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Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται στους παρακάτω θεματικούς τομείς:
 Στο 1ο κεφάλαιο υπάρχει μία σύντομη εισαγωγή για το πρωτόκολλο 802.11 και
παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιοι όροι που θα χρειαστούν για τη μετέπειτα μελέτη του.
 Επίσης, επιτυγχάνεται εξοικείωση με το πρωτόκολλο 802.11e και τις τεχνικές, με τις
οποίες μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας σε ένα ασύρματο δίκτυο. Μελετήθηκε
αναλυτικότερα το υπόστρωμα MAC του πρωτοκόλλου καθώς επίσης και οι μηχανισμοί που
χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο για την κατάληψη του ασύρματου μέσου.
 Μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος προσομοίωσης διακριτών γεγονότων
OPNET γίνεται στο 2ο κεφάλαιο.
 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βασικότερη τομή της παρούσας πτυχιακής, η οποία
είναι μελέτη της δυνατότητας παράκαμψης των μηχανισμών παροχής ποιότητας του ΙΕΕΕ
802.11e προς όφελος ενός κακόβουλου χρήστη. Εδώ προτείνεται κι ένας αυτοματοποιημένος
μηχανισμός καταστολής της κακόβουλης συμπεριφοράς.
 Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται προσομοιώσεις που εκτελέστηκαν με χρήση
του OPNET, μέσω των οποίων αναδεικνύεται το πρόβλημα και επιδεικνύεται η ικανότητα του
αλγόριθμου καταστολής να επιβάλει την ορθή χρήση των δικτυακών πόρων.
 Ο αλγόριθμος που αναφέρθηκε παραπάνω δημιουργήθηκε με τη χαμηλού επιπέδου
γλώσσα προγραμματισμού C και έγινε προσαρμογή του στον κώδικα του OPNET, ώστε να
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
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Εισαγωγή

Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο περιγράφονται μερικές εισαγωγικές πληροφορίες για το
πρωτόκολλο 802.11. Υπάρχει μία εισαγωγική ιστορική τοποθέτηση για το πρωτόκολλο.
Περιγράφονται επίσης οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο για την
επικοινωνία των σταθμών. Επίσης, παρατίθεται η περιγραφή του πρωτοκόλλου
802.11e και των μηχανισμών που χρησιμοποιεί, καθώς και οι διαφορές αυτών με τους
μηχανισμούς του αρχικού 802.11. Τέλος, γίνεται μία αναφορά σε ένα «κενό
ασφαλείας» που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, καθώς και η γενική ιδέα
που ακολουθήθηκε στην παρούσα πτυχιακή για την επίλυση αυτού.
Παρακάτω, στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα προσομοίωσης OPNET
Modeler

11.5

και

πώς

το

πρόγραμμα

διαχειρίζεται

τις

παραμέτρους

που

χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα πτυχιακή.
Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται ένας αλγόριθμος που δημιουργήθηκε για την
ενδυνάμωση της αντοχής του 802.11e έναντι πιθανής κακόβουλης χρήσης των
μηχανισμών ποιότητας υπηρεσιών που αυτό παρέχει. Για να επιτευχθεί αυτό,
χρησιμοποιείται ένα παράδειγμα που αναφέρεται από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο.
Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο, θα αποδειχτεί με τα στατιστικά που θα εξαχθούν από την
προσομοίωση η λειτουργικότητα του αλγορίθμου που αναλύεται στο 3ο κεφάλαιο.
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1.

Από το 802.11 στο 802.11e.
1.1. Ιστορικό.

Το 802.11 αναφέρεται ως η πιο γνωστή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την
ασύρματη δικτύωση σε τοπικά δίκτυα μικρής εμβέλειας (WLΑΝ – Wireless Local Area
Network). Εμφανίστηκε αρχικά το 1997 και χρησιμοποιεί τον μηχανισμό αποφυγής
συμφόρησης (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance – CSMA / CA) για το
επίπεδο ελέγχου πολλαπλής πρόσβασης στο μέσο μετάδοσης (MAC) και τρία βασικά
πρότυπα για το φυσικό επίπεδο : 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g. Δεν θα αναφερθούμε
καθόλου στο φυσικό επίπεδο, καθώς σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η
μετεξέλιξη αυτών των πρωτοκόλλων, το 802.11e και κυρίως το MAC

επίπεδο του

πρωτοκόλλου αυτού.

1.2. Τρόπος Λειτουργίας.

Το 802.11 υποστηρίζει δύο τρόπους λειτουργίας: τα ομότιμα, όπου δεν υπάρχει
κάποιος κεντρικός σταθμός βάσης-σημείο πρόσβασης, οι κόμβοι είναι ισότιμοι και η
πρόσβαση στο κοινό μέσο (τον κενό χώρο) ρυθμίζεται από κάποιο κατανεμημένο
πρωτόκολλο όπως το CSMA (έτσι λειτουργούν τα ad hoc WLAN), και με σημείο
πρόσβασης, έναν κεντρικό κόμβο του τοπικού δικτύου δηλαδή -συνήθως συνδεδεμένο
σε ενσύρματο δίκτυο κορμού (π.χ. στο Internet ή σε κάποιο μεγάλο Ethernet LAN)- ο
οποίος αναλαμβάνει τον έλεγχο πρόσβασης στο κοινό μέσο. Τα WLAN με σημείο
πρόσβασης ονομάζονται δίκτυα υποδομής ή δομημένα (Infrastructure).

