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Περίληψη 

Σα Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα απνηεινύλ πιένλ ηερλνινγία θιεηδί γηα ηα αζύξκαηα δίθηπα 
επόκελεο γεληάο. Σν IEEE 802.11s Standard νξίδεη ηνλ ηξόπν πνπ νη αζύξκαηνη θόκβνη 
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα WLAN πιεγκαηηθό δίθηπν. Δπίζεο, νξίδεη ην 
πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο θαη ηε κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 802.11s πιεγκαηηθό δίθηπν γηα 
ηε δηαδηθαζία ηεο δξνκνιόγεζεο. Ζ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ 
απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα ζηε βησζηκόηεηα ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. Ζ ρξήζε 
αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ ελέξγεηα κπνξεί λα παξαηείλεη ηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηύνπ. ε απηή ηελ έξεπλα πινπνηήζεθε κία λέα κεηξηθή γηα ηα 802.11s 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηε δηαζέζκε ελέξγεηα ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ. 
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο κεηξηθήο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξόηππε κεηξηθή ηνπ 
IEEE 802.11s Standard (airtime link metric) ρξεζηκνπνηήζεθε ν ns3.  

Λέμεηο Κιεηδηά - Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα, IEEE 802.11s, δηάξθεηα δηθηύνπ, κεηξηθή 
βαζηζκέλε ζηε δηαζέζηκε ελέξγεηα, ns3. 
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Abstract 

Wireless Mesh Networks are the key technology for the next generation wireless networks. The 
IEEE 802.11s Standard defines the procedures that wireless nodes follow in order to 
interconnect and create a WLAN mesh network. It, also, defines the routing protocol and the 
metric that are used by a IEEE 802.11s mesh network to route data. The energy consumption of 
mesh nodes affects the lifetime of a mesh network. By introducing energy - aware routing 
algorithms, the lifetime of the network may be prolonged. In this research, a new energy - aware 
metric for the IEEE 802.11s mesh networks have been implemented. The ns3 simulator was 
used for the evaluation of the aforementioned metric and the default metric used by IEEE 
802.11s Standard. 

Keywords - Wireless Mesh Networks, 802.11s, network lifetime, energy - aware metric, ns3. 
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Εισαγωγή 

Σα Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα απνηεινύληαη από πιεγκαηηθνύο θόκβνπο πνπ ζπλδένληαη 
κεηαμύ ηνπο θαη παξέρνπλ ζπλδεζηκόηεηα ζηνπο πειάηεο. Ζ ελέξγεηα ησλ θόκβσλ παίδεη πνιύ 
ζεκαληηθό ξόιν ζηε βησζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ θη ηδηαίηεξα όηαλ απηή είλαη πεξηνξηζκέλε. Όηαλ 
έλα κεγάιν πνζνζηό από ηνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ κείλνπλ ρσξίο ελέξγεηα, ηόηε ην δίθηπν 
ζπάεη ζε θνκκάηηα θαη ράλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θόκβσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
κεγαιύηεξε δπλαηή δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηύνπ, πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε απηό κεραληζκνί πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηνύλ απνδνηηθά ηελ ελέξγεηα ησλ θόκβσλ. Έλαο από απηνύο ηνπο κεραληζκνύο 
κπνξεί λα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δξνκνιόγεζεο.   
Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αλαιύεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα IEEE 802.11s Αζύξκαηα 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα θαη έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ πινπνίεζε κίαο λέαο κεηξηθήο δξνκνιόγεζεο 
πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα ησλ θόκβσλ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
βησζηκόηεηα ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
δνκήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αθόινπζε: 

 Κεθάλαιο 1: Πεξηιακβάλεη κία γεληθή επηζθόπεζε ησλ Αζύξκαησλ Πιεγκαηηθώλ 
Γηθηύσλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ηηο αξρηηεθηνληθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηα 
Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο αλά επίπεδν ηεο ζηνίβαο. 

 Κεθάλαιο 2: Πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα IEEE 802.11s Αζύξκαηα 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα, ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ νξίδεηαη από ην πξναλαθεξζέλ πξόηππν θαη 
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα IEEE 802.11s Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα. 
Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη ε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο, ε δηαδηθαζία δξνκνιόγεζεο, ε 
αξρηηεθηνληθή ηνπ επηπέδνπ πξόζβαζεο (MAC), ε κνξθή ησλ αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ 
πιαηζίσλ θαη πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ νξίδνληαη ζην IEEE 802.11s Πξόηππν. Σέινο, 
παξνπζηάδνληαη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί πάλσ ζε IEEE 802.11s Αζύξκαηα 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα θη εθαξκνγέο απηώλ.  

 Κεθάλαιο 3: Παξνπζηάδεη ην ρεδηαζκό Cross Layer θαη ηελ παξνρή Πνηόηεηαο ηεο 
Τπεξεζίαο (QoS) θαζώο επίζεο, θη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε Cross Layer 
Design θαη παξνρή QoS ζε IEEE 802.11s WMNs. Αθόκα, πεξηιακβάλεη κεηξηθέο πνπ 
έρνπλ πξνηαζεί γηα ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο πνπ νξίδεηαη από ην IEEE 802.11s 
Πξόηππν. 

 Κεθάλαιο 4: ε απηό ην θεθάιαην αλαιύεηαη ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή δξνκνιόγεζεο θαη 
παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο 
πξνζνκνηώζεηο. Σέινο, γίλεηαη κία επηζθόπεζε ηνπ πξνζνκνησηή δηθηύσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο κεηξηθήο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
απόδνζήο ηεο έλαληη ηεο πξνεπηιεγκέλεο από ην IEEE 802.11s Πξόηππν κεηξηθήο 
(airtime link metric).  

 Κεθάλαιο 5: ε απηό ην θεθάιαην αλαιύεηαη ν αιγόξηζκνο πινπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο 
κεηξηθήο, ην ζελάξην ησλ πξνζνκνηώζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ 
πνπ έιαβαλ κέξνο.  

 Κεθάλαιο 6: Πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ κεηά ηελ πεξάησζε ηεο 
παξνύζαο πηπρηαθήο θαη ηέινο, ηα αλνηθηά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα Αζύξκαηα 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα. 
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Εισαγωγή στα Ασύρματα Πλεγματικά Δίκτυα (Wireless Mesh 

Networks - WMNs) 

Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα έρνπλ ξαγδαία εμάπισζε θη απνηεινύλ κία πξαθηηθή αζύξκαηε 
ιύζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξόζβαζεο επξπδσληθνύ δηαδηθηύνπ. Έρνπλ ηε δπλαηνηήηα λα 
νξγαλώλνληαη, λα απηό - ξπζκίδνληαη θαη λα απηό - απνθαζίζηαληαη δηαηεξώληαο, έηζη, ηε 
ζπλδεζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ. Δπεηδή παξέρνπλ ρακειό θόζηνο αλάπηπμεο, επθνιία ζπληήξεζεο 
ηνπ δηθηύνπ, αληνρή θη αμηόπηζηε ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ νηθηαθή 
επξπδσληθή δηθηύσζε, ηελ θνηλνηηθή δηθηύσζε, ηνλ απηνκαηηζκό ησλ θηηξίσλ, ζηα κεηξνπνιηηηθά 
δίθηπα πςειώλ ηαρπηήησλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή δηθηύσζε. Έλα αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν 
απνηειείηαη από δύν ηύπνπο θόκβσλ: 

1) Πιεγκαηηθνύο Γξνκνινγεηέο (Mesh Routers): κπνξεί λα είλαη είηε πιεγκαηηθά ζεκεία 
(Mesh Points – MP), είηε πιεγκαηηθά ζεκεία πξόζβαζεο (Mesh Access Points – MAP), 
είηε πιεγκαηηθέο πύιεο (Mesh Portal – MPP). Οη πιεγκαηηθνί δξνκνινγεηέο είλαη 
ππεύζπλνη γηα ηελ πξνώζεζε ησλ παθέησλ θαη ζπλήζσο έρνπλ παξαπάλσ από κία 
δηεπαθέο. Όηαλ ππάξρνπλ πνιιαπινί δξνκνινγεηέο ζε έλα αζύξκαην πιεγκαηηθό 
δίθηπν, ηόηε κεγαιώλεη ε πεξηνρή θάιπςήο ηνπ κε κηθξόηεξε ηζρύ εθπνκπήο ζηνπο 
δξνκνινγεηέο. Οη δξνκνινγεηέο ζπλήζσο έρνπλ ζύλζεην πιηθό θαη ινγηζκηθό, ειάρηζηε 
θηλεηηθόηεηα θη ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο 
πιεγκαηηθνύο πειάηεο. 

2) Πιεγκαηηθνύο Πειάηεο (Mesh Clients): πλδένληαη αζύξκαηα κε ηνπο πιεγκαηηθνύο 
δξνκνινγεηέο είηε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ είλαη θνηλέο θαη γηα ηνπο δύν, είηε κέζσ 
ζηαζκώλ βάζεσο. Οη πιεγκαηηθνί πειάηεο έρνπλ κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα θη έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δξνκνινγεηέο αιιά δηαζέηνπλ πην απιό πιηθό θαη 
ινγηζκηθό ζε ζρέζε κε ηνπο δξνκνινγεηέο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζπξκάησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο 
[1],[2]: 

1) Τπνζηεξίδνπλ ηελ αδόκεηε δηθηύσζε θη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νξγαλώλνληαη θαη λα 
επηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα κόλα ηνπο. 

2) Δίλαη αζύξκαηα δίθηπα πνιιαπιώλ βεκάησλ κε κία ππνδνκή από πιεγκαηηθνύο 
δξνκνινγεηέο. 

3) Οη πιεγκαηηθνί δξνκνινγεηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα θη εθηεινύλ ηε 
δξνκνιόγεζε κεηώλνληαο έηζη ην θνξηίν ησλ πιεγκαηηθώλ πειαηώλ. 

4) Ζ θηλεηηθόηεηα ησλ ηεξκαηηθώλ θόκβσλ ππνζηεξίδεηαη εύθνια κέζσ ηεο αζύξκαηεο 
ππνδνκήο. 

5) Οη πιεγκαηηθνί δξνκνινγεηέο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο κε άιια δίθηπα 
(αζύξκαηα ή ελζύξκαηα). 

6) Οη πιεγκαηηθνί δξνκνινγεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθνύο πεξηνξηζκνύο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο. 

7) Οη πιεγκαηηθνί δξνκνινγεηέο είλαη εμνπιηζκέλνη κε πνιιαπιέο ξαδηνζπρλόηεηεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο δξνκνιόγεζεο θαη ιεηηνπξγίεο πξόζβαζεο. 

8) Γελ είλαη απηόλνκα δίθηπα θαη πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά θαη δηαιεηηνπξγηθά κε άιια 
αζύξκαηα δίθηπα. 

1.2 Αρχιτεκτονική των Ασυρμάτων Πλεγματικών Δικτύων 

1.2.1 Infrastructure/Backbone based WMNs 

ηελ Infrastructure/Backbone based αξρηηεθηνληθή, νη πιεγκαηηθνί δξνκνινγεηέο ζπλδένληαη 
κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγώληαο έλα δίθηπν θνξκνύ (backbone) γηα ηνπο πειάηεο ην νπνίν κπνξεί λα 
ζπλδεζεί κε ηα ππάξρνληα αζύξκαηα δίθηπα κέζσ θάπνησλ πιεγκαηηθώλ δξνκνινγεηώλ πνπ 
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παξέρνπλ επίζεο ππεξεζίεο κία πύιεο (gateway) (Δηθόλα 1). Με ηελ ύπαξμε κίαο πιεγκαηηθήο 
πύιεο ζην WMN, νη δξνκνινγεηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην δηαδίθηπν.  Απηή ε αξρηηεθηνληθή 
κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ ηύπσλ αζπξκάησλ ηερλνινγηώλ. Όηαλ έλαο 
πειάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα πιεγκαηηθό δξνκνινγεηή θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 
αζύξκαηε ηερλνινγία κε απηόλ, ηόηε κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο κεηαμύ ηνπο. Δλώ, 
όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθή ηερλνινγία πξέπεη ν πειάηεο λα επηθνηλσλήζεη πξώηα κε ην 
ζηαζκό βάζεο ηνπ. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο παλεπηζηεκηνππόιεηο, ζε 
θνηλνηηθό θαη δεκόζην επίπεδν, ζε γξαθεία, ζε βηνκεραλίεο θαη ζε Smart Grid ζπζηήκαηα.  

 

Δικόνα 1: Infrastructure/Backbone based Απσιηεκηονική 

1.2.2 Ασύρματα Πλεγματικά Δίκτυα Πελάτη (Client WMNs) 

ηελ αξρηηεθηνληθή Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα Πειάηε δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε πιεγκαηηθώλ 
δξνκνινγεηώλ. Οη πιεγκαηηθνί πειάηεο ζρεκαηίδνπλ ζπλδέζκνπο κεηαμύ ηνπο, αλαιακβάλνπλ 
ηε δξνκνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη παξέρνπλ ηειηθνύ ρξήζηε εθαξκνγέο ζηνπο πειάηεο 
(Δηθόλα 2). Γειαδή, όηαλ έλα παθέην ζέιεη λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ πεξλάεη κέζσ 
πνιιαπιώλ θόκβσλ [2]. πλήζσο, νη πιεγκαηηθνί πειάηεο είλαη εμνπιηζκέλνη κε έλα ηύπν 
ξαδηνζπρλνηήησλ. Σν πιενλέθηεκα ησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ πειάηε είλαη όηη νη ηειηθνί ρξήζηεο 
αλαιακβάλνπλ παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, όπσο ε δξνκνιόγεζε θη ε απηό – δηακόξθσζε. Ζ 
αξρηηεθηνληθή πειάηε βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζε νηθηαθά δίθηπα, ζηελ επείγνπζα θαη δεκόζηα 
αζθάιεηα (γηα παξάδεηγκα αζζελνθόξα), ζε βηνκεραλίεο θαη ζε Smart Grid ζπζηήκαηα. 
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Δικόνα 2: Απσιηεκηονική Πελάηη 

1.2.3 Τβριδικά Ασύρματα Πλεγματικά Δίκτυα (Hybrid WMNs) 

Σα πβξηδηθά WMNs απνηεινύλ έλα ζπλδπαζκό ησλ Infrastructure/Backbone based θαη  ησλ 
Αζπξκάησλ Πιεγκαηηθσλ Γηθηύσλ Πειάηε αξρηηεθηνληθώλ.  Γειαδή, νη πιεγκαηηθνί πειάηεο 
κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο είηε δεκηνπξγώληαο απεπζείαο ζπλδέζκνπο είηε κέζσ 
ησλ πιεγκαηηθώλ δξνκνινγεηώλ (Δηθόλα 3). Με ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ αξρηηεθηνληθώλ 
επηηπγράλεηαη βειηησκέλε ζπλδεζηκόηεηα θαη θάιπςε [2]. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ Τβξηδηθώλ 
Αζπξκάησλ Πιεγκαηηθώλ Γηθηύσλ εθαξκόδεηαη, θπξίσο, ζε νηθηαθά θαη εηαηξηθά δίθηπα θαη ζηελ 
επείγνπζα θαη δεκόζηα αζθάιεηα.  

 

Δικόνα 3: Υβπιδική Απσιηεκηονική 
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1.3 Προσέγγιση ανά επίπεδο 

Ζ πξνζέγγηζε αλά επίπεδν ζα γίλεη βάζεη ηνπ OSI κνληέινπ αλαθνξάο, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4. 
 

 

Δικόνα 4: Μονηέλο Αναθοπάρ OSI 

 

1) Φςζικό Δπίπεδο: Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ 
πνιιαπιή κεηάδνζε κε κεζόδνπο θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ όπσο ην Orthogonal Frequency 
Multiple access (OFDM) [3] δηακόξθσζε πνιιαπιώλ θνξέσλ. Γηα ηελ αύμεζε ηεο 
ρσξεηηθόηεηαο ηνπ δηθηύνπ θαη ηε κείσζε ηεο νκνδηαπιηθήο παξεκβνιήο έρνπλ αλαπηπρζεί 
ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ θεξαηώλ, όπσο ε έμππλε θεξαία θαη ηα MIMO ζπζηήκαηα. 

 

2) MAC Δπίπεδο: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ επηπέδνπ MAC ζηα WMNs είλαη νη παξαθάησ: 

 Αζρνιείηαη κε επηθνηλσλία πνιιαπιώλ βεκάησλ, 

 Τπνζηεξίδεη multipoint-to-multipoint επηθνηλσλία, 

 Παξέρεη απηόλνκε νξγάλσζε ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ γεηηνληθώλ θόκβσλ θαη θόκβσλ ζε απνζηάζεηο πνιιαπιώλ βεκάησλ, 

 

ην επίπεδν MAC κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο πνπ έλα πξσηόθνιιν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπζηήκαηα κε έλα κόλν θαλάιη θαη γηα ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ θαλαιηώλ. 

MAC μονού καναλιού: Μία ιύζε απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ CSMA/CA [4] πξσηνθόιινπ 
ξπζκίδνληαο είηε ην κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ αληαγσληζκνύ είηε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνρώξεζεο 
(backoff). Σν CSMA/CA πξσηόθνιιν πεξηγξάθεη ηνπο κεραληζκνύο πνιιαπιήο πξόζβαζεο ζην 
κέζν. ύκθσλα κε απηό ην πξσηόθνιιν, έλαο ζηαζκόο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ κόλν όηαλ ην θαλάιη είλαη ειεύζεξν γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Με 
απηόλ ηνλ ηξόπν ειαρηζηνπνηνύληαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ παθέησλ πνπ ζηέιλνληαη από 
δηαθνξεηηθνύο ζηαζκνύο. Όκσο, κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν δε κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο γηα 
αληαγσληζκό ηνπ κέζνπ από ηνπο γεηηνληθνύο θόκβνπο. Σέινο, ε ρξήζε ηνπ CSMA/CA 
πξσηνθόιινπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε κηθξήο απ‟ άθξε ζε άθξε (end – to - end) 
ξπζκαπόδνζεο. Μία δεύηεξε ιύζε απνηειεί ε ρξήζε Cross-Layer Design ζρεδηαζκνύ. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ελόο πξσηνθόιινπ MAC πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο θαηεπζπληηθέο 
θεξαίεο. Ζ ιύζε απηή, πεξηνξίδεη ηνπο εθηηζέκελνπο θόκβνπο αιιά απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα 
εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θξπκκέλσλ ηεξκαηηθώλ. Σέινο, ε ρξήζε MAC κε έιεγρν 
ηζρύνο πεξηνξίδεη ην πξόβιεκα ησλ εθηηζεκέλσλ θόκβσλ θαη βειηηώλεη ηνλ παξάγνληα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρσξηθνύ θάζκαηνο, όκσο, κε ηε κείσζε ηεο ηζρύο εθπνκπήο, είλαη 
πην δύζθνιν λα εληνπηζηεί έλαο παξεκβάιινληαο θόκβνο, δειαδή εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην 
πξόβιεκα ησλ θξπκκέλσλ ηεξκαηηθώλ. Λόγσ ηεο έιιεηςεο ελόο απνδνηηθνύ MAC πξσηνθόιινπ 
γηα ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ έρεη ζηξαθεί πξνο απηή ηελ 
θαηεύζπλζε θη έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ιύζεηο, ρσξίο όκσο λα έρεη πξνηαζεί έλαο βέιηηζηνο 
κεραληζκόο πξόζβαζεο. 

MAC πολλαπλών καναλιών: Ζ ρξήζε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ ζε έλα θόκβν απμάλεη ηε 
ρσξεηηθόηεηα θαη ηελ απόδνζε ηνπ δηθηύνπ. Έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ρξήζε 
πνιιαπιώλ θαλαιηώλ. Μία από απηέο είλαη ε ρξήζε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ ζε έλα κόλν 
πνκπνδέθηε. Ζ ιύζε απηή είλαη ρακεινύ θόζηνπο αθνύ ππάξρεη έλαο κόλν πνκπνδέθηεο, θη 
άξα, έλα κόλν θαλάιη είλαη ελεξγό θάζε θνξά. Δπεηδή, νη θόκβνη ελόο αζύξκαηνπ πιεγκαηηθνύ 
δηθηύνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κεραληζκόο 
ζπληνληζκνύ ησλ κεηαδόζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θόκβνη ηνπ δηθηύνπ είλαη εμνπιηζκέλνη κε 
πνιιαπινύο πνκπνδέθηεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζε πνιιαπιά θαλάιηα, ηόηε ρξεηάδεηαη έλαο 
κεραληζκόο επηπέδνπ MAC γηα ην ζπληνληζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ. Έλαο 
ηέηνηνο κεραληζκόο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο. Σειεπηαία πεξίπησζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
απνηειεί ε ρξήζε πνιιαπιώλ ξαδηνζπρλνηήησλ. Όηαλ έλαο θόκβνο δηαζέηεη πνιιαπιέο 
ξαδηνζπρλόηεηεο, ηόηε ε επηθνηλσλία ζε απηέο είλαη ηειεηώο αλεμάξηεηεο.  

3) Δπίπεδο Γπομολόγηζηρ: Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξέπεη λα δηαζέηεη έλα πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο γηα ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα [1],[2]: 

 Πνιιαπιέο κεηξηθέο απόδνζεο, 

 Δπεθηαζηκόηεηα, γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε 
κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο. 

 Αλζεθηηθόηεηα, γηα ηελ απνθπγή δηαθνπήο ηεο ππεξεζίαο πξέπεη ην δίθηπν λα 
είλαη αλζεθηηθό ζε δηαθνπέο ησλ ζπλδέζκσλ θαη ζηε ζπκθόξεζε. 

 Απνηειεζκαηηθή δξνκνιόγεζε κε ππνδνκή πιέγκαηνο. 

 Πξνεγκέλε ηερλνινγία πιηθνύ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ζπλδέζκσλ θαη κνλνπαηηώλ. 

 Δλζσκάησζε ηεο δξνκνιόγεζεο κε ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθόηεηαο. 

 

Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξνκνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ 
ζηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα είλαη ε επηινγή ηεο κεηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από απηά. 
Γηα παξάδεηγκα, ην Link Quality Source Routing (LQSR) πξσηόθνιιν επηιέγεη ην κνλνπάηη 
δξνκνιόγεζεο βάζεη κεηξηθώλ πνηόηεηαο ζπλδέζκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Expected 
Transmission Count (ETX), per-hop RTT θαη per-hop packet pair. Μία άιιε κεηξηθή πνπ 
αλαπηύρζεθε γηα ρξήζε ζην πξσηόθνιιν multi-radio LQSR (MR-LQSR) είλαη ε Weighted 
Cumulative Expected Transmission Time (WCETT). Ζ WCETT κεηξηθή ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ 
πνηόηεηα ησλ ζπλδέζκσλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ βεκάησλ επηηπργάλνληαο θαιέο ηηκέο 
θαζπζηέξεζεο θαη ξπζκαπόδνζεο. Δπίζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο 
πνιιαπιώλ κνλνπαηηώλ ώζηε λα γίλεηαη εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ θη επηινγή ελαιιαθηηθώλ 
κνλνπαηηώλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο θάπνηνπ ζπλδέζκνπ. Έηζη, ιόγσ ηεο άκεζεο 
δξνκνιόγεζεο ησλ παθέησλ από ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, βειηηώλεηαη ε 
θαζπζηέξεζε, ε ξπζκαπόδνζε θη ε αλνρή ζε ιάζε. Σν κεηνλέθηεκα ησλ πξσηνθόιισλ 
δξνκνιόγεζεο πνιιαπιώλ κνλνπαηηώλ είλαη ε πνιππινθόηεηά ηνπο. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά 
πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηεξαξρηθή δνκή. Οη θόκβνη ηνπ πιεγκαηηθνύ 
δηθηύνπ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάζε κία από απηέο έρεη έλα θόκβν επηθεθαιήο. Μέζα ζηελ 
νκάδα ππάξρνπλ, επίζεο, θόκβνη πνπ επηθνηλσλνύλ κε άιιεο νκάδεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο. Σα πξσηόθνιια απηά είλαη απνδνηηθά όηαλ ν αξηζκόο ησλ 
πιεγκαηηθώλ θόκβσλ ελόο δηθηύνπ είλαη κεγάινο ιόγσ ηεο κηθξόηεξεο επηβάξπλζεο θαη ηνπ 
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κηθξόηεξνπ θαηά κέζν όξν κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο.  Σν κεηνλέθηεκα ησλ ηεξαξρηθώλ 
πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο είλαη, επίζεο, ε πνιππινθόηεηά ηνπο. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί 
όηη παιαηόηεξα είραλ αλαπηπρζεί πνιινί αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο πνπ βαζίδνληαλ ζηελ 
ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ θη νλνκάδνληαλ γεσγξαθηθά πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο. Οη αιγόξηζκνη 
απηνί πξνσζνύζαλ ηα παθέηα βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ είραλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ θόκβσλ ηνπ 
δηθηύνπ. 

4) Δπίπεδο Μεηαθοπάρ: Γελ έρνπλ αλαπηπρζεί, έσο ηώξα, πξσηόθνιια 
δξνκνιόγεζεο πνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα. Σα 
WMNs δαλείδνληαη πξσηόθνιια επηπέδνπ κεηαθνξάο από άιινπο ηύπνπο δηθηύσλ, όπσο ηα ad 
hoc. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά πξσηόθνιια κεηαθνξάο. Πξώην παξάδεηγκα απνηεινύλ 
ηα αμηόπηζηα πξσηόθνιια κεηαθνξάο πνπ ρσξίδνληαη ζε πξσηόθνιια πνπ βαζίδνληαη ζην TCP 
θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηό θη είλαη εμ‟ νινθιήξνπ λέα. Σα πξσηόθνιια 
κεηαθνξάο πνπ απνηεινύλ παξαιιαγέο ηνπ TCP έρνπλ σο ζηόρν λα αληηκεησπίζνπλ ηα 
παξαθάησ πξνβιήκαηα: 

 Απώιεηεο παθέησλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ζπκθόξεζε: ην TCP δελ θάλεη 
δηαρσξηζκό κεηαμύ ησλ παθέησλ πνπ ράλνληαη από ζπκθόξεζε θη απηά πνπ ράλνληαη γηα 
άιινπο ιόγνπο. Έηζη, πέθηεη ε ξπζκαπόδνζε ηνπ δηθηύνπ ιόγσ ηνπ όηη ην δίθηπν ηίζεηαη ζε κία 
θαηάζηαζε απνθπγήο ηεο ζπκθόξεζεο, πνπ κπνξεί λα κε ζπλέβε πνηέ. 

 Άγλσζηε απνηπρία ησλ ζπλδέζκσλ: πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κεραληζκόο 
εληνπηζκνύ ησλ απνηπρηώλ ησλ ζπλδέζκσλ. 

 Αζπκκεηξία ηνπ δηθηύνπ: όηαλ ην εύξνο δώλεο, ν ξπζκόο απώιεηαο θη ε 
θαζπζηέξεζε ζηελ πξνο ηα εκπξόο θαηεύζπλζε είλαη δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηξνθε 
θαηεύζπλζε. 

 Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζην Round Trip Time (RTT): νη δηαθπκάλζεηο απηέο 
κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ θηλεηηθόηεηα, ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο ζπλδέζκσλ θαη ην 
θπκαηλόκελν θνξηίν θίλεζεο θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά λέα πξσηόθνιια κεηαθνξάο γηα ad hoc δίθηπα (ad hoc 
transport protocol - ATP), όκσο δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνην γηα ηα WMNs. Δίλαη πνιιή δύζθνιε 
ε αλάπηπμε λέσλ πξσηνθόιισλ κεηαθνξάο γηα ηα WMNs ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη 
ελζσκαηώλνληαη κε άιια ελζύξκαηα θη αζύξκαηα δίθηπα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζπκβαηόηεηα 
κεηαμύ ηνπο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία ηνπο. 

Σα WMNs ππνζηεξίδνπλ πνιιέο εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα Rate Control Protocol 
(RCP) πνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ην UDP. 

5) Δπίπεδο Δθαπμογών: Οη θαηεγνξίεο ησλ εθαξκνγώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα WMNs 
αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 Πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 

 Καηαλεκεκέλε απνζήθεπζε θαη θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηώλ. 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζε πνιιαπιά αζύξκαηα δίθηπα. 

ην επίπεδν απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα βειηησζνύλ ηα ππάξρνληα πξσηόθνιια, λα 
αλαπηπρζνύλ θαηλνύξηα θαη λα αλαπηπρζνύλ θαηλνηόκεο εθαξκνγέο γηα ηα WMNs, πνπ κπνξνύλ 
λα επηηύρνπλ βέιηηζηε απόδνζε θαη λα παξέρνπλ πνιιά νθέιε ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. 
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Κεφάλαιο 2 

Σν θεθάιαην απηό πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή επηζθόπεζε ηνπ IEEE 802.11s Πξνηύπνπ, όπσο 
ε αξρηηεθηνληθή πνπ νξίδεη, ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο θαη ηνπο κεραληζκνύο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ, ην ζπγρξνληζκό θαη πνιιά άιια. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηό γίλεηαη κία παξνπζίαζε 
δηαθόξσλ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηα Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα θαη ησλ 
εθαξκνγώλ ηνπο. 

2.1 Εισαγωγή στο IEEE 802.11s Πρότυπο 

Σν IEEE 802.11s [5] είλαη κία επέθηαζε ηνπ IEEE 802.11 γηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα 
(Wireless Mesh Networks – WMNs). Ζ IEEE μεθίλεζε έλα Study Group ην επηέκβξην ηνπ 2003 
θαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 2004 κεηνλνκάζηεθε ζε Task Group. Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα έρνπλ 
ηε δπλαηόηεηα λα επηηύρνπλ γξήγνξε θη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, είλαη ηθαλά λα 
παξακεηξνπνηνύληαη θαη λα νξγαλώλνληαη κόλα ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε γηα ύπαξμε κίαο 
θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο νληόηεηαο. Γεληθά, ηα IEEE 802.11s WMNs είλαη αλζεθηηθά ζε απνηπρία 
ελόο ζεκείνπ αθνύ ην δίθηπν εμαθνινπζεί λα είλαη ιεηηνπξγηθό θαη κεηά ην θιείζηκν ελόο 
ζπλδέζκνπ ή ηελ απνηπρία ελόο θόκβνπ. Γελ ππάξρεη θακία κνξθή ηεξαξρίαο θαη ην αζύξκαην 
πιεγκαηηθό δίθηπν κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ειάρηζηε επηβάξπλζε. Σα IEEE 
802.11s WMNs ππνζηεξίδνπλ ηελ αδόκεηε δηθηύσζε θαη δελ πεξηνξίδνληαη από θαζπζηεξήζεηο 
επαλαδηακόξθσζεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο κίαο θεληξηθήο κνλάδαο δηαρείξηζεο. Έλα IEEE 802.11s 
WMN απνηειεί έλα εληαίν ηνκέα κεηάδνζεο θαη ππνζηεξίδεη πξσηόθνιια spanning tree γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο βξόρσλ. Σέινο, κε ηε ρξήζε ησλ WMNs επηηπγράλεηαη 
αύμεζε ηεο πεξηνρήο θάιπςεο κε κηθξό θόζηνο αθνύ γίλεηαη αλακεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ 
πνιιαπιώλ βεκάησλ, κέρξη ηα δεδνκέλα λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπο. Σα  IEEE 
802.11s WMNs ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα επξπδσληθή νηθηαθή δηθηύσζε, θνηλνηηθή δηθηύσζε, 
επηρεηξεζηαθή δηθηύσζε, απηνκαηηζκό θηηξίσλ, κεηξνπνιηηηθά δίθηπα πςειώλ ηαρπηήησλ θαη 
πνιιά άιια. 

2.1.1 Αρχιτεκτονική Ασύρματου Πλεγματικού Δικτύου IEEE 802.11s 

Έλα Mesh Basic Service Set (MBSS) [5] απνηειείηαη από πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο (mesh STAs). 
Έλα MBSS απνηειεί έλα ηύπν QoS BSS. Μέζα ζε έλα MBSS, νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί κπνξνύλ 
λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγώληαο ζπλδέζκνπο. ηαζκνί πνπ δελ είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κέζσ άιισλ ζηαζκώλ. Οη πιεγκαηηθνί 
ζηαζκνί δελ κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε κε πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο. Γηα απηό ην 
ιόγν ππάξρεη ην Distribution System (DS), ζην νπνίν έρεη πξόζβαζε έλα MBSS πξνθεηκέλνπ λα 
επηθνηλσλήζεη κε έλα άιιν BSS. Οη ξόινη πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο 
ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1) mesh STA: ζπκκεηέρεη κόλν ζηελ πξνώζεζε δεδνκέλσλ κέζα ζην MBSS, 

2) mesh Access Point (MAP): έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κε ιεηηνπξγίεο εκείνπ 
Πξόζβαζεο (Access Point), 

3) mesh gate: έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ MBSS 
κε ην DS θαη θαη‟ επέθηαζε κε άιια δίθηπα IEEE 802.11 based, 

4) mesh portal: νληόηεηα ζην DS πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ MBSS κε κε 
IEEE 802.11 based δίθηπα, είλαη επίζεο, ην ζεκείν όπνπ ηα MSDUs εηζέξρνληαη θη 
εμέξρνληαη ζην / από ην MBSS. 

 

ε έλα αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν κπνξεί λα αλήθνπλ πιεγκαηηθνί ζηαζκνί πνπ δελ 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνώζεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γειαδή, κπνξεί λα είλαη είηε θόκβνο – πεγή 
πιαηζίσλ είηε θόκβνο – πξννξηζκόο πιαηζίσλ θαη δελ πξνσζεί πιαίζηα ζε άιινπο πιεγκαηηθνύο 
ζηαζκνύο. Οη ζηαζκνί απηνί δε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δηάδνζεο HWMP κελπκάησλ 
ειέγρνπ. 
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ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ελόο IEEE 802.11s WMN. 

 

Δικόνα 5: Απσιηεκηονική IEEE 802.11s WMN 

2.1.2 Διαδικασία ανακάλυψης MBSS 

Γηα λα ζπζρεηηζηεί έλαο ζηαζκόο κε έλα πιεγκαηηθό δίθηπν πξέπεη πξώηα λα αλαθαιύςεη ην 
δίθηπν θη έπεηηα, αλ ηαηξηάδνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνύ κε ην πιεγκαηηθό δίθηπν πνπ 
ζθνπεύεη λα ζπζρεηηζηεί, ν ζηαζκόο γίλεηαη κέινο ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
αλαθάιπςεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ελεξγή ζάξσζε (κεηάδνζε πιαηζίσλ probe), είηε κε 
παζεηηθή ζάξσζε (παξαηήξεζε πιαηζίσλ beacon). Κάζε MBSS έρεη ην δηθό ηνπ πιεγκαηθό 
πξνθίι, δειαδή παξακέηξνπο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο. 

Οη παξάκεηξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ έμη αλαγλσξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ν 
ζηαζκόο γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηνπ peering: 

1) ηνπ πιέγκαηνο (mesh ID), 

2) ηνπ πξσηνθόιινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ, 

3) ηεο κεηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

4) ηεο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ ζπκθόξεζεο, 
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5) ηεο κεζόδνπ ζπγρξνληζκνύ θαη 

6) ηνπ πξσηνθόιινπ απζεληηθνπνίεζεο. 

 

2.1.3 Mesh peering management πρωτόκολλο (MPM) 

Σν peering κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ απνηειεί έλα θαηαλεκεκέλν, κε ηεξαξρηθό θαη κε 
απνθιεηζηηθό ηξόπν επηθνηλσλίαο. Κάζε πιεγκαηηθόο ζηαζκόο δηαρεηξίδεηαη ηα peerings ηνπ κε 
θάζε άιιν πιεγκαηηθό ζηαζκό. Κάζε θόκβνο ειέγρεη αλ ν πιεγκαηηθόο θόκβνο πνπ πξόθεηηαη λα 
ζπζρεηηζηεί πιεξνί θάπνηα θξηηήξηα. Έλαο πιεγκαηηθόο θόκβνο δεκηνπξγεί έλα αίηεκα γηα ηε 
δεκηνπξγία ηνπ peering δειώλνληαο θάπνηα θξηηήξηα. Ο ζηαζκόο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη 
απηό ην αίηεκα κπνξεί είηε λα ην επηβεβαηώζεη ή λα ην απνξξίςεη. ηελ πεξίπησζε πνπ 
επηβεβαηώζεη ην αίηεκα, ηόηε ν ζηαζκόο πνπ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία επηβεβαηώλεη κε ηε ζεηξά 
ηνπ ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ην peering. Μόλν όηαλ θη νη δύν εκπιεθόκελνη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί 
επηβεβαηώζνπλ ην αίηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην peering. ηελ Eηθόλα 6 παξνπζηάδεηαη ε 
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ελόο peering. 

Οη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ ηαπηόρξνλα ηε δηαδηθαζία 
εγθαηάζηαζεο ελόο peering ζηέιλνληαο έλα αίηεκα ν έλαο ζηνλ άιιν ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, θάζε πιεγκαηηθόο ζηαζκόο πνπ ιακβάλεη ην αίηεκα κπνξεί λα ζηείιεη 
επηβεβαίσζε.  

Σν Mesh Peering Management Protocol (MPM) [5] είλαη ην πξσηόθνιιν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ peerings κεηαμύ δύν 
πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ. Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ν 
λένο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα αλαπηύμεη peerings κε άιινπο ζηαζκνύο πνπ αλήθνπλ ζην 
ίδην πιεγκαηηθό δίθηπν κε απηόλ. Γηα λα  γίλεη απηό ζηέιλεη έλα Mesh Peering Open frame ζηνλ 
ζηαζκό πνπ επηζπκεί, ν νπνίνο απαληάεη κε έλα Mesh Peering Confirm frame αλ ζπκθσλεί λα 
ζπλάςεη peering κε απηό ην ζηαζκό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε δηαδηθαζία peering νινθιεξώλεηαη 
επηηπρώο. Όηαλ θάπνηνο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο επηζπκεί ηε δηαθνπή ησλ peering κε έλα άιιν 
ζηαζκό, ηόηε ηνπ ζηέιλεη έλα Mesh Peering Close frame (Δηθόλα 5). 
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Δικόνα 6: Γιαδικαζία Δγκαηάζηαζηρ ενόρ peering 

2.2 Medium Access Control (MAC) Αρχιτεκτονική 

Ζ Mesh coordination function (MCF) [5] ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο γηα 
ηελ πξόζβαζή ηνπο ζην κέζν θαη πεξηιακβάλεη δύν κεραληζκνύο πξόζβαζεο. Ο πξώηνο είλαη 
Enhanced Distributed Channel Access (EDCA), όπνπ νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί αληαγσλίδνληαη γηα 
λα θεξδίζνπλ πξόζβαζε ζην κέζν, ελώ ν δεύηεξνο κεραληζκόο είλαη MCF Controlled Channel 
Access (MCCA) [3], όπνπ δελ ππάξρεη αληαγσληζκόο γηα ηελ πξόζβαζε ζην κέζν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κεραληζκόο EDCA νξίδεη θαηεγνξίεο θίλεζεο (traffic categories) 
βάζεη ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη ε πξόζβαζε ζην κέζν. Έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κε πςειή 
πξνηεξαηόηεηα θίλεζεο θεξδίδεη πην γξήγνξα πξόζβαζε ζην κέζν έλαληη ελόο άιινπ κε ρακειή 
πξνηεξαηόηεηα. Ο ζηαζκόο πνπ θεξδίδεη ηελ πξόζβαζε θαη πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ηε κεηάδνζε, 
έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα EDCA Transmit Opportunity (TXOP), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 
κπνξεί λα κεηαδίδεη όζα πιαίζηα επηζπκεί ρσξίο λα ππάξρεη αληαγσληζκόο. 

