σε 

ειδικές περιπτώσεις. Βοηθάνε την διέλευση των οχηµάτων, την 

πρόληψη ατυχήµατος κατά την αλλαγή λωρίδας και άλλα. 

Μπορούµε, επίσης, να αναφέρουµε τις εταιρείες οδικών 

µεταφορών που χρησιµοποιούν τα VANET προκειµένου να 

αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να µειώσουν την 

κατανάλωση καυσίµων. 

• Εφαρµογές που προσφέρουν ευκολία στον οδηγό και τους 

επιβάτες: πληροφορίες για τον χρήστη και υπηρεσίες 

επικοινωνίας, όπως πρόσβαση από το κινητό στο Internet, 
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ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των οχηµάτων, διαδικτυακά 

παιχνίδια. 

Παρακάτω θα περιοριστούµε στην περιγραφή ορισµένων υπηρεσιών 

και παραδειγµάτων που προσφέρουν οι VANET εφαρµογές. 

• Συναγερµός σε περίπτωση ατυχήµατος 

Η υπηρεσία προειδοποιεί οδηγούς που κινούνται προς το σηµείο 

που έχει συµβεί το ατύχηµα ότι οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν 

τροποποιηθεί και ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Είναι 

επίσης απαραίτητο σε περίπτωση µειωµένης κυκλοφοριακής 

πυκνότητας, το όχηµα που πέρασε από το σηµείο του ατυχήµατος να 

µπορεί να κρατήσει το προειδοποιητικό µήνυµα µε σκοπό να το 

µεταδώσει όταν κάποιο όχηµα µπει στην ζώνη µετάδοσής του. Τα 

µηνύµατα ασφάλειας πρέπει να αναµεταδίδονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Έτσι οι κόµβοι που έχουν ορισθεί να αναµεταδίδουν 

µηνύµατα θα αναµεταδίδουν το µήνυµα συναγερµού ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Τα µηνύµατα αυτά πρέπει να είναι σύντοµα για 

να αναµεταδίδονται γρήγορα. Τα µηνύµατα επίσης θα πρέπει να 

περιέχουν τις ακριβείς συντεταγµένες του ατυχήµατος και τις 

παραµέτρους της ζώνης µετάδοσης ώστε να γίνεται γνωστό ακριβώς 

το πότε και που συνέβη το ατύχηµα και διακόπηκε η κυκλοφορία. 
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Εικόνα 23: Προειδοποίηση ύπαρξης οχήµατος έκτακτης ανάγκης 

 

Η µελέτη επικεντρώνεται στις παραµέτρους του επιπέδου MAC(Medium 

Access Control) και στη παρεχόµενη ρυθµαπόδοση (throughput) του 

πρωτοκόλλου IEEE 802.11p. Επιπροσθέτως νέες µέθοδοι προτείνονται 

για την βελτίωση της εκτέλεσης του, µε την τροποποίηση του αυθεντικού 

IEEE 802.11p-MAC πρωτοκόλλου µε τέτοιο τρόπο που κάθε όχηµα να 

µπορεί να προσαρµόζει το µέγεθος του δικού του παραθύρου 

οπισθοδρόµησης (backoff window) µε σκοπό να επιτευχθεί υψηλότερη 

ρυθµαπόδοση (throughput), βασισµένο σε πληροφορίες feedback του 

καναλιού. 

Αρχικά ερευνάται ο Συγκεντρωτικός Αλγόριθµος Επαύξησης του IEEE 

802.11p ο οποίος µοντελοποιεί το IEEE 802.11p ως p-persistent CSMA. 

Αντί για την χρησιµοποίηση του µηχανισµού παραθύρου 

οπισθοδρόµησης (window backoff), η πρακτική p-persistent CSMA 

διαιρεί ο χρόνο σε διαστήµατα ίσου µήκουςχρονοσχισµές - time slots και 

κάθε κόµβος διαλέγει εάν και κατά πόσο θα εκπέµψει µε µια βέβαιη 

πιθανότητα p στην εισερχόµενη χρονοσχισµή - time slot. 