Το σύνηθες μοντέλο που περιγράφει τέτοια δίκτυα είναι το εξής: υπάρχει ένα
ενσύρματο δίκτυο κορμού (σύστημα κατανομής, DS) στο οποίο συνδέονται τα σημεία
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πρόσβασης (AP). Μία ομάδα κοινών κόμβων (STA) που επικοινωνούν ασύρματα με ένα
συγκεκριμένο AP σε συγκεκριμένη συχνότητα ονομάζεται Βασικό Σύνολο Υπηρεσιών
(BSS). Τα BSS διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω του DS. Ας σημειωθεί ότι μπορεί τα STA
ενός BSS να μην είναι όλα στην εμβέλεια όλων, αλλά πρέπει οπωσδήποτε όλα να είναι
στην εμβέλεια του σημείου πρόσβασης.

Εικόνα 1‐ 1. Infrastructure και ad‐hoc δίκτυα.
1.3. Το 802.11.

Όπως έχει προαναφερθεί, ο μηχανισμός πρόσβασης που χρησιμοποιείται από το
MAC επίπεδο είναι ο CSMA / CA. Χρησιμοποιούνται δύο αλγόριθμοι για τη λειτουργία
του πρωτοκόλλου, ο DCF (Distributed Coordination Function) και ο PCF (Point
Coordination Function). Αναλυτικότερα θα εξεταστούν ο DCF και η μετεξέλιξή του, ο
EDCA (Enhanced Distributed Coordination Function), ο οποίος χρησιμοποιείται από το
802.11e για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών.

1.3.1.

Distributed Coordination Function (DCF)

Ο DCF δε χρειάζεται υποχρεωτικά κάποιο σημείο πρόσβασης, για να λειτουργήσει.
Έτσι, καθίσταται διαθέσιμος για λειτουργία σε Infrastructure αλλά και Ad-hoc δίκτυα.
March 12, 2013
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Κάθε σταθμός ανταγωνίζεται για την πρόσβαση στο μέσο ξεχωριστά, ακολουθώντας τα
βήματα που περιγράφονται παρακάτω:
• Κάθε σταθμός, πριν επιχειρήσει να εκπέμψει, ελέγχει αν το μέσο μετάδοσης είναι
διαθέσιμο. Ο έλεγχος γίνεται και σε φυσικό επίπεδο και µέσω εικονικής ανίχνευσης
φέροντος.
• Αν το μέσο είναι δεσμευμένο, ο σταθμός συνεχίζει να ελέγχει το ασύρματο μέσο
περιοδικά, μέχρι αυτό να ελευθερωθεί. Αν αυτό είναι διαθέσιμο, ο σταθμός περιμένει
κατά μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (βλ. Χρόνοι Αναμονής) και ελέγχει ξανά το
μέσο.
• Αν το μέσο ανιχνευθεί δεσμευμένο, ξεκινάει ο αλγόριθμος της δυαδικής εκθετικής
υποχώρησης (Binary exponential back-off), για να καθοριστεί πόσο θα είναι το
επιπλέον διάστημα αναμονής. Αυτό γίνεται εφικτό επιλέγοντας μία τυχαία τιμή
ανάμεσα στους χρόνους CWmin και CWmax. Μόλις περατωθεί και αυτός ο χρόνος, ο
σταθμός στέλνει το πλαίσιο. Αν παρατηρηθεί σύγκρουση, ο σταθμός ξεκινάει πάλι με
τη διαδικασία της δυαδικής εκθετικής υποχώρησης, επιλέγοντας αυτή τη φορά χρόνο
μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Η διαδικασία αυτή γίνεται ανελλιπώς, μέχρι την
πετυχημένη προώθηση του πλαισίου από τον σταθμό ή μέχρι οι επαναλήψεις να
περάσουν ένα προκαθορισμένο κατώφλι επαναλήψεων απορρίπτοντας έτσι το πλαίσιο.


Αν το μέσο ανιχνευθεί διαθέσιμο, προφανώς, το πλαίσιο προωθείται στον

παραλήπτη.
Αυτός είναι ο βασικός

μηχανισμός λειτουργίας ενός σταθμού για την απόκτηση

ελέγχου στο μέσο μέσου του αλγορίθμου DCF.
Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για τη μετάδοση στο μέσο αλλά και
έλεγχοι που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κανόνες, στους οποίους η συμπεριφορά του
σταθμού είναι εξαρτώμενη από την κατάληξη της προηγούμενης μετάδοσης ή γενικά με
μία συγκεκριμένη κατάσταση.

Τέτοιοι κανόνες παρουσιάζονται παρακάτω:
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Επιτυχημένη θεωρείται κάθε μετάδοση του πλαισίου, μόνο αν ληφθεί σωστά και

το αντίστοιχο πλαίσιο Ack. Όλα τα πλαίσια μονοεκπομπής (unicast) πρέπει να
επιβεβαιώνονται από τον παραλήπτη. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην
πολυεκπομπή

(multicast)

ή

στην

ευρυεκπομπή

(broadcast)

δεν

απαιτείται

επιβεβαίωση. Είναι ευθύνη του αποστολέα να ξαναστείλει το πλαίσιο, αν δεν ληφθεί η
ανάλογη επιβεβαίωση. Κάθε αποτυχία αποστολής που οφείλεται είτε σε αδυναμία
ελέγχου του μέσου είτε σε μη λήψη Ack αυξάνει έναν μετρητή που χρησιμεύει για τον
προσδιορισμό του χρόνου μέχρι την επόμενη προσπάθεια αποστολής του πλαισίου.


Κάθε σταθμός που συμμετέχει στην ανταλλαγή πολλαπλών πλαισίων μπορεί να

ανανεώνει το NAV (μία τιμή που ενημερώνει τους γύρω σταθμούς για τον χρόνο που
χρειάζεται ένας σταθμός να κρατήσει κατειλημμένο το μέσο) μετά από κάθε λήψη
πλαισίου. Έτσι, ο έλεγχος του μέσου διατηρείται, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή.
Η διατήρηση του ελέγχου μπορεί να εξασφαλιστεί επιπλέον με τη χρήση του SIFS στις
περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί.