ηνλ MCCA κεραληζκό, ν ζηαζκόο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέζν έρεη ζηελ 
θαηνρή ηνπ έλα MCCAOP. Σν MCCAOP είλαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηε κεηάδνζε ησλ 
πιαηζίσλ, ην νπνίν έρεη δεζκεπηεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο MCCA πιαηζίσλ. Σν 
MCCAOP έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξόλν έλαξμεο θαη ζπγθεθξηκέλν κήθνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
νπνίνπ ν ζηαζκόο πνπ ην θαηέρεη κπνξεί λα κεηαδίδεη όζα πιαίζηα ζέιεη. Οη ππόινηπνη ζηαζκνί 
απέρνπλ από ην κέζν. Οη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο 
MCCAOP γηα λα απνθηήζνπλ έλα MCCAOP θαη λα κπνξέζνπλ λα κεηαδώζνπλ. Πξόθεηηαη 
δειαδή γηα κία δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ώζηε λα θαζνξηζηεί έλα πξόγξακκα MCCAOP 
θξαηήζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε κεηάδνζε. Σέινο, νη MCCAOP θξαηήζεηο 
δηαθεκίδνληαη κέζσ ησλ γεηηνληθώλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην IEEE 
802.11s πξόηππν δελ πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηνπ MCCA κεραληζκνύ από όινπο ηνπο 
πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο ηνπ δηθηύνπ. 

Σν MCCA Access Fraction (MAF) [5] ζε έλα πιεγκαηηθό ζηαζκό είλαη ν ιόγνο ηνπ 
ρξόλνπ πνπ έρεη θξαηεζεί γηα MCCAOPs ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ DTIM απηνύ ηνπ 
πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ πξνο ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ DTIM. Ο ιόγνο απηόο ελζσκαηώλεηαη ζηα 
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πιαίζηα πνπ ζηέιλνληαη γηα λα δηαθεκηζηνύλ νη MCCAOP θξαηήζεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ MCCA κεραληζκνύ ζηε γεηηνληά ελόο πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ. 

2.3 Mesh Path Selection 

2.3.1 Γενικά 

Ζ επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα πιαίζηα από ηνλ απνζηνιέα πξνο ηνλ 
παξαιήπηε είλαη κία θξίζηκε δηαδηθαζία θη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηνπ δηθηύνπ. 
Πξόθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα ηνπο ελδηάκεζνπο πιεγκαηηθνύο θόκβνπο, ηνπο νπνίνπο πεξλάεη έλα 
πιαίζην ζην δξόκν ηνπ γηα ηνλ πξννξηζκό ηνπ. πλήζσο, νη ελδηάκεζνη πιεγκαηηθνί θόκβνη είλαη 
παξαπάλσ από έλαο. Σα κνλνπάηηα δξνκνιόγεζεο απνζεθεύνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο 
πξνώζεζεο. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο θαη πνιιέο κεηξηθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη από απηά. Σν IEEE 802.11s Standard αλαθέξεη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
έλα κόλν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο θαη κία κεηξηθή από έλα πιεγκαηηθό θόκβν. Σν 
πξνεπηιεγκέλν πξσηόθνιιν γηα ηε δξνκνιόγεζε ησλ πιαηζίσλ είλαη ην Hybrid Wireless Mesh 
Protocol (HWMP) θαη ε πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή ην Airtime Link Metric [5]. 

2.3.2 Airtime Link Metric 

Γείρλεη ην ζύλνιν ησλ πόξσλ ηνπ θαλαιηνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηε κεηάδνζε ελόο πιαηζίνπ 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλδεζκν θη ππνινγίδεηαη από ηελ παξαθάησ εμίζσζε. 

𝑐𝑎 = [𝑂 +
𝐵𝑡

𝑟
]

1

1− 𝑒𝑓
                (1) 

Όπνπ, 

O είλαη ε επηβάξπλζε (overhead) ζην θαλάιη πξόζβαζεο θη είλαη ζηαζεξόο αξηζκόο, 

Bt  είλαη ην κέγεζνο ζε bits ελόο test πιαηζίνπ θαη ζπλήζσο παίξλεη ηελ ηηκή 8192, 

r είλαη ν ξπζκόο δεδνκέλσλ πνπ ζα κεηέδηδε έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο έλα πιαίζην κεγέζνπο 
Bt, 

ef  είλαη ν ξπζκόο ιάζνπο ελόο πιαηζίνπ, ε πηζαλόηεηα όηαλ έλα πιαίζην κεγέζνπο Bt κεηαδίδεηαη 
κε ξπζκό δεδνκέλσλ r θαη δηαθόπηεηαη ε κεηάδνζε ιόγσ ιάζνπο κεηάδνζεο. 

2.3.3 Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP) 

2.3.3.1 Γενικά 

Σν HWMP είλαη ην πξνεπηιεγκέλν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο ηνπ IEEE 802.11s πξνηύπνπ. Σν 
HWMP νξίδεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία [5]:  

1) Path Request (PREQ) 

2) Path Reply (PREP) 

3) Path Error (PERR) 

4) Root Announcement (RANN)  

Υξεζηκνπνηείηαη έλαο αξηζκόο αθνινπζίαο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο βξόρσλ θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο έγθπξεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο επηινγήο κνλνπαηηνύ. Ο αξηζκόο 
απηόο δηαθεκίδεηαη κέζσ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζε άιινπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο ηνπ 
δηθηύνπ. 

 Σν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο είλαη πνιύ επέιηθην θη έρεη δύν θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο. 

1) Καηόπηλ αηηήκαηνο ιεηηνπξγία (On – demand mode): νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί κπνξνύλ 
λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο peer - to - peer κνλνπάηηα θαη δελ είλαη 
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απαξαίηεηε ε ύπαξμε ελόο πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ κε επηπιένλ αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
δξνκνιόγεζεο (root mesh STA). 

2) Proactive mode: ύπαξμε ελόο root πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί δύν 
κεραληζκνύο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο από ηνπο άιινπο 
πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο ηνπ δηθηύνπ. Οη δύν κεραληζκνί πνπ παξέρνληαη όηαλ ην πξσηόθνιιν 
δξνκνιόγεζεο είλαη ζε Proactive mode, θαη ζα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθόηεξα παξαθάησ, είλαη νη 
αθόινπζνη:  

 proactive PREQ: 

 proactive RANN:  

2.3.3.2 Κατόπιν Αιτήματος λειτουργία (On – demand mode) 

ε απηή ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ηα HWMP ζηνηρεία ζηέιλνληαη κεηά από αίηεκα ελόο 
πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ [5]. Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ζέιεη λα κάζεη έλα 
κνλνπάηη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό, ηόηε ζηέιλεη ζε όινπο ηνπο γείηνλέο ηνπ έλα Path 
Request (PREQ) έρνληαο νξίζεη ηα εμήο: αξρηθή ηηκή ζηνλ αξηζκό αθνινπζίαο, ηνλ πιεγκαηηθό 
ζηαζκό – πξννξηζκό θη αξρηθή ηηκή γηα ηε κεηξηθή. Όηαλ θάπνηνο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ιάβεη 
έλα Path Request (PREQ), ειέγρεη πξώηα ηνλ αξηζκό αθνινπζίαο ηνπ ζηνηρείνπ PREQ. Αλ είλαη 
κεγαιύηεξνο ή αλ είλαη ίζνο κε ην ηξέρνλ κνλνπάηη αιιά ην ιεθζέλ PREQ έρεη θαιύηεξε ηηκή γηα 
ηε κεηξηθή από ην ηξέρνλ κνλνπάηη, ηόηε ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο αλαβαζκίδεη ηηο πιεξνθνξίεο 
γηα ην κνλνπάηη πξνο ηνλ πιεγκαηηθό ζηαζκό πνπ έζηεηιε ην PREQ θαη ζηέιλεη ην PREQ ζε 
όινπο ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ ζηαζκνύο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνξξίπηεη ην ζηνηρείν. Σν PREQ 
πνπ ζηέιλεη έρεη λέα ηηκή κεηξηθήο ώζηε λα θαίλεηαη ε αζξνηζηηθή ηηκή ηεο κεηξηθήο γηα ην 
κνλνπάηη πξνο ηνλ ζηαζκό πνπ δεκηνύξγεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Όηαλ ην PREQ θηάζεη 
ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο – πξννξηζκόο ζηέιλεη πίζσ ζηνλ ζηαζκό, πνπ 
δεκηνύξγεζε ην ζηνηρείν, έλα PREP θη αλαλεώλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη γηα ην κνλνπάηη 
πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πιεγκαηηθό ζηαζκό βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  Οη 
ελδηάκεζνη ζηαζκνί πνπ ιακβάλνπλ ην PREP, ην πξνσζνύλ ζε άιινπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο 
κέρξη ην ζηνηρείν λα θηάζεη ζηνλ πιεγκαηηθό ζηαζκό πνπ έζηεηιε ην PREQ, ν νπνίνο κε ηε ιήςε 
ηνπ PREP, αλαλεώλεη ηηο πιεξνθνξίεο κνλνπαηηνύ πνπ δηαζέηεη γηα ηνλ πιεγκαηηθό ζηαζκό – 
πξννξηζκό. Σν PREQ δηαζέηεη έλα αθόκα πεδίν, ην νπνίν νλνκάδεηαη Target Only (TO). Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε εμήο: αλ έρεη ηελ ηηκή 1, ηόηε κόλν ν ζηαζκόο – πξννξηζκόο κπνξεί λα 
ζηείιεη PREP ζηνλ ζηαζκό – πεγή, αλ έρεη ηελ ηηκή 0, ηόηε ν ελδηάκεζνο ζηαζκόο πνπ ζα ιάβεη 
ην PREQ έρεη ην δηθαίσκα λα ζηείιεη ζηνλ ζηαζκό – πεγή έλα PREP αιιάδνληαο όκσο ηελ ηηκή 
ηνπ πεδίνπ ζε 1 πξηλ δηαθεκίζεη ην PREQ ζηνπο γείηνλέο ηνπ. Με απηό ηνλ κεραληζκό 
επηηπγράλεηαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε ελόο κνλνπαηηνύ επηηξέπνληαο ηελ πξνώζεζε  MSDUs κε 
κία κηθξή θαζπζηέξεζε επηινγήο δηαδξνκήο. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε δηαδηθαζία 
αλαθάιπςεο ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο όηαλ ην HWMP είλαη ζηελ θαηόπηλ αηηήκαηνο 
ιεηηνπξγία. Όηαλ ν θόκβνο – πεγή (Α) ζέιεη λα ζηείιεη δεδνκέλα ζηνλ θόκβν – πξννξηζκό (Θ) 
θαη δε γλσξίδεη ην κνλνπάηη πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα παθέηα, ηόηε ζηέιλεη ζε όινπο ηνπο 
γεηηνληθνύο ζηαζκνύο ηνπ έλα ζηνηρείν PREQ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 
(Δηθόλα 7), ν θόκβνο Α ζηέιλεη ζηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο, δειαδή ηνπο Β θαη Δ, έλα 
ζηνηρείν PREQ. Όηαλ θάπνηνο ελδηάκεζνο θόκβνο ιάβεη έλα ζηνηρείν PREQ θαη δελ είλαη ν 
θόκβνο – πξννξηζκόο ηόηε πξνσζεί θη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ ην ζηνηρείν PREQ ζε όινπο ηνπο 
γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο εθηόο από απηόλ πνπ ην έιαβε. Άξα, όηαλ νη θόκβνη Β θαη Δ ηνπ 
ζρήκαηνο ιάβνπλ ην ζηνηρείν PREQ, ην πξνσζνύλ ζηνπο θόκβνπο Γ θαη Γ, Ζ θαη Θ αληίζηνηρν. 
Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην ζηνηρείν λα θηάζεη ζηνλ θόκβν – πξννξηζκό (Θ). ηελ 
Δηθόλα 7 ν θόκβνο – πξννξηζκόο (Θ) ιακβάλεη ην ζηνηρείν PREQ ζηε δεύηεξε επαλάιεςε από 
ηνλ θόκβν Δ θαη ζηελ ηξίηε επαλάιεςε από ηνλ θόκβν Α. Ο θόκβνο Θ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην 
ζηνηρείν PREQ κε ην κηθξόηεξν αξηζκό αθνινπζίαο.   
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Δικόνα 7: Γιαδικαζία Ανακάλςτηρ Μονοπαηιού Γπομολόγηζηρ 

 

ηελ Δηθόλα 8 παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο. Ζ 
δεκηνπξγία ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο γίλεηαη κε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Γειαδή, κεηά 
ηε ιήςε ηνπ ζηνηρείνπ PREQ από ηνλ θόκβν – πξννξηζκό (Θ), ν Θ ζηέιλεη έλα ζηνηρείν PREP 
πίζσ ζηνλ θόκβν από ηνλ νπνίν έιαβε ην ζηνηρείν PREQ. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη 
ην ζηνηρείν PREP λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ πνπ είλαη ν θόκβνο – πεγή (Α). Δδώ πξέπεη λα 
ζεκεηώζνπκε όηη ε κεηάδνζε ησλ ζηνηρείσλ PREQ γίλεηαη broadcast, ζε αληίζεζε κε ηε 
κεηάδνζε ησλ ζηνηρείσλ PREP πνπ πξαγκαηνπνηείηαη unicast. 

 

Δικόνα 8: Γημιοςπγία Μονοπαηιού Γπομολόγηζηρ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ εηθόλαο, ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο 
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ απνζηνιή πιαηζίσλ από ηνλ θόκβν Α πξνο ηνλ θόκβν Θ είλαη ην 
Α – Δ – Γ – Ζ – Θ. 
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2.3.3.3 Proactive Mode 

Proactive PREQ 

ε απηή ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ππάξρεη έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο πνπ ιεηηνπξγεί σο 
ζπληνληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο κνλνπαηηνύ (root). Ο root ζηέιλεη πεξηνδηθά ζε όινπο 
ηνπο γεηηνληθνύο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο έλα proactive PREQ κε απμαλόκελν αξηζκό 
αθνινπζίαο θάζε θνξά. Δθηόο από ηνλ αξηζκό αθνινπζίαο, ην proactive PREQ πεξηιακβάλεη ηελ 
ηηκή 1 ζην TO πεδίν θαη ηελ αξρηθή ηηκή ηεο κεηξηθήο ηνπ ελεξγνύ κνλνπαηηνύ πνπ έρεη ζέζεη ν 
root. Κάζε ζηαζκόο πνπ ιακβάλεη έλα proactive PREQ, αλαλεώλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 
κνλνπαηηνύ πνπ δηαζέηεη γηα ηνλ root εθόζνλ πιεξνί ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνϋπνζέζεηο θαη 
πξνσζεί ην proactive PREQ ζηνπο γείηνλέο ηνπ κε λέα ηηκή γηα ηε κεηξηθή. 

 

Proactive RANN 

Ο root ζηέιλεη πεξηνδηθά έλα ζηνηρείν RANN ζε όινπο ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ ζηαζκνύο κε ζθνπό 
ηε δηαθήκηζε ησλ κεηξηθώλ ησλ κνλνπαηηώλ πξνο ηνλ root. Όηαλ έλαο ζηαζκόο ιάβεη έλα RANN 
θαη ζέιεη λα αλαλεώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη γηα ην κνλνπάηη πξνο ηνλ root ζηέιλεη έλα 
PREQ ζηνλ root κέζσ ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ πνπ έιαβε ην RANN. Όηαλ ν root ιάβεη ην 
PREQ, απαληάεη πίζσ κε έλα PREP θη έηζη δεκηνπξγείηαη ην ακθίδξνκν κνλνπάηη κεηαμύ ηνπ 
πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ θαη ηνπ root. 

2.4 Μορφή Πλεγματικού Πλαισίου 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ελόο πιεγκαηηθνύ πιαηζίνπ [5] (Δηθόλα 9). 

 

Δικόνα 9: Μοπθή Πλεγμαηικού Πλαιζίος 

Αλαιπηηθόηεξα, κέζα ζην πεδίν Body, πνπ ελζσκαηώλνληαη ηα δεδνκέλα πξνο 
κεηάδνζε, έρεη πξνζηεζεί έλα αθόκα πεδίν πνπ νλνκάδεηαη Mesh Control. Σν πεδίν απηό 
παξέρεη επέθηαζε ησλ δηεπζύλζεσλ, έλα πεδίν TTL, έλα πεδίν Mesh Flags γηα ηε δήισζε ηεο 
ύπαξμεο ή όρη επηπιένλ δηεπζύλζεσλ θαη γηα κειινληηθή ρξήζε θη έλα πεδίν γηα ηνλ αξηζκό 
αθνινπζίαο. Σν πεδίν Mesh Control είλαη θξππηνγξαθεκέλν αθνύ απνηειεί κέξνο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνο κεηάδνζε. 

2.5 υγχρονισμός 

Σν IEEE 802.11s πξόηππν νξίδεη ηε κέζνδν Neighbor Offset Synchronization [5] σο ηελ 
πξνεπηιεγκέλε κέζνδν ζπγρξνληζκνύ κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ. Γελ ππάξρεη έλαο 
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θαζνιηθόο ρξνλνκεηξεηήο γηα ην αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν. Κάζε πιεγκαηηθόο ζηαζκόο έρεη 
ην δηθό ηνπ ρξνλνκεηξεηή TFS. Γηα ην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ, θάζε 
θόκβνο κεκνλσκέλα ππνινγίδεη ηε ρξνληθή δηαθνξά ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο. Κάζε 
πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ξπζκίδεη ην ρξνλνκεηξεηή ηνπ βάζεη ρξνληθώλ ζεκάλζεσλ πνπ ιακβάλεη 
από Beacon θαη Probe Response πιαίζηα. Με ηε ρξήζε ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ επηηπγράλεηαη 
δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ MCCA, MBCA ή 
ιεηηνπξγνύλ ζε  light ή deep sleep mode. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο 
αιιάδεη κεηαμύ ηεο Awake θαη Doze θαηάζηαζεο, κπνξεί λα κε ιακβάλεη ηα Beacon πιαίζηα ησλ 
γεηηνληθώλ θόκβσλ κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπγρξνληζκέλνο. Ο ππνινγηζκόο ηεο ρξνληθήο 
δηαθνξάο κεηαμύ ησλ ρξνλνκεηξεηώλ ησλ γεηηνληθώλ θόκβσλ δίλεηαη από ηελ παξαθάησ 
εμίζσζε: 

 

Toffset= Tt – Tr                    (2) 

 

όπνπ Tt είλαη ε ηηκή ηεο ρξνληθήο ζήκαλζεο ζην ιεθζέλ πιαίζην θαη Tr είλαη ν ρξόλνο ιήςεο 
ελόο πιαηζίνπ πνπ έρεη κεηξεζεί ζην ρξνλνκεηξεηή TFS ηνπ πιεγκαηηθνύ θόκβνπ. 

Ο πιεγκαηηθόο θόκβνο πξνζαξκόδεη ην ρξόλν πνπ κεηξήζεθε από ην TFS ελόο γεηηνληθνύ 
θόκβνπ ζην δηθό ηνπ ρξόλν (Tself) βάζεη ηνπ δηθνύ ηνπ TFS ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

Tself = Tneighbor – Toffset                 (3) 

 

όπνπ Tneighbor είλαη ν ρξόλνο πνπ κεηξήζεθε ζην ρξνλνκεηξεηή TFS ηνπ γεηηνληθνύ θόκβνπ κε 
ηνλ νπνίν ζπγρξνλίδεηαη. 

2.6 Beaconing 

Έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κεηαδίδεη πιαίζηα beacon πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα γηα έλα MBSS θη 
νξίδεη κία ζεηξά από TBTTs (Target Beacon Transmission Time) [5], δειαδή ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ beacon. Δπίζεο, όηαλ έλαο 
πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ιακβάλεη έλα πιαίζην beacon, κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο από απηό 
πνπ κπνξεί λα αθνξνύλ είηε ζην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ησλ θόκβσλ, είηε ζηε MBCA, είηε ζηηο 
δηαθεκίζεηο ησλ MCCAOP είηε όηαλ απιά έρεη αλαπηύμεη θάπνηα peerings κε έλα γεηηνληθό 
θόκβν. Γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ beacons πνπ 
κεηαδίδνληαη ζην ίδην θαλάιη θαη ζε εύξνο δύν βεκάησλ καθξηά από ηνλ θόκβν πνπ ηα κεηαδίδεη, 
έρεη αλαπηπρζεί ην πξσηόθνιιν Mesh Beacon Collision Avoidance (MBCA) [5]. Σν πξόηππν δελ 
πξνβιέπεη όηη όινη νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην παξαπάλσ πξσηόθνιιν. 
Έηζη, όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο θόκβνο έρεη ελεξγνπνηεκέλν ην κεραληζκό MBCA, δηαθεκίδεη ην 
TBTT θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ beacon ησλ γεηηνληθώλ ηνπ θόκβσλ κέζσ ησλ Beacon 
Timing element. Ο κεραληζκόο  MBCA απνηειείηαη από ηηο δηαθεκίζεηο ρξνληζκνύ ηνπ  beacon, 
ηελ επηινγή θαη ηε ξύζκηζε ηνπ TBTT.  Γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ ρξνληζκνύ ησλ beacon, ν 
πιεγκαηηθόο ζηαζκόο πξέπεη λα πξνζζέζεη ην Beacon Timing element ζηα Beacon θαη Probe 
Response πιαίζηα. Ο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο δεκηνπξγεί ηελ πιεξνθνξία γηα ην ρξνληζκό ησλ 
beacon κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ TBTTs ησλ γεηηόλσλ πνπ είλαη ζπγρξνληζκέλνη θαη ζπιιέγεη θαη 
ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο από ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο.  Από απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ζπιιέγεη, θξαηάεη κόλν απηέο κε ηελ πην πξόζθαηε ηηκή ηνπ TBTT θαη ηνπ beacon interval. 
Ο ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο ζπγρξνληζκνύ beacon ζεσξνύληαη έγθπξεο είλαη 
παξακεηξνπνηήζηκεο. Κάζε πιεξνθνξία ζπγρξνληζκνύ beacon δηαζέηεη έλα αξηζκό θαηάζηαζεο, 
ν νπνίνο απμάλεηαη θαηά έλα θάζε θνξά πνπ κεηαδίδεηαη έλα πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη έλα 
Beacon Timing element θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηό γηα ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ αιιαγώλ 
ζηηο πιεξνθνξίεο ζπληνληζκνύ beacon. Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο θόκβνο ιακβάλεη έλα πιαίζην 
Beacon Timing element, ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζπγρξνληζκνύ beacon γηα ηελ επηινγή 
θαη ξύζκηζε ηνπ TBTT ηνπ. 
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2.7 Διαχείριση Ισχύος (Power Management) 

Κάζε πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο μερσξηζηά γηα θάζε 
peering ηνπ. Γειαδή, κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
peering αλάινγα κε ηελ θίλεζε πνπ ππάξρεη ζε απηό. 

Ζ αιιαγή από ηελ ελεξγή ιεηηνπξγία ζηε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ηζρύνο είλαη αξθεηά 
αζθαιήο θαη δελ νδεγεί ζε απώιεηα δεδνκέλσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε όκσο, κπνξεί λα 
έρνπκε απώιεηα δεδνκέλσλ ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη έλαο γεηηνληθόο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο 
κπνξεί λα κελ έρεη πξνιάβεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πιεγκαηηθνύ ζηαζκνύ. 

Έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε δύν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

1) Awake: ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα ιακβάλεη θαη λα κεηαδίδεη πιαίζηα θαη 
θαηαλαιώλεη πνιιή ηζρύ.  

2) Doze: ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο δελ κπνξεί λα ιακβάλεη θαη λα κεηαδίδεη πιαίζηα θη έηζη ε 
θαηαλάισζε ηζρύνο είλαη πεξηνξηζκέλε.  

 

Ζ Γηαρείξηζε Ηζρύνο είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ ελαιιαγήο αλάκεζα 
ζηηο δύν παξαπάλσ θαηαζηάζεηο θη νξίδεη δύν θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο. 

1) Active mode: ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο βξίζθεηαη ζπλερώο ζηελ Awake θαηάζηαζε. 

2) Power save mode: ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο πόηε βξίζθεηαη ζε Awake θαηάζηαζε θαη 
πόηε ζε Doze, νξίδνληαη δύν ππνθαηεγνξίεο: 

a) light sleep mode: ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα ιακβάλεη beacons  

b) deep sleep mode: ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα επηιέμεη λα κε ιακβάλεη 
beacons. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί έλαο 
πιεγκαηηθόο ζηαζκόο. 
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Δικόνα 10: Καηαζηάζειρ Λειηοςπγίαρ Πλεγμαηικού Σηαθμού 

 2.8 Έλεγχος υμφόρησης (Congestion Control) 

To IEEE 802.11s Πξόηππν αλαθέξεη ην Congestion Control Signaling Protocol [5] ην νπνίν 
θαζνξίδεη ηα κελύκαηα ζεκαηνδόηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνλ έιεγρν ζπκθόξεζεο κέζα 
ζην πιεγκαηηθό δίθηπν. Με ηε ρξήζε ησλ Congestion Control Notification πιαηζίσλ, έλαο 
πιεγκαηηθόο ζηαζκόο πνπ αληηιακβάλεηαη ζπκθόξεζε ζην δίθηπν ελεκεξώλεη ηνπο γεηηνληθνύο 
ηνπ ζηαζκνύο, θαζώο θαη ηνλ ζηαζκό πνπ πξνθαιεί ηε ζπκθόξεζε, γηα ην πνηα είλαη ε πεγή ηεο 
ζπκθόξεζεο θαη ηελ εθηηκώκελε από ηνλ ίδην δηάξθεηά ηεο. Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο 
αληηιακβάλεηαη ζπκθόξεζε ζην δίθηπν ή ιάβεη έλα Congestion Control Notification πιαίζην, ηόηε 
κεηώλεη ην ξπζκό πνπ κεηαδίδεη ή ζηακαηάεη ηειείσο ηε κεηάδνζε πξνο ηνπο ζηαζκνύο πνπ 
ππνθέξνπλ από ζπκθόξεζε. Δπίζεο, ελεκεξώλεη θη απηόο ηνπο γείηνλέο ηνπ γηα ηελ ύπαξμε 
ζπκθόξεζεο ζην δίθηπν. Μόιηο πεξάζεη ε εθηηκώκελε δηάξθεηα ηεο ζπκθόξεζεο, επαλέξρεηαη 
ζηνπο πξνεγνύκελνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο πιαηζίσλ. 

2.9 Διαλειτουργία με το ύστημα Κατανομής (Interworking with the 

Distribution System - DS) 

Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ζέιεη λα ζηείιεη δεδνκέλα ζε έλα ζηαζκό εθηόο δηθηύνπ, ηόηε 
πξνσζεί ηα δεδνκέλα ζηελ πιεγκαηηθή πύιε πνπ έρεη πξόζβαζε ζην DS. Όινη νη πιεγκαηηθνί 
ζηαζκνί πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ ύπαξμε ησλ πιεγκαηηθώλ 
ππιώλ ηνπ δηθηύνπ. Απηό επηηπγράλεηαη είηε κε ηε ρξήζε ελόο από ηνπο proactive κεραληζκνύο 
ηνπ HWMP, είηε κε ηε ρξήζε ηνπ Gate Announcement Protocol [5]. Οη πιεγκαηηθέο πύιεο 
ζηέιλνπλ πιαίζηα ζε όινπο ηνπο γεηηνληθνύο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 
ηα πξνσζνύλ ζηνπο γείηνλέο ηνπο ώζηε λα ελεκεξσζνύλ όινη ζην δίθηπν. 

Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε έλα ζηαζκό πνπ βξίζθεηαη 
εθηόο ηνπ αζύξκαηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. πνπ θαινύληαη εμσηεξηθνί ζηαζκνί (external stations), 
κεηαρεηξίδνληαη ηηο MAC δηεπζύλζεηο ηνπο σο εμσηεξηθέο δηεπζύλζεηο. Οη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί 
πνπ είλαη νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί – πξννξηζκνί γηα δεδνκέλα πνπ πξννξίδνληαη ζε εμσηεξηθνύο 
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ζηαζκνύο νλνκάδνληαη κεζνιαβήηξηεο (πιεξεμνύζηεο) πιεγκαηηθέο πύιεο (proxy mesh gates) θη 
νη MAC δηεπζύλζεηο ηνπο θαινύληαη κεζνιαβήηξηεο (πιεξεμνύζηεο) δηεπζύλζεηο. Οη 
κεζνιαβήηξηεο (πιεξεμνύζηεο) πιεγκαηηθέο πύιεο θαζώο θη ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο – πεγή ησλ 
MSDUs, πνπ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθό ζηαζκό, δηαηεξνύλ πιεξνθνξίεο κεζνιάβεζεο. Απηέο 
νη πιεξνθνξίεο πεξηέρνπλ ηελ εμσηεξηθή δηεύζπλζε, ηελ αληίζηνηρε δηεύζπλζε ηεο 
κεζνιαβήηξηαο, ηνλ αξηζκό αθνινπζίαο ηεο πιεξνθνξίαο κεζνιάβεζεο  θαη ηνλ αληίζηνηρν 
ρξόλν δσήο ηεο. Όηαλ πεξάζεη ε θαζνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο ηεο πιεξνθνξίαο κεζνιάβεζεο, 
ηόηε απηή δε ζεσξείηαη πιένλ έγθπξε. Οη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί κπνξνύλ κέζσ ηνλ πιεξνθνξηώλ 
κεζνιάβεζεο, πνπ πεξηέρνληαη είηε ζε κελύκαηα ελεκέξσζεο κεζνιάβεζεο (proxy update - 
PXU) είηε ζε κελύκαηα επηινγήο κνλνπαηηνύ, λα κάζνπλ ηηο δηεπζύλζεηο ησλ κεζνιαβεηξηώλ 
(πιεξεμνπζίσλ) πιεγκαηηθώλ ππιώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ζηαζκώλ γηα ηνπο νπνίνπο 
κεζνιαβνύλ. Οη κεζνιαβήηξηεο (πιεξεμνύζηεο) πιεγκαηηθέο πύιεο ζηέιλνπλ PXU όηαλ 
πξνζζέηνπλ, ελεκεξώλνπλ, δηαγξάθνπλ κία εμσηεξηθή δηεύζπλζε ή αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. ηελ Δηθόλα 11 παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ IEEE 802.11s σο ζύζηεκα 
θαηαλνκήο. Πην αλαιπηηθά, έλα MBSS κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ελζύξκαηα δίθηπα, 802.16 δίθηπα, 
802.11 based δίθηπα, δίθηπα αηζζεηήξσλ θη άιια θαη λα ιεηηνπξγεί σο δίθηπν κεζνιάβεζεο ώζηε 
ηα παθέηα πνπ πξνέξρνληαη εθηόο ηνπ δηθηύνπ θαη έρνπλ σο πξννξηζκό ηνπο, επίζεο, ζηαζκνύο 
εθηόο ηνπ δηθηύνπ λα κπνξνύλ λα δξνκνινγεζνύλ θαη λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο. 

 

Δικόνα 11: Λειηοςπγία ηος IEEE 802.11s WMN υρ Σύζηημα Καηανομήρ 

2.10 Έργασίες πάνω σε IEEE 802.11s Wireless Mesh Networks 

Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα είλαη κία λέα ηερλνινγία πνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ 
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηεο δπλαηόηεηαο λα 
ξπζκίδνληαη κόλα ηνπο. Όκσο, ην Πξόηππν έρεη αθήζεη αξθεηά αλνηρηά δεηήκαηα ηα νπνία 
ρξεηάδνληαη ιύζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απόδνζεο ησλ αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ. 
Παξαθάησ αθνινπζνύλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε IEEE 802.11s Wireless Mesh 
Networks. 
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2.10.1 Αρχιτεκτονικές των IEEE 802.11s WMNs 

Ο ηνκέαο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ δελ έρεη ιάβεη ηελ 
απαξαίηεηε πξνζνρή. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηα IEEE 
802.11s WMNs βάζεη ηνπνινγηθώλ δηαθνξώλ, ηελ θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ θη άιια. 
Οη ηνπνινγηθέο αιιαγέο ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην θπζηθό 
επίπεδν ηνπ δηθηύνπ θαη ζηελ απόδνζή ηνπ. Σέινο, κε ηε κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 
αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ κπνξεί λα δνζνύλ ιύζεηο ζε θάπνηα πξνβιήκαηα όπσο, ε 
δξνκνιόγεζε, ε δηαρείξηζε θη ε απόδνζε ηνπ δηθηύνπ. 

ηελ εξγαζία [6] αλαπηύζζνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο γηα IEEE 802.11s 
WMNs. 

Ζ πξώηε αξρηηεθηνληθή πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε πιεγκαηηθή παλεπηζηεκηνύπνιε πνπ 
πεξηέρεη κεξηθά θηίξηα εληόο ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ ρώξνπ κε line of sight (LOS) κεηαμύ ηνπο θαη 
κία θεληξηθή κνλάδα δηαρείξηζεο. Οη πιεγκαηηθνί θόκβνη έρνπλ ειάρηζηε θηλεηηθόηεηα θαη όιν ην 
δίθηπν ειέγρεηαη από έλα Πάξνρν Τπεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ (ISP). Λόγσ ηεο ύπαξμεο κίαο 
κνλάδαο δηαρείξηζεο, είλαη εύθνιε ε παξαθνινύζεζε θη ε δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ θαζώο θαη ε 
παξαθνινύζεζε ησλ κεραληζκώλ δξνκνιόγεζεο, ζπκθόξεζεο θη ειέγρνπ ησλ παξεκβνιώλ. 

Σέινο, ε αξρηηεθηνληθή απηή πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα, ην πξώην είλαη απηό πνπ 
ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν, ην δεύηεξν είλαη ην πιεγκαηηθό δίθηπν θαη ην ηξίην είλαη ην δίθηπν 
πξόζβαζεο. 

Ζ δεύηεξε αξρηηεθηνληθή, πνπ παξνπζηάδεηαη, νλνκάδεηαη πιεγκαηηθό θέληξν πόιεο θαη 
απνηειείηαη από πνιιά θηίξηα πνπ είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε δηάθνξα θνκκάηηα ζην θέληξν κίαο 
πόιεο. ε απηό ηνλ ηύπν αξρηηεθηνληθήο, δελ ππάξρεη πάληα LOS, νη πιεγκαηηθνί θόκβνη 
θηλνύληαη ζπλερώο θαη ηέινο, δελ ππάξρεη κία θνηλή κνλάδα δηαρείξηζεο ή έλαο πάξνρνο 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. Σν θνξηίν θη ν ηύπνο ηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ κεηαβάιιεηαη ζπλερώο θη 
είλαη δύζθνινο ν ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ παξόρσλ ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ππεξεζηώλ 
πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. πλεπώο, ηέηνηνπ ηύπνπ δίθηπα απαηηνύλ κεγαιύηεξε 
ρσξεηηθόηεηα θαη πην αθξηβό εμνπιηζκό. 

Ζ ηξίηε αξρηηεθηνληθή νλνκάδεηαη πιεγκαηηθό δίθηπν κεγάισλ απνζηάζεσλ. ε απηή ηελ 
αξρηηεθηνληθή, δελ ππάξρνπλ θηίξηα θη νη πιεγκαηηθνί θόκβνη είλαη δηαζθνξπηζκέλνη θαηά κήθνο 
ελόο ηκήκαηνο ηεο εζληθήο νδνύ κέζα ζηελ πόιε ή ζε πξναζηηαθέο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ 
ππνδνκέο. Υξεζηκνπνηνύληαη κνλνθαηεπζπληηθέο θεξαίεο ζε κεγάια πςόκεηξα θαη ζε κεγάιεο 
απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ. Σέινο, ππάξρεη έλα ζύλνιν από 
εθεδξηθνύο πιεγκαηηθνύο θόκβνπο ειαρηζηνπνηώληαο, έηζη, ηελ αλάγθε γηα δαπαλεξέο 
ππνδνκέο. 

2.10.2 QoS στα WMNs 

Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ησλ WMNs απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο QoS παξακέηξνπο [7]. Δίλαη 
πνιύ βαζηθό νη αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο, πνπ εθαξκόδνληαη ζηα IEEE 802.11s WMNs, λα 
παξέρνπλ  QoS, κεραληζκνύο γηα εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ θαη λα ελζσκαηώλνπλ κεηξηθέο ηνπ 
MAC επηπέδνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζήο ηνπ. Ζ πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη από ην HWMP, ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ επηβάξπλζε ηνπ Φπζηθνύ θαη ηνπ MAC 
επηπέδνπ, ην θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ θαη ην πνζνζηό ζθάικαηνο ησλ παθέησλ. Όκσο ζα έπξεπε 
λα ζπλππνινγίδνληαη θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιιαπιώλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνιιαπιώλ 
θαλαιηώλ WMNs, όπσο ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ε θηλεηηθόηεηα θη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 
πνιιαπιώλ θαλαιηώλ κε ζθνπό ηελ πην απνηειεζκαηηθή εύξεζε ησλ κνλνπαηηώλ 
δξνκνιόγεζεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο πνπ έρνπλ 
πξνηαζεί γηα ηα IEEE 802.11s WMNs. 