Χρησιµοποιώντας αυτό το µοντέλο αλλά και µιας κλειστής µορφής 

εξίσωση για το µέσο εικονικό χρόνο µετάδοσης (Virtual Transmission 

Time), µπορεί να µεγιστοποιηθεί η ρυθµαπόδοση (throughput) του 

δικτύου οχηµάτων επιλέγοντας την πιθανότητα εκποµπής p έτσι ώστε το 

µέσο µήκος του VT (Virtual Transmission Time) να ελαχιστοποιείται. 

 Μια κρίσιµη προϋπόθεση για τον συγκεντρωτικό αλγόριθµο είναι 

ότι ο αριθµός των οχηµάτων που εκπέµπουν θα πρέπει να είναι πάντα 

γνωστός έτσι ώστε να υπολογίζεται η βέλτιστη πιθανότητα µετάδοσης p. 

Καθώς αυτό δεν είναι πάντα εφικτό στα πρακτικά σενάρια , προτείνεται 

επίσης και ο Κατανεµηµένος Αλγόριθµος Επαύξησης όπου ο 

κόµβος⊗node χρησιµοποιεί µόνο τη πληροφορία του τοπικού καναλιού 

για να µεταβάλλει το µέγεθος του δικού τουπαραθύρου 

οπισθοδρόµησης (window backoff). Πιο συγκεκριµένα, ένα όχηµα που 
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εκπέµπει θα µετρήσει πόσο απασχοληµένο είναι το κανάλι (busy 

proportion) και θα το συγκρίνει µε την αναλογία που είχε µετρήσει 

νωρίτερα. Βασιζόµενο στην ποσότητα αλλαγής της αναλογίας busy 

proprotion το όχηµα θα «σκεφτεί» κατά πόσο ο αριθµός των 

σταθµών⊗οχηµάτων που εκπέµπουν είναι αυξηµένος ή µειωµένος και 

θα αλλάξει αναλόγως το µέγεθος του παραθύρου οπισθοδρόµησης 

(window backoff).Η σχετική έρευνα θέλει να δείξει ότι ο αλγόριθµος που 

ελέγχει το µέγεθος του παραθύρου οπισθοδρόµησης (window backoff) 

σε πραγµατικό χρόνο, µπορεί να πετύχει καλύτερη ρυθµαπόδοση 

(throughput). 

 

5.4 Προσοµοιώσεις µε τη χρήση του NS-2 (Network Simulator) 

 

Η µελέτη επικεντρώνεται στον τύπο της υποδοµής ⊗ Infrastructure 

Μode⊗ του πρωτοκόλλου IEEE 802.11p όπου πολλαπλά οχήµατα 

µεταδίδουν πακέτα σε ένα κεντρικό σταθµό βάσης. Αυτό το σενάριο 

µπορεί εύκολα να βρεθεί στην καθηµερινή πραγµατικότητα όπου πολλά 

οχήµατα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας κινούµενα προς µια κατεύθυνση, 

αποστέλλουν δεδοµένα σε ένα σταθµό βάσης ο οποίος τα εξυπηρετεί 

ως κόµβος κεντρικής αποθήκευσης ή ως σταθµός αναµετάδοσης. Κάθε 

όχηµα κόµβος υιοθετεί το πρωτόκολλο IEEE 802.11p του επιπέδου 

MAC. Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων τόσο του PHY όσο και του MAC 

επιπέδου είναι ορισµένες από το πρωτόκολλο IEEE 802.11p στο 

Προσοµοιωτή ∆ικτύου NS-2. Μελετείται η επίδραση της αλλαγής των 

µεγεθών του παραθύρου οπισθοδρόµησης CWMin , CWMax στη 

ρυθµαπόδοση του συστήµατος. Τα οχήµατα παράγουν µοναδική 

κατηγορία κίνησης  CBR- Constant Bit Rate ⊗ µε σταθερού µεγέθους 

πακέτα. Η ακτίνα εκποµπής κάθε κόµβου⊗οχήµατος υπολογίζεται 

περίπου στα 80m⊗100m µε ισχύς εκποµπής κάθε κόµβου Pt_ = 

7.214e-3 και η µέγιστη απόσταση µεταξύ ενός οχήµατος και του 
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σταθµού βάσης είναι ορισµένη στα 20m που εξασφαλίζει ότι κάθε όχηµα 

που εκπέµπει µπορεί να ακούσει όλα τα υπόλοιπα. 