Υπάρχουν συγκεκριμένα κατώφλια μεγέθους για τα πλαίσια. Κάθε πλαίσιο

μεγαλύτερο από το κατώφλι RTS πρέπει να σταλεί χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό
RTS/CTS. Κάθε πλαίσιο μεγαλύτερο από το κατώφλι κατακερματισμού διασπάται σε
μικρότερα πλαίσια, πριν σταλεί.


Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο εντοπισμός και η διόρθωση κάποιου λάθους κατά

τη μετάδοση είναι ευθύνη του αποστολέα. Σε περίπτωση που η αποστολή ενός
πλαισίου δεν ολοκληρωθεί κανονικά, ο αποστολέας πρέπει να το ξαναστείλει. Για τον
έλεγχο της διαδικασίας αυτής κάθε πλαίσιο έχει έναν μετρητή (retry counter)
συσχετισμένο µε αυτό. Κάθε φορά που το πλαίσιο αυτό επανεκπέμπεται ο retry
counter που του αντιστοιχεί αυξάνεται κατά 1. Αν ο μετρητής ξεπεράσει κάποιο
προκαθορισμένο όριο, το πλαίσιο απορρίπτεται και η απώλειά του αναφέρεται στα
υψηλότερα στρώματα.
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1.3.2.

Χρόνοι Αναμονής.

Ο παραπάνω αλγόριθμος (DCF) χρησιμοποιεί διάφορες χρονικές παραμέτρους για
τον έλεγχο της πρόσβασης στο μέσο. Γενικά, κάθε σταθμός τη στιγμή που θέλει να
μεταδώσει, πρέπει πρώτα να περιμένει ένα από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα
(Interframe Space) και αν δεν ανιχνευτεί άλλη μετάδοση σε αυτό, τότε να αποκτήσει
πρόσβαση στο μέσο.
Τα χρονικά διαστήματα που χρησιμοποιεί είναι τα ακόλουθα:


Short Interframe Space (SIFS): Ο μικρότερος χρόνος αναμονής, χρησιμοποιείται

για μεταδόσεις μεγίστης προτεραιότητας, όπως είναι τα RTS / CTS πλαίσια και οι
επιβεβαιώσεις (ACK).


DCF Interframe Space (DIFS): Ο χρόνος αναμονής για μετάδοση πακέτου μετά

από προηγούμενη επιτυχημένη μετάδοση στο μέσο. Αναφέρεται σε λειτουργία με βάση
τον DCF αλγόριθμο και είναι μεγαλύτερος από τον SIFS.


Extended Interframe Space (EIFS): Ο μέγιστος χρόνος αναμονής, δεν έχει κάποια

ορισμένη τιμή και χρησιμοποιείται όταν συμβεί κάποιο σφάλμα κατά τη μετάδοση του
πλαισίου.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, κάθε σταθμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
ανιχνεύει όποια άλλη μετάδοση βρίσκεται σε εξέλιξη, πριν αυτός ξεκινήσει την όποια
μετάδοση. Τη μετεξέλιξη του DCF, τον EDCA, θα δούμε παρακάτω στην ανάλυση του
802.11 e.
1.4. Το 802.11e

Στα MAC πρωτόκολλα του IEEE 802.11 δεν παρέχεται καμία προτεραιότητα στους
σταθμούς που μεταδίδουν. Όλοι οι σταθμοί έχουν την ίδια προτεραιότητα, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηριχθούν εφαρμογές που απαιτούν ποιότητα
υπηρεσίας.
Ο σκοπός του 802.11 e είναι να παρέχει μηχανισμούς που θα προσδίδουν ποιότητα
υπηρεσιών ή όπως έχει εδραιωθεί «QoS» (Quality of Service). Το παραπάνω
πρωτόκολλο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2005 και προτείνει κάποιες προσθήκες
στο επίπεδο MAC του 802.11. Οι σταθμοί που λειτουργούν πάνω στο συγκεκριμένο
πρωτόκολλο είναι αναβαθμισμένοι και ένας τέτοιος σταθμός θα μπορούσε προαιρετικά
να δουλεύει και σαν κεντρικός ελεγκτής για όλους τους άλλους σταθμούς στην ίδια BSS
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δομή. Η αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου στηρίζεται στην παροχή των PCF και HCF ως
υπηρεσιών του DCF.
Εκτός των μηχανισμών που περιγράφηκαν στην προηγούμενη υποενότητα (DCF και
PCF), η παροχή ποιότητας υπηρεσιών περιλαμβάνει ένα επιπλέον συντονιστικό
μηχανισμό που ονομάζεται HCF, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο σε δίκτυα παροχής
ποιότητας υπηρεσιών από όλους τους σταθμούς υποχρεωτικά.
Ο HCF συνδυάζει μηχανισμούς από τον DCF, τον PCF και κάποιους ενισχυμένους
μηχανισμούς παροχής υπηρεσιών. Όλοι μαζί επιτρέπουν την ομοιόμορφη ανταλλαγή
από

αλυσίδες πλαισίων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά δεδομένων,

ώστε να παρέχεται ποιότητα υπηρεσιών. Ο HCF χρησιμοποιεί τόσο μία μέθοδο
πρόσβασης στο κανάλι μέσω ανταγωνισμού που ονομάζεται EDCA (Enhanced
Distributed Channel Access), όσο και μία μέθοδο ελεγχόμενης πρόσβασης στο μέσο που
ονομάζεται HCCA (HCF Controlled Channel Access) για πρόσβαση άνευ ανταγωνισμού.
Όπως έχει προαναφερθεί, η παρούσα πτυχιακή δεν ασχολείται με ελεγχόμενη
πρόσβαση στο μέσο, οπότε θα επικεντρωθεί μόνο στον EDCA αλγόριθμο.
Στην HCF o κύριος τρόπος απόκτησης δικαιώματος εκπομπής στο ασύρματο μέσο
είναι το TXOP. Κάθε TXOP χαρακτηρίζεται από μία χρονική στιγμή έναρξης και μία
προκαθορισμένη μέγιστη διάρκεια. Τα TXOP που παρέχονται κατά την πρόσβαση στο
μέσο με συναγωνισμό, καλούνται EDCA TXOP.