2.10.3 Αλγόριθμοι δρομολόγησης στα WMNs 

Όπσο αλαθέξζεθε, ν αιγόξηζκνο δξνκνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην IEEE 802.11s παξέρεη 
δύν θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, ηελ on – demand θαη ηελ proactive tree. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 
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πινπνηεζνύλ QoS παξάκεηξνη ζην πξσηόθνιιν απηό, δειαδή λα αλαπηπρζνύλ κεραληζκνί πνπ 
ζα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο  QoS παξακέηξνπο γηα ηελ εύξεζε ησλ κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο. 
ηελ εξγαζία [8] γίλεηαη κία αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο proactive tree ιεηηνπξγίαο ηνπ HWMP 
γηα ηε βειηίσζε ησλ QoS απαηηήζεσλ. Αλαιπηηθόηεξα, κειεηήζεθε ζε δύν δηαθνξεηηθέο 
ηνπνινγίεο WMNs (Grid θαη Waxman), ε απόδνζε ηεο proactive tree ιεηηνπξγίαο ηνπ HWMP 
βάζεη ηεο κέζεο ζπλνιηθήο ξπζκαπόδνζεο, ην κέζν ζπλνιηθό PDF (Packet Delivery Fraction) 
θαη ηεο κέζεο ζπλνιηθήο θαζπζηέξεζεο. ηηο πξνζνκνηώζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην 
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ζε δύν PREQs (PREQ interval) έπαηξλε δηαθνξεηηθέο ηηκέο. 
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο, νη ηηκέο απηέο πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζεη ηε δηάηαμε ησλ 
θόκβσλ θαη, ζπλεπώο, δηαθέξνπλ γηα ηηο δύν ηνπνινγίεο. Ο θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο αλάκεζα ζε δύν PREQ ζηνηρεία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ηξηώλ παξακέηξσλ 
πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηελ παξνρή QoS. 

Έλα λέν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο έρεη κειεηεζεί γηα εθαξκνγή ζε πνιιαπιώλ 
θαλαιηώλ θαη πνιιαπιώλ δηεπαθώλ (multi-channel and multi-interface - MIMC) δηθηπαθά 
πεξηβάιινληα [9] θη είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ην πξνεπηιεγκέλν (HWMP) πξσηόθνιιν 
δξνκνιόγεζεο, πνπ νξίδεηαη ζην IEEE 802.11s πξόηππν. Σν πξνηεηλόκελν πξσηόθνιιν επηιέγεη 
κνλνπάηηα κε πςειή ξπζκαπόδνζε βάζεη πιεξνθνξηώλ ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θαλαιηνύ θαη 
κεηώλεη ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη από ηα κελύκαηα ειέγρνπ. Σν παξαπάλσ ζρήκα 
ρσξίδεηαη ζε δύν θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε γίλεηαη επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ βάζεη ηνπ θαλαιηνύ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην HWMP ππνινγίδεη αζξνηζηηθά ην θόζηνο θάζε ζπλδέζκνπ πνπ ππάξρεη 
ζην κνλνπάηη θη έηζη νη ελδηάκεζνη θόκβνη δελ κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ πνην είλαη ην θόζηνο ηνπ 
αθξηβώο πξνεγνύκελνπ ζπλδέζκνπ. Με ηελ εηζαγσγή δύν επηπιένλ πεδίσλ, ην θόζηνο ηνπ 
ζπλδέζκνπ θαη ηνλ αξηζκό ηνπ θαλαιηνύ ζηα ζηνηρεία PREQ θαη PREP, επηιύεηαη ην παξαπάλσ 
πξόβιεκα. ηε δεύηεξε θάζε επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ κελπκάησλ ειέγρνπ κε ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ PREQ ζε PREQF θαη PREQR,ε ύπαξμε ησλ νπνίσλ δειώλεηαη 
ζε έλα λέν πεδίν. Όηαλ έλαο θόκβνο ιάβεη έλα PREQF, αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 
νξίδεηαη από ην HWMP, δειαδή αλακεηαδίδεη από όιεο ηηο δηεπαθέο ηνπ ην ζηνηρείν PREQ πνπ 
έιαβε. Αληίζεηα, όηαλ έλαο θόκβνο ιάβεη έλα PREQR, ηόηε πξνσζεί ην ζηνηρείν κόλν από ηηο 
απαξαίηεηεο δηεπαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα παηδηά – θόκβνπο. 

ηελ εξγαζία [10] νη ζπγγξαθείο εθκεηαιιεύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θαηεπζπληηθώλ 
θεξαηώλ δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα ηελ ζπκβαηηθόηεηα ηνπ IEEE 802.11 MAC γηα λα επηηύρνπλ 
κείσζε ηεο επηβάξπλζεο από ηε δξνκνιόγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνύληαη θεξαίεο 
ρσξηζκέλεο ζε ηνκείο, νη νπνίεο απνηεινύληαη από πνιιαπιέο beam θεξαίεο γηα θάζε 
θαηεύζπλζε / ηνκέα θη όιεο καδί παξέρνπλ πιήξε θάιπςε (360 κνίξεο). Ζ αιιαγή ηεο 
θαηεύζπλζεο ηεο θεξαίαο είλαη δπλαηή κόλν κε ηε θπζηθή αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο. Με 
απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη επίιπζε ηνπ deafness πξνβιήκαηνο. Γηα ηε κείσζε ηεο 
επηβάξπλζεο από ηε δξνκνιόγεζε πξνηάζεθε ν κεραληζκόο κε ηελ νλνκαζία Sector - HWMP. 
ην ζηνηρείν PREQ ηνπ HWMP, πνπ ζηέιλεη έλαο ζηαζκόο από κία ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή, 
πεξηέρεηαη κόλν ην ππνζύλνιν ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ -πξννξηζκώλ πνπ 
βξίζθνληαη κέζα ζηε δέζκε αθηηλνβνιίαο ηνπο. Οη ζηόρνη γηα κείσζε ηεο επηβάξπλζεο 
ζπλαληώληαη ιόγσ ηνπ όηη κεξηθέο δηεπαθέο κπνξεί λα έρνπλ έλα άδεην ππνζύλνιν (δε 
ρξεηάδεηαη λα ζηείινπλ PREQ ζηνηρεία) θη ν αξηζκόο ησλ ελδηάκεζσλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ 
κεηώλεηαη. 

Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα έρνπλ γίλεη κία από ηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επόκελεο – γεληάο αζύξκαησλ δηθηύσλ κε έλα πνιιά ππνζρόκελν πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπο ην Smart Grid. Με ηνλ όξν απηό θαιείηαη έλα ειεθηξηθό ζύζηεκα ή κία ππνδνκή 
πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληώλ κε ζηόρν ηε ζηήξημε ηεο κεηάδνζεο ειεθηξηθήο 
πιεξνθνξίαο θαη παξνρή απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο [11]. ε απηή ηε κειέηε, νη 
ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ έλα ζρήκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ κνλνπαηηνύ 
πνπ επηιέγεηαη από ην HWMP. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ππνινγηζκνύ ηεο πξνεπηιεγκέλεο κεηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην IEEE 802.11s πξόηππν 
ππνινγίδνληαο ην ιόγν ιάζνπο γηα θάζε θόκβν. Δπεηδή ε πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ ζε Smart 
Grid πεξηβάιινληα είλαη upstream, νη ζπγγξαθείο ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ αξηζκό MAC 
αλακεηαδόζεσλ θάζε παθέηνπ σο ηηκή γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ απνηπρίαο ζην δίθηπν. 
Απηή ε παξάκεηξνο αληηπξνζσπεύεη όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ απνηπρηώλ κεηάδνζεο πνπ 
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πξνθαινύλ αλακεηάδνζε, όπσο είλαη νη ζπγθξνύζεηο παθέησλ θη νη θαθέο ζπλζήθεο ηνπ 
θαλαιηνύ. Ζ παξαθάησ εμίζσζε ππνινγίδεη ην πνζνζηό απνηπρίαο ηνπ δηθηύνπ ιακβάλνληαο 
ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ αλακεηαδόζεσλ. 

𝑒𝑓 =   
𝑀𝑛 × 

1

𝑃𝑛

𝑅𝑚𝑎𝑥
                     (4) 

Όπνπ, Mn ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ MAC αλακεηαδόζεσλ από ηνλ θόκβν n, Pn είλαη ν 
ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ παθέησλ πνπ έρεη κεηαδώζεη ν θόκβνο n θαη Rmax είλαη ην επηηξεπηό 
κέγηζην όξην αλακεηαδόζεσλ. 

Δπίζεο, έλα δεύηεξν ζρήκα πνπ πξνηείλεηαη ζην [11] είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ HWMP 
κε ηελ εηζαγσγή ελόο αιγνξίζκνπ γηα ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο δηαθύκαλζεο ιακβάλνληαο 
ππόςε πξνεγνύκελα κνλνπάηηα πνπ έρνπλ επηιερζεί. Κάζε θόκβνο δηαηεξεί θη ελεκεξώλεη ηε 
κεηξηθή (airtime link metric) όισλ ησλ RANN ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλεη, δειαδή ην ηξέρνλ 
κνλνπάηη πνπ ππνινγίδεηαη από ην ζηνηρείν RANN ζην ηξέρνλ ρξνληθό δηάζηεκα, πνιιαπιά 
απνζεθεπκέλα κνλνπάηηα από ην ζηνηρείν RANN ζην ηξέρνλ ρξνληθό δηάζηεκα, ην ηξέρνλ 
κνλνπάηη πνπ ππνινγίζηεθε από ην ζηνηρείν RANN ζην πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη 
πνιιαπιά απνζεθεπκέλα κνλνπάηηα από ην ζηνηρείν RANN ζην πξνεγνύκελν ρξνληθό 
δηάζηεκα. 

To Modified HWMP (MHWMP) [12] απνηειεί κία ηξνπνπνίεζε ηνπ HWMP κε ζηόρν ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ έμππλσλ θεξαηώλ. Οη πιεγκαηηθνί θόκβνη κπνξνύλ λα 
επηιέμνπλ γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κεηαμύ ηεο ρσξηθήο πνιππιεμίαο θαη ηεο 
δηακόξθσζεο ζε δέζκε αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηνπ θαλαιηνύ. πγθεθξηκέλα, γηα 
ηηο κεηαδόζεηο δεδνκέλσλ κε ρσξηθή πνιππιεμία, ε κεηάδνζε ησλ RTS/CTS πιαηζίσλ γίλεηαη κε 
πνιπθαηεπζπληηθή θεξαία. Ζ παξαπάλσ ηερληθή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο πεξηπηώζεηο 
πνπ ε κεηάδνζε γίλεηαη κε δηακόξθσζε ζε δέζκε. Γηα ην ιόγν απηό, ζύκθσλα κε ην 
ηξνπνπνηεκέλν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο, ηα RTS/CTS πιαίζηα κε STBC (Σν Space – Time 
Block Code (STBC) [12] είλαη κία ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο γηα 
ηε κεηάδνζε πνιιαπιώλ αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε όιεο ηηο θεξαίεο) κεηαδίδνληαη ζε 
όινπο ηνπο γεηηνληθνύο ζηαζκνύο κόλν όηαλ ην θαλάιη είλαη ειεύζεξν γηα ηελ επηζπκεηή 
θαηεύζπλζε ηεο κεηάδνζεο. Γηα ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο, θάζε θόκβνο δηαηεξεί έλα 
Omnidirectional Neighbor Table (ONT) [12] θη έλα Directional Neighbor Table (DNT) [12] θαη 
κεηαδίδεη ζε όινπο ηνπο γείηνλέο ηνπ Beacons κε ή ρσξίο STBC γηα λα βξεη πνηνη γείηνλέο ηνπ 
δηαζέηνπλ θαηεπζπληηθέο θαη πνηνη πνιπθαηεπζπληηθέο θεξαίεο αληίζηνηρα. Δπίζεο, θάζε θόκβνο 
δηαηεξεί έλα πίλαθα Omnidirectional Path Table (OPT) [12] γηα κεηάδνζε κε ρσξηθή πνιππιεμία 
θη έλα πίλαθα Directional Path Table (DPT) [12] γηα κεηάδνζε κε δηακόξθσζε ζε δέζκε. 
Αλαιπηηθόηεξα, ν πξώηνο πίλαθαο δηακνξθώλεηαη βάζεη ηεο ειάρηζηεο air time κεηξηθήο από 
ηνπο παξαθάησ ηύπνπο: 

𝑐𝑜𝑝𝑡 =  [𝑜𝑐𝑎 +  𝑜𝑝 +  
𝐵𝑡

𝑟𝑚𝑢𝑥
] 

1

1− 𝑒𝑓𝑟
                (5) 

𝑟𝑚𝑢𝑥 = min(𝑀 , 𝑁) 𝑟                            (6) 

 

Αληίζηνηρα, ν δεύηεξνο πίλαθαο ππνινγίδεηαη από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο: 

𝑐𝐷𝐴𝑀 =  𝑐𝐷𝑃𝑇𝑁𝐷                                        (7) 

𝑐𝐷𝑃𝑇 =  [𝑜𝑐𝑎 +  𝑜𝑝 +  
𝐵𝑡

𝑟
] 

1

1− 𝑒𝑓𝑟
                  (8) 

Παξαθάησ αλαιύεηαη ην MHWMP όζν αθνξά ζηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ 
κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο. Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο θόκβνο ζέιεη λα ζηείιεη δεδνκέλα ζε έλα 
άιιν θόκβν ειέγρεη αλ ππάξρεη εγγξαθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν θόκβν θαη ζηνπο δύν πίλαθεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ν αξρηθόο θόκβνο δελ έρεη θάπνηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθέο ηνπ γηα ηνλ θόκβν 
πνπ ζέιεη λα ζηείιεη δεδνκέλα, ηόηε ζηέιλεη ζε όινπο ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο είηε έλα 
ζηνηρείν S-PREQ (κε STBC) είηε έλα ζηνηρείν O-PREQ (ρσξίο STBC). Σα δύν απηά ζηνηρεία 
πεξηέρνπλ έλα επηπιένλ πεδίν κε ηελ ηηκή ηνπ DAM. Κάζε θνξά πνπ έλαο ελδηάκεζνο ζηαζκόο 
ιακβάλεη έλα ζηνηρείν O-PREQ, ειέγρεη ηνλ OPT πίλαθά ηνπ θη αλ έρεη εγγξαθή γηα ην 
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ζπγθεθξηκέλν θόκβν πξννξηζκό, ηόηε απαληάεη κε ρσξηθή πνιππιεμία ζηνλ θόκβν πνπ μεθίλεζε 
ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ κνλνπαηηνύ γηα λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηελ ύπαξμε ηνπ. ηελ 
αληίζεηε πεξίπησζε αλαλεώλεη ηνλ πίλαθά ηνπ αλ πιεξνί ηηο ζπλζήθεο πνπ ηζρύνπλ γεληθά γηα 
ην πξσηόθνιιν HWMP θαη πξνσζεί ην ζηνηρείν ζηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο. Όηαλ έλαο 
ελδηάκεζνο θόκβνο ιάβεη έλα ζηνηρείν S-PREQ, ειέγρεη ηνλ DPT πίλαθά ηνπ θη αλ βξεη εγγξαθή 
γηα ηνλ θόκβν πξννξηζκό, ηόηε απαληάεη ζηνλ αξρηθό θόκβν κε δηακόξθσζε ζε δέζκε. Αιιηώο, 
αλαλεώλεη ηνλ πίλαθά ηνπ θαη πξνσζεί ην ζηνηρείν βάζεη ηνπ αξηζκνύ αθνινπζίαο ηνπ θαη ηεο 
ηηκήο ηνπ πεδίνπ DAM. Όηαλ ν ηειηθόο θόκβνο ιάβεη έλα από ηα δύν παξαπάλσ πιαίζηα, ηόηε 
ζηέιλεη έλα πιαίζην PREP ζηνλ αξρηθό θόκβν εθαξκόδνληαο ηε κεηάδνζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 
ζηνηρείν πνπ έιαβε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξρηθόο πιεγκαηηθόο θόκβνο έρεη εγγξαθή γηα ηνλ 
θόκβν πξννξηζκό ζε έλα από ηνπο δύν πίλαθέο ηνπ, ηόηε μεθηλάεη ηε κεηάδνζε ησλ πιαηζίσλ 
ηνπ βάζεη ηεο εγγξαθήο πνπ δηαζέηεη θαη μεθηλάεη δηαδηθαζία αλαθάιπςεο κνλνπαηηνύ γηα ηνλ 
πίλαθα πνπ δε δηαζέηεη εγγξαθή. Γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ν αξρηθόο θόκβνο ειέγρεη ηελ 
ηηκή ηεο κεηξηθήο θαη ζηνπο δύν πίλαθέο ηνπ θαη δηαιέγεη ην κνλνπάηη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
βάζεη ηεο κηθξόηεξεο ηηκήο ηεο κεηξηθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί κνλνπάηη από ηνλ DPT 
πίλαθα, ν αξρηθόο θόκβνο ζηέιλεη έλα πιαίζην O-PREQ ζε όινπο ηνπο γείηνλέο ηνπ γηα λα 
αλαδεηήζεη έλα κνλνπάηη πνπ λα έρεη κηθξόηεξε ηηκή κεηξηθήο. Ζ κεηάδνζε κε δηακόξθσζε ζε 
δέζκε ζπλερίδεηαη κέρξη λα βξεζεί θαιύηεξν κνλνπάηη πνπ λα πξνζθέξεη κεηάδνζε κε ρσξηθή 
πνιππιεμία. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θάλνληαο ρξήζε ηεο ρσξηθήο πνιππιεμίαο γηα ηε κεηάδνζε 
ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειόηεξνο ξπζκόο κεηάδνζεο. Ο παξαπάλσ αιγόξηζκνο 
εγγπάηαη ηνλ πςειόηεξν ξπζκό κεηάδνζεο θαη ζπλεπώο, απμάλεη ηε ζπλνιηθή ξπζκαπόδνζε ηνπ 
δηθηύνπ. Σέινο, γηα ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο, ην MHWMP 
αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. Όηαλ έλαο ζύλδεζκνο δηαθνπεί θη ε κεηάδνζε ζε απηόλ 
γηλόηαλ κε ρσξηθή πνιππιεμία, ηόηε ν πιεγκαηηθόο θόκβνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνπή ηνπ 
ζπλδέζκνπ, ζηέιλεη έλα πιαίζην PERR ζηνλ αξρηθό θόκβν κε ρσξηθή πνιππιεμία. Δπίζεο, 
ειέγρεη ηνλ DPT πίλαθά ηνπ θη ειέγρεη αλ ππάξρεη εγγξαθή γηα ηνλ θόκβν πνπ πξννξίδνληαη ηα 
πιαίζηα πνπ ιακβάλεη ώζηε λα ζπλερίζεη ηελ πξνώζεζε ησλ πιαηζίσλ κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
κνλνπαηηνύ κε κεηάδνζε κε δηακόξθσζε ζε δέζκε. Με ηε ιήςε ηνπ PERR από ηνλ θόκβν πνπ 
έρεη μεθηλήζεη ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ κνλνπαηηνύ 
δξνκνιόγεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απηό πνπ ππάξρεη ζηνλ DPT πίλαθα θη ε αληίζηνηρε κέζνδνο 
κεηάδνζεο. Αθόκα, ν θόκβνο δηαγξάθεη ηελ εγγξαθή ζηνλ πίλαθα OPT γηα ην κνλνπάηη πνπ 
δειώλεηαη ζην PERR θαη ζηέιλεη ζε όινπο ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο έλα O-PREQ πιαίζην. 
Με ηε ιήςε ηνπ PERR από ελδηάκεζν θόκβν, δηαγξάθεηαη ε εγγξαθή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ OPT 
πίλαθα θαη πξνσζεί ην πιαίζην ζηνπο γεηηνληθνύο ηνπ θόκβνπο κέρξη λα θηάζεη ζηνλ αξρηθό 
θόκβν.  ηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζύλδεζκν πνπ ζπλέβε ε δηαθνπή, ε κεηάδνζε γηλόηαλ κε 
ρξήζε ηεο δηακόξθσζεο ζε δέζκε, ζηέιλεηαη επίζεο, έλα PERR πξνο ηνλ αξρηθό θόκβν κε 
κεηάδνζε κε δηακόξθσζε ζε δέζκε. Όηαλ έλαο ελδηάκεζνο θόκβνο ιάβεη έλα ηέηνην πιαίζην, 
ηόηε δηαγξάθεη ηελ εγγξαθή ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη πξνσζεί ην ζηνηρείν ζηνπο γείηνλέο ηνπ. 
Σν MHWMP βειηηώλεη ηε ξπζκαπόδνζε ηνπ δηθηύνπ θαη παξέρεη ελαιιαθηηθή ιύζε ζε 
πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηνο ζύλδεζκνο ζπάεη ρσξίο λα αλαβάιιεηαη ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

2.10.4 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε WMNs 

Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα απην – δηακόξθσζεο θαη ζπλεπώο, 
απνηεινύλ νηθνλνκηθή ιύζε. Όκσο, ε ελέξγεηα ησλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ, πνπ είλαη 
πεξηνξηζκέλε, απνηειεί έλα παξάγνληα πνπ πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππόςε, ηδηαίηεξα όηαλ 
ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα εθαξκόδνληαη ζε αγξνηηθέο θη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο πνπ ε 
παξνρή ξεύκαηνο είλαη πην δύζθνιε. Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ελεξγεηαθώλ πεξηνξηζκώλ, 
αλαπηύρζεθε έλαο αιγόξηζκνο επηινγήο κνλνπαηηνύ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηαθή 
βειηηζηνπνίεζε [13]. Όηαλ ππάξρνπλ πνιιαπιά κνλνπάηηα πνπ κπνξνύλ λα επηιερζνύλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δξνκνιόγεζεο, επηιέγεηαη ην κνλνπάηη πνπ παξαηείλεη ηε δηάξθεηα 
δσήο ηνπ δηθηύνπ. Σν HWMP δε ρξεζηκνπνηεί έλα κνλνπάηη γηα κεηαδόζεηο παθέησλ. Αληίζεηα, 
ηα κνλνπάηηα πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί από ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο, απνζεθεύνληαη ζηνπο 
πίλαθεο δξνκνιόγεζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη βάζεη πηζαλνηήησλ γηα ηε δξνκνιόγεζε ησλ 
δεδνκέλσλ. Έηζη, ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 
έρνληαο σο απνηέιεζκα λα απνθεύγεηαη ε εμάληιεζε ηεο ελέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θόκβνπο 
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ώζηε λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ. ηόρνο ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ 
απνηειεί ε εμηζνξξόπεζε ηεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ θαη 
ζπλεπώο ε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ δηθηύνπ. 

Σα IEEE 802.11s WMNs ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα παξέρνπλ 
ζπλδεζηκόηεηα αθόκα θη όηαλ θάπνηνο ζύλδεζκνο δηαθνπεί κε ηα εθεδξηθά κνλνπάηηα πνπ 
δηαζέηνπλ. Παξ „όια απηά, ε ξνή ηνπ δηθηύνπ κπνξεί λα εκπνδηζηεί κε ηε δεκηνπξγία 
παξεκβνιώλ (jamming) [14], θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθπέκπεηαη ζθόπηκνο ζόξπβνο ώζηε 
λα δηαθνπεί ε λόκηκε επηθνηλσλία. πλήζσο, ε επίζεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπζηθό 
επίπεδν, όκσο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνδνηηθά πιεξνθνξίεο αλσηέξσλ επηπέδσλ, 
ώζηε λα παξεκπνδηζηεί ε επηθνηλσλία ζε νιόθιεξν ην δίθηπν. Έλα IEEE 802.11s WMN κπνξεί 
λα παξέρεη εθεδξηθά κνλνπάηηα παξαθάκπηνληαο ηελ πεξηνρή παξεκβνιώλ. Έρνπλ εξεπλεζεί νη 
επηδξάζεηο πνπ έρνπλ απηέο νη παξεκβνιέο ζε έλα IEEE 802.11s WMN θη ε αλζεθηηθόηεηα ηνπ 
δηθηύνπ από πξσηόθνιια επηινγήο πνιιαπιώλ – κνλνπαηηώλ θη ηδηαίηεξα ηνπ HWMP. Γηα 
πεξηπηώζεηο δηθηύνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ παξεκβνιή, έρεη αλαπηπρζεί έλα λέν θαηαλεκεκέλν 
πξσηόθνιιν επηινγήο κνλνπαηηνύ πνπ ζηεξίδεηαη κόλν ζε γλώζεηο ηνπηθνύ επηπέδνπ θη όρη 
νιόθιεξνπ ηνπ δηθηύνπ. Όηαλ δύν θόκβνη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο, αληαιιάζζνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζρύ ζηελ νπνία εθπέκπνπλ θαη κεηξάλε ην δείθηε SINR (signal to 
interference noise ratio). Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ πνηνο από ηνπο δύν 
θόκβνο είλαη πεξηζζόηεξν επεξεαζκέλνο από παξεκβνιέο. Ζ πιεξνθνξία πνπ εμάγεηαη από ην 
παξαπάλσ, ελζσκαηώλεηαη ζην πξσηόθνιιν HWMP. Έηζη, θάζε θνξά πνπ έλαο θόκβνο ζηέιλεη 
δεδνκέλα ιακβάλεη ππόςε ηνπο ηηο επηπηώζεηο από παξεκβνιή ζηνλ επόκελν θόκβν θη 
απνθεύγεη ηελ πξνώζεζε δεδνκέλσλ ζε πεξηνρέο πνπ ππνθέξνπλ από παξεκβνιέο. 

2.10.5 Αποφυγή υμφόρησης στα WMNs 

Σα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα αξρίδνπλ θη πινπνηνύληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο. Μεξηθέο από 
απηέο είλαη ε επηηήξεζε κέζσ βίληεν θαη ηα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο παξέρνληαο πςειήο 
ηαρύηεηαο ιύζεηο, κηθξό θόζηνο, επειημία θη επεθηαζηκόηεηα [15]. Οη πνιπκεζηθέο θάκεξεο 
κπνξνύλ λα αλακεηαδώζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κέζσ ηνπ αζπξκάηνπ κέζνπ κε κεηάδνζε 
πνιιαπιώλ βεκάησλ. ηα δίθηπα επηηήξεζεο κέζσ βίληεν, ε θίλεζε ζπγθεληξώλεηαη ζηηο πύιεο 
(gateways) όπνπ πξνθαιείηαη ζπκθόξεζε θαη ζπλεπώο, δελ παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε 
αμηνπηζηία θαη ηηο απαηηήζεηο ζε QoS. Σν Multi-Gateway Routing with Congestion Avoidance 
(MGR-CA) [15] απνηειεί έλα λέν κεραληζκό δξνκνιόγεζεο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηε 
ζπκθόξεζε θη πινπνηεί δξνκνιόγεζε πνιιαπιώλ ππιώλ ζε έλα IEEE 802.11s WMN. Σν MGR-
CA ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία RANN ηνπ HWMP γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ 
ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ ύπαξμε ησλ πνιιαπιώλ ππιώλ θαη ηε δεκηνπξγία κνλνπαηηώλ 
δξνκνιόγεζεο. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνρή QoS, θάζε πιεγκαηηθόο θόκβνο δηαηεξεί ηέζζεξηο 
νπξέο αλακνλήο κε πξνηεξαηόηεηα βαζηζκέλν ζην κεραληζκό EDCA ηνπ IEEE 802.11e. Κάζε 
πιεγκαηηθόο θόκβνο κπνξεί λα ππνινγίζεη ην επίπεδν ηεο ζπκθόξεζεο πνπ πθίζηαηαη, 
ειέγρνληαο ην επίπεδν ζπκθόξεζεο ζε θάζε νπξά αλακνλήο. Ωο Path Congestion Level (PCL) 
[15] νξίδεηαη ην επίπεδν ζπκθόξεζεο θάζε νπξάο αλακνλήο θη ε πξνηεξαηόηεηά ηεο. Όηαλ 
ππνινγηζηεί ην PCL, ηόηε αληηζηνηρίδεηαη ζε κία από ηεο πέληε ηηκέο βαζκνύ ζπκθόξεζεο, ε 
νπνία ελζσκαηώλεηαη ζην ζηνηρείν RANN θαη κεηαδίδεηαη ζε όινπο ηνπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο. 
Κάζε θνξά πνπ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ιακβάλεη έλα ζηνηρείν RANN, ειέγρεη ηελ ηηκή ηνπ 
βαζκνύ ζπκθόξεζεο. Αλ ν δηθόο ηνπ βαζκόο ζπκθόξεζεο είλαη κεγαιύηεξνο από απηόλ ζην 
ζηνηρείν RANN, ηόηε ηνλ αληηθαζηζηά θαη ζηέιλεη πάιη ην RANN ζε όινπο ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ 
θόκβνπο. Δπίζεο, αλ ε ηηκή ηνπ βαζκνύ ζπκθόξεζεο είλαη κεγαιύηεξε από κεδέλ, ηόηε 
ζπγθξίλεη ηα επίπεδν ζπκθόξεζεο ηεο αξρηθήο δηαδξνκήο κε ηελ ελαιιαθηηθή. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ην επίπεδν ζπκθόξεζεο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο είλαη κηθξόηεξν από ηελ αξρηθή, ζα 
αλαζεσξήζεη ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο ππνινγίδνληαο ην επίπεδν ηεο αλαθαηεύζπλζεο θη 
απνθαζίδνληαο πνηεο από ηηο νπξέο αλακνλήο ηνπ ζα αλαθαηεπζπλζνύλ πξνο ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαδξνκή. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ επηπέδνπ αλαθαηεύζπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην airtime link 
metric από ην HWMP ηόζν γηα ηελ αξρηθή, όζν θαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή. Ο Πίλαθαο 1 
δείρλεη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ εύξνπο ηεο ηηκήο ηνπ PCL κε ην βαζκό ζπκθόξεζεο. Γειαδή, γηα 
θάζε βαζκό ζπκθόξεζεο έρεη δνζεί έλα εύξνο ηηκώλ ηνπ PCL (θαηώηεξν θη αλώηεξν άθξν ηνπ 
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PCL), ώζηε αθνύ ππνινγηζηεί ε ηηκή ηνπ PCL, λα αληηζηνηρίδεηαη κε ην βαζκό ζπκθόξεζεο ζηνλ 
νπνίν βξίζθεηαη. 

Πίνακαρ 1: Ανηιζηοίσιζη Δύποςρ Τιμήρ PCL με Βαθμό Σςμθόπηζηρ 

Congestion Degree (CD) Value Equivalent PCL Range 

No congestion (0) PCLmin≤PCL≤PCLint0 

Weakly congested (1) PCLint0≤PCL≤PCLint1 

Med. Congested (2) PCLint1≤PCL≤PCLint2 

Highly congested (3) PCLint2≤PCL≤PCLint3 

Fully congested (4) PCLint3≤PCL 

2.10.6 QoS και Εκχώρηση Καναλιών στα WMNs  

Σν επίπεδν MAC θη νη κεραληζκνί πξόζβαζεο ζην κέζν παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζπλνιηθή 
απόδνζε ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. Γηα ην ιόγν απηό ηα πξσηόθνιια MAC πξέπεη λα παξέρνπλ 
επεθηαζηκόηεηα, κεραληζκνύο γηα ηελ νκαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ηύπνπο δηθηύσλ, 
δηαθνξεηηθά επίπεδα QoS θαη πξνζαξκνζηηθνύο κεραληζκνύο εθρώξεζεο θαλαιηώλ. Παξαθάησ 
αθνινπζνύλ κεραληζκνί MAC επηπέδνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα εθαξκνγή ζε IEEE 802.11s 
πεξηβάιινληα θη αζρνινύληαη κε ηελ πξόζβαζε ζην κέζν, ηελ εθρώξεζε θαη αιιαγή ησλ 
θαλαιηώλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην IEEE 802.11s Πξόηππν δελ απαηηεί όινη νη 
πιεγκαηηθνί θόκβνη ηνπ δηθηύνπ λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην MCCA κεραληζκό. Απηό ζεκαίλεη 
όηη κέζα ζην πιεγκαηηθό δίθηπν ππάξρνπλ ζηαζκνί κε ελεξγνπνηεκέλν ην κεραληζκό (MCCA 
θόκβνη ζην εμήο) θη άιινη πνπ δελ ην έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν (κε-MCCA θόκβνη ζην εμήο). Σν 
γεγνλόο απηό πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ κεραληζκνύ ιόγσ ηνπ όηη νη κε-MCCA θόκβνη δελ είλαη 
ελήκεξνη γηα ηηο θξαηήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη νη MCCA θόκβνη θη έηζη έρνπλ αληίζηνηρεο επθαηξίεο 
πξόζβαζεο ζην κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ελόο MCCAOP. Έηζη, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ν θάηνρνο 
ηνπ MCCAOP κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ή λα κελ θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πνηέ πξόζβαζε ζην 
δίθηπν. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν αλαπηύρζεθε ν κεραληζκόο Enhanced Mesh Coordinated 
Channel Access (eMCCA) [16] πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ MCCA κεραληζκό θαη 
πεξηιακβάλεη δύν θνκκάηηα. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζην πξώην θνκκάηη, πνπ νλνκάδεηαη πξόζβαζε θαηά πξνηεξαηόηεηα 
(prioritized access), εηζαγάγεηαη έλαο λένο ρξόλνο κεηαμύ ησλ πιαηζίσλ γηα ηνλ θάηνρν ηνπ  
MCCAOP πνπ νλνκάδεηαη MCCA inter frame space (MIFS) θη ππνινγίδεηαη από ηελ παξαθάησ 
εμίζσζε: 

MIFS = SIFS + aSlotTime         (9) 

Όπνπ, SIFS είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ πιαηζίσλ θαη  

aSlotTime = DIFS/2 

Με ηελ έλαξμε ηνπ MCCAOP, ν θάηνρνο ηνπ MCCAOP πεξηκέλεη γηα MIFS ρξνληθό 
δηάζηεκα θη αλ ην κέζν είλαη ειεύζεξν μεθηλάεη ηε κεηάδνζε ρσξίο λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 
ππνρώξεζεο (backoff). Οη κε-MCCA θόκβνη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ EDCA κεραληζκό γηα λα 
απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζην κέζν θαη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ AIFS ρξνληθό δηάζηεκα πξσηνύ 
μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ππνρώξεζεο (backoff). Ζ ηηκή ηνπ AIFS δίλεηαη από ηελ παξαθάησ 
εμίζσζε: 

AIFS = SIFS + AIFSN[AC] ・ aSlotTime        (10) 

 

Έηζη, όινη νη κε-MCCA θόκβνη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2aSlotTime κεηά ην 
πέξαο ηνπ SIFS γηα λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ππνρώξεζεο (backoff). Ωο εθ ηνύηνπ, αλ ν 
θάηνρνο ηνπ MCCAOP μεθηλήζεη λα κεηαδίδεη κε ηε ιήμε ηνπ MIFS, όινη νη κε-MCCA θόκβνη πνπ 
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αληαγσλίδνληαη πξόζβαζε ζην δίθηπν ζα εληνπίζνπλ όηη ην κέζν είλαη θαηεηιεκκέλν θαη ζα 
αλαβάιινπλ ηε κεηάδνζή ηνπο. 

Σν δεύηεξν θνκκάηη ηνπ eMCCA κεραληζκνύ πεξηνξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ κε-MCCA 
θόκβσλ λα μεθηλήζνπλ κεηάδνζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπληνκεύζεη κία MCCAOP θξάηεζε. 
Όηαλ ην θαλάιη γίλεηαη θαη πάιη δηαζέζηκν κεηά ηε κεηάδνζε ελόο κε-MCCA θόκβνπ, ν θάηνρνο 
ηνπ επόκελνπ MCCAOP πξναγνξάδεη θη απνθηά πξόζβαζε ζην κέζν λσξίηεξα αλ ην 
εθηηκώκελν ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο ηνπ κέζνπ γηα ηνλ επόκελν  κε-MCCA θόκβν πνπ 
πξόθεηηαη λα κεηαδώζεη είλαη κεγαιύηεξν από ην ρξόλν πξναγνξάο (preemption time). Ο 
ρξόλνο απηόο νξίδεηαη σο ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο πξνεγνύκελεο κεηάδνζεο 
από έλα κε-MCCA θόκβν θαη ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ MCCAOP. 

Λόγσ ηεο έιιεηςεο ελόο πην απνδνηηθνύ MAC πξσηνθόιινπ γηα ηα IEEE 802.11s 
WMNs, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε βειηίσζε ησλ κεραληζκώλ 
πξόζβαζεο ζην κέζν ώζηε λα απμάλνπλ ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ 
απόδνζή ηνπ. ην εξγαζία [17] εηζάγεηαη έλα λέν πξσηόθνιιν γηα πξόζβαζε ζην κέζν πνπ 
νλνκάδεηαη Multi-hop Reservation Protocol (MRP). Σν MRP ρξεζηκνπνηεί ην πξνεπηιεγκέλν 
πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο (HWMP) γηα ηελ επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ, ώζηε λα δεκηνπξγεί 
θξαηήζεηο θαηά κήθνπο ηνπ επηιεγκέλνπ κνλνπαηηνύ θαη λα ειέγρεη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα 
πξνθύπηνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάπνηα αιιαγή ζην κνλνπάηη. Σν πξσηόθνιιν απηό 
πζηεξεί ζην γεγνλόο όηη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο θξαηήζεηο θαηά 
κήθνο πνιιώλ βεκάησλ. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξηπηώζεηο όπνπ είηε ην όξην MAF 
μεπεξληέηαη είηε ππάξρεη αδπλακία εηζαγσγήο ησλ MCCAOP θξαηήζεσλ κεηαμύ θξαηήζεσλ πνπ 
έρνπλ ήδε εηζαρζεί. 

ηελ εξγαζία [18] παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεραληζκνί γηα εθρώξεζε θαλαιηώλ ζε IEEE 
802.11s WMN. Ο πξώηνο νλνκάδεηαη Breath First Search Channel Assignment (BFSCA) [18] 
θαη ρξεζηκνπνηεί έλα πιεγκαηηθό θόκβν σο ζπληνληζηή πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθρώξεζε 
ησλ θαλαιηώλ ζηηο ξαδηνζπρλόηεηεο ησλ θόκβσλ όινπ ηνπ δηθηύνπ. Μία ξαδηνζπρλόηεηα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κελύκαηα ειέγρνπ. Οη θόκβνη πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ ελόο 
ζπλδέζκνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην θαλάιη. Κάζε θόκβνο ππνινγίδεη ηελ εμσηεξηθή παξεκβνιή 
(παξαθνινπζώληαο ηα παθέηα), ην πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπζθεπώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ην θαλάιη. Σα απνηειέζκαηα ζηέιλνληαη ζην θόκβν – ζπληνληζηή κέζσ ηνπ 
θαλαιηνύ γηα ηα κελύκαηα ειέγρνπ. Ο ζπληνληζηήο εθρσξεί ζηνπο ζπλδέζκνπο ηα θαλάιηα θη 
ελεκεξώλεη ηνπο πιεγκαηηθνύο θόκβνπο γηα ηελ εθρώξεζε πνπ έρεη θάλεη. Όηαλ νη πιεγκαηηθνί 
θόκβνη ελεκεξσζνύλ γηα ηελ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ, πξέπεη πξώηα λα αλαθαηεπζύλνπλ ηελ 
θίλεζε ζην θαλάιη ειέγρνπ θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην λέν θαλάιη πνπ ηνπο αλαηέζεθε γηα 
λα κε ζπκβεί δηαθνπή ηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ο BFSCA ηαμηλνκεί όινπο ηνπο 
ζπλδέζκνπο βάζεη ηεο απόζηαζήο ηνπο από ηνλ θόκβν – ζπληνληζηή θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο 
βάζεη ηεο θαζπζηέξεζεο θη έπεηηα θάλεη εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ. 