Το πρόβληµα του εκτεθειµένου ή κρυµµένου τερµατικού δεν υφίσταται. 

Σε κάθε προσοµοίωση ο αριθµός των οχηµάτων που ταυτόχρονα 

εκπέµπουν είναι σταθερός και ο χρόνος προσοµοίωσης ορίζεται σε t=50 

seconds, γεγονός που επιβάλλεται από τις ταχέως µεταβαλλόµενες 

συνθήκες του καναλιού. 

 

CWMin CWMax SlotTime SIFS HeaderDurat

ion 

SymbolDura

tion 

3 7 0.000009 0.000016 0.000020 0.000004 

 

5.5 Τοπολογία 

 

Η τοπολογία της προσοµοίωσης αποτελείται από έναν αριθµό κόµβων 

που αντιστοιχούν στα οχήµατα τα οποία κινούνται σε οδό ταχείας 

κυκλοφορίας συνδεδεµένων σε ένα τοπικό ασύρµατο δίκτυο σε 

απόσταση  (inter-vehicle distance) 35. Μελετείται η επίδραση της 

αλλαγής του µεγέθους inter-vehicle distance στη ρυθµαπόδοση του 

συστήµατος. Τα οχήµατα κινούνται µε σταθερή ταχύτητα. 

X_ Y_ Z_ 

expr $i *35 25 0 

 

Επίσης ορίζεται ο κεντρικός καθ ́οδόν κόµβος εξυπηρέτησης RSU που 

λειτουργεί ως κόµβος αποθήκευσης / αναµετάδοσης. Αλλάζοντας τις 

συντεταγµένες Χ_, Υ_, Ζ_ του κόµβου RSU αλλάζει η τοπολογία του 

δικτύου VANET γεγονός που επιδρά στη συνολική ρυθµαπόδοση του. 
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X_ Y_ Z_ 

65 45 0 

5.6 Γεννήτρια Κίνησης 

 

 Μελετείται η επίδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11p υπό 

συνθήκες broadcast, δηλαδή όταν όλοι οι χρήστες εκπέµπουν πακέτα 

σε καθοδόν υποδοµή ⊗ RSU που λειτουργεί ως κόµβος αποθήκευσης / 

αναµετάδοσης. Για το λόγο αυτό σε κάθε σταθµό του δικτύου 

προσαρµόζεται η γεννήτρια κίνησης $agent_($i) που µεταδίδει πακέτα 

στο κανάλι σταθερού µεγέθους payloadSize 600 περιοδικά 

PeriodicBroadcast ON κάθε 0.0015 sec. Για τη µεταφορά της κίνησης 

χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο PBC. 

  

PayloadSize PeroidcaBroadcast 

Interval 

peroidcasBroadcastVarian

ce 

600 3Mb 0.05 

 

Σε κάθε σύνδεση πρωτόκολλου PBC που εγκαθιδρύεται, εφαρµόζεται 

κίνηση τύπου CBR που µεταδίδει πακέτα στο κανάλι µεγέθους 

packetSize_ 600 περιοδικά κάθε interval_ 0.0015 sec 

 

packetSize rate interval 

600 3Mb 0.0015 

 

Στο κόµβο RSU που λειτουργεί ως κόµβος αποθήκευσης εφαρµόζεται ο 

δέκτης κίνησης Agent/Null µε τον οποίο συνδέονται όλοι οι κινούµενοι 

κόµβοι. Όλες οι επικοινωνίες ξεκινούν τη χρονική στιγµή 0 και 

ολοκληρώνονται στο τέλος της προσοµοίωσης 50 sec. 
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5.7 Εκτέλεση του σεναρίου 

 

Με βάση τα παραπάνω δηµιουργείται το αρχείο broadcast_validation.tcl. 