1.4.1.

HCF Contention Based Channel Access (EDCA)

Ο μηχανισμός EDCA παρέχει κατανεμημένη πρόσβαση στο ασύρματο μέσο για τους
σταθμούς χρησιμοποιώντας 8 διαφορετικές προτεραιότητες χρήστη (User Priority –
UP). O EDCA καθορίζει 4 κατηγορίες πρόσβασης, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα, που παρέχουν υποστήριξη για τη διανομή της κίνησης μέσω αυτών των
προτεραιοτήτων χρήστη.

March 12, 2013

12

Εικόνα 1‐ 2. Κατηγορίες Πρόσβασης.

Η αντιστοίχιση κατηγοριών πρόσβασης και προτεραιοτήτων χρήστη φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1 ‐ 1 Μετατροπή προτεραιοτήτων χρήστη σε κατηγορίες πρόσβασης.

Priority

User
Priority

802.1D
Designation

Access
Category
(AC)

Designation
(Informative)

Typical
Designation

Lowest

1

BK

AC_BK

Background

AC_1

2

-

AC_BK

Background

AC_1

0

BE

AC_BE

Best Effort

AC_2

3

EE

AC_VI

Video

AC_3

4

CL

AC_VI

Video

AC_3

5

VI

AC_VI

Video

AC_3

6

VO

AC_VO

Voice

AC_4

7

NC

AC_VO

Voice

AC_4

Highest
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Για κάθε κατηγορία πρόσβασης (AC) μία τροποποιημένη εκδοχή της DCF, που
ονομάζεται EDCAF, διεκδικεί TXOPS, χρησιμοποιώντας μία ομάδα συγκεκριμένων EDCA
παραμέτρων.
Παρατηρείται ότι:


Σε αντίθεση με τον DCF ο EDCA δε χρησιμοποιεί μοναδικά καθορισμένο ελάχιστο

χρόνο αδράνειας όπως ο αντίστοιχος DIFS.


Το παράθυρο ανταγωνισμού παίρνει τιμές στο διάστημα CWmin-CWmax, από το

οποίο υπολογίζεται και η τυχαία τιμή της δυαδικής εκθετικής υποχώρησης (που
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα).


Οι συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών EDCAF ενός σταθμού επιλύονται,

ώστε τα πλαίσια δεδομένων των κατηγοριών υψηλότερης προτεραιότητας να
λαμβάνουν TXOP, ενώ των χαμηλότερων προτεραιοτήτων να υπολογίζονται, ορθώς,
ως συγκρούσεις.


Μόλις επιτευχθεί από μία EDCAF μία EDCA TXOP, ο σταθμός μπορεί να εκκινήσει

μία πολλαπλή εκπομπή με σύνολα από πλαίσια που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο
προτεραιότητας.


Το σημείο πρόσβασης γνωστοποιεί στους γύρω σταθμούς τις EDCA παραμέτρους

μέσω συγκεκριμένων Beacons (Αναγνωριστικών πλαισίων) και Probe Response
(πλαίσιο απάντησης-ανίχνευσης), τις οποίες οι σταθμοί αποθηκεύουν και υιοθετούν. Σε
περίπτωση που αποτύχει μία τέτοια αποστολή, οι σταθμοί υιοθετούν της αρχικές τιμές
των παραμέτρων.
Να σημειωθεί ότι ως TXOP (Transfer Opportunity) ορίζεται η χρονική περίοδος, κατά
την οποία μία κατηγορία πρόσβασης χρησιμοποιεί ανενόχλητη το μέσο, συν τον χρόνο
που απαιτείται για την εκπομπή πακέτων που εστάλησαν ως άμεση απάντηση στις
εκπομπές του κατόχου του TXOP.
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1.4.2.

Θέματα ασφαλείας στο 802.11e

Όπως παρατηρήθηκε κατά τη μελέτη του πρωτοκόλλου, το 802.11e ουσιαστικά
παρατηρώντας την up που έχει ενσωματωμένο κάθε πλαίσιο αντιλαμβάνεται αν
πρόκειται για Best Effort, Background, Video ή Voice κίνηση τοποθετώντας το στην
ανάλογη κατηγορία πρόσβασης, ώστε να εξυπηρετηθεί από το δίκτυο με την ανάλογη
προτεραιότητα.
Μελετώντας όμως το παρακάτω σενάριο αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκεκριμένη
μέθοδος είναι ελλιπής.
Σενάριο τυχαίας τοπολογίας δικτύου.
Σε μία εταιρία υπάρχουν 4 διαφορετικοί χρήστες και 4 διαφορετικοί εξυπηρετητές. Ο
καθένας από αυτούς τους χρήστες κάνει χρήση μίας εφαρμογής (διαφορετική ο
καθένας επιλέγοντας από τις 4 προαναφερθείσες) και στέλνει αιτήσεις στον αντίστοιχο
εξυπηρετητή. Επίσης, υπάρχουν τα δεδομένα ότι όλοι οι χρήστες εξυπηρετούνται από
το ίδιο σημείο πρόσβασης και όλοι οι χρήστες έχουν ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες
ποιότητας.
Με βάση τους κανόνες του πρωτοκόλλου, ο Voice πελάτης θα εξυπηρετείται κατά
προτεραιότητα. Αν όμως με κάποιον τρόπο (στην παρούσα πτυχιακή δεν μας
ενδιαφέρει ο τρόπος αυτός καθαυτός) ο FTP ή ο HTTP ή o Video εξυπηρετητής αλλάξει
την UP που τοποθετεί στα πλαίσιά του, δημιουργούνται έτσι πλαίσια τα οποία θα έχουν
την ίδια ακριβώς ευκαιρία μετάδοσης με αυτά του Voice εξυπηρετητή, εφόσον βέβαια
περνούν από το ίδιο σημείο πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση το πρωτόκολλο θα
δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η εφαρμογή Voice παύει πλέον να είναι
«ευνοημένη» και ξεκινάει να ανταγωνίζεται για το μέσο με τον αντίστοιχο «κακόβουλο»
εξυπηρετητή, απενεργοποιώντας ουσιαστικά την ποιότητα υπηρεσίας.
Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής. Στο 3ο κεφάλαιο προτείνεται μία
μεθοδολογία, με την οποία θα μπορούσε ένα τέτοιο σενάριο να προβλεφθεί από το
σημείο πρόσβασης και τα πλαίσια FTP ή VIDEO ή HTTP να επανατοποθετηθούν στην
κατηγορία πρόσβασης που έπρεπε σύμφωνα με το πρωτόκολλο να είναι τοποθετημένα.
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2.