Ο δεύηεξνο κεραληζκόο αλάζεζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία [18], νλνκάδεηαη 
Urban-X θαη ρξεζηκνπνηεί ηξεηο ξαδηνζπρλόηεηεο γηα θάζε θόκβν, κία γηα ιήςε (R), κία γηα 
κεηάδνζε (T) θη έλα θαλάιη γηα όινπο ηνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ πνπ δελ αιιάδεη. Ο Urban-X 
εθρσξεί δηαθνξεηηθά θαλάιηα ζηε ξαδηνζπρλόηεηα ιήςεο θάζε θόκβνπ. Όηαλ έλαο θόκβνο ζέιεη 
λα ζηείιεη δεδνκέλα ζε έλα άιιν θόκβν, ηόηε πξέπεη λα αιιάμεη ηε ξαδηνζπρλόηεηα κεηάδνζήο 
ηνπ ζην θαλάιη ιήςεο ηνπ άιινπ θόκβνπ. Ο Urban-X ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ πνζόηεηα ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ έρεη λα ζηείιεη έλαο θόκβνο θαη ηελ εθηηκώκελε εμσηεξηθή παξεκβνιή ζηα 
θαλάιηα. Οη θόκβνη ζπγρξνλίδνληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ κελπκάησλ ειέγρνπ πνπ ζηέιλνληαη ζην 
θνηλό γηα όινπο θαλάιη. Δπίζεο, ζηέιλνπλ κεηαμύ ηνπο ηελ πνζόηεηα ηεο θίλεζεο πνπ έρνπλ λα 
ζηείινπλ θαη ηε δηαθεκίδνπλ ζηνπο γείηνλέο ηνπο πνπ βξίζθνληαη έσο θαη δπν βήκαηα καθξηά. Με 
απηό ηνλ ηξόπν ν Urban-X δίλεη πξνηεξαηόηεηεο ζε θάζε θόκβν. Ο θόκβνο κε ηελ πςειόηεξε 
πξνηεξαηόηεηα έρεη ηε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο. 

Ο ηξίηνο κεραληζκόο ηεο εξγαζίαο [18] γηα εθρώξεζε θαλαιηώλ νλνκάδεηαη Semi-
dynamic Interference aware Channel Assignment (SICA) θαη ρξεζηκνπνηεί δύν 
ξαδηνζπρλόηεηεο, κία γηα ιήςε (R) θαη κία γηα κεηάδνζε (T). Ο SICA αιγόξηζκνο εθρσξεί έλα 
θαλάιη ζηε ξαδηνζπρλόηεηα ιήςεο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη παξεκβνιέο ζην θαλάιη 
ιήςεο, ελώ παξάιιεια νη θόκβνη ειέγρνπλ ηε ξαδηνζπρλόηεηα κεηάδνζεο δπλακηθά. Ο 
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ζπγρξνληζκόο κεηαμύ ησλ θόκβσλ πεηπραίλεηαη κέζσ ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ ειέγρνπ ζε 
όια ηα θαλάιηα ζηνπο γεηηνληθνύο θόκβνπο. 

Ζ ρσξεηηθόηεηα ελόο IEEE 802.11s WMN κνλήο ξαδηνζπρλόηεηαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη 
ηελ παξνρή QoS γηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εθαξκνγέο. Αληίζεηα, 
ηα IEEE 802.11s WMNs πνιιαπιώλ ξαδηνζπρλνηήησλ κε ηε δπλαηόηεηα παξνρήο πνιιαπιώλ 
ζπλδέζκσλ, ππνζηεξίδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ παξνρή QoS. Γηα απηό ην ιόγν είλαη πνιύ 
ζεκαληηθό λα αλαπηπρζεί θαη λα εθαξκνζηεί έλαο κεραληζκόο γηα αιιαγή ησλ θαλαιηώλ ζηα 
IEEE 802.11s WMNs. Έλαο λένο εκί - θεληξηθόο κεραληζκόο γηα αιιαγή θαλαιηώλ πξνηείλεηαη 
ζην [19]. Όηαλ ππάξρεη έλαο θεληξηθόο κεραληζκόο γηα ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ θαλαιηώλ, 
ηόηε όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο επηζπκεί λα αιιάμεη θαλάιη, πξέπεη λα ζηείιεη έλα αίηεκα 
γηα αιιαγή θαλαιηνύ (CS) ζηνπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη. Όηαλ 
ππάξρεη κόλν έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο, ηόηε όια ηα κεκνλσκέλα αηηήκαηα γηα αιιαγή 
θαλαιηνύ καδεύνληαη ζε έλα ζπιινγηθό αίηεκα αιιαγήο θαλαιηνύ (collective CS request - CCSR) 
θαη ζηέιλνληαη ζηνλ πην θνληηλό πιεγκαηηθό ζηαζκό πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ 
αηηεκάησλ ζηνλ επόκελν πιεγκαηηθό ζηαζκό πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην CCSR. Έπεηηα, 
κεηαδίδνληαη CSAs ώζηε λα ελεκεξσζνύλ νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί γηα ηηο πηζαλέο δηαθνπέο ησλ 
ζπλδέζκσλ ιόγσ ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο θαλαιηώλ. Όηαλ ζηαιζνύλ επηβεβαηώζεηο γηα όια ηα 
CSAs, ηόηε δεκηνπξγείηαη έλα πξόγξακκα γηα ηελ αιιαγή ησλ θαλαιηώλ. Άξα, κε ην 
ζπγθεθξηκέλν κεραληζκό αιιαγήο θαλαιηώλ, έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα κεηαβεί ζε 
έλα λέν θαλάιη ιεηηνπξγίαο, πνιινί πιεγκαηηθνί ζηαζκνί λα ζπγρσλεπηνύλ ζε έλα θαλάιη θαη 
ηέινο, πνιινί πιεγκαηηθνί ζηαζκνί λα κεηαβνύλ ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα. Με ηελ ύπαξμε ησλ 
CCSR, επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο αθνύ ε αιιαγή θαλαιηώλ γίλεηαη ακέζσο κεηά 
ηε ιήςε επηβεβαίσζεο γηα όια ηα CSAs. Σέινο, κε ηελ ύπαξμε ηνπ CCSR κεηώλνληαη θαη ηα 
CSAs πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ελεκεξσζνύλ νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί γηα ηελ αιιαγή ησλ θαλαιηώλ 
θαη ζπλεπώο, ε δηαδηθαζία αιιαγήο θαλαιηώλ γίλεηαη κε αμηνπηζηία θη απνηειεζκαηηθόηεηα.   

2.10.7 Διαχείριση Ενέργειας στα WMNs 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θάιπςε ηνπ δηθηύνπ, ηε ξπζκαπόδνζε, ηελ 
από άθξε ζε άθξε (end – to – end) θαζπζηέξεζε θαη ηε δξνκνιόγεζε [20]. Με ηελ αύμεζε ηεο 
ηζρύνο εληζρύεηαη ην ιακβαλόκελν ζήκα θη ε θάιπςε ηνπ δηθηύνπ. Παξάιιεια όκσο, εληζρύνληαη 
θη νη παξεκβνιέο. 

Μία πξσηόηππε έξεπλα πνπ αλαπηύρζεθε πάλσ ζηα IEEE 802.11s WMNs, δηαηππώλεη 
ην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ζε κία ζηξαηεγηθή ζπλεξγαηηθνύ παηρληδηνύ 
(Cooperative Game Strategy). Σα ζεκεία πξόζβαζεο ηεο ηνπνινγίαο απνθηνύλ κία θαηάηαμε 
βάζεη ηεο ζπκθόξεζεο, ηνπ αξηζκνύ ησλ βεκάησλ πνπ απέρνπλ από ηελ πύιε θαη ηνπ δείθηε 
SINR. Ο ζηόρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ παηρληδηνύ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο 
ηαρύηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε ζην δίθηπν. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαηεγνξηνπνηείηαη 
ζε: 

1) ζύλδεζκν αλόδνπ ή ζύλδεζκν θαζόδνπ 

2) ζπλεξγαηηθή ή κε – ζπλεξγαηηθή 

3) θεληξηθή ή θαηαλεκεκέλε 

4) θιεηζηνύ ή αλνηρηνύ βξόρνπ 

5) ζπλδπαζκόο απηώλ.  

Ζ κειέηε ζε απηή ηελ έξεπλα έγηλε πάλσ ζε ζύλδεζκν θαζόδνπ, ζπλεξγαηηθή θη 
αλνηθηνύ βξόρνπ δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Κάζε ζεκείν πξόζβαζεο έρεη κία αξρηθή θαηάηαμε 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύ κεηάδνζήο ηνπ. Δπίζεο, θάζε ζεκείν πξόζβαζεο δηαηεξεί έλα πίλαθα 
θαηάηαμεο όισλ ησλ ζεκείσλ πξόζβαζεο ηεο ηνπνινγίαο. Έηζη, όηαλ έλα ζεκείν πξόζβαζεο 
αληηιεθζεί όηη είλαη ην πξώην ζηελ θαηάηαμε, κεηώλεη ην επίπεδν ηζρύνο ηνπ θαηά 2db. Ζ κείσζε 
ηεο ηζρύνο παξαιείπεηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνκόλσζε ηνπ ζεκείνπ 
πξόζβαζεο θη επνκέλσο ζε πξνβιήκαηα ζπλδεζηκόηεηαο ηνπ δηθηύνπ. ύκθσλα κε ηελ 
πξνηεηλόκελε ιεηηνπξγία θαηάηαμεο, εθρσξείηαη ζε θάζε ζεκείν πξόζβαζεο έλαο αξηζκόο 
θαηάηαμεο. Σν ζεκείν πξόζβαζεο κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό θαηάηαμεο κεηώλεη, όπσο 
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αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην επίπεδν ηζρύνο ηνπ θαηά 2dB. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 
κεξηθέο θνξέο θαη ζην ηέινο, ζε θάζε ζεκείν πξόζβαζεο ζα έρεη εθρσξεζεί ην ειάρηζην επίπεδν 
ηζρύνο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ πειαηώλ ζε έλα WMNs γίλεηαη κέζσ ησλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ 
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηθηύσζεο πνιιαπιώλ βεκάησλ γηα ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ κε 
ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη. πλήζσο, νη πειάηεο είλαη θηλεηνί θόκβνη, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππόςε από ηνπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο γηα ηελ νξζή δξνκνιόγεζε ηεο θίλεζεο 
θαη ηελ απνθπγή παθέησλ πνπ ράλνληαη. Έλα αλνηθηό δήηεκα πάλσ ζηα IEEE 802.11s WMNs 
απνηειεί ε έιιεηςε ελόο κεραληζκνύ δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο. ην [21] παξνπζηάδεηαη έλα 
ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ θιεξνλόκσλ πειαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πξόηππα 
ηνπ IEEE 802.11s πξνηύπνπ γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο θίλεζεο ησλ θιεξνλόκσλ πειαηώλ θαη ηε 
δηάδνζε ζσζηώλ πιεξνθνξηώλ κεζνιάβεζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 
θιεξνλόκνο πειάηεο κεηαθηλεζεί από έλα πιεγκαηηθό ζηαζκό ζε έλα άιιν πιεγκαηηθό ζηαζκό 
κέζα ζην ίδην δίθηπν, ν λένο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ελεκεξώλεη ηνλ πξνεγνύκελν γηα ηελ θίλεζε 
ηνπ θιεξνλόκνπ πειάηε. Κάζε πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ελεκεξώλεη πεξηνδηθά ηνπο γεηηνληθνύο 
πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο γηα ηηο πιεξνθνξίεο κεζνιάβεζεο ησλ θιεξνλόκσλ πειαηώλ, πνπ είλαη 
ζπζρεηηζκέλνη κε ηνλ ίδην. Έηζη, όηαλ έλαο λένο θιεξνλόκνο πειάηεο ζπλδέεηαη κε έλα 
πιεγκαηηθό ζηαζκό, ηόηε ν πιεγκαηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα θαζνξίζεη, βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ 
κεζνιάβεζεο πνπ έρεη ιάβεη, αλ ν θιεξνλόκνο πειάηεο έρεη κεηαθηλεζεί ή όρη από άιιν 
πιεγκαηηθό ζηαζκό. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θιεξνλόκνο πειάηεο έρεη κεηαθηλεζεί από άιιν 
πιεγκαηηθό ζηαζκό εληόο ηνπ δηθηύνπ, ν λένο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ζηέιλεη ακέζσο έλα PXU 
ζηνλ πξνεγνύκελν πιεγκαηηθό ζηαζκό γηα λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηελ θίλεζε ηνπ θιεξνλόκνπ 
πειάηε. 

2.10.8 Κινητικότητα – Υορητότητα στα WMNs 

ηελ εξγαζία [22] νη ζπγγξαθείο αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ελόο IEEE 
802.11s WMN θη αλαπηύζζνπλ κία επέθηαζε ινγηζκηθνύ γηα εκπνξηθά off-the-shelf WLAN 
chipsets. Γηα ηε βειηίσζε ηεο θνξεηόηεηαο ηνπ  IEEE 802.11s παθέηνπ ινγηζκηθνύ απαηηείηαη 
έλα λέν κνληέιν. Σν ζρέδην πνπ πξνηείλεηαη ζε απηή ηε κειέηε, μερσξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο 
αλεμαξηήησο πιαηθόξκαο από ηνλ ππξήλα θαη ηηο πινπνηεί σο έλα daemon πξόγξακκα ζε 
Linux πνπ νλνκάδεηαη daemon επηινγήο κνλνπαηηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν, απινπνηείηαη ε 
αλάπηπμε ησλ αιγνξίζκσλ ηνπ HWMP θαη παξέρεηαη κεγαιύηεξε επειημία ζηελ αιιαγή ησλ 
αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο. Δπίζεο, ν daemon επηινγήο κνλνπαηηνύ βειηηώλεη ηε ζηαζεξόηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο αθνύ κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα θαηάξξεπζεο ηνπ ππξήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεξηθέο θξίζηκεο ζπλαξηήζεηο πινπνηνύληαη ζηνλ ππξήλα θαη 
ελζσκαηώλνληαη ζηνλ IEEE 802.11 driver. Σα modules πνπ ελζσκαηώλνληαη αθνξνύλ ζηελ 
αθνινπζία εθθίλεζεο, ηελ πξνώζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ην ρεηξηζηή ησλ πιαηζίσλ δξάζεο 
(action frame handler). Σέινο, ν daemon ελεκεξώλεη ηνπο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πίλαθα επηινγήο κνλνπαηηνύ θαη ηνπ πίλαθα πιεξνθνξηώλ 
κεζνιάβεζεο, ζηνλ ππξήλα θαη παξέρεη ηα αληίζηνηρα πιαίζηα ειέγρνπ ζηνπο γείηνλέο ηνπ κέζσ 
ηνπ ρεηξηζηή ησλ πιαηζίσλ δξάζεο. 

Έρνπλ γίλεη πνιιά ζπζηήκαηα δνθηκώλ πάλσ ζε IEEE 802.11s WMNs. Σα ζπζηήκαηα 
δνθηκώλ κπνξεί λα είλαη είηε εξγαζηεξηαθά είηε ζε θάπνην πεδίν, θπξίσο ππαίζξην. Έρεη 
αλαπηπρζεί έλαο ζπλδπαζκόο από κεζόδνπο αλάπηπμεο ζην εξγαζηήξην θαη ζπζηήκαηα 
δνθηκώλ εζσηεξηθνύ πεδίνπ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία νδεγηώλ γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθώλ 
IEEE 802.11s WMNs [23]. Αξρηθά, έγηλαλ πξνζνκνηώζεηο ζε πεξηβάιινλ εξγαζηεξίνπ γηα λα 
αμηνινγεζνύλ νη ηθαλόηεηεο ηνπ δηθηύνπ θη ε απόδνζε ηνπ. ε δεύηεξε θάζε, δεκηνύξγεζαλ έλα 
πεξηβάιινλ πνπ απνηειείηαη από ελλέα πιεγκαηηθνύο θόκβνπο ζε έλα ηξία – επί – ηξία πιέγκα 
ζε ηξεηο νξόθνπο. Με απηή ηελ έξεπλα θαζνξίδνπλ ην ξεύκα θίλεζεο πνπ κεηαδίδεηαη από ηελ 
πιεγκαηηθό πύιε (MPP) ζην πιεγκαηηθό ζεκείν πξόζβαζεο (MAP) σο θίλεζε ζπλδέζκνπ 
θαζόδνπ. Σόζν γηα ηα εξγαζηεξηαθά, όζν θαη γηα ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δνθηκώλ, εμέηαζαλ ηα 
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε δηακνξθώζεηο πάλσ ζην RTS/CTS, ζην 802.11 PHY θαη ζην beacon 
interval. Από απηά ηα απνηειέζκαηα πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ νδεγίεο - ζπκβνπιέο γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ IEEE 802.11s WMNs ζε εζσηεξηθό ρώξν: 
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1) Δλεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ RTS/CTS ζε εζσηεξηθό ρώξν. 

2) Πξνηείλεηαη ην 802.11n γηα πνιιαπιέο - ξνέο, πνιιαπιά – βήκαηα (multi – flow, multi – 
hop). 

3) Παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ην beacon interval. 

4) Οη ζηαζεξνί ξπζκνί δε βνεζνύλ. 

5) Ζ ζπκθόξεζε είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ θαλαιηνύ. 

6) Ο αξηζκόο ησλ βεκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα. 

7) Σν κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο θαζνξίδεηαη από ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ MPP θαη ην κέγηζην 
αξηζκό ησλ βεκάησλ. 

8) Οη ζπλδέζεηο κεηαμύ νξόθσλ είλαη αζηαζείο. 

9) Ζ γσλία θη ε θαηεύζπλζε ηνπ δεύγνπο θεξαηώλ είλαη θξίζηκεο. 

10) Απνθπγή ησλ ζπλδέζκσλ κε αζύκκεηξεο Received Signal Strength (RSS) ηηκέο. 

 

Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ IEEE 802.11s είλαη όηη ην αζύξκαην πιεγκαηηθό 
δίθηπν πινπνηείηαη ζην επίπεδν δύν ηεο ζηνίβαο, δειαδή ζηεξίδεηαη ζηηο MAC δηεπζύλζεηο θη όρη 
ζηηο IP δηεπζύλζεηο.  Έηζη, είλαη εθηθηόο ν ζρεδηαζκόο θη ε αλάπηπμε αλεμαξηήησο CPU (CPU - 
free) ζπζθεπέο δηθηύνπ πνπ λα παξέρνπλ επηπέδνπ δύν, πνιιαπιώλ βεκάησλ επηθνηλσλία. 
Μέζσ πξαγκαηηθώλ ζπζηεκάησλ δνθηκώλ, ζην [24] παξέρεηαη κία ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο 
802.11s θίλεζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ κνλνπαηηνύ 
δξνκνιόγεζεο. Όηαλ κία θάξηα δηθηύνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνσζεί θίλεζε ζε έλα αζύξκαην 
πιεγκαηηθό δίθηπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη από όιε ηελ TCP/IP ζηνίβα, ηόηε κπνξνύλ λα 
πινπνηεζνύλ λέεο ιύζεηο. Οη επηινγέο πνπ γίλνληαη πάλσ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ ηνπ δηθηύνπ 
επεξεάδνπλ ηελ επεθηαζηκόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ. 

Αθόκα έλα πξαγκαηηθό ζύζηεκα δνθηκήο πάλσ ζε IEEE 802.11s εξεπλήζεθε κε ζθνπό 
ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο γηα ρξήζε ζε 
παλεπηζηεκηνύπνιε [25]. Μία παλεπηζηεκηνύπνιε είλαη, ζπλήζσο, έλαο κεγάιεο έθηαζεο ρώξνο 
κε πνιινύο δηάζπαξηνπο ρώξνπο. ε απηνύο ηνπο απνκνλσκέλνπο ρώξνπο, ε κόλε επηινγή γηα 
ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν ήηαλ ην ADSL. Σα παξαδνζηαθά αζύξκαηα ζπζηήκαηα παξέρνπλ 
ζπλδεζηκόηεηα κέζσ ζεκείσλ πξόζβαζεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλα ζην ελζύξκαην 
δίθηπν θαη λα δηαηίζεληαη κεηαγσγείο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε δεκηνπξγία ελόο αζύξκαηνπ 
πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ ρσξίο ηελ αλάγθε θαισδίσζεο ήηαλ κία πξόθιεζε. Ζ πιεγκαηηθή 
δηθηύσζε έγηλε κε Orinoco πιεγκαηηθά ζεκεία πξόζβαζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ δνκεκέλε 
πιεγκαηηθή δηθηύσζε. Σα ζεκεία πξόζβαζεο ρξεζηκνπνηνύλ ην ORiNOCO Mesh Creation 
Protocol (OMCP) [25] γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αζύξκαηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ θαη ηνλ θαζνξηζκό 
ησλ κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην θνξηίν ηεο θίλεζεο, ηελ ηαρύηεηα ηνπ 
ζπλδέζκνπ, ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο, ησλ αξηζκώλ ησλ βεκάησλ θη άιιεο παξακέηξνπο. Σν 
αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν πνπ αλαπηύρζεθε, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα αζύξκαηε 
παξαθνινύζεζε βίληεν ζε θνληηλέο πόιεηο θαη αζύξκαηα δίθηπα κε εκβέιεηα κίαο πόιε. 

2.10.9 Διαλειτουργικότητα  

Έλα ραξαθηεξηζηηθό ησλ WMNs απνηειεί ην γεγνλόο όηη κπνξνύλ λα ζπλδέζνπλ πνιιά 
εηεξνγελή δίθηπα, όπσο Wi-Fi, Wi-Max, θπςεισηά δίθηπα, δίθηπα αηζζεηήξσλ θη άιια. Σα δίθηπα 
απηά ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά πξσηόθνιια πνπ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ 
δηάθνξνη κεραληζκνί πνπ λα θάλνπλ νκαιή ηε δηαζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ. 
Γηα ην ιόγν απηό έρεη αλαπηπρζεί έλαο αιγόξηζκνο πνπ αλαγλσξίδεη ηνπο ηύπνπο ησλ πιαηζίσλ 
ζε έλα εηεξνγελέο ζύζηεκα θη έλαο αιγόξηζκνο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ IEEE 802.11 πιαηζίσλ ζε 
IEEE 802.11s. ηνλ Πίλαθα 2 θαίλεηαη ε δνκή ελόο IEEE 802.11 πιαηζίνπ. 

Πίνακαρ 2: Μοπθή IEEE 802.11 Πλαιζίος 

Octates:2 2 6 6 6 2 6 2 
0

 - 2312 
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πγθεθξηκέλα, έρεη πξνηαζεί έλαο αιγόξηζκνο ζηελ FPGA πιαηθόξκα πνπ κεηαηξέπεη 
ηα IEEE 802.11 πιαίζηα ζε  IEEE 802.11s πιαίζηα θαη εθαξκόδεηαη ζηα πιεγκαηηθά ζεκεία 
πξόζβαζεο [26]. Ζ κνξθή ελόο IEEE 802.11s πιαηζίνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 9. Όηαλ έλα 
παθέην θηάλεη ζην πιεγκαηηθό ζεκείν πξόζβαζεο θαη δηαπηζησζεί όηη πξνέξρεηαη από θάπνην 
ζηαζκό εθηόο ηνπ αζύξκαηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ, ηόηε θάλεη ρξήζε ηξηώλ modules γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ πιαηζίνπ, ηελ απνθσδηθνπνίεζε δηεύζπλζεο θαη ηε κεηαηξνπή ησλ πιαηζίσλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ν αληρλεπηήο πιαηζίσλ πνπ ειέγρεη αλ ην ιεθζέλ πιαίζην πξνέξρεηαη 
από ην πιεγκαηηθό δίθηπν ή εθηόο απηνύ. Μεηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο MAC επηθεθαιίδαο, 
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηεύζπλζεο πξννξηζκνύ, ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ειέγρνπ ιακβάλνληαη 
από ηνλ κεηαηξνπέα ησλ πιαηζίσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Αλ ην πιαίζην έρεη δηεύζπλζε 
πεγήο ή δηεύζπλζε πξννξηζκνύ πνπ αλήθεη ζην πιεγκαηηθό δίθηπν ηόηε πεξλάεη ζην ππό – 
επίπεδν MAC. Αλ όκσο ην πιαίζην πξνέξρεηαη από εηεξνγελέο δίθηπν κε δηεύζπλζε 
πξννξηζκνύ κέζα ζην πιεγκαηηθό δίθηπν, ηόηε πεξλάεη πξώηα από ηνλ πξνηεηλόκελν αιγόξηζκν 
γηα ηε κεηαηξνπή ζε  IEEE 802.11s πιαίζην θη έπεηηα ζην  ππό – επίπεδν MAC. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ην πιαίζην πξνέξρεηαη από εμσηεξηθό δίθηπν θαη πξννξίδεηαη επίζεο ζε εμσηεξηθό δίθηπν, 
ηόηε πεξλάεη θαηεπζείαλ ζην Wi – Fi Network Register. Σέινο, ην Module γηα ηε δηαζεζηκόηεηα 
ηνπ θαλαιηνύ επαιεζεύεη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ κέζνπ ζηέιλνληαο ην ζήκα ηνπ Φπζηθνύ 
Δπηπέδνπ θαη ηελ ηηκή ηνπ Network Allocation Vector (NAV). Σν Module γηα ηε κεηάδνζε ησλ 
πιαηζίσλ ζηέιλεη ην πιαίζην αλ ην θαλάιη δελ είλαη θαηεηιεκκέλν αιιηώο πεξηκέλεη γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πξνηνύ ζηείιεη ην πιαίζην. Οη παξαπάλσ έξεπλεο ζπλνςίδνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 3: Έπγαζίερ πάνυ ζε IEEE 802.11s WMNs 

Πεδίο 
Δθαπμογήρ 

Ονομαζία Πποηεινόμενος 
Σσήμαηορ 

Πποηεινόμενη Λύζη - 
Φαπακηηπιζηικά 

 

 

 

Αξρηηεθηνληθή 
WMNs 

Πιεγκαηηθή 
Παλεπηζηεκηνύπνιε  

Δύθνιε παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε 
ηνπ δηθηύνπ. 

Πιεγκαηηθό Κέληξν Πόιεο  Κηλεηηθόηεηα θόκβσλ θαη δπζθνιία 
ζπληνληζκνύ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ 
παξόρσλ. 

Πιεγκαηηθό Γίθηπν Μεγάισλ 
Απνζηάζεσλ  

Υξήζε κνλνθαηεπζπληηθώλ θεξαηώλ θη 
εθεδξηθώλ θόκβσλ. Υακειό θόζηνο 
ππνδνκώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιγόξηζκνη 

Αμηνιόγεζε ηεο proactive 
ιεηηνπξγίαο ηνπ HWMP ζε 
δύν δηαθνξεηηθέο ηνπνινγίεο 
(Grid θαη Waxman)  

Αμηνιόγεζε βάζεη ηεο κέζεο ζπλνιηθήο 
ξπζκαπόδνζεο, ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνύ 
Packet Delivery Fraction θαη ηεο κέζεο 
ζπλνιηθήο θαζπζηέξεζεο. Καζνξηζκόο 
ηεο βέιηηζηεο ηηκήο ηνπ interval. 

Πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο 
γηα multi-channel and multi-
interface (MIMC) ζπζηήκαηα  

Δπηινγή Μνλνπαηηνύ βάζεη ηεο 
πνηθηινκνξθίαο ηνπ θαλαιηνύ θαη 
κείσζε κελπκάησλ ειέγρνπ. 

Sector – HWMP Μείσζε ηεο επηβάξπλζεο κε ρξήζε 
θαηεπζπληηθώλ θεξαηώλ. 

Αληηκεηώπηζε δηαθπκάλζεσλ 
κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο 
ζε Smart Grid πεξηβάιινληα  

Τπνινγηζκόο ηνπ ιόγνπ ιάζνπο γηα 
θάζε θόκβν γηα ηε κεηξηθή ηνπ HWMP 
θαη ππνινγηζκόο κεηξηθήο γηα 
πξνεγνύκελα επηιεγκέλα κνλνπάηηα. 

Αιγόξηζκνο επηινγήο 
κνλνπαηηνύ βάζεη ηεο 

Δμηζνξξόπεζε ελέξγεηαο κε ρξήζε 
δηαθνξεηηθώλ κνλνπαηηώλ πνπ έρνπλ 
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Γξνκνιόγεζεο ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο  επηιερζεί από ην HWMP ζε 
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Καηαλεκεκέλν πξσηόθνιιν 
επηινγήο κνλνπαηηνύ βάζεη 
ησλ παξεκβνιώλ  

Τπνινγηζκόο ηνπ δείθηε SINR θη 
ελζσκάησζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο 
ζηα ζηνηρεία ηνπ HWMP. 

Multi-Gateway Routing with 
Congestion Avoidance 
(MGR-CA)  

Κάζε θόκβνο δηαηεξεί ηέζζεξηο νπξέο 
αλακνλήο κε πξνηεξαηόηεηα θαη 
ππνινγίδεη ην Path Congestion Level 
(PCL) γηα εμαγσγή ηνπ επηπέδνπ 
ζπκθόξεζεο θη έληαμή ηνπ ζην RANN 
ζηνηρείν. 

MHWMP  Σξνπνπνίεζε ηνπ HWMP γηα επηινγή 
κεηαμύ ηεο ρσξηθήο πνιππιεμίαο θαη 
ηεο δηακόξθσζεο ζε δέζκε γηα ηε 
κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε 
δύν επηπιένλ πηλάθσλ. 

 

 

Πξόζβαζε ζην 
Μέζν 

Enhanced Mesh Coordinated 
Channel Access (eMCCA)  

Πξόζβαζε θαηά Πξνηεξαηόηεηα γηα 
ηνπο θαηόρνπο MCCAOP βάζεη ηνπ 
MCCA inter frame space (MIFS) θαη 
preemption time γηα πεξηνξηζκό ησλ κε 
– MCCA θόκβσλ. 

Multi-hop Reservation 
Protocol (MRP)  

Γεκηνπξγία θξαηήζεσλ θαηά κήθνο ηνπ 
κνλνπαηηνύ πνπ έρεη επηιερζεί από ην 
HWMP θη έιεγρνο αιιαγώλ 
κνλνπαηηνύ. 

 

 

 

 

Δθρώξεζε 
Καλαιηώλ 

1) Breath First Search 
Channel Assignment 
(BFSCA), 

 

 

 

2) Urban-X θαη 

 

3) Semi-dynamic 
Interference aware Channel 
Assignment (SICA)  

1) Ύπαξμε θόκβνπ – ζπληνληζηή πνπ 
εθρσξεί ηα θαλάιηα βάζεη ησλ 
παξεκβνιώλ, ην πνζνζηό ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ 
ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 
θαλάιη. 

2) Πνζόηεηα ησλ δεδνκέλσλ θάζε 
θόκβνπ θη εθηηκώκελε εμσηεξηθή 
παξεκβνιή ζηα θαλάιηα. 

3) Έλα θαλάιη ζηε ξαδηνζπρλόηεηα 
ιήςεο, νη θόκβνη ειέγρνπλ ηε 
ξαδηνζπρλόηεηα κεηάδνζεο δπλακηθά. 
πγρξνληζκόο κέζσ κελπκάησλ 
ειέγρνπ. 

Αιιαγή 
Καλαιηώλ 

Ζκί - θεληξηθόο κεραληζκόο 
γηα αιιαγή θαλαιηώλ  

Υξήζε ηνπ ζπιινγηθνύ αηηήκαηνο 
αιιαγήο θαλαιηνύ CCSR θαη ησλ CSAs 
γηα ελεκέξσζε ησλ θόκβσλ. 

 

Γηαρείξηζε 
Δλέξγεηαο 

Γηαρείξηζε ηεο Δλέξγεηαο ζε 
Cooperative Game Strategy  

Κάζε θόκβνο δηαηεξεί έλα πίλαθα 
θαηάηαμεο όισλ ησλ θόκβσλ ηνπ 
δηθηύνπ βάζεη ηεο ζπκθόξεζεο, ηνπ 
αξηζκνύ ησλ βεκάησλ από ηελ πύιε 
θαη ηνπ δείθηε SINR θη αλαιόγσο 
κεηώλνπλ ηελ ηζρύ πνπ εθπέκπνπλ. 

Γηαρείξηζε 
Κηλεηηθόηεηαο 

Μεραληζκόο Γηαρείξηζεο 
Κηλεηηθόηεηαο  

Πξνζδηνξίδεηαη αλ ν πιεγκαηηθόο 
ζηαζκόο πξνέξρεηαη ή όρη από ην ίδην 
δίθηπν θη ν ηξέρνλ ζηαζκόο ελεκεξώλεη 
ηνλ πξνεγνύκελν γηα ηελ αιιαγή. 
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πζηήκαηα 
Γνθηκώλ 

ρεδηαζκόο θη αλάπηπμε ελόο 
IEEE 802.11s δηθηύνπ ζε 
ζύζηεκα δνθηκώλ  

Δπέθηαζε ινγηζκηθνύ γηα εκπνξηθά 
WLAN chipsets. 

Πξνζνκνίσζε δηθηύνπ IEEE 
802.11s ζε εξγαζηήξην θαη ζε 
εζσηεξηθό ρώξν  

Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ βάζεη 
ξπζκίζεσλ ζην RTS/CTS, ζην 802.11 
PHY θαη ζην beacon interval. 

Αλάιπζε 802.11s θίλεζεο γηα 
ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο 
ηνπ κνλνπαηηνύ 
δξνκνιόγεζεο  

Αλάιπζε πξαγκαηηθήο πνιιαπιώλ 
βεκάησλ MAC θίλεζεο θαη παξνπζίαζε 
πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ 
ηεο επηπέδνπ δύν πξνζέγγηζεο ζε 
ζύγθξηζε κε ηελ επηπέδνπ ηξία 
πξνζέγγηζε. 

Αμηνιόγεζε ηεο IEEE 
802.11s ηερλνινγίαο γηα 
ρξήζε ζε 
παλεπηζηεκηνύπνιε  

ORiNOCO Mesh Creation Protocol 
(OMCP) δξνκνιόγεζε βάζεη ηνπ 
θνξηίνπ θίλεζεο, ηελ ηαρύηεηα ηνπ 
ζπλδέζκνπ, ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο, ησλ 
αξηζκώλ ησλ βεκάησλ θ.α. 

Γηαιεηηνπξγηθό-
ηεηα 

Δηεξνγελή IEEE 802.11s 
Based Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά 
Γίθηπα  

Αλαγλώξηζε πιαηζίσλ θαη κεηαηξνπή 
IEEE 802.11 πιαηζίσλ ζε IEEE 802.11s 
πιαίζηα. 

2.11 Εφαρμογές του IEEE 802.11s 

2.11.1 Σο έργο One Laptop Per Child (OLPC) 

Σν OLPC έξγν [27] αλαπηύρζεθε από ην ίδξπκα OLPC (OLPC Foundation). Ο θνξεηόο 
ππνινγηζηήο ΥΟ έρεη σο ζηόρν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν εθκάζεζεο γηα παηδηά πνπ δνπλ 
ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Ο ΥΟ θνξεηόο ππνινγηζηήο έρεη ελζσκαησκέλν ην WLAN θη 
εθαξκόδεηαη ην 802.11s. Παξαιείπεη, όκσο, κεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 802.11s, όπσο ε 
θξππηνγξάθεζε θη ε proactive δξνκνιόγεζε. Σν πιέγκα ηνπ OLPC δελ εθαξκόδεη θαλέλα 
κεραληζκό ειέγρνπ πξόζβαζεο. Κάζε θόκβνο κπνξεί λα ιακβάλεη θαη λα πξνσζεί δεδνκέλα 
από / πξνο νπνηνλδήπνηε άιιν πιεγκαηηθό θόκβν, απνθεύγνληαο έηζη κία πηζαλή θαηάηκεζε 
ηνπ δηθηύνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθιεζεί από αζύκβαηα θξηηήξηα πξόζβαζεο. Ζ πιεγκαηηθή 
ζηνίβα πξσηνθόιινπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ θάξηα αζύξκαηνπ δηθηύνπ. Έηζη, νιόθιεξνο ν 
802.11s θώδηθαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηε CPU. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν ΥΟ 
θνξεηόο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο, αθόκα θη όηαλ βξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Γειαδή, ν ΥΟ θνξεηόο ππνινγηζηήο πνπ βξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, δε ζα επεξεάζεη αξλεηηθά άιινπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη 
ζηελ παξνρή ζπλδεζηκόηεηαο ζην Γηαδίθηπν κόλν από απηό ην θνξεηό ππνινγηζηή. Οη ΥΟ 
θνξεηνί ππνινγηζηέο εθαξκόδνπλ κόλν ηελ θαηόπηλ αηηήκαηνο ιεηηνπξγία δξνκνιόγεζεο ιόγσ 
ηεο θαηαλεκεκέλεο θύζεο ηνπο. Σν OLPC έξγν έρεη δηαζέζεη πάλσ από 1.2 εθαηνκκύξηα ΥΟ 
θνξεηνύο ππνινγηζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

2.11.2 open80211s 

Σν open80211s [28] είλαη κία εθαξκνγή ηνπ IEEE 802.11s ζην Linux ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. 
Δθόζνλ ην IEEE 802.11s εηζάγεη ειάρηζηεο αιιαγέο ζην επίπεδν MAC, ε 802.11s ζηνίβα κπνξεί 
λα εθαξκνζηεί ζρεδόλ πιήξσο ζην ινγηζκηθό θαη λα ην θάλεη λα ηξέμεη ζε θιεξνλόκνπο 802.11 
θάξηεο. Ζ 802.11s ζηνίβα απνηειεί κέξνο ηνπ ππξήλα ηνπ Linux από ηελ έθδνζε 2.6.26, ηνλ 
Ηνύιην ηνπ 2008. Ο ζηόρνο ηνπ open80211s έξγνπ είλαη λα παξαθνινπζεί ζπλερώο ην IEEE 
802.11s Πξόηππν θαη λα ππνζηεξίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ 802.11s 
πινπνηήζεσλ. Ζ δηαζεζηκόηεηα ηνπ πεγαίνπ θώδηθα βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ επίιπζε 
ζρεδηαζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Πξηλ από θάζε έθδνζε ιακβάλνληαη κεηξήζεηο απόδνζεο. Υσξίο 
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κεραληζκνύο επηινγήο κνλνπαηηώλ εκθαλίδνληαη κε ηδαληθά κήθε κνλνπαηηνύ ή αλεπηζύκεηεο 
απμήζεηο ηνπ κήθνπο ηνπ κνλνπαηηνύ. Σν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
IEEE 802.11s επηιύεη κνλνπάηηα πνπ πεξηνξίδνληαη κόλν ζε έλα ή δύν βήκαηα καθξηά. 