Αφού δηµιουργηθεί και αποθηκευθεί το αρχείο, εκτελείται µε την εντολή 

ns broadcastvalidation.tcl σε περιβάλλον λειτουργικού συστήµατος 

LINUX-Ubundu 9.04 στο οποίο έχει εγκατασταθεί το πακέτο ns-allinone-

2.34 που αποτελεί τον προσοµοιωτή ∆ικτύου NS-2. Με την εκτέλεση 

αυτής της εντολής θα πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί τα αρχεία εξόδου 

broadcast_validationA44.tr που περιέχουν πληροφορίες για όλα τα 

γεγονότα που συνέβησαν κατά την προσοµοίωση. 

Ανάλυση αρχείου ίχνους (trace file) 

Αφού έχει δηµιουργηθεί το σενάριο προσοµοίωσης, και έχει εκτελεστεί 

δηµιουργούνται τα αρχεία αποτελεσµάτων-αρχείου ίχνους (trace file), τα 

οποία πρέπει να αναλυθούν ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες. 

(1)  Ανάλυση µε τo πρόγραµµα throughput.p1. 

(2)  Μέτρηση της ρυθµαπόδοσης στο συγκεκριµένο χρόνο της 

προσοµοίωσης. 

(3)  Εκτέλεση του προγράµµατος ανάλυσης throughput.p1στην 

κονσόλα των LINUX µε την παρακάτω εντολή: 

throughput.p1 broadcast_validationA44.tr _0_ 50 > outA44.tr 

 

5.8 Τελικά γραφήµατα – διαγράµµατα 

 

Για διαφορετικές τιµές ρυθµών διαµεταγωγής δεδοµένων⊗data rate⊗ 

παρέχονται τα παρακάτω διαγράµµατα για το δίκτυο VANET που 

προσοµοιώνεται στο προσοµοιωτή ∆ικτύου⊗Network Simulator NS-2. 

Στα διαγράµµατα απεικονίζεται η µεταβολή των πακέτων που χάνονται 
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κατά την διάρκεια επικοινωνίας – Packet Loss(bytes/sec) και η µεταβολή 

της µέσης ρυθµαπόδοσης⊗ Average Throughput(bytes/sec). 

• Ως Packet Loss λαµβάνεται ο λόγος sum – received / total_time 

όπου sum το συνολικό πλήθος των bytes που στέλνονται από 

τους κόµβους ⊗οχήµατα στο ασύρµατο κανάλι, received το 

πλήθος των bytes που λαµβάνεται από το κεντρικό κόµβο 

αποθήκευσης/αναµετάδοσης RSU και total_time ο συνολικός 

χρόνος της προσοµοίωσης που είναι ίσος µε 50 sec. 

• Τα πακέτα που στέλνονται από τουςκινούµενους κόµβους 

σηµειώνονται στα trace files ⊗ αρχεία ίχνους⊗ του NS⊗2 µε το 

γράµµα ‘s’ και αναφέρονται στο MAC επίπεδο µε την ένδειξη 

‘MAC’ 

• Τα πακέτα που λαµβάνονται επιτυχώς σηµειώνονται στα trace 

files ⊗ αρχεία ίχνους⊗ του NS⊗2 µε το γράµµα ‘r’ και 

αναφέρονται στο MAC επίπεδο µε την ένδειξη‘MAC’ . 