OPNET
2.1. Επιλογή προγράμματος προσομοίωσης.

Η βασικότερη απόφαση που έπρεπε να παρθεί για την υλοποίηση της προσομοίωσης
αποτελεί η επιλογή της κατάλληλής πλατφόρμας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η
υλοποίηση αυτή. Τα κυριότερα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκε το πρόγραμμα
για την υλοποίηση είναι τα παρακάτω:


Η εγκυρότητα της πλατφόρμας.



Η ύπαρξη προηγούμενων γνώσεων στην ανάλογη πλατφόρμα υλοποίησης, οι
οποίες θα επιτάχυναν την υλοποίηση του έργου.



Η παροχή διευκολύνσεων στην υλοποίηση από την ανάλογη πλατφόρμα.



Η παροχή δυνατοτήτων στον χρήστη να επεξεργαστεί έναν μεγάλο πλήθος από
παραμέτρους, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη ρεαλιστική απόκριση.



Η ταχύτητα προσομοίωσης της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Συγκρίνοντας κάποιες πλατφόρμες προσομοίωσης και λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω επιλέχθηκε το εμπορικό πρόγραμμα OPNET Modeler 11.5, το οποίο
παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα.
Το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας διακριτά γεγονότα, δημιουργεί ένα
περιβάλλον τεχνητού συστήματος στο οποίο κάθε τμήμα του δικτύου καθώς
και κάθε χρήστης θεωρείται ως ανεξάρτητη διεργασία. Οι διεργασίες αυτές
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με κατάλληλα σήματα διακοπών.
Το κυριότερο πλεονέκτημα στην επιλογή προγράμματος ήταν ότι το OPNET
χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού C για την υλοποίηση της
προσομοίωσης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον χρήστη να τροποποιήσει τα
πρότυπα του 802.11 όπως αυτός κρίνει απαραίτητο, για ερευνητικούς
σκοπούς. Για τον λόγο αυτό η επιλογή του OPNET κρίθηκε μοναδική επιλογή.
Επίσης το χαμηλό επίπεδο της γλώσσας προσφέρει μεγάλη ταχύτητα
προσομοίωσης.
Τέλος, μία πληθώρα από στοιχεία που διευκόλυναν τη μελέτη της πτυχιακής
είναι η πληθώρα στατιστικών στοιχείων που έχει δυνατότητα το πρόγραμμα
να συλλέξει, η ύπαρξη φιλικού στον χρήστη γραφικού περιβάλλοντος αλλά
και η υποστήριξη ειδικού μεταγλωττιστή για την C κατευθείαν από το
πρόγραμμα.
2.2. Επίπεδα Διαχείρισης του OPNET.
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Παρακάτω εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το OPNET κάνει διαχείριση των πόρων
του για τη δημιουργία των προσομοιώσεων.
Αρχικά, το OPNET λειτουργεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, όπως θα φανεί και από τις
εικόνες παρακάτω.
1) Το επίπεδο σχεδίασης της τοπολογίας του σεναρίου.
Εδώ μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει ένα δίκτυο, διαλέγοντας μέσα
από μία πολύ μεγάλη συλλογή προϊόντων. Στην συνέχεια επιλέγεται η
συνδεσμολογία από μία πλήρη λίστα συνδέσεων και η τοπολογία είναι
έτοιμη.
Δύναται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από μία πληθώρα
στατιστικών στοιχείων ανάλογα με το αντικείμενο που επιθυμεί να
μελετήσει.
Επίσης ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί πολλά διαφορετικά σενάρια με
αρκετά εύκολο και κατανοητό τρόπο.
Τέλος, παρέχεται μία πληθώρα εφαρμογών αλλά και προφίλ χρήσης για
τον κάθε κόμβο ή σταθμό ξεχωριστά.
2) Το επίπεδο κόμβων.
Το συγκεκριμένο επίπεδο συγκεντρώνει τις διεργασίες που είναι
απαραίτητες για τον ανάλογο κόμβο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ως κόμβο το πρόγραμμα OPNET αντιμετωπίζει
οποιαδήποτε συσκευή δικτύου, όπως δρομολογητές, διανομείς και
τηλεοπτικές κεραίες, αλλά και της συσκευές χρηστών, όπως ένας
προσωπικός υπολογιστής, ένας φορητός υπολογιστής ή ένα κινητό
τηλέφωνο.
Επίσης, σε αυτό το επίπεδο σχεδιάζεται η τοπολογία, δηλαδή η
συνδεσμολογία των διεργασιών που χρησιμοποιούνται στον εκάστοτε
κόμβο.
Αφού εξηγηθεί και το τρίτο επίπεδο επεξεργασίας θα γίνει πιο εύκολα
αντιληπτό από τον χρήστη το επίπεδο κόμβων, αφού θα εξηγηθεί με μερικά
παραδείγματα.