2.11.3 Meraki 

ηόρνο ηνπ έξγνπ Meraki [29] είλαη λα θάλεη ην Γηαδίθηπν πξνζηηό γηα ηνπο επόκελνπο 
δηζεθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεη πιηθό θαη ινγηζκηθό (hardware - 
software) πνπ βνεζνύλ κεκνλσκέλα άηνκα, θνηλόηεηεο ή άιινπο νξγαληζκνύο λα αλαπηύμνπλ 
κόλνη ηνπο ην δηθό ηνπο αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν παξέρνληαο κία θηελή ιύζε γηα λα 
κνηξάδνληαη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Σν  Meraki δελ πξνζπαζεί λα ρηίζεη κία παγθόζκηα 
νκνζπνλδηαθή επξπδσληθή ππνδνκή. Οη ζηόρνη ηνπ είλαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ησλ 
αγνξώλ παγθνζκίσο πξνηξέπνληαο ηηο θνηλόηεηεο λα αλαπηύμνπλ ηηο δηθέο ηνπο επξπδσληθέο 
ππνδνκέο ζε ρακειό θόζηνο θαη κε απιή ηερλνινγία. Σα δίθηπα ηνπ είλαη ιεηηνπξγηθά ζε 
πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο. Σα δίθηπα ρηίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό ηνπ έξγνπ, ην νπνίν 
ζπλδέεηαη απηόκαηα ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ έξγνπ Meraki γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ. Σα 
δίθηπα ηνπ Meraki είλαη ζρεδηαζκέλα λα θαηαλέκνπλ ηα αζύξκαηα ζήκαηα κέζα ζε θηίξηα, 
παξέρνληαο ζπλδεζηκόηεηα ζε αλζξώπνπο ζην ζπίηη ηνπο θη όρη έμσ ζε hotspots. Σν θύξην 
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Meraki πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ είλαη όηη κία ζύλδεζε δηαδηθηύνπ είλαη 
θαηαλεκεκέλε κέζα ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή από έλα ζύλνιν επαλαιεπηώλ. Απηνί νη 
επαλαιήπηεο ζπλδένληαη απηόκαηα κεηαμύ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δίθηπν. Απηό ην 
δίθηπν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίδεηαη κόλν ηνπ όηαλ πξνζηίζεληαη ή όηαλ αθαηξνύληαη 
επαλαιήπηεο. Έλαο από απηνύο ηνπο επαλαιήπηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν 
ώζηε λα κεηαδίδεηαη ην ζήκα θαη ζηνπο ππνινίπνπο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην πιεγκαηηθό δίθηπν θη 
επνκέλσο λα απνθηνύλ θη απηνί ζπλδεζηκόηεηα. Ζ έθηαζε ηνπ δηθηύνπ κπνξεί λα απμάλεηαη 
θαζώο πξνζηίζεληαη λένη επαλαιήπηεο ζην δίθηπν. 
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Κεφάλαιο 3 

ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νη αδπλακίεο ηεο παξαδνζηαθήο πνιπεπίπεδεο 
αξρηηεθηνληθήο θη ν ζρεδηαζκόο Cross Layer. Δπίζεο, αλαιύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Cross 
Layer ζρεδηαζκνύ θαη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 
πεξηγξάθνληαη νη δύν κεραληζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην Πξόηππν IEEE 802.11s γηα 
παξνρή Πνηόηεηαο ηεο Τπεξεζίαο (QoS). Σέινο, ην θεθάιαην απηό παξέρεη κία επηζθόπεζε ησλ 
εξεπλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα πάλσ ζε ζέκαηα Cross Layer Design γηα 
παξνρή QoS ζε WMNs, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηξηθώλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί γηα ηα 
WMNs. 

3.1 Cross Layer Design Overview 

Ζ παξαδνζηαθή – ζπκβαηηθή πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή πξσηνθόιισλ αληηκεησπίδεη θάζε 
επίπεδν κεκνλσκέλα θη έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

1) Ζ πιεξνθνξία πνπ πεξλάεη κεηαμύ ησλ επηπέδσλ είλαη πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηεο 
αλεμαξηεζίαο ηνπ θάζε επηπέδνπ. 

2) Πξσηόθνιια πνπ αλήθνπλ ζε έλα επίπεδν κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ή λα θαηαξγεζνύλ 
ρσξίο απηό λα έρεη θάπνηα επηξξνή ζηα ππόινηπα επίπεδα. 

3) Βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε αλάπηπμε θη αληηκεηώπηζε ζθαικάησλ ησλ πξσηνθόιισλ ζε 
θάζε επίπεδν. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο θιαζζηθήο πνιπεπίπεδεο αξρηηεθηνληθήο είλαη 

1) Ζ επηβάξπλζε ηνπ δηθηύνπ 

2) Ζ ρακειή ελεξγεηαθή απόδνζε  

3) Ζ έιιεηςε ελόο κεραληζκνύ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο κεηαμύ πξσηνθόιισλ 
δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ. 

Ηδηαίηεξα ζηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα, ε παξαπάλσ αξρηηεθηνληθή δελ επηηπγράλεη 
κέγηζηε απόδνζε. Γηα ην ιόγν απηό πξνέθπςε ε αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ αξρηηεθηνληθώλ. 
Cross layer design απνηειεί κία λέα αξρηηεθηνληθή θαη κπνξεί λα πεηύρεη βέιηηζηε απόδνζε 
δηθηύνπ κε ηελ αλάπηπμε πξσηνθόιισλ πνπ ιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά από δηαθνξεηηθά 
επίπεδα. 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ κεξηθνί ιόγνη πνπ δείρλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ αλάπηπμε 
cross layer design ζε WMNs [30]: 

1) Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θπζηθνύ επηπέδνπ γηα ηα WMNs 
ώζηε λα κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο. Αλαθνξηθά, θάπνηεο από 
απηέο είλαη νη παξαθάησ: α) Multirate - ηερλνινγία κεηάδνζεο, β) πξνεγκέλε ηερλνινγία 
θεξαηώλ, γ) ηερλνινγία πνιιαπιώλ θαλαιηώλ – πνιιαπιώλ radios. Όιεο απηέο νη 
ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα έρνπλ θαιύηεξε επίδνζε αλ ζπλδπαζηνύλ κε πξσηόθνιια 
άιισλ επηπέδσλ. 

2) Σν επίπεδν πξόζβαζεο δεδνκέλσλ είλαη, ίζσο, ην ζεκαληηθόηεξν επίπεδν γηα ηα 
αζύξκαηα δίθηπα. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ν αέξαο απνηειεί ην κέζν κεηάδνζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο, είλαη δύζθνιε ε αλάπηπμε ελόο βέιηηζηνπ πξσηνθόιινπ γηα ην επίπεδν 
πξόζβαζεο (MAC). Ηδηαίηεξα γηα ηα WMNs, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε ελζσκάησζε 
ηεο δηαδηθαζίαο δξνκνιόγεζεο ζην MAC θη ε απνδνηηθή εθαξκνγή ηεο. 

3) Σα WMNs ππνζηεξίδνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ 
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θιάζεσλ Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο (QoS) θαη δηαθνξεηηθέο 
απαηηήζεηο. 
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3.2 Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Cross Layer Design 

ηηο ραιαξά ζπλδεδεκέλεο αξρηηεθηνληθέο Cross Layer εμεηάδεηαη αλεμάξηεηα έλα πξσηόθνιιν 
ελόο επηπέδνπ ιακβάλνληαο, όκσο, ππόςε παξακέηξνπο από πξσηόθνιια άιισλ επηπέδσλ. 
Πιεξνθνξίεο από πνιιαπιά επίπεδα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα επίπεδν γηα λα 
εθαξκνζηεί ην Cross Layer Design. Οη πιεξνθνξίεο ησλ άιισλ επηπέδσλ ιεηηνπξγνύλ αθξηβώο 
ζαλ κία παξάκεηξνο ελόο αιγνξίζκνπ ζε έλα επίπεδν. Ζ απόδνζε, όκσο, απηνύ ηνπ 
αιγνξίζκνπ βειηηώλεηαη ιόγσ ηνπ όηη ρξεζηκνπνηείηαη κία πην αθξηβήο θη αμηόπηζηε παξάκεηξνο. 
Ζ αιιαγή ηεο παξακέηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ πξνβιέπεη θαη ηξνπνπνίεζε ζηνλ ίδην ηνλ 
αιγόξηζκν. ύκθσλα όκσο κε κία άιιε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνέξρνληαη από πνιιαπιά επίπεδα ρξεζηκνπνηνύληαη από αιγνξίζκνπο ελόο πξσηνθόιινπ 
πνπ πξέπεη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή δελ εγθαηαιείπεη πιήξσο ηε 
δηαθάλεηα κεηαμύ ησλ επηπέδσλ. 

ηηο ζηελά ζπλδεδεκέλεο αξρηηεθηνληθέο Cross Layer, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κέζσ 
πνιιαπιώλ επηπέδσλ δελ είλαη αξθεηή. Οη αιγόξηζκνη από δηαθνξεηηθά επίπεδα 
βειηηζηνπνηνύληαη ζπλνιηθά. Μία αθξαία πεξίπησζε απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ε 
ζπγρώλεπζε πνιιαπιώλ επηπέδσλ ζε έλα, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη 
από ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο απόδνζεο δηθηύνπ ζε αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα 
ππάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί Cross layer [31]. Έλαο από απηνύο είλαη ε ζπιινγή 
πιεξνθνξηώλ επηπέδνπ MAC από ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 
θαιύηεξνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο παθέησλ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ε 
πνηόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ (link quality), ην επίπεδν ησλ παξεκβνιώλ (interference level) θη ν 
θόξηνο θίλεζεο (traffic-load information). Έλα MAC πξσηόθνιιν πξνζθέξεη κεραληζκνύο γηα 
πξόζβαζε ζην κέζν είηε κε αληαγσληζκό (ηπραία πξόζβαζε ζην κέζν) είηε ρσξίο αληαγσληζκό 
(ειεγρόκελε πξόζβαζε ζην δίθηπν κε θξαηήζεηο). Ζ πξώηε θαηεγνξία πξσηνθόιισλ ζηεξείηαη 
απόδνζεο θαη κπνξεί λα κεηώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηε ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
όηαλ εθαξκνζηεί έλα πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο πνπ δε ιακβάλεη ππόςε ηνπ πιεξνθνξίεο 
επηπέδνπ MAC γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο. Μία ιύζε ζην παξαπάλσ 
πξόβιεκα απνηειεί ην IEEE 802.11e hybrid channel-access control, πνπ πεξηιακβάλεη έλα 
κεραληζκό γηα πξνγξακκαηηζκό θαη θξάηεζε. ηε δεύηεξε θαηεγνξία πξσηνθόιισλ 
ιακβάλνληαη ππόςε πεξηνξηζκνί όπσο QoS, νη παξεκβνιέο θη ε ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ, πνπ 
είλαη όια ζπζρεηηζκέλα κε έλα πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο. Γειαδή, ηα κνλνπάηηα 
δξνκνιόγεζεο θη ε θαηαλνκή ησλ πόξσλ θαζνξίδνληαη ζηνλ ίδην αιγόξηζκν δξνκνιόγεζεο. 

Έλα ζπλεζηζκέλν cross layer design κεηαμύ MAC θαη Routing είλαη απηό πνπ αζρνιείηαη 
κε ηελ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ θαη ηε δξνκνιόγεζε. Ζ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ παίδεη πνιύ 
ζεκαληηθό ξόιν ζην αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν θαη ρσξίδεηαη ζε δύν ππνπξνβιήκαηα. Σν 
πξώην ππνπξόβιεκα απνηειείηαη από ηελ εθρώξεζε ησλ δηεπαθώλ ζηνπο ζπλδέζκνπο 
αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο πνπ επηθνηλσλνύλ. Σν δεύηεξν ππνπξόβιεκα απνηειείηαη από ηελ 
εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ ζε δηεπαθέο. ηόρνο ησλ κεραληζκώλ εθρώξεζεο θαλαιηώλ απνηειεί ε 
εθρώξεζε θαλαιηώλ ζε θάζε θόκβν από έλα ζύλνιν κε επηθαιππηόκελσλ θαλαιηώλ έηζη ώζηε, 
ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ ζε ζπλδέζκνπο πνπ παξεκβάιινπλ λα ειαρηζηνπνηείηαη. 

Έλαο δεύηεξνο κεραληζκόο Cross Layer Design πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιύ ηελ 
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα είλαη ε αλάπηπμε αιγνξίζκσλ γηα θνηλή ( joint ) θαηαλνκή ησλ θαλαιηώλ 
θαη ηεο δξνκνιόγεζεο. Γειαδή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο, ην 
πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο εθρσξήζεηο ησλ θαλαιηώλ ζην 
πιεγκαηηθό δίθηπν. 

3.3 QoS στα IEEE 802.11s WMNs 

Ζ Πνηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο (QoS) είλαη έλα ζύλνιν από απαηηήζεηο, όπσο ε θαζπζηέξεζε θη ε 
απώιεηα παθέησλ, πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη από ην δίθηπν θαηά ηε κεηαθνξά κίαο 
ζπγθεθξηκέλεο ξνήο δεδνκέλσλ [32]. Έρεη ελζσκαησζεί ην IEEE 802.11e ζε όια ηα IEEE 
802.11 – based δίθηπα, ην νπνίν εληζρύεη ην Φπζηθό θαη ην MAC επίπεδν γηα ηελ παξνρή QoS. 
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Σν IEEE 802.11s ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην IEEE 802.11e γηα παξνρή QoS παξόιν πνπ δελ είλαη 
θαηάιιειν γηα δίθηπα πνιιαπιώλ βεκάησλ. 

Ζ παξνρή QoS ζε αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα γηα ηε ζηήξημε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 
εθαξκνγώλ, όπσο ήρνπ θαη βίληεν, απνηειεί κία κεγάιε πξόθιεζε ιόγσ ηεο απξόβιεπηεο 
θίλεζεο ησλ θόκβσλ, ηεο αζύξκαηεο πνιιαπιώλ βεκάησλ επηθνηλσλίαο, ηνπ αληαγσληζκνύ γηα 
ηελ πξόζβαζε ζην κέζν, ηεο πεξηνξηζκέλεο κπαηαξίαο θαη ηεο αζύξκαηεο εκβέιεηαο ησλ 
θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη ηεο απνπζίαο κίαο θεληξηθήο κνλάδαο ζπληνληζκνύ [1]. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν έρνπλ αλαπηπρζεί πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο πνπ ιακβάλνπλ 
ππόςε ηνπο δηάθνξεο παξακέηξνπο QoS. Σν Q-HWMP [33] απνηειεί κία βειηίσζε ηνπ HWMP 
πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ παξακέηξνπο QoS γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ πξαγκαηηθνύ 
ρξόλνπ. Οη κνξθνπνηήζεηο πάλσ ζην πξσηόθνιιν HWMP αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο 
κνλνπαηηνύ θαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ. Αξρηθά, νη ππεξεζίεο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο:  

1) Yπεξεζία θαιύηεξεο πξνζπάζεηαο (best effort service)  

2) Yπεξεζία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπλδέζκνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ν ηξέρνλ ξπζκόο κεηάδνζεο 
θη ν ξπζκόο ζθάικαηνο πιαηζίνπ βάζεη ηνπ ηξέρνληα ξπζκνύ κεηάδνζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα πνπ ελεκεξώλνπλ ηνπο γεηηνληθνύο θόκβνπο γηα ηελ 
θαηάζηαζε θάζε ζπλδέζκνπ. Γηα ηε δεκηνπξγία κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο βάζεη QoS 
παξακέηξσλ, έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ηα ζηνηρεία PREQ κε ηελ πξνζζήθε πέληε παξαπάλσ 
πεδίσλ, ηα νπνία είλαη:  

1) H κέγηζηε θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο, (Delaymax)  

2) Tν QoSTag 

3) H επηζπκεηή ξπζκαπόδνζε (Lamda) 

4) Tν κέγεζνο ηνπ παθέηνπ 

5) H κέγηζηε κεηξηθή γηα έλα κνλνπάηη (MaxPathMetric) 

Γηα ην δηαρσξηζκό ησλ ππεξεζηώλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην QoSTag πεδίν πνπ κε ηελ ηηκή 1 
δειώλνληαη νη ππεξεζίεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ελώ κε ηελ ηηκή 0 νη ππεξεζίεο θαιύηεξεο 
πξνζπάζεηαο. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα δξνκνιόγεζεο πξνζηίζεηαη έλα πεδίν (QoSRouteTag) πνπ 
δείρλεη αλ ηθαλνπνηνύληαη νη QoS παξάκεηξνη γηα ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο. Όηαλ ε ππεξεζία 
έρεη δεισζεί σο θαιύηεξεο πξνζπάζεηαο, ηόηε ην παξαπάλσ πεδίν παίξλεη ηελ ηηκή 0 γηα όια ηα 
κνλνπάηηα δξνκνιόγεζεο θη ε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο είλαη 
αθξηβώο ε ίδηα κε απηή πνπ νξίδεηαη από ην HWMP πξσηόθνιιν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
δειαδή όηαλ πξόθεηηαη γηα ππεξεζία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, ηόηε ν πιεγκαηηθόο θόκβνο ζπγθξίλεη 
ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ Delaymax κε ηελ εθηηκώκελε θαζπζηέξεζε ηνπ θόκβνπ ελόο βήκαηνο 
καθξηά, Delayhop. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ δύν πεξηπηώζεηο: 

1) Αλ ην Delaymax είλαη κεγαιύηεξν από ην Delayhop, ηόηε ν θόκβνο πνπ ιακβάλεη ην 
PREQ ζηνηρείν αλαλεώλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αλ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ 
ηεζεί από ην HWMP πξσηόθνιιν. 

2) Αλ ην Delaymax είλαη κηθξόηεξν από ην Delayhop, ηόηε ην ζηνηρείν PREQ  απνξξίπηεηαη. 

Σν πεδίν MaxPathMetric, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 
ππεξεζίεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ θαη γηα ηε ζύγθξηζή ηνπ κε ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ν θόκβνο κε ηε κεγαιύηεξε δηεύζπλζε MAC γηα θάζε κνλνπάηη πνπ πιεξνί ηηο 
παξακέηξνπο QoS ζε απηό ην ζύλδεζκν θη έρεη θαιύηεξε ηηκή κεηξηθήο από έλα 
πξνθαζνξηζκέλν θαηώθιη, ηόηε ν θόκβνο δειώλεη ην ζύλδεζκν σο ζπαζκέλν θη ελεκεξώλεη 
ηνπο γείηνλεο κε έλα ζηνηρείν PERR. 

ύκθσλα κε πξνζνκνηώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην Q-HWMP πξσηόθνιιν 
απμάλεη ηελ απόδνζε ηνπ HWMP κεηώλνληαο ηελ από άθξε – ζε – άθξε θαζπζηέξεζε ρσξίο λα 
απμάλεη ζεκαληηθά ηελ επηβάξπλζε. 

Οη κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην IEEE 802.11s γηα παξνρή βειηηώζεσλ ζε QoS είλαη ν 
MCCA, γηα ρσξίο αληαγσληζκό πξόζβαζε ζην κέζν θαη ν έιεγρνο ζπκθόξεζεο εληόο ηνπ 
πιέγκαηνο (Intra – mesh congestion control). 
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3.4 Related Work 

Ζ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο απόδνζεο ζηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα απνηειεί έλα ζέκα πνπ 
απαζρνιεί πνιύ ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Γηα ην ιόγν απηό νη έξεπλεο ζηξέθνληαη ζηε κε 
παξαδνζηαθή πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Cross layer αξρηηεθηνληθή. Ζ  
αξρηηεθηνληθή απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κεηαμύ δηαθόξσλ επηπέδσλ θαη ζηα πιεγκαηηθά 
δίθηπα. Ηδηαίηεξα όκσο, έρνπλ κειεηεζεί θη αλαπηπρζεί πνιιά πξσηόθνιια πνπ εθαξκόδνπλ 
cross layer design κεηαμύ:  

 Φπζηθνύ (PHY) θαη MAC επηπέδνπ 

 MAC θαη Routing 

 Φπζηθνύ θαη Δπηπέδνπ Μεηαθνξάο (Transport Layer) 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε Cross layer design γηα 
ηνπο παξαπάλσ ζπλδπαζκνύο.  

3.4.1 Εκχώρηση Καναλιών και δρομολόγηση σε WMNs 

Σα πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλνκή ηεο θίλεζεο ζην 
δίθηπν θη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηνπ δηθηύνπ. Ζ ζσζηή θαηαλνκή ησλ θαλαιηώλ 
παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηνπ δηθηύνπ. Ο Τάθηλζνο [34] είλαη έλαο 
αιγόξηζκνο θνηλήο θαηαλνκήο θαλαιηώλ θαη δξνκνιόγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία 
θαηαζθεπήο ηνπ δέληξνπ δξνκνιόγεζεο γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αξηζκό ησλ βεκάησλ, ηε 
ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο πύιεο θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ κνλνπαηηνύ σο κεηξηθέο. Οη 
κεηξηθέο απηέο ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην θνξηίν θίλεζεο θαηά κήθνπο ηνπ δέληξνπ γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο εμηζνξξόπεζεο ηνπ θνξηίνπ. Γηα ηελ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ δίλεηαη κεγαιύηεξε 
πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θόκβνπο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηε ξίδα ηνπ δέληξνπ. Έηζη, όηαλ έλαο 
θόκβνο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα θαλάιη, ρξεζηκνπνηεί έλα θαλάιη πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 
από γεηηνληθνύο θόκβνπο κε πςειόηεξε πξνηεξαηόηεηα. Ο Τάθηλζνο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 
ζηελ αύμεζε ηεο ξπζκαπόδνζεο θαη παξέρεη γξήγνξνπο κεραληζκνύο γηα αλάθηεζε 
κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ είλαη ηα εμήο: 

1) H εμάξηεζε ζηα Spanning trees θη ε αδπλακία εθαξκνγήο ζε άιιεο ξνέο θίλεζεο, 

2) H εμάξηεζε ησλ θαλαιηώλ ζηνπο θόκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ηνπ 
Spanning tree, 

3) Με ζπγθιίλνπζα δηαδηθαζία αλάζεζεο θαλαιηώλ ιόγσ ηεο ηπραίαο θαηαλνκήο ησλ 
θόκβσλ ζην δίθηπν θη επνκέλσο ύπαξμε παξεκβνιώλ κεηαμύ ησλ θόκβσλ, 

4) Αζπλέπεηα ζηελ εθρώξεζε θαλαιηώλ θαη ζηελ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ δξνκνιόγεζεο. 
ηε δηαδηθαζία εθρώξεζε θαλαιηώλ εθ λένπ ζε άιινπο θόκβνπο ζην ίδην κνλνπάηη 
δξνκνιόγεζεο, αιιάδνπλ ην πξαγκαηηθό θνξηίν γηα απηό ην κνλνπάηη θη ε ρσξεηηθόηεηα 
ησλ άιισλ ζπλδέζκσλ κεηαμύ θόκβσλ. 

5) Σν εθηηκώκελν θνξηίν θίλεζεο δελ αληηπξνζσπεύεη πάληα ην πξαγκαηηθό θνξηίν 
θίλεζεο. 

 

Άιινο έλαο αιγόξηζκνο γηα εθρώξεζε θαλαιηώλ θαη δξνκνιόγεζε από θνηλνύ, πνπ έρεη 
αλαπηπρζεί, ρσξίδεη ην πξόβιεκα ζε ηξία επηκέξνπο ππνπξνβιήκαηα θη έρεη σο ζηόρν ηε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο ξπζκαπόδνζεο [35]. Σν πξώην ππνπξόβιεκα πεξηιακβάλεη κία 
θαηαλεκεκέλε κέζνδν εθρώξεζεο θαλαιηώλ ζηελ νπνία ε επηινγή ηνπ θαλαιηνύ από θάζε 
θόκβν γίλεηαη βάζεη ηεο κηθξόηεξεο παξεκβνιήο. Όηαλ δεκηνπξγείηαη κία ζύλδεζε κεηαμύ δύν 
θόκβσλ, ηόηε θάζε θόκβνο ζηέιλεη ηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνίεζεο γηα ην ηξέρνλ θαλάιη ζε 
γεηηνληθνύο θόκβνπο πνπ παξεκβάινπλ. Έηζη, θάζε θόκβνο επηιέγεη ην θαλάιη πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ πνπ ζηέιλνληαη από ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ 
θόκβνπο θαη ελ ηέιεη δηακνξθώλεηαη ε ηνπνινγία. Σν δεύηεξν ππνπξόβιεκα αθνξά ζηε 
δηαδηθαζία δξνκνιόγεζεο (QoS routing). Ζ επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ γίλεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ 
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ησλ βεκάησλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κηθξό (λα κελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό αξηζκό 
ησλ θόκβσλ), ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε ηηο ζπλζήθεο παξεκβνιώλ ηνπ ζπλδέζκνπ. ην ηξίην 
ππνπξόβιεκα γίλεηαη εθ λένπ εθρώξεζε θαλαιηώλ αλ νη απαηηήζεηο εύξνπο δώλεο δελ 
ηθαλνπνηνύληαη ζην κνλνπάηη από ηελ πεγή πξνο ηνλ πξννξηζκό. Όζνη θόκβνη βξίζθνληαη 
ελδηάκεζα ζην κνλνπάηη, επηιέγνπλ από ηα δηαζέζηκα θαλάιηα απηό κε ηε κηθξόηεξε παξεκβνιή 
θαη ηέινο, έλαο θόκβνο κπνξεί λα αιιάμεη ην θαλάιη ηνπ, αλ κεηώλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή 
παξεκβνιήο ηνπ δηθηύνπ. 

ηα IEEE 802.11s WMNs είλαη πνιύ ζεκαληηθό ε εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ λα γίλεηαη κε 
απνηειεζκαηηθό ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν αληαγσληζκόο θη νη νκνδηαπιηθέο 
παξεκβνιέο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πξσηόθνιια / αιγόξηζκνη πνπ ππνινγίδνπλ από θνηλνύ 
ηε δξνκνιόγεζε θαη ηελ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ. 

ηελ εξγαζία [36] παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ν Clustered based multipath topology control 
and channel assignment schemes(CoMTaC) αιγόξηζκνο πνπ εθκεηαιιεύεηαη ηα κεξηθώο 
επηθαιππηόκελα θαλάιηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πιεγκαηηθνί θόκβνη νκαδνπνηνύληαη ζε κηθξέο 
νκάδεο θη νξίδνπλ κία θνηλή πξνεπηιεγκέλε δηεπαθή γηα θάζε νκάδα, πνπ εθρσξείηαη ζηελ 
πξνεπηιεγκέλε δηεπαθή θάζε θόκβνπ κέζα ζηελ νκάδα. Έλαο αιγόξηζκνο θαηαζθεπήο (spanner 
construction algorithm) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό δπλαηώλ κνλνπαηηώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ κε πξνεπηιεγκέλεο δηεπαθέο. Ο CoMTaC ρξεζηκνπνηεί έλα κεραληζκό γηα 
εθηίκεζε ηεο παξεκβνιήο βάζεη ηνπ κέζνπ κήθνπο ηεο νπξάο αλακνλήο ηνπ επηπέδνπ δύν θαη 
ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ίδην θαλάιη ρσξίο όκσο λα ιακβάλεη ππόςε 
ηνπ ην θνξηίν θίλεζεο ησλ ζπλδέζκσλ πνπ παξεκβάιινπλ. 

Ο Joint Routing and Channel Assignment Protocol (JRCAP) [37] ρξεζηκνπνηεί έλα 
πξνζαξκνζηηθό αιγόξηζκν νκαδνπνίεζεο, Density based Clustering algorithm for Channel 
Allocation (DCCA), γηα λα ρσξηζηνύλ νη πιεγκαηηθνί θόκβνη ηνπ πνιιαπιώλ ξαδηνζπρλνηήησλ 
θαη πνιιαπιώλ θαλαιηώλ δηθηύνπ ζε νκάδεο, εθρσξώληαο έλα ζηαζεξό θαλάιη (FC) γηα θάζε 
νκάδα. Σν ζηαζεξό θαλάιη εθρσξείηαη ζε κία από ηηο δηεπαθέο ηνπ πιεγκαηηθνύ θόκβνπ ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλδεζηκόηεηα θαη λα αληαιιάζζνληαη κελύκαηα ειέγρνπ. Με ηελ νκαδνπνίεζε 
ησλ θόκβσλ θαη ηε ρξήζε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ, πεξηνξίδεηαη ε επηβάξπλζε από κελύκαηα 
ειέγρνπ. Οη νκάδεο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κέζσ ησλ θόκβσλ αλακεηάδνζεο. Γηα ηελ 
εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αιγόξηζκνο ρξσκαηηζκνύ, ν DSATUR. 
Αλαιπηηθόηεξα, ε πιεγκαηηθή πύιε (mesh portal) ζηέιλεη έλα κήλπκα PDEC (Portal 
DEClaration), ην νπνίν ιακβάλεηαη από ηνπο επηθεθαιήο ηεο θάζε νκάδαο πνπ ζηέιλνπλ πίζσ 
έλα κήλπκα PREG (Portal REGistration). Σν PREG πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο όπσο ησλ 
αξηζκό ησλ βεκάησλ κεηαμύ ηεο πιεγκαηηθήο πύιεο θαη ηνπ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο θαη ηηο 
δηεπζύλζεηο όισλ ησλ επηθεθαιήο ησλ γεηηνληθώλ νκάδσλ. Έπεηηα, ε πιεγκαηηθή πύιε 
ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγόξηζκν DSATUR θη εθρσξεί ζε θάζε θόκβν πνπ είλαη επηθεθαιήο ηεο 
νκάδαο, έλα ζηαζεξό θαλάιη. Μεηά ηελ εθρώξεζε ησλ ζηαζεξώλ θαλαιηώλ ζηέιλεη έλα κήλπκα 
Ρύζκηζεο Καλαιηώλ ζε όινπο ηνπο θόκβνπο. Έηζη, θάζε πιεγκαηηθόο θόκβνο ξπζκίδεη κία από 
ηηο δηεπαθέο ηνπ ζην ζηαζεξό θαλάιη ηεο νκάδαο ηνπ. Οη θόκβνη αλακεηάδνζεο ξπζκίδνπλ ηηο 
δηεπαθέο ηνπο θαη ζηα θαλάιηα ησλ γεηηνληθώλ νκάδσλ γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλδεζηκόηεηα. ηε 
ζπλέρεηα, ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο ζα εθρσξήζεη θαλάιηα ζηηο δηεπαθέο πνπ έκεηλαλ 
ειεύζεξεο. Σν πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηόπηλ αηηήκαηνο ιεηηνπξγία 
δξνκνιόγεζεο. Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο θόκβνο ζέιεη λα βξεη έλα κνλνπάηη γηα έλα πξννξηζκό, 
ζηέιλεη έλα PREQ ζην ζηαζεξό θαλάιη. Σα ζηνηρεία  PREQ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γηα λα 
θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ JRCAP γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηαο ζηα κνλνπάηηα 
δξνκνιόγεζεο. Σν πξώην πεδίν, πνπ πξνζηέζεθε, δειώλεη αλ ππάξρεη ή όρη ειεύζεξν θαλάιη, 
ελώ ην δεύηεξν πεδίν δείρλεη πνην είλαη ην θαιύηεξν θαλάιη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζύλδεζκν πνπ 
ππνινγίδεηαη από θάζε θόκβν όηαλ ιακβάλεη έλα PREQ. Οη ελδηάκεζνη θόκβνη πνπ ιακβάλνπλ 
ην PREQ, επηιέγνπλ ην θαλάιη γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδξνκή θαη πξνσζνύλ ην PREQ. Έηζη, 
θάζε θόκβνο ηνπνζεηεί ζην ηέινο ηνπ PREQ ην θαλάιη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Όηαλ ην PREQ 
θηάζεη ζηνλ θόκβν πξννξηζκό, ηόηε απηόο απαληάεη κε έλα PREP κήλπκα πνπ πεξηιακβάλεη ην 
θαλάιη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην αληίζηξνθν κνλνπάηη. Οη ελδηάκεζνη θόκβνη πνπ ιακβάλνπλ 
απηό ην PREP, αιιάδνπλ ηηο δηεπαθέο ηνπο ζην επηιεγκέλν θαλάιη πνπ δειώλεηαη ζην PREP 
ζηνηρείν. Σν πξσηόθνιιν JRCAP ρξεζηκνπνηεί κία λέα κεηξηθή MRC (Maximum Residual 
Capacity) γηα ηε δξνκνιόγεζε ησλ παθέησλ, πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ 
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θαλαιηνύ θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ. Ζ κεηξηθή απηή ππνινγίδεη ηελ ππνιεηπόκελε 
ρσξεηηθόηεηα ηεο δηαδξνκήο θαη ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο επηιέγεη ηα κνλνπάηηα κε ηε 
κηθξόηεξε ηηκή ηεο MRC. 

ηελ εξγαζία [38], πξνηείλεηαη ν Token Distribution and Target Programming routing 
Algorithm (TDTPA) αιγόξηζκνο γηα δξνκνιόγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα WMNs κε ππνδνκή, 
όινη νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί ρσξίδνληαη ζε νκάδεο (clusters). ηα WMNs πειάηε, νη πιεγκαηηθνί 
ζηαζκνί έρνπλ ίζε αμία θαη κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ απηόκαηα κία νκάδα θαη λα επηιέμνπλ 
έλα πιεγκαηηθό ζηαζκό πνπ λα έρεη ην ξόιν ηνπ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο (cluster header - CH). 
ε δίθηπα πνπ νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί δηαζέηνπλ κία κόλν ξαδηνζπρλόηεηα (single - radio), o CH 
είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θίλεζε ζην θαλάιη ειέγρνπ ελώ νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί πνπ αλήθνπλ ζε 
απηόλ ην CH βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ύπλνπ όηαλ δελ έρνπλ δεδνκέλα λα ιάβνπλ ή λα 
ζηείινπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί δηαζέηνπλ πνιιαπιέο ξαδηνζπρλόηεηεο 
(multiple - radio), ηόηε δηαζέηνπλ κία ξαδηνζπρλόηεηα γηα λα θαηαγξάθνπλ ηελ θίλεζε ζην θαλάιη 
ειέγρνπ θη όηαλ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θαλάιη ειέγρνπ γηα λα ζηείινπλ δεδνκέλα, 
ζηέιλνπλ έλα πιαίζην beacon ζηνλ CH ηνπο. Όηαλ έλα CH ιακβάλεη έλα πιαίζην beacon, 
θαηαγξάθεη ηελ θίλεζε ζην θαλάιη ειέγρνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπο θη αλ απηό είλαη ειεύζεξν, ηόηε 
ηνπο επηηξέπεη λα ζηείινπλ δεδνκέλα.  Όηαλ έλαο πιεγκαηηθόο ζηαζκόο ηειεηώζεη ηελ κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ, ελεκεξώλεη ηνλ CH γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάδνζεο ζηέιλνληαο πάιη έλα 
πιαίζην beacon. ηνλ TDTPA αιγόξηζκν, ν CH έρεη πιεξνθνξίεο δξνκνιόγεζεο γηα όινπο ηνπο 
πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο ηεο νκάδαο ηνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο ππόινηπνπο πιεγκαηηθνύο 
ζηαζκνύο πνπ έρνπλ πιεξνθνξίεο κόλν γηα ηνπο γείηνλέο ηνπο. 

Τπάξρνπλ θεληξηθνί αιγόξηζκνη γηα joint channel assignment and routing νη νπνίνη 
ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ 
ρσξίδνληαη ζε δύν μερσξηζηά ζηάδηα, ην ζηάδην ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηνπ ζπλδέζκνπ 
θαη ην ζηάδην ηεο εθρώξεζεο ησλ θαλαιηώλ. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη αιγνξίζκνπο 
πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ Integer Linear Programming (ILP), νη νπνίνη είλαη ππνινγηζηηθά 
πνιύπινθνη. Έρνπλ, επίζεο, αλαπηπρζεί θαηαλεκεκέλνη αιγόξηζκνη πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο 
δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ. Ζ Δηθόλα 12 παξνπζηάδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ αιγνξίζκσλ 
γηα δξνκνιόγεζε θη εθρώξεζε θαλαιηώλ από θνηλνύ. 

 

Δικόνα 12: Καηηγοπίερ Αλγοπίθμυν Γπομολόγηζηρ 

ηελ εξγαζία [39] παξνπζηάδεηαη έλαο αιγόξηζκνο γηα joint channel assignment and 
proactive routing (MCCA-AODV) ζε πνιιαπιώλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ 
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αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αιγόξηζκνο εθρσξεί έλα μερσξηζηό θαλάιη ζε 
θάζε θόκβν θαηά κήθνο ηνπ ίδηνπ κνλνπαηηνύ. Οη θόκβνη πνπ απέρνπλ δύν βήκαηα καθξηά θη 
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθό κνλνπάηη, ρξεζηκνπνηνύλ, επίζεο, μερσξηζηό θαλάιη. Με απηό ηνλ 
ηξόπν κπνξνύλ λα κεησζνύλ νη παξεκβνιέο κεηαμύ γεηηνληθώλ θόκβσλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ή 
ζε δηαθνξεηηθό κνλνπάηη. Ζ δξνκνιόγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ AODV routing protocol, πνπ 
είλαη έλα proactive πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο, δειαδή νη θόκβνη δελ έρνπλ ελεκεξσκέλεο 
πιεξνθνξίεο δξνκνιόγεζεο γηα όινπο ηνπο θόκβνπο αιιά ε εγθαηάζηαζε ελόο κνλνπαηηνύ 
γίλεηαη κεηά από αίηεζε θάπνηνπ θόκβνπ. Σν πεδίν time-to-live (TTL) ηνπ RREP ζηνηρείνπ 
νξίδεηαη ίζν κε δύν. 

3.4.2 Εκχώρηση Καναλιών και Παρεμβολές σε WMNs 

Ο BFS Channel Assignment Algorithm (BFS-CA) [36] δηαζθαιίδεη όηη ε εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ 
δελ πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ. Γηα λα ην επηηύρεη απηό, θάζε πιεγκαηηθόο 
θόκβνο ιεηηνπξγεί ζε έλα πξνεπηιεγκέλν θαλάιη ώζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο ζπλδεζηκόηεηα 
κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ θόκβσλ. Ζ θίλεζε αλαθαηεπζύλεηαη ζην πξνεπηιεγκέλν θαλάιη θάζε 
θνξά πνπ ν ζύλδεζκνο κεηαμύ δύν πιεγκαηηθώλ θόκβσλ θόβεηαη. Ζ αλαθαηεύζπλζε ηεο 
θίλεζεο γίλεηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ε εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ κεηαμύ ησλ θόκβσλ. Ο BFS-CA 
ιακβάλεη ηελ εθηηκώκελε από ηνπο πιεγκαηηθνύο θόκβνπο παξεκβνιή θη επηιέγεη έλα θαλάιη γηα 
ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξαδηνζπρλόηεηεο. Ο BFS-CA βειηηώλεη ηελ απόδνζε ησλ αζύξκαησλ 
πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ κε ηελ επίηεπμε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ παξεκβνιώλ κεηαμύ ησλ 
πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ θαη ησλ γεηηνληθώλ αζύξκαησλ δηθηύσλ. Όκσο, ην κεηνλέθηεκα ηνπ BFS-
CA είλαη όηη δεζκεύεη πάληα έλα κε επηθαιππηόκελν θαλάιη θαη κία ξαδηνζπρλόηεηα ηνπ 
πιεγκαηηθνύ θόκβνπ γηα ην πξνεπηιεγκέλν θαλάιη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε απνδνηηθή 
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ δηεπαθώλ θαη θαλαιηώλ. 