• Τα πακέτα που χάνονται προκύπτουν είτε από συγκρούσεις 

πακέτων που στην συγκεκριµένη προσοµοίωση δεν 

καταµετρούνται είτε από παρεµβολές ή θόρυβο στο κανάλι που 

απεικονίζονται µε την κατανοµή Nakagami-m, ή από ανεπαρκή 

ποσότητα παρεχόµενης ισχύος των κόµβων 

• Ως µέση ρυθµαπόδοση του συστήµατος-Average Throughput ⊗ 

µετρείται ο λόγος received / total_time του πλήθους των bytes 

που λαµβάνονται επιτυχώς από τον κόµβο RSUπρος το συνολικό 

χρόνο της προσοµοίωσης. 

 

Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας (Short term or Small⊗scale fading) 

σχετίζονται µε τις ταχύτατες µεταβολές του πλάτους του σήµατος (ή της 

ισχύος), σε σχετικά µικρές αποστάσεις από τον ποµπό. 

Είναι αποτέλεσµα: 
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• Των πολλαπλών εκδόσεων του µεταδιδόµενου σήµατος που 

φθάνουν στο δέκτη εξαιτίας ανακλάσεων, διαθλάσεων, 

περιθλάσεων, σκεδάσεων κ.λ.π. 

• Της ταχύτητας του κινητού 

• Της ταχύτητας των περιβαλλόντων αντικειµένων 

• Του εύρους ζώνης του µεταδιδόµενου σήµατος 

 

Σε περίπτωση που έχουµε οπτική επαφή εκποµπής⊗λήψης το 

λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από πολλαπλές ανακλώµενες 

συνιστώσες και µια απευθείας συνιστώσα από τον ποµπό στο δέκτη. Η 

περιβάλλουσα του πλάτους του σήµατος ακολουθεί κατανοµή Rice και 

οι διαλείψεις που εµφανίζονται ονοµάζονται διαλείψεις Rice(Rician 

fading). Γενικότερη µέθοδος είναι η Nakagami⊗m στην οποία 

περιλαµβάνονται τόσο η Rice όσο και η Rayleigh (m=1) σαν ειδικές 

περιπτώσεις. O συντελεστής m αντιπροσωπεύει τη διακύµανση του 

fading και είναι τόσο µεγαλύτερο όσο καλύτερο είναι το κανάλι 

επικοινωνίας. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του λαµβανόµενου 

λόγου σήµατος προς θόρυβο, που για σταθερή θεώρηση θορύβου 

ανάγεται σε έκφραση λαµβανόµενης ισχύος, δίνεται από τον παρακάτω 

τύπο: 

 

 

 

 

 

 

Το δίκτυο που µελετάται µπορεί να αναλυθεί σύµφωνα µε τη 

συµπεριφορά του συστήµατος slotted ALOHA που προσεγγίζεται από 

ένα σύστηµα CSMA µε τις εξής παραδοχές : 
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Α) ο πληθυσµός των τερµατικών ⊗ οχηµάτων που εκπέµπουν 

ταυτόχρονα τα µηνύµατά τους δεν είναι «άπειρος» ⊗ αλλά 

πεπερασµένος. 

Β) Τα τερµατικά⊗οχήµατα παράγουν πακέτα σταθερού µήκους, 

εποµένως η εκποµπή τους διαρκεί για ένα σταθερό χρονικό διάστηµα Τ 

µονάδες χρόνου. 

Γ) η διαδικασία παραγωγής πακέτων ακολουθεί κατανοµή Poisson µε 

µέση τιµή λ πακέτα ανά µονάδα χρόνου. 

Επίδραση του ρυθµού µεταγωγής των δεδοµένων (data rate) στην 

απόδοση του δικτύου VANET 

 

 

∆ιάγραµµα 1 : Packet Loss (byte/sec) συναρτήσει του ρυθµού διαµεταγωγής των 

δεδοµένων 

 

 

 

Στο ∆ιάγραµµα 1 παρατηρείται ότι για διαφορετικές τιµές ρυθµών 

µεταγωγής των δεδοµένων η ποσότητα των bytes που χάνονται στο 

κανάλι αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθµός των κόµβων οχηµάτων 

που ταυτόχρονα εκπέµπουν τα µηνύµατα τους. 
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 ∆ιάγραµµα 2 : Μέση Ρυθµαπόδοση 