3) Το επίπεδο διεργασιών.

March 12, 2013

17

Το παραπάνω επίπεδο ενσωματώνει σε γλώσσα προγραμματισμού C όλες
τις διαδικασίες που προβλέπεται μία διεργασία να εκτελέσει.
Ορίζει ποιες τιμές τις διεργασίας θα εκτελούνται τοπικά, ποιες θα δέχεται
σαν είσοδο και ποιες σαν έξοδο. Ο ρόλος της διεργασίας είναι να
επεξεργάζεται ένα συγκεκριμένο σύνολο από τιμές και να εξάγει κάποια
αποτελέσματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ως διεργασία το πρόγραμμα OPNET αναγνωρίζει
ένα σύνολο από αλγόριθμους που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των
διακοπών του συστήματος. Για να γίνει πιο αντιληπτό από τον αναγνώστη
μπορεί να θεωρηθεί ως μία διεργασία κάθε επίπεδο του OSI ξεχωριστά.
Παρακάτω προθέτεται ένα παράδειγμα μαζί με εικόνες για την ευκολότερη κατανόηση
των τριών επιπέδων επεξεργασίας του OPNET από τον χρήστη.

Παράδειγμα κατανόησης επιπέδων του OPNET.
Έστω ότι μία εταιρεία ζητάει από έναν σχεδιαστή δικτύων να μελετήσει την
συμπεριφορά του δικτύου που θέλει αυτή να κατασκευάσει και να της προταθεί ο
οικονομικότερος σε αυτήν τρόπος για την υλοποίηση ενός τέτοιου δικτύου.
2.2.1.

Επίπεδο Σχεδίασης.

Ο σχεδιαστής χρησιμοποιώντας το επίπεδο σχεδίασης επιλέγει τον χάρτη της Ιταλίας
και τοποθετεί, επιλέγοντας από την ενσωματωμένη παλέτα, δύο υπολογιστές και έναν
δρομολογητή στη Βενετία και τα αντίστοιχα προϊόντα στη Ρώμη, όπως φαίνεται στις
παρακάτω εικόνες.
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Εικόνα 2‐ 1. Επίπεδο Σχεδίασης (Κύρια Τοπολογία).

Εικόνα 2‐ 2. Επίπεδο Σχεδίασης (Τμήμα της Κύριας Τοπολογίας).
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Αφού επιλέξει την τοπολογία του ο χρήστης, μπορεί να επιλέξει κατάλληλες
εφαρμογές και σενάρια που θα χρειαστεί κατά την προσομοίωση π.χ. στους δύο
υπολογιστές της Βενετίας να ορίσει χρήση e-mail 4 μέρες την εβδομάδα και στη Ρώμη
χρήση απομακρυσμένου εκτυπωτή και χρήση διαδικτύου 5 μέρες την εβδομάδα.

Εικόνα 2‐ 3. Επίπεδο Σχεδίασης (Εφαρμογές).

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον σχεδιαστή να επιλέξει τα στατιστικά που θα
χρησιμοποιήσει για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του, όπως π.χ. η διακομιστική
ικανότητα του δικτύου ή η καθυστέρηση στον κόμβο της Βενετίας (Εικόνα 2-4) και να
εξάγει τα παραπάνω στατιστικά σε γραφήματα με γραφικές παραστάσεις, ώστε να
μπορέσει να εξάγει τα χρήσιμα σε αυτόν συμπεράσματα.
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Εικόνα 2‐ 4. Επίπεδο Σχεδίασης (Στατιστικά).

2.2.2.

Επίπεδο Κόμβων.

Υποθέτοντας τώρα ότι ο χρήστης θέλει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το
OPNET διαχειρίζεται αυτές τις συσκευές (δηλαδή τους δύο δρομολογητές και τους
τέσσερις υπολογιστές), του δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσει την κάθε συσκευή
πιο προσεκτικά.
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Εικόνα 2‐ 5. Επίπεδο Κόμβων.

Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται ένας δρομολογητής παραθέτοντας στον χρήστη
πληροφορίες για τις διεργασίες που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, το 3ο επίπεδο του
μοντέλου OSI και οι διενέργειές του περιγράφονται από την διεργασία “ip”, όπως
μπορεί να παρατηρηθεί και στο παραπάνω σχήμα.
2.2.3.

Επίπεδο Διεργασιών.

Τέλος, ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει οτιδήποτε στο επόμενο επίπεδο, το
επίπεδο διεργασιών, στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, είναι οργανωμένος σε γλώσσα
προγραμματισμού C ο κώδικας για τη λειτουργία της κάθε διεργασίας. Το επίπεδο
διεργασιών εμπεριέχει σε πρώτο στάδιο τις διαφορετικές καταστάσεις που ένα πλαίσιο
μπορεί να κατέχει όπως π.χ. το πλαίσιο απορρίφθηκε από τη διεργασία ή το πλαίσιο
μόλις εισέρχεται στη διαδικασία. Ο κώδικας που προαναφέρθηκε εμπεριέχεται, σε
δεύτερο στάδιο, μέσα σε κάθε κατάσταση ξεχωριστά.
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Παρακάτω παρατίθεται μία εικόνα που δείχνει την ενθυλάκωση των πλαισίων μέσα
στον δρομολογητή. Ο κώδικας που εμφανίζεται στην εικόνα είναι γραμμένος πάνω
στην κατάσταση της «ενθυλάκωσης».