Άιινο έλαο αιγόξηζκνο γηα εθρώξεζε θαλαιηώλ είλαη ν Clustered Channel Assignment 
(CCA) [36] πνπ νκαδνπνηεί ηνπο θόκβνπο θη νξίδεη ηνλ θόκβν πνπ δηαζέηεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο 
ζπλδέζκνπο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο. Ο CCA ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο από ηνπο επηθεθαιήο ησλ 
νκάδσλ θη εθρσξεί ηζνκεξώο ηα δηαζέζηκα θαλάιηα ζηηο νκάδεο κε ηέηνην ηξόπν πνπ ζε δύν 
γεηηνληθέο νκάδεο εθρσξνύληαη κε ζπλερή ζύλνια θαλαιηώλ (ε απόζηαζε πνπ πξέπεη λα 
πιεξείηαη είλαη νη δύν νκάδεο). Απηόο ν αιγόξηζκνο δε ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ θίλεζε ζε θάζε 
ζύλδεζκν πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηηο παξεκβνιέο πνπ πξνθαινύληαη κεηαμύ ησλ ζπλδέζκσλ. 
Σέινο, ν CCA αιγόξηζκνο δελ θάλεη ζσζηή ρξήζε ησλ θαλαιηώλ. 

Ο Cluster-based Channel Assignment Protocol (CCAP) [36] αιγόξηζκνο ρσξίδεη ινγηθά 
ην δίθηπν ζε κε επηθαιπηπόκελεο νκάδεο. ηνπο θόκβνπο πνπ απνηεινύλ κία νκάδα εθρσξείηαη 
έλα θνηλό θαλάιη. Γηα ηελ απνθπγή ησλ παξεκβνιώλ κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ νκάδσλ, ην θαλάιη 
πνπ εθρσξείηαη ζε κία νκάδα, εθρσξείηαη πάιη ζε άιιε νκάδα πνπ δηαρσξίδεηαη από ην carrier 
sensing range. Γηα ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμύ ησλ θόκβσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νκάδα, 
εθρσξνύληαη θαλάιηα πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ηε κε ζπληνληζκέλε παξεκβνιή. 

Σέινο, ζηελ εξγαζία [36] παξνπζηάδεηαη ν Distributed Cluster-based Interference-Traffic 
Aware connectivity preserving CA (DCITCA) αιγόξηζκνο. ε απηόλ ηνλ αιγόξηζκν νξίδεηαη σο r 
ε κέγηζηε απόζηαζε βεκάησλ θάζε πιεγκαηηθνύ θόκβνπ από ηνλ θόκβν πνπ έρεη ηεζεί 
επηθεθαιήο ηεο νκάδαο. Αξρηθά, γίλεηαη ζύλδεζε ηεο δηεπαθήο κε ην ζύλδεζκν, ελώ ηειηθά, ηα 
θαλάιηα εθρσξνύληαη ζηηο δηεπαθέο επηιέγνληαο ηα θαλάιηα κε ηηο ιηγόηεξεο παξεκβνιέο. Οη 
παξεκβνιέο ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ θνξηίνπ θίλεζεο ηεο γεηηνληάο. 

Σν MesTiC [40], [41] είλαη έλαο ζηαζεξόο, πνιπσλπκηθνύ ρξόλνπ άπιεζηνο αιγόξηζκνο 
γηα θεληξηθή εθρώξεζε θαλαιηώλ θη έρεη σο ζηόρν ηε κείσζε ησλ παξεκβνιώλ ζε πνιιαπιώλ 
ξαδηνζπρλνηήησλ πιεγκαηηθά δίθηπα θαη ηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο ξπζκαπόδνζεο ζην δίθηπν. 
ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν, έλα θνηλό πξνεπηιεγκέλν θαλάιη εθρσξείηαη ζε κία 
ζπγθεθξηκέλε θάξηα δηθηύνπ ζηνλ θάζε θόκβν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζθαιίδεη ηε 
ζπλδεζηκόηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ. Ζ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ ζηνπο παξαιήπηεο 
γίλεηαη βάζεη ηνπ βαζκνύ (rank) ηνπ θόκβνπ θαη ην εθηηκώκελν εθ ησλ πξνηέξσλ θνξηίν ζηνπο 
ζπλδέζκνπο ηνπ θόκβνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη θόκβνη κε πςειό θνξηίν έρνπλ κεγαιύηεξε επειημία 
ζηελ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ. 
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3.4.3 Εκχώρηση Καναλιών και Ισχύς Μετάδοσης σε WMNs  

Ζ εθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ ζε έλα αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν είλαη έλα πνιύ δύζθνιν 
πξόβιεκα πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε δξνκνιόγεζε θαη ηελ νκνδηαπιηθή παξεκβνιή. 
Γηα ηε κείσζε ηεο νκνδηαπιηθή παξεκβνιήο θαη ηελ αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ελόο πνιιαπιώλ 
θαλαιηώλ πνιιαπιώλ δηεπαθώλ δηθηύνπ, έρεη αλαπηπρζεί έλαο ελεξγεηαθά απνδνηηθόο 
επαλαρξεζηκνπνηνύκελνπ ρώξνπ κεραληζκόο εθρώξεζεο θαλαιηώλ (power-efficient spatial 
reusable channel assignment) [42]. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ 
πνηθηινκνξθία ηνπ θαλαιηνύ θαη ηε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ, κεηώλνληαο, 
έηζη, ηελ νκνδηαπιηθή παξεκβνιή κε ηελ παξάιιειε ξύζκηζε ησλ θαλαιηώλ, ηεο ηζρύο 
κεηάδνζεο θαη ηεο δξνκνιόγεζεο. Πην αλαιπηηθά, νη πιεγκαηηθνί θόκβνη επηιέγνπλ ηελ ηζρύ 
κεηάδνζήο ηνπο ζύκθσλα κε ηηο κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο ώζηε λα κπνξνύλ λα κεηαδίδνπλ 
παξάιιεια. Γηα λα γίλεη απηό, νη θόκβνη αληαιιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ 
πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αξρή θάζε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο beacon. Με ηε ιήμε ηεο 
πεξηόδνπ δηαπξαγκάηεπζεο νη θόκβνη ππνινγίδνπλ ηελ ηζρύ κεηάδνζήο ηνπο. Δπηιέγνληαο ηελ 
ηζρύ κεηάδνζεο κε απηό ηνλ ηξόπν, κεηώλεηαη ε παξεκβνιή, απμάλεηαη ε ξπζκαπόδνζε θαη 
κεηώλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Γηα ην κεραληζκό εθρώξεζεο θαλαιηώλ, ην πξώην θαλάιη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαλάιη ειέγρνπ γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ειέγρνπ. Σα ππόινηπα 
θαλάιηα ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαλάιηα δεδνκέλσλ γηα ηε κεηάδνζε θαη ιήςε παθέησλ. Κάζε 
θόκβνο δηαηεξεί έλα πίλαθα κε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ θαλαιηώλ ησλ γεηηνληθώλ ηνπ θόκβσλ θαη 
θάζε θνξά πνπ έλα θόκβνο αιιάδεη ην θαλάιη ηνπ, ελεκεξώλεη ηνπο γείηνλέο ηνπο γηα ηελ αιιαγή 
κέζσ κελπκάησλ ειέγρνπ. Ο αιγόξηζκνο εθρώξεζεο θαλαιηώλ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ 
παξεκβνιή κεηαμύ ησλ θόκβσλ, ην κεραληζκό ειέγρνπ ηζρύνο θαη ην θνξηίν ησλ ζπλδέζκσλ. Ο 
αιγόξηζκνο δξνκνιόγεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ππνινγίδεη θαηά πξνζέγγηζε ην θνξηίν θάζε 
ζπλδέζκνπ θαη ην πην θαηάιιειν θαλάιη εθρσξείηαη ζε θάζε ζύλδεζκν. Αλαιπηηθόηεξα, ν 
αιγόξηζκνο ρηίδεη ηε δξνκνιόγεζε ππνινγίδνληαο ην αλακελόκελν θνξηίν, ην αλακελόκελν 
δηαζέζηκν θνξηίν θαη ηελ αλακελόκελε κείσζε ηνπ θνξηίνπ θάζε ζπλδέζκνπ. Ο αιγόξηζκνο 
αξρηθά εθρσξεί ηα πην θαηάιιεια θαλάιηα ζε θόκβνπο πνπ έρνπλ επηιερζεί θη ελ ηέιεη, εθρσξεί 
ηα θαλάιηα πνπ κέλνπλ ζηνπο ππόινηπνπο ζπλδέζκνπο. Γειαδή, ζηνπο θόκβνπο κε ηε 
κεγαιύηεξε παξεκβνιή εθρσξείηαη ην θαλάιη κε ηε κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα θαη ηε κηθξόηεξε 
παξεκβνιή ώζηε λα κεησζεί ε παξεκβνιή κεηαμύ ησλ θόκβσλ. 

3.4.4 υνθήκες Καναλιού και Δρομολόγηση σε WMNs 

Ζ αζηάζεηα ησλ κνλνπαηηώλ δξνκνιόγεζεο θη ηδηαίηεξα ε δηαθνπή ησλ ζπλδέζκσλ νδεγνύλ ζε 
ππνβάζκηζε ηεο απόδνζεο ηνπ αζύξκαηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. Ο κεραληζκόο Efficient Route 
Maintenance (ERM) [43] απνηειεί έλα ζρήκα ζπληήξεζεο ηεο δηαδξνκήο δξνκνιόγεζεο γηα 
θαηόπηλ αηηήκαηνο πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο όπσο ηε κία από ηηο δύν θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ HWMP. Ο ERM είλαη απηόο πνπ δειώλεη πνηνη ζύλδεζκνη είλαη ζπαζκέλνη θαη ην 
πόηε ζα ην δειώζεη. Υσξίδεη ηνπο ζπλδέζκνπο ζε θαινύο θαη θαθνύο αλάινγα κε ην αλ έρνπλ ή 
όρη πξνβιήκαηα ζηε κεηάδνζε. Δπίζεο, ν κεραληζκόο ERM απνηειείηαη από δύν ζηνηρεία. Σν 
πξώην ζηνηρείν ηνπ νλνκάδεηαη Αμηνιόγεζε ηεο Πνηόηεηαο ηνπ πλδέζκνπ (Link Quality 
Assessment) θη είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπλδέζκνπ ζε βάζνο 
ρξόλνπ. Σέινο, ρσξίδεηαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: 

 Listen Link Quality Assessment 

 Hello Link Quality Assessment  

Σν δεύηεξν ζηνηρείν ηνπ ERM κεραληζκνύ νλνκάδεηαη Απόθαζε Γηαθνπήο πλδέζκνπ 
(Link Breakage Decision) θαη αλαιύεη ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ πξώηνπ ζηνηρείνπ. Όηαλ έλα 
παθέην δε θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, ηόηε ην επίπεδν MAC αλαθέξεη ηελ απνηπρία κεηάδνζεο 
ζην Link Breakage Decision δειώλνληαο ή όρη ην ζύλδεζκν ζπαζκέλν αλάινγα κε 
πιεξνθνξίεο πνπ έρεη από ην θπζηθό θαη ην MAC επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απόθαζε πνπ 
παίξλεη ην δεύηεξν ζηνηρείν βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην δείθηε SINR. 
Αλ ε ηηκή ηνπ δείθηε SINR ζε βάζνο ρξόλνπ είλαη θάησ από ην θαηώηεξν θαηώθιη πνπ απαηηείηαη 
γηα ηε δηαηήξεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξπζκνύ δεδνκέλσλ, ηόηε ε πνηόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ 
ζεσξείηαη θαθή. Έλα αληίζηνηρν θαηώθιη ππάξρεη γηα ην MAC επίπεδν κε ζθνπό ηε δήισζε ηεο 
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πνηόηεηαο ησλ ζπλδέζκσλ σο θαιή ή θαθή. Ο παξαπάλσ κεραληζκόο πξνζθέξεη κεγαιύηεξε 
ζηαζεξόηεηα ζην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο πξνιαβαίλεη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθύςνπλ ιόγσ παξνδηθώλ αιιαγώλ ηνπ δηθηύνπ θαη ηέινο, απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 
δηαδξνκώλ δξνκνιόγεζεο.   

Ο παξαθάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 4) ζπλνςίδεη ηα πξνηεηλόκελα εξεπλεηηθά ζρήκαηα πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. 

Πίνακαρ 4: Έπεςνερ πάνυ ζε Cross Layer Design ζε WMNs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθρώξεζε 
θαλαιηώλ – 
δξνκνιόγεζε από 
θνηλνύ (joint 
channel allocation 
and routing 
protocol) 

Τάθηλζνο [34] Υξήζε κεηξηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
δέληξνπ δξνκνιόγεζεο πνπ ιακβάλνπλ 
ππόςε ην θνξηίν θίλεζεο θη εθρώξεζε 
ησλ θαλαιηώλ ζηνπο θόκβνπο κε 
πςειόηεξε πξνηεξαηόηεηα (πην θνληά 
ζηε ξίδα ηνπ δέληξνπ). 

[35] Δθρώξεζε θαλαιηώλ βάζεη ηεο 
κηθξόηεξεο παξεκβνιήο από κελύκαηα 
κεηαμύ ησλ θόκβσλ, δξνκνιόγεζε 
βάζεη αξηζκνύ βεκάησλ θαη ζπλζεθώλ 
παξεκβνιώλ ηνπ ζπλδέζκνπ θη εθ λένπ 
εθρώξεζε θαλαιηώλ θαηά κήθνο ηνπ 
κνλνπαηηνύ βάζεη ησλ παξεκβνιώλ. 

Clustered based multipath 
topology control and 
channel assignment 
schemes(CoMTaC) [36] 

Υσξηζκόο ησλ θόκβσλ ζε νκάδεο κε 
θνηλή πξνεπηιεγκέλε δηεπαθή θαη 
ρξήζε ηνπ spanner construction 
algorithm γηα εύξεζε ησλ κνλνπαηηώλ 
δξνκνιόγεζεο. 

Joint Routing and 
Channel Assignment 
Protocol (JRCAP) [37] 

Οκαδνπνίεζε ησλ θόκβσλ κε ηνλ 
DCCA αιγόξηζκν, απνζηνιή 
κελπκάησλ κεηαμύ ηεο πύιεο θαη ησλ 
επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ γηα ξύζκηζε 
ησλ θαλαιηώλ θαη εθρώξεζε ησλ 
θαλαιηώλ βάζεη πιεξνθνξηώλ ζην 
PREQ (ύπαξμε ειεύζεξνπ θαλαιηνύ θαη 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαιύηεξνπ). 

Token Distribution and 
Target Programming 
routing Algorithm (TDTPA) 
[38]  

Υσξηζκόο ησλ θόκβσλ ζε νκάδεο θη 
αλάδεημε ελόο επηθεθαιήο θόκβνπ πνπ 
είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθρώξεζε ησλ 
θαλαιηώλ όηαλ έλαο θόκβνο ηεο νκάδαο 
ηνπ ζέιεη λα κεηαδώζεη θαη δηαηήξεζε 
πιεξνθνξηώλ γηα δξνκνιόγεζε. 

MCCA-AODV [39] Δθρώξεζε μερσξηζηνύ θαλαιηνύ ζε 
θάζε θόκβν θαηά κήθνο ηνπ ίδηνπ 
κνλνπαηηνύ θαη ζε θόκβνπο 
δηαθνξεηηθνύ κνλνπαηηνύ κε απόζηαζε 
δύν βεκάησλ. Υξήζε ηεο θαηόπηλ 
αηηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ HWMP γηα ηε 
δξνκνιόγεζε. 
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Δθρώξεζε 
θαλαιηώλ βάζεη 
παξεκβνιώλ 

BFS Channel Assignment 
Algorithm (BFS-CA) [36] 

Υξήζε ηεο εθηηκώκελεο από ηνπο 
θόκβνπο παξεκβνιήο γηα επηινγή ησλ 
θαλαιηώλ θη αλαθαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο εθρώξεζεο ησλ 
θαλαιηώλ. 

Clustered Channel 
Assignment (CCA) [36] 

Οκαδνπνίεζε ησλ θόκβσλ θη εθρώξεζε 
ησλ θαλαιηώλ βάζεη ησλ παξεκβνιώλ. 

Distributed Cluster-based 
Interference-Traffic Aware 
connectivity preserving 
CA (DCITCA) [36] 

Δθρώξεζε ησλ θαλαιηώλ επηιέγνληαο 
απηά κε ηηο κηθξόηεξεο παξεκβνιέο πνπ 
ππνινγίδνληαη από ην θνξηίν θίλεζεο 
ηεο γεηηνληάο. 

 MesTiC [40], [41] Δθρώξεζε θαλαιηώλ ζηνπο 
παξαιήπηεο βάζεη ηνπ βαζκνύ ηνπ 
θόκβνπ θαη ην εθηηκώκελν εθ ησλ 
πξνηέξσλ θνξηίν ζηνπο ζπλδέζκνπο 
ηνπ θόκβνπ. 

Ηζρύο κεηάδνζεο – 
Δθρώξεζε 
Καλαιηώλ - 
Γξνκνιόγεζε 

Power-Efficient Spatial 
Reusable Channel 
Assignment [42] 

Τπνινγηζκόο ηζρύο κεηάδνζεο θάζε 
θόκβνπ κέζσ κελπκάησλ κε 
γεηηνληθνύο, δηαηήξεζε πηλάθσλ κε ηα 
θαλάιηα θάζε θόκβνπ θη ελεκέξσζε ζε 
αιιαγέο θαη ε δξνκνιόγεζε γίλεηαη 
ππνινγίδνληαο ην θνξηίνπ θάζε 
ζπλδέζκνπ θη εθρσξώληαο αλάινγα ηα 
θαλάιηα. 

Φπζηθό – MAC - 
Γξνκνιόγεζε 

Efficient Route 
Maintenance (ERM) [43] 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ 
ζήκαηνο θαη ηνπ θαλαιηνύ γηα 
ζπληήξεζε ή όρη ηνπ ζπλδέζκνπ θη 
επνκέλσο θαη ηνπ κνλνπαηηνύ 
δξνκνιόγεζεο. 

3.5 Μετρικές στα WMNs 

Ζ εύξεζε ηεο θαιύηεξεο κεηξηθήο ζην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό 
δήηεκα ζηα αζύξκαηα δίθηπα. Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο θαη πξνηάζεηο ππνινγηζκνύ ησλ 
κεηξηθώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Expected Forwarding Time (EFT) [44] ππνινγίδεη ηελ από άθξν - 
ζε - άθξν θαζπζηέξεζε πνπ αληηκεησπίδεη έλα παθέην γηα ηα δηαζέζηκα κνλνπάηηα 
δξνκνιόγεζεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ρξόλν πξνώζεζεο ελόο παθέην ζε έλα 
θόκβν είλαη νη εμήο: 

1) ν ξπζκόο κεηάδνζεο, 

2) ν ξπζκόο επηηπρίαο (ν αξηζκόο ησλ πξνζπαζεηώλ κεηάδνζεο κέρξη ηελ επηηπρή 
κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ), 

3) νη γεηηνληθνί θόκβνη πνπ αληαγσλίδνληαη ηελ πξόζβαζε ζην θαλάιη θαη ηα θνξηία ηνπο, 
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4) γλώζε ηνπ θνξηίνπ θαη 

5) ε πξνηεξαηόηεηα ηεο θίλεζεο. 

Ο ρξόλνο πξνώζεζεο ελόο παθέηνπ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ 
κεηάδνζεο κέρξη ηελ επηηπρή απνζηνιή ηνπ παθέηνπ θαη ην ξπζκό κεηάδνζεο. Ζ θαζπζηέξεζε 
πξόζβαζεο ζην θαλάιη εμαξηάηαη από ηελ πξνηεξαηόηεηα θίλεζεο ηνπ παθέηνπ πνπ πξόθεηηαη λα 
κεηαδνζεί. πκπεξηιακβάλνληαο ην ρξόλν αλαβνιήο ηεο κεηάδνζεο ζην ρξόλν πξνώζεζήο ηνπ 
επηηπγράλεηαη ε επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο κε ηε κηθξόηεξε θαζπζηέξεζε γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε θιάζε θίλεζεο. Όηαλ έλαο θόκβνο ζέιεη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζην θαλάιη γηα 
ηε κεηάδνζε ελόο παθέηνπ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαβάιιεη ηε κεηάδνζή ηνπ ιόγσ άιισλ 
θόκβσλ πνπ θεξδίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζην κέζν. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαβάιιεη ηε κεηάδνζή ηνπ 
ιόγσ ηνπ κεγάινπ θνξηίνπ ηνπ θόκβνπ πνπ κεηαδίδεη. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε έλα 
θαλάιη θαη ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ ηνπ αληαγσληζηή θόκβνπ επεξεάδνπλ ην ρξόλν κεηάδνζεο. 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ην EFT ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη ηνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο ησλ 
γεηηνληθώλ θόκβσλ θαζώο θαη ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ πξνο κεηάδνζε. Αθόκα ην EFT 
ελζσκαηώλεη ζηελ ηηκή ηνπ θαη ηελ θαζπζηέξεζε πνπ αληηκεησπίδεη έλα παθέην όηαλ βξίζθεηαη 
ζε νπξά αλακνλήο. Γειαδή, ην EFT είλαη ην άζξνηζκα ησλ παξαθάησ ρξόλσλ:  

1) ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο  

2) ηνπ idle ρξόλνπ κέρξη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζην κέζν 

3) ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ιόγσ άιισλ παθέησλ κε κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα θίλεζεο  

4) ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ιόγσ ηνπ ρξόλνπ αλαβνιήο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο δηαθνπήο 
ηεο κεηάδνζεο 

5) ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπ παθέηνπ ζηελ νπξά αλακνλήο  

Οη παξαπάλσ ρξόλνη αθνξνύλ ζηνπο ρξόλνπο πνπ απαηηεί έλα παθέην γηα ηηο 
επηηπρεκέλεο θη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο κεηάδνζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηεο 
κεηξηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή Automatic Rate Fallback (ARF) θη ε Exponentially Weighted 
Moving Average (EWMA) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ 
δηαθνπώλ θαη ηε δηάξθεηα απηώλ, αληίζηνηρα. Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο EFT κεηξηθήο ζην HWMP 
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ηεο κεηξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηξηθή airtime 
link έρεη ηελ ηηκή 0 σο αλαγλσξηζηηθό ελώ νη ηηκέο 1–254 είλαη δεζκεπκέλεο γηα κειινληηθή 
ρξήζε. Έηζη, δίλνληαο ηελ ηηκή 1 σο αλαγλσξηζηηθό γηα ηελ EFT κεηξηθή, ην πξσηόθνιιν κπνξεί 
λα θαηαιάβεη πνηα κεηξηθή ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο. 
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία [45], ε 
ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή έρεη θαιύηεξε απόδνζε από ηελ ππάξρνπζα πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή. 

Ζ Expected Transmission Energy (ETE) [45] είλαη κία κεηξηθή πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο 
ηελ ελέξγεηα γηα ηε δξνκνιόγεζε ησλ παθέησλ ζην πιεγκαηηθό δίθηπν. Όινη νη θόκβνη ηνπ 
δηθηύνπ ζεσξνύληαη εμίζνπ ζεκαληηθνί γηαηί αλ θάπνηνο από απηνύο ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί 
ιόγσ έιιεηςεο ελέξγεηαο, ηόηε ράλεηαη ν έιεγρνο ηεο πεξηνρήο πνπ θάιππηε ν ζπγθεθξηκέλνο 
θόκβνο. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξαπάλσ κεηξηθήο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη ν ίζνο ξπζκόο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από όινπο ηνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ δηαηεξώληαο παξάιιεια ην κέζν 
ξπζκό θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ρακειά επίπεδα. 

Ζ Estimated Channel Occupancy Time (ECOT) πνπ πξνηάζεθε ζην [46] είλαη κία 
κεηξηθή πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηα πξσηόθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πξόζβαζε ζην 
κέζν θαη ππνινγίδεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν πνπ πξόθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην θαλάιη έλα 
πιαίζην κέρξη λα απνζηαιεί επηηπρώο θαη δίλεηαη από ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

𝐸𝐶𝑂𝑇 ≜  
𝐸𝑡

𝐸𝑛
                  (11) 

Όπνπ, Et είλαη ν αλακελόκελνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κέζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
νπνίνπ κεηαδίδεηαη έλα πιαίζην θαη En είλαη ν αλακελόκελνο αξηζκόο ησλ επηηπρώο 
απεζηαικέλσλ πιαηζίσλ αλά πξνζπάζεηα κεηάδνζεο. Ζ πξναλαθεξζείζα κεηξηθή κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα θη έρεη σο ζηόρν ηελ αλαδήηεζε ησλ από – 
άθξε – ζε – άθξε κνλνπαηηώλ κε ηε κέγηζηε ξπζκαπόδνζε. 

Ζ Expected Transmission Count (ETX) [47] είλαη κία κεηξηθή πνπ ππνινγίδεη ηνλ 
αλακελόκελν αξηζκό ησλ κεηαδόζεσλ ελόο θόκβνπ κέρξη ηελ επηηπρή απνζηνιή ελόο παθέηνπ 
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ζηνλ θόκβν - πξννξηζκό. Ζ ελ ιόγσ κεηξηθή δε ιακβάλεη ππόςε ηεο ην κέγεζνο ησλ παθέησλ 
νύηε θάλεη δηαρσξηζκό ησλ δεύμεσλ βάζεη ηνπ εύξνπο δώλεο. Γηα ην ιόγν απηό παξνπζηάδεη 
επηβάξπλζε ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, ρακειή απόδνζε. Ο ιόγνο παξάδνζεο παθέηνπ 
ππνινγίδεηαη από ηε κεηξηθή Minimum Loss (ML) [47] πνπ αλαδεηάεη ην κνλνπάηη 
δξνκνιόγεζεο κε ηε κηθξόηεξε πηζαλόηεηα απώιεηαο από άθξε – ζε – άθξε. Ζ Expected 
Transmission Time (ETT) [47] κεηξηθή ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιύςεη ηα θελά ηνπ ETX. 
πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεη ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα παθέην ώζηε λα ιεθζεί επηηπρώο. Όηαλ 
ζην δίθηπν ππάξρνπλ πνιιαπιά θαλάιηα, ηόηε πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα από ηηο παξεκβνιέο 
πνπ δεκηνπξγνύληαη όηαλ δύν θόκβνη κεηαδίδνπλ ζην ίδην θαλάιη (intra - flow interference) θαη ηηο 
παξεκβνιέο πνπ δεκηνπξγνύληαη όηαλ δύν θόκβνη κεηαδίδνπλ παξάιιεια ζε δηαθνξεηηθά 
θαλάιηα (inter - flow interference). Ζ Weighted Cumulative ETT (WCETT) [47] είλαη κία από 
άθξε - ζε - άθξε κεηξηθή πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ intra - flow παξεκβνιή θαη ππνινγίδεηαη 
από ην άζξνηζκα ησλ από άθξε - ζε - άθξε θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ 
θαλαιηνύ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή δελ βξίζθεη πάληα ηα ζπληνκόηεξα κνλνπάηηα θαη δελ παξέρεη 
ιύζε γηα ηηο inter - flow παξεκβνιέο, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηινγή κνλνπαηηώλ 
πνπ ππνθέξνπλ από ζπκθόξεζε. Με ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηινγήο κνλνπαηηώλ πνπ 
ππνθέξνπλ από ζπκθόξεζε, εηζήρζεθε ε κεηξηθή Metric of Interference and Channel-switching 
(MIC) [47]. Έηζη, ε ηειεπηαία κεηξηθή επηηπγράλεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο inter - flow παξεκβνιήο κε 
ηνλ ππνινγηζκό από θάζε θόκβν ηνπ δηθηύνπ ησλ θόκβσλ πνπ παξεκβάιινπλ. Ζ modified ETX 
(mETX) [47] απνηειεί κία παξαιιαγή ηεο ETX θαη ππνινγίδεη ηελ πηζαλόηεηα ζθάικαηνο bit 
ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηηο intra - flow θαη inter - flow παξεκβνιέο. Αθόκα κία κεηξηθή πνπ 
έρεη παξνπζηαζηεί από ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα είλαη ε Effective Number of Transmissions 
(ENT) [47] , ε νπνία ινγαξηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ πνηόηεηα ηεο δεύμεο θαη ππνινγίδεη ηνλ 
αξηζκό ησλ επηηπρεκέλσλ αλακεηαδόζεσλ αλά δεύμε. Όπσο θαη ε mETX, έηζη θη ε ENT κεηξηθή 
δε ινγαξηάδεη ηηο intra - flow θαη inter - flow παξεκβνιέο. Σέινο, ζην [47] παξνπζηάδεηαη ε κεηξηθή 
interference Αware (iAWARE) πνπ ππνινγίδεη ηνλ κέζν ρξόλν πνπ ην θαλάιη παξακέλεη 
απαζρνιεκέλν ιόγσ ησλ κεηαδόζεσλ θάζε γεηηνληθνύ θόκβνπ πνπ παξεκβάιιεη θάλνληαο 
ρξήζε ηνπ SNR θαη SINR γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ παξεκβνιώλ ησλ γεηηνληθώλ θόκβσλ. Ζ 
iAWARE κεηξηθή ιακβάλεη ππόςε ηεο ην ρξόλν κεηάδνζεο, ηηο intra - flow θαη inter - flow 
παξεκβνιέο θαη ηελ αζηάζεηα ηνπ θαλαιηνύ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα κεηξηθέο ζηα 
Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα. 

Πίνακαρ 5: Μεηπικέρ ζε Αζύπμαηα Πλεγμαηικά Γίκηςα 

Μεηπική Κπιηήπιο Δπιλογήρ Μονοπαηιού Γπομολόγηζηρ 

EFT [44] Από άθξν - ζε - άθξν θαζπζηέξεζε ηνπ παθέηνπ γηα όια ηα 
κνλνπάηηα δξνκνιόγεζεο 

ETE [45] Ρπζκόο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ 

ECOT [46] Απαηηνύκελνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ θαλαιηνύ από έλα πιαίζην 
κέρξη λα απνζηαιεί επηηπρώο 

ETX [47] Αλακελόκελνο αξηζκόο ησλ κεηαδόζεσλ ελόο παθέηνπ κέρξη ηελ 
επηηπρή απνζηνιή ηνπ 

ML [47] Λόγνο παξάδνζεο παθέηνπ 

ETT [47] Υξόλνο κέρξη έλα παθέην λα ιεθζεί επηηπρώο 

WCETT [47] Άζξνηζκα ησλ από άθξε - ζε - άθξε θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο 
πνηθηινκνξθίαο ηνπ θαλαιηνύ 

MIC [47] Inter - flow παξεκβνιή 

mETX [47] Πηζαλόηεηα ζθάικαηνο bit 

ENT [47] Αξηζκόο επηηπρεκέλσλ αλακεηαδόζεσλ αλά δεύμε 

iAWARE [47] Μέζνο ρξόλνο πνπ ην θαλάιη είλαη απαζρνιεκέλν από ηηο 
κεηαδόζεηο γεηηνληθώλ θόκβσλ 
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Κεφάλαιο 4 

4.1 Προτεινόμενη Μετρική 

Έλα δήηεκα πνπ αθνξά ζηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα θαη γεληθά ζηα αζύξκαηα δίθηπα είλαη 
ε ελέξγεηα ησλ θόκβσλ. πλήζσο, νη αζύξκαηνη θόκβνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ελέξγεηα θαη 
ζπλεπώο, πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ θη ε 
παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο ρξήζηεο, είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε κεραληζκώλ πνπ ιακβάλνπλ 
ππόςε ηνπο ηελ ελέξγεηα ησλ θόκβσλ θαη ζπλνιηθά ηνπ δηθηύν. Σα πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο 
κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηέηνηνπο κεραληζκνύο. Τινπνηώληαο κία κεηξηθή δξνκνιόγεζεο πνπ 
ππνινγίδεη ην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο ησλ θόκβσλ, ε δξνκνιόγεζε γίλεηαη πην απνδνηηθή σο πξνο 
ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην δίθηπν. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλνληαη ηα εμήο: 

1) Γε ράλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θόκβσλ 
2) Παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηύνπ 
3) Σν δίθηπν δε ρσξίδεηαη ζε θνκκάηηα 

4) Παξαηείλεηαη ε ζπλδεζηκόηεηα ησλ ρξεζηώλ θη ε παξνρή ππεξεζηώλ από ην δίθηπν 
 

ηόρνο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε αλάπηπμε κίαο λέαο κεηξηθήο γηα ηα IEEE 
802.11s Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηε κηθξόηεξε δπλαηή ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην πιεγκαηηθό δίθηπν θαη ζπλεπώο, ηελ παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ δηθηύνπ. 
Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηύνπ (lifetime) αλαθέξεηαη σο ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη πεξάζεη 
κέρξη λα εμαληιεζεί ηειείσο ε ελέξγεηα ελόο θόκβνπ ηνπ δηθηύνπ. Ζ πξνηεηλόκελε κεηξηθή 
ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ζε έλα θόκβν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο  
ελέξγεηαο. Μείσζε ζηελ ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ηνπ θάζε θόκβνπ έρνπκε θάζε θνξά πνπ ν 
θόκβνο βξίζθεηαη ζε κία από ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο: 

 IDLE: ν θόκβνο δε ζηέιλεη θαη δε ιακβάλεη παθέηα 

 CCA_BUSY: ν θόκβνο είηε ζηέιλεη ή ιακβάλεη παθέηα 

 TX: ν θόκβνο ζηέιλεη παθέηα 

 RX: ν θόκβνο ιακβάλεη παθέηα 

 SWITCHING: ν θόκβνο κεηαβαίλεη από κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή ππνινγίδεη ην θόζηνο ελέξγεηαο θαη δίλεηαη 
από ηελ παξαθάησ εμίζσζε. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑛𝑖 =  
1

𝑅𝑛𝑖
                (12) 

 

Όπνπ, n
i  είλαη ν θόκβνο γηα ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε κεηξηθή θαη R❑  είλαη ε 

ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ζηνλ θόκβν n
i . 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ελέξγεηαο γηα κία δηαδξνκή R, κήθνπο l, ππνινγίδεηαη από ηελ παξαθάησ 
εμίζσζε. 
 

𝐶𝑜𝑛𝑅 =  ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑛𝑖
𝑙−1
𝑖=0               (13) 

 
Έζησ 𝑅𝑥  ε δηαδξνκή πνπ επηιέγεηαη από έλα ζύλνιν V δηαδξνκώλ. Σόηε ε δηαδξνκή πνπ 
επηιέγεηαη πξέπεη λα πιεξνί ην εμήο: 
 

𝑅𝑥 = 𝑚𝑖𝑛*𝐶𝑜𝑛𝑅 ∶ 𝑅∃ 𝑉+            (14) 

4.2 Αρχιτεκτονική Δικτύου Προσομοίωσης 

ην ζεκείν απηό παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε αξρηηεθηνληθή ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ πνπ 
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εμεηάζηεθε θη αμηνινγήζεθε ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή. Ζ ίδηα αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ, πνπ 
αλαιύεηαη ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε πιεγκαηηθό δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 
airtime link κεηξηθή γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεηξηθήο έλαληη 
ηεο airtime link κεηξηθήο όζν αθνξά ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ δηθηύνπ θαη 
ζπλεπώο, ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.   
 

Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηθηύνπ πεξηγξάθεηαη από ηα παξαθάησ: 

 Αξηζκόο θόκβσλ: 4, 9, 16, 25, 36, 49 θαη 64 

 Οη θόκβνη είλαη ζηαηηθνί θαη ηνπνζεηεκέλνη ζε πιέγκα 

 Ζ απόζηαζε κεηαμύ δύν γεηηνληθώλ θόκβσλ είλαη ίζε κε 120 κέηξα 

 Υξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν 802.11a 

 ε όινπο ηνπο θόκβνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα πξσηόθνιιν ηεο 802.11s ηνίβαο 

 Όινη νη θόκβνη έρνπλ κία δηεπαθή 

 Τπάξρεη έλα θαλάιη κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 Γελ ππάξρεη root θόκβνο, άξα ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο είλαη ζε reactive 
ιεηηνπξγία  

 Ζ αξρηθή ελέξγεηα ησλ θόκβσλ είλαη 0.3 Joules 

 Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο πξνζνκνίσζεο είλαη 240 secs 

 Τπάξρεη έλαο θόκβνο πνπ ζηέιλεη UDP θίλεζε ζε έλα άιιν θόκβν αληηδηακεηξηθά ηνπ 
δηθηύνπ 

 Ο ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ πιαηζίσλ είλαη 10 secs 

 Ζ κέηαδνζε ησλ δεδνκέλσλ μεθηλάεη ηε ρξνληθή ζηηγκή 5 secs θαη ηειεηώλεη ζηα 230 
secs 

 Ζ ηζρύο ηεο θεξαίαο ησλ θόκβσλ είλαη 18db 

 Ο ξπζκόο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ίζνο κε 150kbps 

 Σν κέγεζνο ησλ παθέησλ είλαη είηε 512 είηε 1024 bytes 

 Σν κνληέιν απώιεηαο δηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Log Distance Propagation 
Loss Model 

 Ζ κεηάδνζε ησλ παθέησλ γίλεηαη κε OFDM Rate 6Mbps 

 Υξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκόο RTS/CTS κόλν όηαλ ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ καδί κε ηηο 
επηθεθαιίδεο πνπ πξνζηίζεληαη μεπεξάζεη ηα 2500 bytes 

 
Ζ Eηθόλα 13, πνπ αθνινπζεί, αλαπαξηζηά ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ γηα 9 θόκβνπο. 
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Δικόνα 13: Απσιηεκηονική Αζύπμαηος Πλεγμαηικού Γικηύος Πποζομοίυζηρ 

4.3 Προσομοιωτής ns3 

4.3.1 Γενικά 

Ο ns-3 είλαη έλαο δηαθξηηώλ γεγνλόησλ πξνζνκνησηήο δηθηύσλ γηα ζπζηήκαηα Γηαδηθηύνπ ζηνλ 
νπνίν ν ππξήλαο θαη ηα κνληέια ηεο πξνζνκνίσζεο έρνπλ πινπνηεζεί ζε C++ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνύο θη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο [48]. Δίλαη ειεύζεξν 
ινγηζκηθό ζύκθσλα κε ηελ άδεηα GNU GPLv2. Δίλαη ρηηζκέλνο σο κία βηβιηνζήθε πνπ κπνξεί 
λα ζπλδεζεί ζηαηηθά ή δπλακηθά κε έλα C++ πξόγξακκα πνπ νξίδεη ηελ ηνπνινγία ηεο 
πξνζνκνίσζεο θαη μεθηλάεη ηνλ πξνζνκνησηή. Δπίζεο, ν ns-3 εμάγεη ζρεδόλ όια ηνπ ηα APIs 
ζηελ Python επηηξέπνληαο έηζη ζηα Python πξνγξάκκαηα λα εηζάγνπλ κία “ns-3” ελόηεηα κε ην 
ίδην ηξόπν πνπ ε ns-3 βηβιηνζήθε ζπλδέεηαη κε εθηειέζηκα ζηε C++. Γελ απνηειεί επέθηαζε ηνπ 
ns-2 θαη δελ ππνζηεξίδεη ην API ηνπ ns-2 παξόιν πνπ είλαη επίζεο γξακκέλνο ζε C++. 