 

 

Στο ∆ιάγραµµα 2 παρατηρείται ότι στο ασύρµατο κανάλι επέρχεται 

κορεσµός µετά το πλήθος των 32 οχηµάτων - κόµβων όπου ο αριθµός 

των bytes που τελικά λαµβάνεται επιτυχώς από τον κόµβο RSU τείνει να 

παραµένει σταθερός στην τιµή των 9000 bytes στα 50sec της 

επικοινωνίας. Τα τελικά αποτελέσµατα από την επεξεργασία των 

αρχείων εξόδου του NS-2 παρέχονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Κόµβοι Cwin=3 Cwmax=7 
0.3 Mbps 

Cwin=3 Cwmax=7 
3 Mbps 

Cwin=3 Cwmax=7 
6 Mbps 

Cwin=3 Cwmax=7 
17 Mbps 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

4 0 601,3023 0 0 

12 601,1063 600,739 601,511 600,1953 

20 5388,171299 5404,566 5404,46 5448,082 

32 8952,284 9019,2009 8952,5 8979,743 

44 8989,21925 8927,964 8944,261 8965,7645 
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80 9000,74135 8919,2949 8871,0463 8975,96918 

120 8954,2588 8954,1711 8976,198 9024,1181 

160 8952,87 8966,5784 8905,7054 8976,61455 

240 8976,527 8891,994 8941,00106 9024,9813 

350 8975,9952 8940,057 8928,35399 8976,0097 
 Πίνακας 4 :Μέση Ρυθµαπόδοση – Αποτελέσµατα από την επεξεργασία των 

αρχείων εξόδου του NS-2 

 

Η επίδραση της πυκνότητας των κόµβων (inter vehicle distance) στην 

απόδοση του δικτύου VANET. Το ασύρµατο δίκτυο µεταξύ κόµβου 

υποδοµής - οχηµάτων (Μode Infrastructure) που προσοµοιώνεται 

λαµβάνει διαφορετικέςµορφές για τις διαφορετικές τιµές της παραµέτρου 

inter vehicle distance απόσταση µεταξύ οχήµατος - οχήµατος. 

Μελετείται η απόδοση του δικτύου (Packet Loss, Average Throughput) 

συναρτήσει της πυκνότητας των κόµβων - οχηµάτων για τις 

διαφορετικές τιµές της παραµέτρου inter vehicle distance – απόσταση 

µεταξύ οχήµατος-οχήµατος. 
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Απόσταση µεταξύ οχηµάτων =35m 

∆ιάγραµµα 3:Packet Loss (bytes/sec) για 3Mbps και 6 Mbps κανάλι και διαφορετικές 

τιµές backoff window 

 

 

  

Κόµβοι Cwin=15 Cwmax=1023 
R=3 Mbps 

Cwin=15 Cwmax=1023 
R=6 Mbps 

Cwin=7 Cwmax=255 
R=3 Mbps 

1 630,4169011 636,83196 630,5963369 

2 1256,62345 1243,77836 1248,577563 

4 2543,610212 2538,871232 2546,478165 

12 6949,2655 6942,9068 6924,32835 

20 7155,89699 7201,456803 7166,708208 

32 11122,45315 1118,169076 11092,52376 

44 18573,3344 18696,12513 18705,53366 

80 41414,72497 41342,10749 41172,69946 

120 66473,20829 66640,9284 66388,27916 

160 91387,40349 91523,48644 91588,91015 

240 141692,697 141795,386 141960,3253 

360 217152,5948 217028,2294 217213,7031 
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560 34255,29969 342947,4927 34839,7425 

Πίνακας 5 :Packet Loss(byte/sec) 

 

 