Εικόνα 2‐ 6. Επίπεδο διεργασιών.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνουν ακόμα πιο κατανοητά στον χρήστη τα τρία επίπεδα
του OPNET, αφού θα χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά το καθένα για τη μελέτη του
εργαστηριακού τμήματος της παρούσας πτυχιακής.
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3.

Ο κακόβουλος εξυπηρετητής και ο αλγόριθμος επίλυσής του.
3.1. Το πρόβλημα.

Στο 1ο κεφάλαιο έγινε λόγος για την παρακάτω πιθανή τοπολογία δικτύου. Σε ένα
τοπικό δίκτυο υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί χρήστες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν
χρήση μίας διαφορετικής εφαρμογής ο καθένας. Στην άλλη άκρη του δικτύου,
υπάρχουν τέσσερις εξυπηρετητές που αναμένουν να εξυπηρετήσουν, ο καθένας έναν
ξεχωριστό πελάτη-χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η σύνδεση ανάμεσα
στους χρήστες και στους εξυπηρετητές που δέχονται την ανάλογη αίτηση.

Πίνακας 3 ‐ 1. Προτεραιότητες των Πελατών – Εξυπηρετητών.

Χρήστες – Πελάτες

Εξυπηρετητές

UP

FTP CLIENT

FTP SERVER

HTTP CLIENT

HTTP SERVER

VIDEO CLIENT

VIDEO SERVER

VOICE CLIENT

VOICE SERVER

1
0
4
6

Ένα σημείο πρόσβασης είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση μεταξύ των χρηστών, η οποία
σύνδεση γίνεται με ασύρματη ζεύξη. Στη συνέχεια, το σημείο πρόσβασης συνδέεται με
έναν μεταγωγέα, ο οποίος με τη σειρά του είναι συνδεδεμένος με τους τέσσερις
εξυπηρετητές. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι τέσσερις χρήστες έχουν ενεργοποιημένες
τις υπηρεσίες ποιότητας όπως επίσης και το σημείο πρόσβασης. Όπως εξηγήθηκε και
στο 1ο κεφάλαιο, η προτεραιότητα που έχουν οι παραπάνω χρήστες αλλά και οι
αντίστοιχοι εξυπηρετητές είναι αυτή που εμφανίζεται στο Πίνακα 2-1. Όπως γίνεται
εύκολα αντιληπτό, ο VOICE CLIENT εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα από το δίκτυο,
αφού σε κάθε αποστολή του έχει μεγαλύτερη πιθανότητα εκπομπής από τους άλλους
τρεις χρήστες. Η ανάλογη προτεραιότητα ισχύει και για τους εξυπηρετητές. Η
τοπολογία του δικτύου γραφικά εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 3‐ 1. Η τοπολογία του τυχαίου σεναρίου.

Επίσης, χρειάζεται να υπενθυμιστεί ότι οι BACKGROUND εφαρμογές, παρόλο που
έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τις BEST EFFORT εφαρμογές, καταλήγουν να
έχουν ίση πιθανότητα εκπομπής, αφού και στις δύο κατηγορίες πρόσβασης που
τοποθετούνται εμφανίζονται οι ίδιες EDCA παράμετροι (όπως εμφανίζεται και στον
Πίνακα 3 - 1).
Το πρόβλημα εμφανίζεται, όταν κάποιος από τους FTP, HTTP ή VIDEO εξυπηρετητές
αποφασίσει να απαντήσει στην αίτηση του χρήστη, αλλάζοντας την προτεραιότητα των
πλαισίων του, αν π.χ. ο HTTP εξυπηρετητής αλλάξει την προτεραιότητα των πλαισίων
του από 0 σε 6. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν τα πλαίσια του HTTP εξυπηρετητή
προωθηθούν στον δρομολογητή του δικτύου, ο δρομολογητής θα τοποθετήσει αυτά τα
πλαίσια εσφαλμένα στην 1η κατηγορία πρόσβασης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα
πλαίσια του HTTP να εξυπηρετηθούν με τις ίδιες EDCA παραμέτρους των VOICE
πλαισίων. Έτσι, δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση στα πλαίσια του VOICE
εξυπηρετητή, αφού πλέον η 1η κατηγορία πρόσβασης έχει να διαχειριστεί παραπάνω
αριθμό πλαισίων. Συνεπώς, ανάλογα με το μέγεθος της HTTP εφαρμογής δημιουργείται
και η ανάλογη καθυστέρηση στην αντίστοιχη VOICE εφαρμογή.
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Αντίστοιχη καθυστέρηση παράγουν και ο VIDEO αλλά και ο FTP εξυπηρετητής, αν
προσπαθήσουν και αυτοί, με τη σειρά τους, να αλλάξουν την προτεραιότητα των
πλαισίων τους. Αν πάλι προσπαθήσουν και οι τρεις ταυτόχρονα να αλλάξουν την
προτεραιότητά τους σε 6, ώστε να έχουν τη μέγιστη ευκαιρία μετάδοσης, τότε
παρατηρείται το φαινόμενο, κατά το οποίο πρακτικά απενεργοποιούνται οι υπηρεσίες
ποιότητας και δίνεται η ίδια ευκαιρία μετάδοσης και στους τέσσερις εξυπηρετητές,
αφού ανήκουν πλέον όλοι μαζί στην 4η κατηγορία πρόσβασης.

3.2. Η επίλυση του προβλήματος.