ηόρνο ηνπ έξγνπ ns-3 είλαη λα αλαπηπρζεί έλα αλνηθηό πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο πνπ 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο έξεπλαο θαη λα ελζαξξύλεη ηε ζπκβνιή ηεο 
επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Δπίζεο, ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία πιήξνπο ηεθκεξίσζεο 
(documentation) πνπ λα είλαη εύθνιε ζηε ρξήζε θαη ηνλ εληνπηζκό ζθαικάησλ γηα ηηο ξπζκίζεηο 
ησλ πξνζνκνηώζεσλ θαζώο επίζεο, θαη ηεο ζπιινγήο θη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 
Τπνζηεξίδεη ηελ έξεπλα ζε IP θαη κε IP – based  δίθηπα θη έλα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 
ρξνλνπξνγξακκαηηζηή γηα αιιειεπίδξαζε κε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ Δηθόλα 14 αλαπαξηζηά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ  ns-3. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Μαξία Ενγθνύ 

Γξνκνιόγεζε κε θξηηήξην ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα γηα ηελ παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο ζε IEEE 802.11s Αζύξκαηα 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα  58 

 

 

Δικόνα 14: Απσιηεκηονική ηος ns-3 

ε ζύγθξηζε κε παξόκνηνπο πξνζνκνησηέο δηθηύσλ, ν ns-3 δηαθξίλεηαη από ηα παξαθάησ. 

1) Έμθαζη ζηη C++ και Python: Οη πεξηζζόηεξνη πξνζνκνησηέο ρξεζηκνπνηνύλ κία 
εηδηθή γιώζζα κνληεινπνίεζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ θαη ησλ ξνώλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Με ηε ρξήζε ησλ C++ θαη Python, νη ρξήζηεο επσθεινύληαη από όια 
όζα ππνζηεξίδεη ε θάζε γιώζζα. 

2) Γεγονόηα και ζςνδέζειρ με γνώμονα ηην επανάκληζη: Σα γεγνλόηα πξνζνκνίσζεο 
είλαη απιά θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ - ιεηηνπξγηώλ πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα 
εθηεινύληαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξνζνκνίσζεο. Κάζε 
ζπλάξηεζε κπνξεί λα θηηαρηεί ζε έλα γεγνλόο θαη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηε ρξήζε ηεο 
ζπλάξηεζεο επαλάθιεζεο. Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζπλαξηήζεηο πνπ 
ζπγθεληξώλνπλ ηελ επεμεξγαζία γεγνλόησλ ζε θάζε αληηθείκελν πξνζνκνίσζεο. Οη 
επαλαθιήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιν βαζκό γηα λα κεηώζνπλ ηηο εμαξηήζεηο ηνπ 
ρξόλνπ κεηαγιώηηηζεο κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξνζνκνίσζεο. 

3) Δςέλικηορ πςπήναρ με βοηθηηικά επίπεδα: Ο ns-3 δηαζέηεη έλα ηζρπξό, ρακεινύ 
επηπέδνπ API πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ξπζκίζνπλ ηα πξάγκαηα κε 
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. ηελ θνξπθή ησλ επηπέδσλ είλαη έλα ζύλνιν "βνεζόο" APIs 
πνπ παξέρεη επθνιόηεξεο ζηε ρξήζε ζπλαξηήζεηο. 

4) Έμθαζη ζηην εξομοίυζη: Ο ζρεδηαζκόο πξνζνκνίσζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο  
ζε πεξηπηώζεηο ρξήζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πξνζνκνησηή λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ 
πξαγκαηηθό θόζκν. Σα ns-3 αληηθείκελα απνζεθεύνληαη εζσηεξηθά σο packet byte 
buffers, έηνηκα λα απνζηαινύλ ζε έλα πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ δηθηύνπ. 

5) Δναπμόνιζη με ηο ππαγμαηικό πεπιβάλλον: Οη ns-3 θόκβνη είλαη ζρεδηαζκέλνη κεηά 
ηελ αξρηηεθηνληθή δηθηύσζεο ησλ Linux θαη νη βαζηθέο δηεπαθέο θαη ηα αληηθείκελα 
ελαξκνλίδνληαη κε απηά ζε έλα ππνινγηζηή κε Linux. Απηό δηεπθνιύλεη ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θώδηθα, θάλεη πην ξεαιηζηηθά ηα κνληέια θαη θάλεη ηε ξνή 
ειέγρνπ ηνπ πξνζνκνησηή επθνιόηεξε ζηε ζύγθξηζε κε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα. 

6) Γιασείπιζη Παπαμεηποποιήζευν: Ο ns-3 δηαζέηεη έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα γηα ηε 
δηαρείξηζε πξνεπηιεγκέλσλ θη αλά πεξηπηώζεηο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο 
πξνζνκνίσζεο. Όιεο νη παξακεηξνπνηήζηκεο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο γηα ηηο 
παξακέηξνπο δηαρεηξίδνληαη από απηό ην ζύζηεκα, ην νπνίν έρεη εληζρπζεί κε ηελ 
επεμεξγαζία νξηζκάησλ από ηε γξακκή εληνιώλ, ηελ ηεθκεξίσζε Doxygen, έλα XML-
based θαη πξναηξεηηθά έλα GTK-based ππνζύζηεκα παξακεηξνπνίεζεο. 

7) Έλλειτη ενόρ Δνζυμαηυμένος Πεπιβάλλονηορ Ανάπηςξηρ (Integrated 
Development Environment - IDE): Ο ns-3 δε δηαζέηεη έλα IDE γηα ηε ξύζκηζε, ηε 
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δηόξζσζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ απεηθόληζε ησλ πξνζνκνηώζεσλ ζε έλα εληαίν 
παξάζπξν εθαξκνγήο όπσο ζε άιινπο πξνζνκνησηέο. 

 

Ο ns-3 είλαη έλα αλνηθηνύ θώδηθα έξγν πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ ρξεζηώλ θαη 
ησλ εξεπλεηώλ. 

Μεξηθνί από ηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζπκβάιιεη είλαη νη παξαθάησ: 

 Λίζηεο ζπδεηήζεσλ, 

 Αλαθνξά ζθαικάησλ, 

 Παξνρή εγρεηξηδίσλ εθκάζεζεο, 

 πκβνιή θώδηθα θαη   

 πληήξεζε ηνπ πξνζνκνησηή. 

 

Πνιινί ρξήζηεο θάλνπλ πξνζνκνηώζεηο βαζηδόκελνη ζηα ππάξρνληα παξαδείγκαηα ηνπ 
ns-3. Όηαλ θάπνην παξάδεηγκα δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κνληέινπ, ηόηε ν ρξήζηεο πξέπεη 
λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνλ κνληέιν ή λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν από ηελ αξρή. Πνιινί 
ρξήζηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ηνπ ns-3 θαη πνιιέο θνξέο ζπκβάιινπλ 
ζηελ αλάπηπμή ηνπ. 

4.3.2 Διαδικασία Εγκατάστασης του ns-3 

Αξρηθά, γίλεηαη ιήςε από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ns-3 ηεο ηειεπηαίαο ζηαζεξήο έθδνζεο. 
Τπάξρεη έλα παθέην, πνπ νλνκάδεηαη ns-3-allinone, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Σηο 
πεξηζζόηεξεο θνξέο γίλεηαη ιήςε ηνπ development tree ns-3-dev. Με απηό ηνλ ηξόπν απαηηείηαη 
ε ρξήζε ηνπ Mercurial πνπ είλαη έλα δσξεάλ, θαηαλεκεκέλνπ ειέγρνπ εξγαιείν  δηαρείξηζεο. 
Αθνύ νινθιεξσζεί ε ιήςε ηεο έθδνζεο ηνπ ns-3, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ζπληνληζκέλεο 
θαηαζθεπήο κε ηελ εληνιή build.py. Έηζη νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θη ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα ηξέμεη ηα παξαδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ ή λα δεκηνπξγήζεη λέα 
πξνζζέηνληάο ηα ζην scratch. 

4.3.3 Βασικές Έννοιες 

1) Κόμβορ (Node): είλαη ε βαζηθή ππνινγηζηηθή ζπζθεπή ηνπ ns-3 θαη παξνπζηάδεηαη ζηε 
C++ από ηελ θιάζε Node, ε νπνία παξέρεη δηαρείξηζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ 
ζηηο πξνζνκνηώζεηο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη εθαξκνγέο, πεξηθεξεηαθέο 
θάξηεο θαη πξσηόθνιια γηα λα εληζρύζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο. 

2) Δθαπμογή (Application): δεκηνπξγεί ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξόθεηηαη λα 
πξνζνκνησζεί θαη παξνπζηάδεηαη ζηε C++ από ηελ θιάζε Application. 

3) Κανάλι (Channel): είλαη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ζην νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί έλαο 
θόκβνο θαη παξνπζηάδεηαη ζηε C++ από ηελ θιάζε Channel, πνπ παξέρεη κεζόδνπο γηα 
ηε δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ ηνπ δηθηύνπ επηθνηλσλίαο θαη ηε ζύλδεζε ησλ θόκβσλ κε 
απηά. 

4) Σςζκεςή Γικηύος (NetDevice): εγθαζίζηαληαη ζε έλα Κόκβν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη 
λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο Κόκβνπο κέζσ ηνπ Καλαιηνύ. Παξνπζηάδεηαη ζηε C++ από 
ηελ θιάζε NetDevice πνπ παξέρεη κεζόδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ 
Κόκβσλ θαη Καλαιηώλ. Έλαο Κόκβνο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 
Καλαιηνύ κέζσ πνιιαπιώλ πζθεπώλ Γηθηύνπ. 

5) Βοηθοί Τοπολογίαρ (Topology Helpers): ζπλδπάδνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο 
γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε. Καλνλίδνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ Κόκβσλ, Καλαιηώλ θαη 
πζθεπώλ Γηθηύνπ αλαιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, όπσο ε δηεπζπλζηνδόηεζε 
θαη πνιιά άιια. 
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4.3.4 Καταγραφή (Logging) 

Ο ns-3 παξέρεη κία πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαγξαθή κελπκάησλ. Ζ θαηαγξαθή 
κελπκάησλ κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί ηειείσο, λα ελεξγνπνηεζεί κεξηθώο ή θαζνιηθά 
παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ επηπέδνπ θαηαγξαθήο. Τπάξρνπλ επηά επίπεδα 
θαηαγξαθήο κελπκάησλ κε απμαλόκελε ιεπηνκέξεηα. Ζ θαηαγξαθή κελπκάησλ είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθή θαη βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκό ζθαικάησλ ζε πιεξνθνξίεο, πξνεηδνπνηήζεηο, 
κελύκαηα ιάζνπο θαη ηελ άκεζε άληιεζε πιεξνθνξηώλ από ην ζελάξην ή ην κνληέιν πνπ 
πξνζνκνηώλεηαη. 

4.3.5 ύστημα Εντοπισμού (Tracing System) 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθή ε ύπαξμε πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ ζε έλαλ πξνζνκνησηή ιόγσ ηεο 
δπλαηόηεηαο γηα πεξαηηέξσ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο. Σν ύζηεκα 
Δληνπηζκνύ πνπ δηαζέηεη ν ns-3 επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηππηθό 
ζύζηεκα εληνπηζκνύ πνπ λα κπνξνύλ λα ξπζκίζνπλ πνηα είλαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα 
παξάγνπλ ηνλ εληνπηζκό. Οη ελδηάκεζνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επεθηείλνπλ ην 
ζύζηεκα εληνπηζκνύ ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ηε κνξθή εμόδνπ πνπ παξάγεηαη θαη λα εηζάγνπλ 
λέεο πεγέο εληνπηζκνύ ρσξίο λα δηακνξθώλνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ πξνζνκνησηή. Μόλν γηα ηνπο 
πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο ηνπ ππξήλα ηνπ πξνζνκνησηή. 

Σν ύζηεκα Δληνπηζκνύ ηνπ ns-3 έρεη αλεμάξηεην Δληνπηζκό γηα ηηο πεγέο θη αλεμάξηεην 
Δληνπηζκό γηα ηνπο απνδέθηεο, αιιά έλα εληαίν κεραληζκό γηα ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο. Οη 
πεγέο (trace sources) είλαη νληόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηα γεγνλόηα πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζε κία πξνζνκνίσζε, ελώ νη απνδέθηεο (trace sinks) είλαη απηνί πνπ απνδέρνληαη 
ηα γεγνλόηα θαη ηα δεδνκέλα πνπ ηνπο παξέρνπλ νη πεγέο. Ο ns-3 ππνζηεξίδεη ηνλ εληνπηζκό 
ASCII θάλνληαο ρξήζε ηνπ AsciiTraceHelper γηα ηε δεκηνπξγία ASCII αξρείσλ. Σέινο, 
ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία .pcap (packet capture) αξρείσλ εληνπηζκνύ. Σν Wireshark 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε θη εκθάληζε απηήο ηεο κνξθήο αξρείσλ. 

4.4 NS-3 Modules 

4.4.1 Energy Framework 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηηο αζύξκαηεο ζπζθεπέο θαη ζηα αζύξκαηα 
δίθηπα. Σν Energy Framework ηνπ ns-3 παξέρεη κνληεινπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 
ηεο πεγήο ηεο ελέξγεηαο ζε έλα θόκβν θαη απνηειείηαη από ην Energy Source θαη ην Device 
Energy Model. Ο πεγαίνο θώδηθαο βξίζθεηαη ζην θάθειν src/energy/models. 

Ωο πεγή ηεο ελέξγεηαο (Energy Source) νξίδεηαη ε πεγή παξνρήο ηζρύνο ζε θάζε θόκβν 
ηνπ δηθηύνπ. Κάζε θόκβνο κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ από κία πεγή ελέξγεηαο θαη θάζε κία από 
απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε πνιιά ελεξγεηαθά κνληέια ζπζθεπήο. Όηαλ ζπλδένπκε 
κία πεγή ελέξγεηαο ζε έλα ελεξγεηαθό κνληέιν ζπζθεπήο, ηόηε ε ζπζθεπή απηή αληιεί ελέξγεηα 
από ηελ πεγή. Ζ πεγή ηεο ελέξγεηαο είλαη ππεύζπλε θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπζθεπώλ ελόο 
θόκβνπ γηα ηελ εμάληιεζε ηεο ελέξγεηάο ηνπ. Δπίζεο, ππνινγίδεη αλά πεξηνδηθά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ηελ ηξέρνπζα άληιεζε ελέξγεηαο από κία ζπζθεπή θη έηζη ππνινγίδεη ηελ 
θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο. Κάζε θνξά πνπ κία ζπζθεπή αιιάδεη θαηάζηαζε, ην αληίζηνηρν 
ελεξγεηαθό κνληέιν ζπζθεπήο ζα εηδνπνηήζεη ηελ πεγή ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ αιιαγή ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο ώζηε λα ππνινγηζηεί ε λέα ζπλνιηθή άληιεζε ελέξγεηαο. Μέζσ κίαο 
ιίζηαο, πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ αληινύλ ελέξγεηα από κία ζπγθεθξηκέλε πεγή 
ελέξγεηαο, νη ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ελεκεξώλνληαη όηαλ εμαληιεζεί ηειείσο ε 
ελέξγεηα. 

Σν ελεξγεηαθό κνληέιν ζπζθεπήο βαζίδεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη 
κία ζπζθεπή γηα λα ππνινγηζηεί ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο από απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε 
θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ώζηε θάζε θνξά πνπ 
ζπκβαίλεη κία αιιαγή θαηάζηαζεο ζηε ζπζθεπή λα κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη ε πεγή ηεο 
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ελέξγεηαο θαη λα ππνινγίδεη ηελ ηξέρνπζα άληιεζε ελέξγεηαο θαη ηελ ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα.  
πλεπώο, κπνξεί λα ππνινγηζηεί θη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο από κία ζπζθεπή. 

Γηα λα είλαη πξαθηηθό ην Energy Framework ηνπ ns-3, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 
εγθαηαζηήζεη ζηνπο θόκβνπο, πνπ επηζπκεί, κία πεγή ελέξγεηαο θαη ην αληίζηνηρν ελεξγεηαθό 
κνληέιν ζπζθεπήο ζηηο ζπζθεπέο. 

4.4.1.1 Energy Source Helper και Device Energy Model Helper 

Ο Energy Source Helper ελζσκαηώλεη ηελ πεγή ηεο ελέξγεηαο ζε έλα θόκβν θη ν Device Energy 
Model Helper ζπλδέεη ην ελεξγεηαθό κνληέιν ζπζθεπήο κε ηηο ζπζθεπέο. 

4.4.1.2 Basic Energy Source 

Έρεη σο parent class ηελ EnergySource θαη ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

1) BasicEnergySourceInitialEnergyJ: Ζ αξρηθή ελέξγεηα ζε Joules πνπ είλαη απνζεθεπκέλε 
ζηε Βαζηθή Πεγή Δλέξγεηαο (Basic Energy Source), 

2) BasicEnergySourceRemainingEnergyJ: Ζ ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ζε Joules πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλε ζηε Βαζηθή Πεγή Δλέξγεηαο (Basic Energy Source), 

3) BasicEnergySupplyVoltageV: Ζ αξρηθή παξνρή ηάζεο ζε Volts ζηε Βαζηθή Πεγή 
Δλέξγεηαο (Basic Energy Source) θαη 

4) PeriodicEnergyUpdateInterval:  Ο ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ πεξηνδηθώλ 
ελεκεξώζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα, 

θη σο Trace Source: RemainingEnergy: Ζ ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ζηε Βαζηθή Πεγή 
Δλέξγεηαο (Basic Energy Source). 

4.4.1.3 WiFi Radio Energy Model 

Έρεη σο parent class ηελ DeviceEnergyModel θαη ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

1) IdleCurrentA: Ζ πξνεπηιεγκέλε έληαζε ζε Ampere όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε Idle 
θαηάζηαζε, 

2) CcaBusyCurrentA: Ζ πξνεπηιεγκέλε έληαζε ζε Ampere όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε 
CcaBusy θαηάζηαζε, 

3) TxCurrentA: Ζ πξνεπηιεγκέλε έληαζε ζε Ampere όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε Tx 
θαηάζηαζε, 

4) RxCurrentA: Ζ πξνεπηιεγκέλε έληαζε ζε Ampere όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε Rx 
θαηάζηαζε, 

5) SwitchingCurrentA: Ζ πξνεπηιεγκέλε έληαζε ζε Ampere όηαλ ε ζπζθεπή αιιάδεη 
θαηάζηαζε 

θη σο Trace Source:TotalEnergyConsumption: H ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε κία 
ζπζθεπή. 

4.4.2 Mesh Framework 

4.4.2.1 Mesh Radio Energy Model Helper 

Ο Mesh Radio Energy Model Helper δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα εγθαζηζηά ζε θάζε πιεγκαηηθό 
θόκβν ην Wifi Radio Energy Model. 
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4.4.2.2 MeshHelper 

Ο MeshHelper πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ζπλαξηήζεηο: 

1) SetSpreadInterfaceChannels (ChannelPolicy): Ζ πνιηηηθή ηνπ θαλαιηνύ πνπ ζα 
εθαξκνζηεί κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο SPREAD CHANNELS ή ZERO CHANNEL . Αλ 
επηιερζεί ε  SPREAD CHANNELS, ηόηε δηαθνξεηηθά κε επηθαιππηόκελα θαλάιηα 
20MHz ζπρλόηεηαο ζα αλαηεζνύλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο ελόο πιεγκαηηθνύ 
θόκβνπ. 

2) SetStackInstaller (std::string type, std::string n0, const AttributeValue &v0.... ): 
Δγθαηάζηαζε όισλ ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ 802.11s Πξνηύπνπ. 

3) SetNumberOfInterfaces (Interfaces): Γπλαηόηεηα λα νξηζηεί ν αξηζκόο ησλ δηεπαθώλ 
πνπ ζα έρνπλ νη θόκβνη ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. 

4) NetDeviceContainer MeshHelper::Install (const WifiPhyHelper &phyHelper, 
NodeContainer c): Πεξηιακβάλεη κία ιίζηα κε ηνπο θόκβνπο (c) ζηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη 
λα γίλεη εγθαηάζηαζε ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ 802.11s Πξνηύπνπ. Δπηζηξέθεη ηε ιίζηα κε 
όιεο ηηο πιεγκαηηθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

5) SetMacType (std::string n0, const AttributeValue &v0...): Υξεζηκνπνηεί ηηο παξακέηξνπο 
πνπ νξίδεη ε θιάζε MeshWifiInterfaceMac θαη ζπγθεθξηκέλα ην BeaconInterval (ην 
ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν Beacons), RandomStart (ην παξάζπξν όηαλ μεθηλά ε 
δεκηνπξγία ησλ Beacons) θαη BeaconGeneration (αλ ζα ζηέιλνληαη ή όρη Beacons, 
πξνεπηιεγκέλε ηηκή ε ελεξγνπνηεκέλε). 

6) SetRemoteStationManager (std::string type, std::string n0, const AttributeValue &v0...): 
parent class είλαη ε WifiRemoteStationManager θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα νξηζηνύλ 
δηάθνξεο ηηκέο όπσο ν κέγηζηνο αξηζκόο πξνζπαζεηώλ αλακεηάδνζεο ελόο ζηαζκνύ. 

7) SetStandard (WifiPhyStandard): Γπλαηόηεηα λα πξνζδηνξηζηεί ην Standard πνπ 
πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, 802.11a,b (ην πξνεπηιεγκέλν είλαη ην 802.11a). 

8) Report (): 

όπνπ n0 είλαη ην όλνκα ηεο παξακέηξνπ πνπ νξίδεηαη θαη v0 ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ πνπ 
νξίδεηαη. 

4.4.2.3 MeshPointDevice 

Ζ MeshPointDevice είλαη κία ζπζθεπή ζηελ νπνία έρνπλ εγθαηαζηεζεί όια ηα πξσηόθνιια ηνπ 
802.11s Πξνηύπνπ θαη ε θιάζε ηεο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

1) Mtu: Ζ κέγηζηε κνλάδα κεηάδνζεο επηπέδνπ MAC (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ε 0xffff). 

2) RoutingProtocol: Σν πξσηνθόιιν δξνκνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην 
ζπγθεθξηκέλν πιεγκαηηθό θόκβν. 

4.4.2.4 HWMP 

Σν HWMP είλαη ην πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο πνπ νξίδεη ην 802.11s Πξόηππν. Παξαθάησ 
παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνύλ λα παξακεηξνπνηεζνύλ: 

1) RandomStart: Ζ ηπραία θαζπζηέξεζε ηνπ πξώηνπ proactive PREQ. 

2) MaxQueueSize: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ παθέησλ πνπ κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζηελ 
νπξά αλακνλήο θαηά ηελ επίιπζε κίαο δηαδξνκήο. 

3) Dot11MeshHWMPmaxPREQretries: Ο κέγηζηνο αξηζκόο PREQ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί 
λα ζηείιεη έλαο ζηαζκόο κέρξη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη δελ κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ 
πξννξηζκό ηνπ. 

4) Dot11MeshHWMPnetDiameterTraversalTime: Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη έλα παθέην γηα 
λα θηάζεη από ηε κία άθξε ηνπ δηθηύνπ σο ηελ άιιε. 
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5) Dot11MeshHWMPpreqMinInterval: Ο ειάρηζηνο ρξόλνο κεηαμύ δύν επηηπρώο 
ζηαιζέλησλ PREQs. 

6) Dot11MeshHWMPperrMinInterval: Ο ειάρηζηνο ρξόλνο κεηαμύ δύν επηηπρώο 
ζηαιζέλησλ PERRs. 

7) Dot11MeshHWMPactiveRootTimeout: Ο ρξόλνο δσήο ηεο proactive πιεξνθνξίαο 
δξνκνιόγεζεο. 

8) Dot11MeshHWMPactivePathTimeout: Ο ρξόλνο δσήο ηεο reactive πιεξνθνξίαο 
δξνκνιόγεζεο. 

9) Dot11MeshHWMPpathToRootInterval: Σν ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν επηηπρώο 
ζηαιζέλησλ proactive PREQs. 

10) Dot11MeshHWMPrannInterval: Σν ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν RANNs. 

11) MaxTtl: Ζ αξρηθή ηηκή ηνπ Time To Live Field. 

12) UnicastPerrThreshold: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ θόκβσλ πνπ κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ 
έλα PERR Unicastly. 

13) UnicastPreqThreshold: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ θόκβσλ πνπ κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ 
έλα PREQ Unicastly. 

14) UnicastDataThreshold: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ θόκβσλ πνπ κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ 
έλα ζηνηρείν broadcastly. 

15) DoFlag: Destination only HWMP flag. 

16) RfFlag: Reply and forward flag. 

θη σο Trace Source: RouteDiscoveryTime: Ο ρξόλνο πνπ δηαξθεί ε δηαδηθαζία 
αλαθάιπςεο ηεο δηαδξνκήο δξνκνιόγεζεο. 

4.4.2.5 Peer Management Protocol 

Σν Peer Management Protocol είλαη ην πξσηόθνιιν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
peers κεηαμύ δύν θόκβσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1) MaxNumberOfPeerLinks: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ peers πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
έλαο θόκβνο ζε όιεο ηηο δηεπαθέο ηνπ. 

2) MaxBeaconShiftValue: Ο κέγηζηνο ρξόλνο ησλ ρξνληθώλ κνλάδσλ γηα ηε κεηαηόπηζε 
ησλ Beacons. 

3) EnableBeaconCollisionAvoidance: Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηεο απνθπγήο 
ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ Beacons. 

θη σο Trace Source: LinkOpen θαη LinkClose: Γήισζε ησλ peers πνπ δεκηνπξγνύληαη 
θαη θαηαζηξέθνληαη. 

4.4.2.6 Peer Link 

ην ζεκείν απηό παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Peer Link s ηνπ Peer Management 
Protocol. 

1) RetryTimeout 

2) HoldingTimeout 

3) ConfirmTimeout 

4) MaxRetries: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα ηε 
δεκηνπξγία ελόο Peer κεηαμύ δύν πιεγκαηηθώλ θόκβσλ, 

5) MaxBeaconLoss: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ρακέλσλ Beacons πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
Peer. 

6) MaxPacketFailure: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ρακέλσλ παθέησλ πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
Peer. 
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4.4.2.7 Airtime Link Metric 

Ζ κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξνεπηιεγκέλν πξσηόθνιιν ηνπ 802.11s Πξνηύπνπ είλαη ε 
Airtime Link. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαίλνληαη παξαθάησ. 

1) TestLength: Σν κήθνο ηνπ παθέηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ξπζκώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε κεηξηθή. 

2) Dot11MetricTid: Σν TID πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ δεδνκέλσλ 
(data rate). 

3) Dot11sMeshHeaderLength: Σν κήθνο ηεο επηθεθαιίδαο ελόο πιεγκαηηθνύ πιαηζίνπ. 

 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο θιάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο IEEE 
802.11s WMN. 

 

Δικόνα 15: Κλάζειρ Υλοποίηζηρ ενόρ IEEE 802.11s WMN 

4.5 Τλοποίηση Προτεινόμενης Μετρικής 

ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο επηιέρζεθε ε 
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνεπηιεγκέλεο από ην Πξόηππν κεηξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πάλσ 
ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη από έλα πιεγκαηηθό θόκβν σο κεηξηθήο 
από ην HWMP πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο θη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο κεηξηθήο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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1) TestLength: Σν κήθνο ηνπ παθέηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ξπζκώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε κεηξηθή. 

2) Dot11MetricTid: Σν TID πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ δεδνκέλσλ 
(data rate). 

3) Dot11sMeshHeaderLength: Σν κήθνο ηεο επηθεθαιίδαο ελόο πιεγκαηηθνύ πιαηζίνπ. 

4) Metric: Ζ ηηκή ηεο κεηξηθήο. 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ηα ηξία πξώηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ίδηα κε ηελ Airtime Link 
κεηξηθή. Ζ λέα κεηξηθή ππνινγίδεη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ζε θάζε θόκβν. 
Αλαιπηηθόηεξα, ζε θάζε θόκβν ηεο πιεγκαηηθήο ηνπνινγίαο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην κνληέιν Wifi-
Radio-Energy-Model κέζσ ηνπ Mesh-Radio-Energy-Model-Helper. Σν κνληέιν απηό νξίδεη πνηα 
είλαη ε πήγε ηεο ελέξγεηαο (Energy Source) γηα θάζε θόκβν θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην Basic-
Energy-Source, ππνινγίδεη ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θόκβνπ θάζε θνξά πνπ αιιάδεη 
θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, νη θαηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Wifi-Radio-Energy-Model είλαη νη 
αθόινπζεο: 

1) IDLE, 

2) CCA_BUSY, 

3) TX, 

4) RX θαη 

5) SWITCHING. 

 

ην αξρείν Basic-Energy-Source νξίδνληαη  

1) ε αξρηθή ελέξγεηα ηνπ θόκβνπ,  

2) ην ρξνληθό δηάζηεκα ελεκέξσζεο ηεο ελέξγεηαο,  

3) ε ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ηνπ θόκβνπ,  

4) ν ιόγνο ελαπνκέλνπζαο ελέξγεηαο πξνο αξρηθή ελέξγεηα θη  

5) ν ππνινγηζκόο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώζεθε από έλα θόκβν.  

Κάζε θόκβνο πνπ είλαη κέινο ηνπ WMN έρεη εγθαηεζηεκέλε ηε Dot11sStack, δειαδή 
πξσηόθνιια πνπ νξίδεη ην IEEE 802.11s Πξόηππν, όπσο ην HWMP θαη ην Peer Management 
Protocol. Άξα, κέζσ ηνπ HWMP πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε όινπο ηνπο θόκβνπο, έρνπκε 
πξόζβαζε ζηε κεηξηθή πνπ νξίδεηαη ζην πξσηόθνιιν. Ζ κεηξηθή πνπ πινπνηήζεθε, 
πεξηιακβάλεη ηε Μέζνδν CalculateEnergyConsumption πνπ ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηξηθήο. 
Παξαθάησ θαίλεηαη ε ζύλδεζε ησλ παξαπάλσ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο κεηξηθήο. Ζ ηηκήο ηεο 
κεηξηθήο είλαη ίζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη θαη δίλεηαη ζηηο παξαθάησ εμηζώζεηο. 

Metric = 1 / residual energy                (15) 

Total Energy Consumption += initial energy – residual energy             (16) 

ή 

Total Energy Consumption += initial energy – energy to decrease        (17) 

Όπνπ, initial energy είλαη ε αξρηθή ελέξγεηα ηνπ θόκβνπ θαη energy to decrease είλαη ε 
ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη έλαο θόκβνο όηαλ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο. 

Γηα λα γίλεηαη πην ζσζηά ν ππνινγηζκόο ηεο κεηξηθήο θη επνκέλσο ε δηαδηθαζία 
επηινγήο ηνπ κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο, έρεη ηεζεί έλα θαηώθιη (threshold). Όηαλ ε 
ελαπνκέλνπζα ελέξγεηα ελόο θόκβνπ γίλεηαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ threshold, ηόηε ε ηηκή 
ηεο κεηξηθήο γίλεηαη 1000000. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο θόκβνο λα 
κελ επηιέγεηαη γηα ηε δξνκνιόγεζε ησλ παθέησλ από ηνπο ππνινίπνπο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ. 
πλεπώο, δελ κέλεη ρσξίο ελέξγεηα παξαηείλνληαο έηζη ηε δηάξθεηα δσήο νιόθιεξνπ ηνπ 
πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. 

 ηελ Δηθόλα 16, πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηεο λέαο κεηξηθήο 
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Δικόνα 16: Υλοποίηζη Πποηεινόμενηρ Μεηπικήρ 
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Κεφάλαιο 5  

ε απηό ην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο κε 
ζθνπό ηε ζύγθξηζε ηεο πξνηεηλόκελεο κεηξηθήο κε ηελ airtime link κεηξηθή σο πξνο ηε ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην δίθηπν θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

5.1 Αποτελέσματα  

ηηο ελόηεηεο 4.1, 4.2 θαη 4.5 ηνπ 4
νπ

 Κεθαιαίνπ έγηλε αλαιπηηθή πεξηθξαθή ηεο πξνηεηλόκελεο 
κεηξηθήο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηθηύνπ πνπ πξνζνκνηώζεθε θη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο 
κεηξηθήο.  

ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ε ελέξγεηα πνπ 
θαηαλαιώλεηαη από έλα θόκβν θη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην δίθηπν. Με ηε κείσζε 
ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ δηθηύνπ θαη 
ζπλεπώο, παξαηείλεηαη ε παξνρή ζπλδεζηκόηεηαο. Έηζη, ην πιεγκαηηθό δίθηπν ζπλερίδεη γηα 
πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο.  

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη θη αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από ηηο 
πξνζνκνηώζεηο ελόο IEEE 802.11s WMN πνπ ρξεζηκνπνηεί σο αιγόξηζκν δξνκνιόγεζεο ην 
HWMP κε ηελ airtime link κεηξηθή θη ελόο IEEE 802.11s WMN πνπ ρξεζηκνπνηεί ην HWMP κε 
ηελ πξνηεηλόκελε κεηξηθή.  
 Σν Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εμαληιείηαη ηειείσο ε ελέξγεηα ελόο 
θόκβνπ ζηα πιεγκαηηθα δίθηπα κε ηηο δύν πξνο ζύγθξηζε κεηξηθέο σο πξνο ην ρξόλν (secs) θαη 
ηνλ αξηζκό ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ. Όπσο θαίλεηαη θη ζην Γηάγξακκα 1, ε πξνηεηλόκελε 
κεηξηθή παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηύνπ ζε ζρέζε κε ηελ airtime link κεηξηθή. Μπνξνύκε, 
επίζεο, λα παξαηεξήζνπκε πσο ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 
aritime link κεηξηθή θαζώο ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ απμάλεηαη. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί 
όηαλ ππάξρνπλ ιίγνη θόκβνη ζην δίθηπν, ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο ησλ παθέησλ είλαη κηθξό, 
ρξεζηκνπνηνύληαη αλαγθαζηηθά νη ίδηνη θόκβνη γηα πξνώζεζε ησλ παθέησλ θη από ηηο δύν 
κεηξηθέο. Αληίζεηα, όηαλ ππάξρνπλ πνιινί θόκβνη ζην δίθηπν, ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο ησλ 
παθέησλ είλαη κεγαιύηεξν θη ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή πξνζαξκόδεη ηε δξνκνιόγεζε βάζεη ηεο 
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ελόο θόκβνπ, επηιέγνληαο απηόλ κε ηε κηθξόηεξε 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έηζη, δε ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλερώο νη ίδηνη θόκβνη γηα ηελ πξνώζεζε 
ησλ παθέησλ θαη ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο αιιάδεη δπλακηθά βάζεη ηεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο. Με απηό ηνλ ηξόπν παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. 
 

 

Γιάγπαμμα 1: Γιάπκεια Ευήρ ηος Γικηύος 
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Γιάγπαμμα 2: Γιάπκεια Ευήρ ηος Γικηύος 

Δθηόο από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εμαληιείηαη ε ελέξγεηα ελόο θόκβνπ, εμεηάζηεθε θη ε 
ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη κηζνί θόκβνη ζην δίθηπν δελ έρνπλ ελέξγεηα (Γηάγξακκα 2). ύκθσλα κε 
ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από ηηο πξνζνκνηώζεηο, ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή έρεη αθόκα 
θαιύηεξε απόδνζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή. Με ηελ πξνηεηλόκελε κεηξηθή 
γίλεηαη πην «δίθαηε» δξνκνιόγεζε ζην δίθηπν όζν αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ησλ 
θόκβσλ, επηηπγράλνληαο, έηζη, ηελ παξάηαζε ηεο εμάληιεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηνπο θόκβνπο.  
 

 

Γιάγπαμμα 3: Φπονική ζηιγμή πος εξανηλείηαι η ενέπγεια ζηοςρ μιζούρ κόμβοςρ ηος δικηύος 
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Γιάγπαμμα 4: Φπονική ζηιγμή πος εξανηλείηαι η ενέπγεια ζηοςρ μιζούρ κόμβοςρ ηος δικηύος 

 Ζ θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο παθέηνπ είλαη έλα ζεκαληηθό δήηεκα ζηα αζύξκαηα δίθηπα. 
ηα Γηαγξάκκαηα 5,6 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο. Όπσο θαίλεηαη ζηα 2 
δηαγξάκκαηα, ε ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο παθέησλ είλαη κεγαιύηεξε ζηελ ηνπνινγία 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή. Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζην όηη κε ηε λέα 
κεηξηθή πνιιέο θνξέο επηιέγνληαη κεγαιύηεξα ζε κήθνο κνλνπάηηα, σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε 
ζηελ θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ησλ παθέησλ.  

 

Γιάγπαμμα 5: Σςνολική Καθςζηέπηζη Μεηάδοζηρ Πακέηος 
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Γιάγπαμμα 6: Σςνολική Καθςζηέπηζη Μεηάδοζηρ Πακέηος 

 ηα αζύξκαηα δίθηπα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εμαζθαιίδεηαη ε επηηπρήο παξάδνζε ησλ 
παθέησλ. Σα Γηαγξάκκαηα 7,8 δείρλνπλ ην ζπλνιηθό ιόγν παξάδνζεο παθέηνπ (Packet Delivery 
Fraction). ύκθσλα κε απηά ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή επηηπργάλεη κεγαιύηεξα πνζνζηά 
παξάδνζεο παθέηνπ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο 
ηνπ δηθηύνπ, νπόηε ε ζπλδεζηκόηεηα ράλεηαη αξγόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή. 
Έηζη, ηα παθέηα ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνληαη επηηπρώο από ηνλ θόκβν – πξννξηζκό. 