Cwin=7 Cwmax=255 R=6 Mbps Cwin=3 Cwmax=7 R=3 Mbps Cwin=3 Cwmax=7 R=6 Mbps 

0 0 0 

625,396099 640,11625 632,4306 

1258,131886 1262,8364 1251,8909 

2528,076743 6938,46842 2528,914 

6956,895338 6919,39307 6978,6519 

7155,697979 7128,34313 7178,485 

11160,91325 11143,13675 11169,748 

18666,57058 18678,80611 18650,653 

41427,36894 41238,7542 41323,3908 

66517,81458 66461,7954 66272,4278 

9618,00853 91529,76 91505,603 

141997,5095 14915,8378 141695,384 

217243,0201 210823,6672 210804,9979 
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∆ιάγραµµα 4: Ποιο αναλυτικά (Number of transmiting Vehicles >44) Packet Loss για 

3 Mbps και 6Mbps κανάλι για διαφορετικά µεγέθη backoff window 

 

 

Στο ∆ιάγραµµα 4 παρατηρείται ότι για µικρές τιµές του παραθύρου 

οπισθοδρόµησης CWMin=3 CWMax=7 όπως ορίζονται από το 

πρωτόκολλο το πλήθος των πακέτων που χάνονται είναι αυξηµένο λόγω 

των πολλών συγκρούσεων µεταξύ των προσπαθειών των κινούµενων 

τερµατικών να εκπέµψουν στο µέσο. Αντιθέτως καθώς αυξάνεται ο 

χρόνος οπισθοδρόµησης µε µεγαλύτερες τιµές του παραθύρου 

ανταγωνισµού που πλησιάζει την τιµή των CWMax=1023 

χρονοσχισµών το πλήθος των πακέτων που χάνονται µειώνεται λόγω 

του γεγονότος ότι δίνεται η ευκαιρία δίκαιας πρόσβασης στο κανάλι και 

διασφαλίζεται ότι οι συγκρούσεις θα επιλυθούν σε λογικό διάστηµα. 
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Τα συµπεράσµατα αποδεικνύονται και από τα αριθµητικά αποτελέσµατα 

της επεξεργασίας των αρχείων εξόδου του NS-2 που παρέχονται από το 

παρακάτω πίνακα: 

 

Κόµβοι Cwmin=15 
Cwmax=1023 

 Cwmin=7 
Cwmax=255 

Cwmin=3Cwmax=7 

0 0 0 0 

1 630,4169011 630,5963369 640,11625 

2 1256,62345 1248,577563 1262,8364 

4 2543,610212 2546,478165 6938,46842 

12 6949,2655 6924,32835 6919,39307 

20 7155,89699 7166,708208 7128,34313 

32 11122,45315 11092,52376 11143,13675 

44 18573,3344 18705,53366 18678,80611 

80 41414,72497 41172,69946 41238,7542 

120 66473,20829 66388,27916 66461,7954 

160 91387,40349 91588,91015 91529,76 

240 141692,697 141960,3253 14915,8378 

360 217152,5948 217213,7031 210823,6672 

560 34255,29969 34839,7425 342655,63 
Πίνακας 7: Packet Loss (bytes/sec) για 3Μbps – Αποτελέσµατα από το NS-2 
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∆ιάγραµµα 5: Μέση Ρυθµαπόδοση για ρυθµούς διαµεταγωγής 3Mbps και 6Mbps και 

διαφορετικά µεγέθη back off window 

 

 

Στο ∆ιάγραµµα  παρατηρείται σταθεροποίηση της ποσότητας των 

επιτυχώς λαµβανόµενων πακέτων από τον κόµβο RSU που τείνει στη 

σταθερή τιµή των 9000 bytes από το µέγιστο αριθµό κόµβων 32, 

γεγονός που αποδεικνύει άµεσα ότι το κανάλι δεν µπορεί να 

εξυπηρετήσει επιπλέον τηλεπικοινωνιακό φορτίο λόγω συνθηκών 

κορεσµού. Υπό αυτές τις συνθήκες µόνο το 0,2861% του καναλιού των 

3Mbps και το 0,143% του καναλιού των 6Mbps χρησιµοποιείται στο 

χρόνο των 50sec της προσοµοίωσης. 
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