 

Γιάγπαμμα 7: Packet Delivery Fraction 
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Γιάγπαμμα 8: Packet Delivery Fraction 

5.2 Αξιολόγηση Επίδοσης 

ην ζεκείν απηό γίλεηαη κία γεληθή αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεηξηθήο βάζεη 
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ από ηηο πξνζνκνηώζεηο. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα, ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή επηηπγράλεη ην ζηόρν ηεο, 
δειαδή, ηελ αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηνπ δηθηύνπ. Όηαλ ην HWMP πξσηόθνιιν 
ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνηεηλόκελε κεηξηθή γηα δξνκνιόγεζε, ηα κνλνπάηηα πνπ επηιέγνληαη θάζε 
θνξά γηα ηε κεηάδνζε ησλ παθέησλ έρνπλ ηε ζπλνιηθά κηθξόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σν 
παξάπαλσ γεγνλόο εμεγεί ηελ αλακελόκελε απόδνζε ηεο κεηξηθήο, πνπ πινπνηήζεθε ζηα 
πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δηθηύνπ. 

Όζν αθνξά ζηε ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε πνπ ππάξρεη ζην πιεγκαηηθό δίθηπν πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνηεηλόκελε κεηξηθή, παξαηεξνύκε κία κηθξή αύμεζε έλαληη ηεο ζπλνιηθήο 
θαζπζηέξεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην πιεγκαηηθό δίθηπν κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο από ην IEEE 
802.11s Πξόηππν ξπζκίζεηο. Ζ αύμεζε απηή ήηαλ, επίζεο, αλακελώκελε ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη 
ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή, ζηα πιαίζηα εύξεζεο ηεο δηαδξνκήο κε ηε κηθξόηεξε ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κπνξεί λα επηιέμεη κία κεγαιύηεξε (ζε αξηζκό ελδηάκεζσλ θόκβσλ πνπ 
πξέπεη λα δηαλύζεη έλα παθέην γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ) δηαδξνκή θαη ζπλεπώο, λα 
είλαη ιίγν απμεκέλε ε ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο παθέησλ. 

Δμήρζεη, επίζεο, ην ζπκπέξαζκα όηη ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή εμαζθαιίδεη ηελ παξάδνζε 
ησλ παθέησλ. Δπηιέγνληαο κνλνπάηηα δξνκνιόγεζεο βάζεη ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ 
θόκβσλ, ηα κνλνπάηηα αιιάδνπλ ζπλερώο κε ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ. Έηζη, ε ελέξγεηα ησλ 
θόκβσλ εμαληιείηαη ζε κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ airtime link κεηξηθή, 
επηηπγράλνληαο παξάηαζε ηεο δσήο ηνπο. Ζ παξάηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλέρεηα 
ηεο επηθνηλσλίαο ησλ θόκβσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο ρξήζηεο. Οπόηε, ε κεηάδνζε 
ησλ παθέησλ ζπλερίδεηαη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, γεγνλόο πνπ εμεγεί ηελ θαιύηεξε 
απόδνζε ηεο πξνηεηλόκελεο κεηξηθήο σο πξνο ην πνζνζηό ησλ παθέησλ πνπ ειήθζεζαλ 
επηηπρώο. 

  

0

50

100

150

4 9 16 25 36 49 64

Nodes 

Total PDF (packet size = 1024) 

energy metric

airtime metric



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Μαξία Ενγθνύ 

Γξνκνιόγεζε κε θξηηήξην ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα γηα ηελ παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο ζε IEEE 802.11s Αζύξκαηα 
Πιεγκαηηθά Γίθηπα  72 

 

Κεφάλαιο 6 

6.1 υμπεράσματα 

Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θη ε παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ δηθηύνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθά δεηήκαηα 
ζηα Αζύξκαηα Πιεγκαηηθά Γίθηπα. Γηαζθαιίδνληαο ηε κηθξόηεξε δπλαηή ζπλνιηθή θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ην δίθηπν παξακέλεη ιεηηνπξγηθό γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη 
είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίδεη λα παξέρεη ζπλδεζηκόηεηα θη ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Με ηελ 
εηζαγσγή ζην HWMP πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο ησλ IEEE 802.11s WMNs κίαο κεηξηθήο πνπ 
ιακβάλεη ππόςε ηεο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, επηηπγράλεηαη ε 
παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ πιεγκαηηθνύ δηθηύνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ ηεο 
παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο έδεημαλ όηη ε πξνηεηλόκελε κεηξηθή παξαηείλεη ηε δηάξθεηα 
δσήο ηνπ δηθηύνπ, ελώ παξάιιεια, θξαηάεη ηα πνζνζηά παξάδνζεο ησλ παθέησλ (PDF) ζε 
πςειόηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ airtime link κεηξηθή κε ιίγν κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηε ζπλνιηθή 
θαζπζηέξεζε ηεο κεηάδνζεο (Total Delay).  

6.2 Ανοικτά Ζητήματα (Open Issues) 

Σα IEEE 802.11s WMNs έρνπλ ιάβεη ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηώλ θαη έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο 
βειηηώζεηο. Παξ‟ όια απηά, ππάξρνπλ αθόκα πνιιά δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζνύλ 
γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε απόδνζε από απηά ηα δίθηπα. Σα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 
δηεπζεηεζνύλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θη αλαιπηηθά ελ ζπλερεία. 

Πίνακαρ 6: Ανοικηά Εηηήμαηα πάνυ ζε WMNs 

Δπίπεδο – 
Καηηγοπία Ανοικηού 
Εηηήμαηορ 

Φαπακηηπιζηικά πος ππέπει να 
έσοςν οι ηεσνολογίερ κι οι 
μησανιζμοί 

Πποηεινόμενο Σσήμα 

 

 

 

 

 

 

 

Φπζηθό Δπίπεδν 

Πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θεξαηώλ 
[10]  

Υξήζε θαηεπζπληηθώλ 
θεξαηώλ. 

Πνιιαπιώλ δηεπαθώλ θαη 
πνιιαπιώλ θαλαιηώλ ζπζηήκαηα 
[9] 

Δθκεηάιιεπζε ησλ νθειώλ 
πνπ παξέρνπλ γηα αύμεζε 
ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ηεο 
απόδνζεο ηνπ δηθηύνπ. 

Γηαρείξηζε ησλ πόξσλ ησλ 
ξαδηνζπρλνηήησλ 

Πεξηνξηζκόο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηνπ 
θξπκκέλνπ ηεξκαηηθνύ, 
θαηαλεκεκέλε δηαρείξηζε θη 
ειαρηζηνπνίεζε θη 
εληνπηζκόο ησλ δπλακηθώλ 
αιιαγώλ ηεο ηνπνινγίαο. 
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MAC Δπίπεδν 

Δπεθηαζηκόηεηα [7] Αλάπηπμε πξσηνθόιινπ 
πνπ λα ιακβάλεη ππόςε 
ηνπ ηε ζπλνιηθή βειηίσζε 
ηεο απόδνζεο. 

πλεξγαζία κεηαμύ εηεξνγελώλ 
δηθηύσλ [7] 

Πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο 
γεθύξσζεο. 

Πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ 
δηθηύνπ [7] 

Πξνζαξκνζηηθνί αιγόξηζκνη 
εθρώξεζεο θαλαιηώλ. 

Απνδνηηθνί κεραληζκνί 
Πξόζβαζεο ζην κέζν [16] 

Παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
MCCA κεραληζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίπεδν 
Γξνκνιόγεζεο 

Γξνκνιόγεζε βάζεη QoS θαη 
εμηζνξξόπεζεο θνξηίνπ [7] 

Αλάπηπμε κεηξηθώλ από 
MAC επίπεδν. 

Υξήζε κεηξηθώλ πνπ λα 
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο από ην 
MAC επίπεδν [7], [11] 

Δηζαγσγή λέσλ κεηξηθώλ 
πνπ λα ιακβάλνπλ ππόςε 
ηνπο παξακέηξνπο MAC 
επηπέδνπ, 
παξακεηξνπνίεζε ηεο 
airtime link κεηξηθήο θαη 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ 
ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ 
ιάζνπο. 

ηαζεξόηεηα ηνπ επηιεγκέλνπ 
κνλνπαηηνύ δξνκνιόγεζεο [11] 

Αλάπηπμε κεραληζκνύ 
αληηκεηώπηζεο αζηάζεηαο 
δηαδξνκήο δξνκνιόγεζεο. 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο 
κεζνιάβεζεο θαηά ηελ θίλεζε ησλ 
πειαηώλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε 
άιιν πιεγκαηηθό θόκβν [21] 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο ηεο 
θηλεηηθόηεηαο. 
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Γεληθά 

Δμαζθάιηζε παξνρήο ελέξγεηαο 
[13] 

Απνδνηηθόο κεραληζκόο 
δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 
ησλ θόκβσλ. 

Αξρηηεθηνληθή Γηθηύνπ [24] Αλάπηπμε ππνδνκώλ πνπ 
λα εθπξνζσπείηαη από έλα 
πιεγκαηηθό ζύλλεθν από 
θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Παξνρή QoS ζε όια ηα επίπεδα 
[15] 

Αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ 
γηα παξνρή QoS ή 
κεραληζκώλ γηα 
απνηειεζκαηηθόηεξε  ρξήζε 
ηνπ IEEE 802.11e από ην  
IEEE 802.11s. 

 

Όζν αθνξά ζην Φπζηθό Δπίπεδν θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ε ηξέρνπζα 
έθδνζε ηνπ IEEE 802.11s Πξνηύπνπ ρξεζηκνπνηεί πνιπθαηεπζπληηθέο (omnidirectional) θεξαίεο. 
Πξόζθαηα, έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ηε ρξήζε θαηεπζπληηθώλ (directional) θεξαηώλ ζηα 
αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα ιόγσ ησλ πνιιαπιώλ νθειώλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηηο 
αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο θη αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο [10]. 

Δπίζεο, ην IEEE 802.11s Πξόηππν δε ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο δπλαηόηεηεο ρξήζεο ησλ 
πνιιαπιώλ δηεπαθώλ θαη πνιιαπιώλ θαλαιηώλ (multi-interfaces and multi-channels - MIMC) 
ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα επηηύρνπλ αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ηεο απόδνζεο ησλ 
αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ [9]. Αθόκα, ε πξνεπηιεγκέλε κεηξηθή θαη ην πξσηόθνιιν πνπ 
νξίδνληαη ζην Πξόηππν δε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θαλαιηώλ πνπ 
εθρσξνύληαη ζε θάζε ζύλδεζκν, θαζηζηώληαο ηα, έηζη, αθαηάιιεια γηα πνιιαπιώλ δηεπαθώλ 
θαη πνιιαπιώλ θαλαιηώλ ζπζηήκαηα. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη κία κεγάιε πξόθιεζε γηα ηα 
αζύξκαηα δίθηπα. Ο πεξηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θξπκκέλνπ ηεξκαηηθνύ απνηειεί κία 
θαηεγνξία ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο. Ζ πξνηεηλόκελε ιύζε από ην IEEE 802.11s Πξόηππν 
είλαη ν κεραληζκόο Mesh Beacon Collision Avoidance (MBCA) πνπ βνεζάεη ζηνλ πεξηνξηζκό 
ησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ beacons πνπ ζηέιλνληαη από θξπκκέλνπο θόκβνπο. Όκσο, ν 
κεραληζκόο απηόο πξνζθέξεη πξνζηαζία γηα εύξνο δύν βεκάησλ καθξηά από ηνλ θόκβν πνπ 
κεηαδίδεη. Γηα απηό ην ιόγν ν κεραληζκόο MBCA πξέπεη λα βειηησζεί ώζηε λα επηηπγράλνληαη 
όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ beacon πιαηζίσλ, θαη ζπλεπώο, κείσζε ηεο 
επηβάξπλζεο από αλακεηαδόζεηο θη αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θξπκκέλνπ ηεξκαηηθνύ ζπκβάιιεη θη ν κεραληζκόο 
πξόζβαζεο MCCA, ηα αλνηθηά δεηήκαηα ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Έλα πνιύ ζνβαξό αλνηρηό δήηεκα πνπ αθνξά ζηα IEEE 802.11s αζύξκαηα πιεγκαηηθά 
δίθηπα είλαη ε πξόζβαζε ζην κέζν. Μεξηθέο από ηηο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνύλ απηό ην επίπεδν 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Έλα πξσηόθνιιν MAC επηπέδνπ πξέπεη λα παξέρεη 
επεθηαζηκόηεηα θαη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο απόδνζεο ζε πνιιαπιά 
θαλάιηα [7]. Δπίζεο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα ζπλεξγάδνληαη κε 
πνιιέο δηαθνξεηηθέο ελζύξκαηεο θη αζύξκαηεο ηερλνινγίεο, πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ 
πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο γεθύξσζεο ώζηε ε ζπλεξγαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθάλεηα θη 
απνηειεζκαηηθόηεηα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξσηόθνιια MAC 
επηπέδνπ είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο. Λόγσ ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ πειαηώλ, ε κνξθή ησλ 
αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ ζπλερώο αιιάδεη. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ θαη 
ηελ απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο απόδνζήο ηνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 
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πξνζαξκνζηηθόο κεραληζκόο εθρώξεζεο ησλ θαλαιηώλ. Ο EDCA κεραληζκόο πξόζβαζεο έρεη 
πηνζεηεζεί από ην IEEE 802.11s Πξόηππν αιιά δελ είλαη θαηάιιεινο γηα πιεγκαηηθά 
πεξηβάιινληα, πνπ ππνζηεξίδνπλ πςειό θνξηίν θίλεζεο, ιόγσ ησλ πνιιαπιώλ ζπγθξνύζεσλ 
πνπ ζπκβαίλνπλ ζην κέζν από ηνλ αληαγσληζκό γηα ηελ πξόζβαζε ζε απηό [16]. Παξ‟ όιν πνπ 
ζην πξόηππν νξίδεηαη ν MCCA κεραληζκόο, πνπ παξέρεη ρσξίο ζπγθξνύζεηο θη εγγπεκέλε 
πξόζβαζε ζην κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ MCCAOP, δελ είλαη απνδνηηθό ζε πεξηπηώζεηο πνπ 
δελ είλαη όινη νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί  MCCA θόκβνη. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα 
λέν πξσηόθνιιν ή λα παξακεηξνπνηεζεί ην ππάξρνλ ώζηε λα επηηπγράλεη βέιηηζηε ζπλνιηθή 
απόδνζε ηνπ δηθηύνπ. 

ηα αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα ε δξνκνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί έλα πνιύ 
ζεκαληηθό δήηεκα. To HWMP ηνπ IEEE 802.11s πξνηύπνπ δελ παξέρεη επεθηαζηκόηεηα θαη 
βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιά αλνηθηά δεηήκαηα πάλσ ζηε 
δξνκνιόγεζε, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ησλ IEEE 802.11s 
ζπζηεκάησλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζε QoS. Οη αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε IEEE 802.11s WMNs πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο δηάθνξεο QoS 
παξακέηξνπο θαη λα θάλνπλ εμηζνξξόπεζε θνξηίνπ. Σέινο, νη κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
από ηα πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο, πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ην MAC επίπεδν θαη λα 
ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πνιιαπιώλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη πνιιαπιώλ 
θαλαιηώλ αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε πξνεπηιεγκέλν κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην IEEE 
802.11s Πξόηππν είλαη ην airtime link. Παξ‟ όιν πνπ δίλεηαη ε εμίζσζε ππνινγηζκνύ ηεο, δελ 
αλαθέξεηαη πνπζελά ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ ιάζνπο ef  [11]. Σν Open11S Project 
ρξεζηκνπνηεί ην ιόγν ιάζνπο ησλ unicast παθέησλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ ιάζνπο. Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κεηξηθήο δελ είλαη ηόζν απνδνηηθή γηα εθαξκνγή ζε Smart Grid 
πεξηβάιινληα όπνπ ππνζηεξίδνπλ κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο 
παθέησλ. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα αλαπηπρζεί κία λέα κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ 
ιάζνπο ηνπ airtime link metric. 

Σν πξόβιεκα ηεο αζηάζεηαο ηεο δηαδξνκήο δξνκνιόγεζεο ζην HWMP είλαη άιιν έλα 
αλνηθηό δήηεκα πάλσ ζηα 802.11s αζύξκαηα πιεγκαηηθά δίθηπα. Ζ αζηάζεηα ηεο δηαδξνκήο 
ζπκβαίλεη όηαλ ην κνλνπάηη δξνκνιόγεζεο ελόο θόκβνπ αιιάδεη ζπλερώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ θόζηνπο ζπλδέζκνπ [11]. πλεπώο 
πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλαο κεραληζκόο πνπ λα αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηεο αζηάζεηαο ηεο 
δηαδξνκήο δξνκνιόγεζεο ώζηε λα κελ ράλνληαη παθέηα θη ε δξνκνιόγεζε λα είλαη πην 
απνδνηηθή. 

Σν IEEE 802.11s πξόηππν νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο 
πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο ώζηε απηνί λα πξνζθέξνπλ αζύξκαηεο πιεγκαηηθέο ππεξεζίεο ζε 
άιινπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο θαη ζηνπο θιεξνλόκνπο πειάηεο (legacy clients). Όηαλ νη 
θιεξνλόκνη πειάηεο ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο κέζσ ησλ IEEE 802.11s 
αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ δηθηύσλ, νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί πνπ ζρεηίδνληαη πξέπεη λα γλσξίδνπλ 
ηηο MAC δηεπζύλζεηο ησλ πεγώλ θαη ησλ πξννξηζκώλ θιεξνλόκσλ πειαηώλ [21]. Οη 
πιεξνθνξίεο κεζνιάβεζεο ζηα PXUs, πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ πιεγκαηηθώλ ζηαζκώλ, 
πεξηέρνπλ ηηο παξαπάλσ δηεπζύλζεηο. Όκσο, όηαλ νη θιεξνλόκνη πειάηεο είλαη θηλεηνί, νη 
πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη αλαθξηβείο. Όηαλ θάπνηνο θιεξνλόκνο πειάηεο κεηαθηλείηαη 
από έλα πιεγκαηηθό ζηαζκό ζε έλα άιιν εληόο ηνπ δηθηύνπ, ηόηε ν πξώηνο πιεγκαηηθόο 
ζηαζκόο κπνξεί λα ζηείιεη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο κεζνιάβεζεο ελεκεξώλνληαο ηνπο 
ππόινηπνπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο όηη ν θιεξνλόκνο πειάηεο είλαη αθόκα ζπζρεηηζκέλνο καδί 
ηνπ. Έηζη, παθέηα πνπ πξννξίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιεξνλόκν πειάηε, δε θηάλνπλ πνηέ 
ζηνλ πξννξηζκό ηνπο. Δλώ έρνπλ πξνηαζεί κεραληζκνί δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο ησλ πειαηώλ, 
θαλέλαο από απηνύο δελ έρεη ελζσκαησζεί ζην πξόηππν. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηό ην 
πξόβιεκα θη νη θιεξνλόκνη πειάηεο λα κε ράλνπλ ηα παθέηα πνπ πξννξίδνληαη γηα απηνύο, 
πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθόηεηαο πνπ λα δνπιεύεη ζε επίπεδν 
δύν, γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο κε ην  IEEE 802.11s πξόηππν θαη λα είλαη απνδεθηό από απηό. 

ε αζηηθέο πεξηνρέο ε εμαζθάιηζε παξνρήο ελέξγεηαο ζηνπο πιεγκαηηθνύο ζηαζκνύο 
είλαη εύθνιε. Όκσο, ζε αγξνηηθέο ή πην απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ε παξνρή ξεύκαηνο κπνξεί λα 
είλαη δύζθνιε ππόζεζε [13]. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη νη πιεγκαηηθνί ζηαζκνί ελόο δηθηύνπ λα 
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θαηαλαιώλνπλ όζν ιηγόηεξε ελέξγεηα κπνξνύλ. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλαο απνδνηηθόο 
κεραληζκόο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηύνπ θαη λα κελ 
απνκνλώλεη κέξε απηνύ. 

Έρεη κειεηεζεί αξθεηά ε αξρηηεθηνληθή ησλ IEEE 802.11s αζύξκαησλ πιεγκαηηθώλ 
δηθηύσλ. ύκθσλα κε ην [24], αλ ε απόζηαζε κεγαιώζεη θαη ην αζύξκαην πιεγκαηηθό δίθηπν 
γίλεη πνιύ αξαηό, ηόηε ε ζπλδεζηκόηεηα ράλεηαη. Τπνζηεξίδεηαη όηη όηαλ ην δίθηπν είλαη αξθεηά 
ππθλό, ηόηε δελ ππάξρεη ιόγνο ύπαξμεο ελόο κεραληζκνύ αλαθάιπςεο κνλνπαηηνύ γηα ηε 
δξνκνιόγεζε ησλ παθέησλ. Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο επηβάξπλζεο, ππνζηεξίδεηαη όηη είλαη 
πην απνδνηηθό ην δίθηπν λα αιιάμεη ζε δίθηπν ππνδνκήο θη νη θόκβνη λα ζπλδένληαη ζηα ζεκεία 
πξόζβαζεο. Έλα ζελάξην, πνπ δελ έρεη πινπνηεζεί έσο ηώξα, είλαη ε ειεύζεξε αλάπηπμε 
ππνδνκώλ πνπ λα εθπξνζσπείηαη από έλα πιεγκαηηθό ζύλλεθν από θηλεηέο ζπζθεπέο. Σν 
παξαπάλσ ζελάξην, ίζσο, εληζρύζεη ηε ζπλδεζηκόηεηα ζε απηνεμππεξεηνύκελεο πεξηνρέο θαη 
βνεζήζεη ζηε γεθύξσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 

Σα WMNs ππνζηεξίδνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ 
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θιάζεσλ Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο (QoS) θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Ζ 
αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ γηα παξνρή Πνηόηεηαο ηεο Τπεξεζίαο (QoS) ζε IEEE 802.11s WMNs 
έρεη απαζρνιήζεη πνιύ ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ιόγσ ηεο έιιεηςεο νξηζκέλσλ κεραληζκώλ 
από ην Πξόηππν [15]. Όκσο, ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηείηαη παξνρή QoS ρξεζηκνπνηώληαο 
θαηεγνξίεο πξόζβαζεο, πνπ αληηζηνηρίδνληαη ζε πνιιαπιέο νπξέο δεδνκέλσλ, ηα IEEE 802.11s 
ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θιάζεηο QoS πνπ νξίδνληαη ζην IEEE 802.11e γηαηί ην ίδην ην πξόηππν δελ 
παξέρεη κεραληζκνύο γηα παξνρή QoS. 
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8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ν θώδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνηώζε ηεο ηνπνινγίαο πνπ 
αλαιύζεθε. 
 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/wifi-module.h" 
#include "ns3/mesh-module.h" 
#include "ns3/mesh-helper.h" 
#include "ns3/mobility-module.h" 
#include "ns3/mesh-module.h" 
#include "ns3/wifi-phy.h" 
#include "ns3/application.h" 
#include "ns3/flow-monitor.h" 
#include "ns3/flow-monitor-helper.h" 
#include "ns3/ipv4-flow-classifier.h" 
#include "ns3/random-variable.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/energy-module.h" 
#include "ns3/mesh-radio-energy-model-helper.h" 
#include "ns3/basic-energy-source-helper.h" 
#include <iostream> 
#include <sstream> 
#include <fstream> 
#include <vector> 
 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/network-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/point-to-point-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h" 
 
using namespace ns3; 
 
class MeshTest 
{ 
public: 
 // Init test 
 MeshTest (); 
 // Configure test from command line arguments 
 void Configure (int argc, char ** argv); 
 // Run test 
 int Run (); 
private: 
 int m_xSize; //x size of the grid 
 int m_ySize; //y size of the grid 
 double m_step; //separation between nodes 
 double m_randomStart; 
 double m_totalTime; 
 double m_packetInterval; 
 uint16_t m_packetSize; 
 uint32_t m_nIfaces; 
 bool m_chan; 
 bool m_pcap; 
 std::string m_stack; 
 std::string m_txrate; 
 //to calculate the lenght of the simulation 
 float m_timeTotal, m_timeStart, m_timeEnd; 
 // List of network nodes 
 NodeContainer nodes; 
 // List of all mesh point devices 
 NetDeviceContainer meshDevices; 
 // Addresses of interfaces: 
 Ipv4InterfaceContainer interfaces; 
 // MeshHelper. Report is not static methods 
 MeshHelper mesh; 
private: 
 // Create nodes and setup their mobility 
 void CreateNodes (); 
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 // Install internet m_stack on nodes 
 void InstallInternetStack (); 
 // Install applications randomly 
 void InstallApplicationRandom (); 
 // Print mesh devices diagnostics 
 void Report (); 
   void Progress (); 
}; 
 
MeshTest::MeshTest () : 
 
 m_xSize (2), 
 m_ySize (2), 
 m_step (120), 
 m_randomStart (0.1), 
 m_totalTime (240), 
 m_packetInterval (10.0), 
 m_packetSize (1024), 
 m_nIfaces (1), 
 m_chan (false), 
 m_pcap (false), 
 m_stack ("ns3::Dot11sStack"), 
 m_txrate ("150kbps") 
{ 
} 
 
void 
MeshTest::Configure (int argc, char *argv[]) 
{ 
 CommandLine cmd; 
 cmd.AddValue ("m_xSize", "m_xSize", m_xSize); 
 cmd.AddValue ("m_ySize", "m_ySize", m_ySize); 
 cmd.AddValue ("m_txrate", "m_txrate", m_txrate); 
 cmd.Parse (argc, argv); 
} 
 
void MeshTest::CreateNodes () 
{ 
 int i, j;  
 double m_txpower = 18.0; // dbm 
 // Calculate m_ySize*m_xSize stations grid topology 
 double position_x = 0; 
 double position_y = 0; 
 ListPositionAllocator myListPositionAllocator; 
 for (i = 1; i <= m_xSize; i++){ 
  for (j = 1; j <= m_ySize; j++){ 
   //std::cout << "Node at x = " << position_x << ", y = " << 
position_y << "\n"; 
   Vector3D n_pos (position_x, position_y, 0.0); 
   myListPositionAllocator.Add(n_pos); 
   position_y += m_step; 
 } 
 position_y = 0; 
 position_x += m_step; 
} 
 
 // Create the nodes 
 nodes.Create (m_xSize*m_ySize); 
 // Configure YansWifiChannel 
 YansWifiPhyHelper WifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 
 WifiPhy.Set ("EnergyDetectionThreshold", DoubleValue (-89.0) ); 
 WifiPhy.Set ("CcaMode1Threshold", DoubleValue (-62.0) ); 
 WifiPhy.Set ("TxGain", DoubleValue (1.0) ); 
 WifiPhy.Set ("RxGain", DoubleValue (1.0) ); 
 WifiPhy.Set ("TxPowerLevels", UintegerValue (1) ); 
 WifiPhy.Set ("TxPowerEnd", DoubleValue (m_txpower) ); 
 WifiPhy.Set ("TxPowerStart", DoubleValue (m_txpower) ); 
 WifiPhy.Set ("RxNoiseFigure", DoubleValue (7.0) ); 
 
 YansWifiChannelHelper WifiChannel; 
 WifiChannel.SetPropagationDelay 
("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel"); 
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 WifiChannel.AddPropagationLoss 
("ns3::LogDistancePropagationLossModel","Exponent",StringValue ("2.7")); 
 WifiPhy.SetChannel (WifiChannel.Create ()); 
 // Configure the parameters of the Peer Link 
 Config::SetDefault ("ns3::dot11s::PeerLink::MaxBeaconLoss", 
UintegerValue (20)); 
 Config::SetDefault ("ns3::dot11s::PeerLink::MaxRetries", UintegerValue 
(4)); 
 Config::SetDefault ("ns3::dot11s::PeerLink::MaxPacketFailure", 
UintegerValue (5)); 
 // Configure the parameters of the Peer Management Protocol 
 //Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::PeerManagementProtocol::m_enableBca",BooleanValue (false)); 
 // Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::PeerManagementProtocol::EnableBeaconCollision-
Avoidance",BooleanValue (false)); 
        // Configure the parameters of the HWMP 
 Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::HwmpProtocol::Dot11MeshHWMPactivePathTimeout",TimeValue 
(Seconds (100))); 
 Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::HwmpProtocol::Dot11MeshHWMPactiveRootTimeout",TimeValue 
(Seconds (100))); 
        Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::HwmpProtocol::Dot11MeshHWMPmaxPREQretries",UintegerValue (5)); 
 Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::HwmpProtocol::UnicastPreqThreshold",UintegerValue (10)); 
  Config::SetDefault 
("ns3::dot11s::HwmpProtocol::UnicastDataThreshold",UintegerValue (5)); 
 Config::SetDefault ("ns3::dot11s::HwmpProtocol::DoFlag", BooleanValue 
(true)); 
 Config::SetDefault ("ns3::dot11s::HwmpProtocol::RfFlag", BooleanValue 
(false)); 
 // Stack installer creates all protocols and install them to mesh point 
device 
 mesh = MeshHelper::Default (); 
 mesh.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211a); 
 mesh.SetMacType ("RandomStart", TimeValue (Seconds(m_randomStart))); 
 mesh.SetRemoteStationManager ("ns3::ConstantRateWifiManager", "DataMode", 
 StringValue ("OfdmRate6Mbps"), "RtsCtsThreshold", UintegerValue (2500)); 
 // Set number of interfaces - default is single-interface mesh point 
 mesh.SetNumberOfInterfaces (m_nIfaces); 
 mesh.SetStackInstaller (m_stack); 
 //If multiple channels is activated 
 if (m_chan) { 
  mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::SPREAD_CHANNELS); 
 } 
 else { 
  mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::ZERO_CHANNEL); 
 } 
 // Install protocols and return container if MeshPointDevices 
 meshDevices = mesh.Install (WifiPhy, nodes); 
 // Place the protocols in the positions calculated before 
 MobilityHelper mobility; 
 mobility.SetPositionAllocator(&myListPositionAllocator); 
 mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 
 mobility.Install(nodes); 
 
 // Energy Model 
  // energy source  
  BasicEnergySourceHelper basicSourceHelper; 
  // configure energy source 
  basicSourceHelper.Set ("BasicEnergySourceInitialEnergyJ", DoubleValue 
(0.3)); 
  // install source 
  EnergySourceContainer sources = basicSourceHelper.Install (nodes); 
        
  // device energy model  
  MeshRadioEnergyModelHelper meshRadioEnergyModelHelper; 
  // configure radio energy model 
  meshRadioEnergyModelHelper.Set ("TxCurrentA", DoubleValue (0.0174)); 
  // install device model 
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  DeviceEnergyModelContainer deviceModels = 
meshRadioEnergyModelHelper.Install (meshDevices, sources); 
} 
 
void MeshTest::InstallInternetStack () 
{ 
 //Install the internet protocol stack on all nodes 
 InternetStackHelper internetStack; 
 internetStack.Install (nodes); 
 //Assign IP addresses to the devices interfaces 
 Ipv4AddressHelper address; 
 address.SetBase ("192.168.1.0", "255.255.255.0"); 
 interfaces = address.Assign (meshDevices); 
} 
void MeshTest::InstallApplicationRandom () 
{ 
 //int m_dest_port; 
 
 // Set the parameters of the onoff application 
 //Config::SetDefault ("ns3::OnOffApplication::PacketSize", 
UintegerValue(m_packetSize)); 
 //Config::SetDefault ("ns3::OnOffApplication::DataRate", StringValue 
(m_txrate)); 
 
 int port = 49000; 
        UdpServerHelper server(port); 
        ApplicationContainer apps = server.Install(nodes.Get(3)); 
        apps.Start(Seconds(1.0)); 
        apps.Stop(Seconds(230.0)); 
 
        UdpClientHelper client(interfaces.GetAddress(3), port); 
        //client.SetAttribute("MaxPackets", UintegerValue(maxPacketCount)); 
        client.SetAttribute("Interval", TimeValue(Seconds(m_packetInterval))); 
        client.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(m_packetSize)); 
        ApplicationContainer apps2 = client.Install(nodes.Get(0)); 
        apps2.Start(Seconds(5.0)); 
        apps2.Stop(Seconds(220.0)); 
} 
 
void MeshTest::Progress (){ 
 
 double interval = 0.1; 
 Simulator::Schedule (Seconds(interval),   & MeshTest::Progress, this); 
       //std::cout << "Time " << (Simulator::Now()).GetSeconds() << std::endl; 
} 
 
int MeshTest::Run () 
{ 
 CreateNodes (); 
  
         //std::cout<<"nodes created"<<"\n"; 
 InstallInternetStack (); 
 InstallApplicationRandom (); 
        //std::cout<<"before flowmonitor"<<"\n";  
 // Install FlowMonitor on all nodes 
 FlowMonitorHelper flowmon; 
 Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll(); 
 m_timeStart=clock(); 
        // std::cout<<"before schedule"<<"\n"; 
 Simulator::Schedule (Seconds(m_totalTime), & MeshTest::Report, this); 
 Simulator::Schedule (Seconds(0.0), & MeshTest::Progress, this); 
 Simulator::Stop (Seconds (m_totalTime)); 
  
        //std::cout<<"before run"<<"\n"; 
 Simulator::Run (); 
        //std::cout<<"after run"<<"\n"; 
 // Define variables to calculate the metrics 
 int k=0; 
 int totaltxPackets = 0; 
 int totalrxPackets = 0; 
 double totaltxbytes = 0; 
 double totalrxbytes = 0; 
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 double totaldelay = 0; 
 double totalrxbitrate = 0; 
 double difftx, diffrx; 
 double pdf_value, rxbitrate_value, txbitrate_value, delay_value; 
 double pdf_total, rxbitrate_total, delay_total; 
 //Print per flow statistics 
 monitor->CheckForLostPackets (); 
 Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = 
DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowmon.GetClassifier ()); 
 std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats 
(); 
        //std::cout<<"before metrics calculation"<<"\n"; 
 for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 
stats.begin ();i != stats.end (); ++i) 
 { 
  Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i->first);
  
 difftx = i->second.timeLastTxPacket.GetSeconds() -i-
>second.timeFirstTxPacket.GetSeconds(); 
 diffrx = i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -i-
>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds(); 
 pdf_value = (double) i->second.rxPackets / (double) i->second.txPackets 
* 100; 
  txbitrate_value = (double) i->second.txBytes * 8 / 1024 / difftx; 
  if (i->second.rxPackets != 0){ 
   rxbitrate_value = (double)i->second.rxPackets * 
m_packetSize * 8 /1024 / diffrx; 
   delay_value = (double) i->second.delaySum.GetSeconds() 
/(double) i->second.rxPackets; 
  } 
  else{ 
   rxbitrate_value = 0; 
   delay_value = 0; 
  } 
  // We are only interested in the metrics of the data flows 
  if 
((!t.destinationAddress.IsSubnetDirectedBroadcast("255.255.255.0"))) 
  { 
   k++; 
   // Plot the statistics for each data flow 
  std::cout << "\nFlow " << k << " (" << t.sourceAddress << " -> 
"<< t.destinationAddress << ")\n"; 
  std::cout << "Tx Packets: " << i->second.txPackets << "\n"; 
  std::cout << "Rx Packets: " << i->second.rxPackets << "\n"; 
  std::cout << "Lost Packets: " << i->second.lostPackets << "\n"; 
  std::cout << "Dropped Packets: " << i-second.packetsDropped.size() 
<< "\n"; 
  std::cout << "PDF: " << pdf_value << " %\n"; 
  std::cout << "Average delay: " << delay_value << "s\n"; 
  std::cout << "Rx bitrate: " << rxbitrate_value << " kbps\n"; 
   std::cout << "Tx bitrate: " << txbitrate_value << " 
kbps\n\n"; 
   // Acumulate for average statistics 
   totaltxPackets += i->second.txPackets; 
   totaltxbytes += i->second.txBytes; 
   totalrxPackets += i->second.rxPackets; 
   totaldelay += i->second.delaySum.GetSeconds(); 
   totalrxbitrate += rxbitrate_value; 
   totalrxbytes += i->second.rxBytes; 
      } 
 }  
 // Average all nodes statistics 
 if (totaltxPackets != 0){ 
  pdf_total = (double) totalrxPackets / (double) totaltxPackets * 
100;  
 } 
 else{ 
  pdf_total = 0; 
 } 
 if (totalrxPackets != 0){ 
  rxbitrate_total = totalrxbitrate; 
  delay_total = (double) totaldelay / (double) totalrxPackets; 
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 } 
 else{ 
  rxbitrate_total = 0; 
  delay_total = 0; 
 } 
 //print all nodes statistics 
 std::cout << "\nTotal PDF: " << pdf_total << " %\n"; 
 std::cout << "Total Rx bitrate: " << rxbitrate_total << " kbps\n"; 
 std::cout << "Total Delay: " << delay_total << " s\n"; 
 //print all nodes statistics in files 
 std::ostringstream os; 
 os << "1_HWMP_PDF.txt"; 
        std::ofstream of; 
        //aggeliki 
 of.open (os.str ().c_str ()); 
        if (!of.is_open ()) 
        { 
                std::cerr << "Error: Can't open file " << os.str () << "\n"; 
                 return -1; 
 } 
 //std::ofstream of(os.str().c_str(), ios::out | ios::app); 
 of << pdf_total << "\n"; 
 of.close (); 
 std::ostringstream os2; 
 os2 << "1_HWMP_Delay.txt"; 
        //aggeliki 
         std::ofstream of2; 
        of2.open (os2.str ().c_str ()); 
        if (!of2.is_open ()) 
        { 
                std::cerr << "Error: Can't open file " << os2.str () << "\n"; 
                 return -1; 
        } 
 
 //std::ofstream of2 (os2.str().c_str(), ios::out | ios::app); 
 of2 << delay_total << "\n"; 
 of2.close (); 
 std::ostringstream os3; 
 os3 << "1_HWMP_Throu.txt"; 
         //aggeliki 
          std::ofstream of3; 
         of3.open(os3.str ().c_str ()); 
        if (!of3.is_open ()) 
        { 
                std::cerr << "Error: Can't open file " << os3.str () << "\n"; 
                 return -1; 
        } 
 
 //std::ofstream of3 (os3.str().c_str(), ios::out | ios::app); 
 of3 << rxbitrate_total << "\n"; 
 of3.close (); 
 Simulator::Destroy (); 
 m_timeEnd=clock(); 
 m_timeTotal=(m_timeEnd - m_timeStart)/(double) CLOCKS_PER_SEC; 
 std::cout << "\n*** Simulation time: " << m_timeTotal << "s\n\n"; 
 return 0; 
} 
void MeshTest::Report () 
{ 
 // Using this function we print detailed statistics of each mesh point 
device 
 // These statistics are used later with an AWK files to extract routing 
metrics 
 unsigned n (0); 
 for (NetDeviceContainer::Iterator i = meshDevices.Begin ();i != 
meshDevices.End (); ++i, ++n) 
 { 
  std::ostringstream os; 
 //os << "mp-report1-" << n << ".xml"; 
  os << "mp-report.xml"; 
  std::ofstream of; 
                 of.open (os.str ().c_str ());  
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  //of.open(os.str().c_str(), ios::out | ios::app); 
  if (! of.is_open ()) 
  { 
   std::cerr << "Error: Can't open file " << os.str() << "\n"; 
   return; 
  } 
  mesh.Report (*i, of); 
  of.close (); 
 } 
 n = 0; 
} 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
 MeshTest t; 
 t.Configure (argc, argv); 
 return t.Run(); 
} 