Δημιουργείται έτσι ένα σφάλμα στη λειτουργικότητα του 802.11e, για την πρόβλεψη
του οποίου θα πρέπει να παραχθεί ένα εξυπνότερο σημείο πρόσβασης. Το παρόν
«έξυπνο» σημείο πρόσβασης θα πρέπει να διατηρεί και άλλα κριτήρια εκτός από την
προτεραιότητα χρήστη, για να μπορεί να επιλέξει την αντίστοιχη κατηγορία
πρόσβασης, στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί το πλαίσιο.
Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι μία πρόταση για τη δημιουργία αυτού του
σημείου πρόσβασης. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει το σημείο πρόσβασης να μπορεί να
αντιλαμβάνεται τις παρακάτω παραμέτρους για κάθε πλαίσιο που εισέρχεται σε αυτό:


Τον αριθμό πρωτόκολλου του πλαισίου, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος
στην 3η «Λέξη» της επικεφαλίδας του ip επιπέδου, από το 9ο μέχρι και το 15ο
bit.



Αν το πλαίσιο που εισέρχεται είναι τύπου TCP, το σημείο πρόσβασης χρειάζεται
να αναγνωρίσει την TCP θύρα του αποστολέα, η οποία βρίσκεται στα πρώτα δύο
bytes του TCP HEADER.



Αν το πλαίσιο που εισέρχεται είναι τύπου UDP, το σημείο πρόσβασης θα πρέπει
να μπορεί να αντιληφθεί και το μέγεθος του πλαισίου αυτού.
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Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας αλγόριθμος, ο οποίος βασίστηκε στις παρακάτω
παραδοχές.


Αν ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι 17, τότε το πλαίσιο είναι τύπου UDP, ενώ αν
είναι 6 είναι τύπου TCP.



Αν η TCP Θύρα του αποστολέα είναι 80, τότε η εφαρμογή αυτού του πλαισίου
είναι HTTP, ενώ αν είναι 20, τότε προέρχεται από FTP εφαρμογή.



Αν το πρωτόκολλο είναι 17 και το μέγεθος των 10 πρώτων εισερχόμενων
πακέτων είναι ίδιο, τότε πρόκειται για την VOICE εφαρμογή, ενώ αν τα 10
πρώτα πακέτα που καταφθάνουν για δεδομένη UDP θύρα έχουν διαφορετικό
μέγεθος, τότε πρόκειται για VIDEO εφαρμογή.

Γνωρίζοντας ήδη τις παραπάνω παραμέτρους αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις
προαναφερθείσες παραδοχές, το σημείο πρόσβασης θα πρέπει, ακριβώς πριν
μεταφέρει ένα πλαίσιο στις κατηγορίες πρόσβασης, να εκτελεί τα παρακάτω:


Από το αριθμό πρωτοκόλλου το σημείο πρόσβασης θα αντιλαμβάνεται αν η
εφαρμογή που αντιπροσωπεύεται είναι τύπου UDP ή τύπου TCP, δημιουργώντας
έτσι δύο διαφορετικές υποθέσεις.



Αν το πρωτόκολλο του πλαισίου που εισέρχεται είναι τύπου TCP, τότε σίγουρα
δεν θα έπρεπε να ανήκει σε αυτήν την προτεραιότητα χρήστη. Το σημείο
πρόσβασης εξετάζοντας σε αυτό το σημείο την εισερχόμενη θύρα, αποφασίζει
αναλόγως αν η εφαρμογή είναι τύπου HTTP ή τύπου FTP. Η θύρα για την HTTP
εφαρμογή είναι η 80, ενώ για την FTP είναι η 20.



Αν το πλαίσιο δεν είναι τύπου TCP, τότε το σημείο πρόσβασης υποθέτει ότι είναι
UDP και εξετάζει τα 10 πρώτα πακέτα για κάθε διαφορετική θύρα UDP που
καταλήγει σε αυτό το σημείο. Αν τα πρώτα 10 πακέτα μίας εφαρμογής είναι ίδια
σε μέγεθος μεταξύ τους, το σημείο πρόσβασης αντιλαμβάνεται στο σημείο αυτό
ότι η εφαρμογή είναι τύπου VOICE και συγκρατεί αυτήν την πληροφορία για
μετέπειτα διαχωρισμό.
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Αν η εισερχόμενη θύρα του UDP πλαισίου είναι ίδια με την VOICE θύρα, που έχει
ήδη καθοριστεί, το σημείο πρόσβασης αφήνει το πλαίσιο να περάσει με τον ήδη
υπάρχοντα αριθμό 6 στην προτεραιότητά του και το τοποθετεί στην 4η
κατηγορία πρόσβασης. Σε αντίθετη περίπτωση το UDP πλαίσιο θεωρείται τύπου
VIDEO και, παίρνοντας την προτεραιότητα χρήστη με αριθμό 4, επιστρέφει στην
2η κατηγορία πρόσβασης, όπου και ανήκει.



Αφού εκτελεστεί αυτός ο αλγόριθμος, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά
έχοντας πλέον την καινούργια προτεραιότητα χρήστη, ώστε το σημείο
πρόσβασης να αποφασίσει σε ποια κατηγορία πρόσβασης πρέπει να τοποθετήσει
το πλαίσιο.

Εικόνα 3‐ 2. Η Wlan_mac_up_smart_check στο OPNET.

Ο αλγόριθμος εισήχθη συγκεκριμένα ως ξεχωριστή συνάρτηση που τρέχει μόνο εάν
το πλαίσιο επεξεργάζεται από σημείο πρόσβασης. Η συνάρτηση που υλοποιεί αυτόν
τον αλγόριθμο ονομάζεται wlan_hcf_up_smart_check και είναι παρόμοια με την
wlan_higher_layer_data_arrival με τη διαφορά ότι στην wlan_hcf_up_smart_check
τρέχει

ο

παρακάτω

αλγόριθμος,

o

«Smart

Control».

Τα

κοινά

μέρη

της

wlan_higher_layer_data_arrival και wlan_up_smart_check δεν εμφανίζουν κάποιο
ενδιαφέρον για την παρούσα πτυχιακή και δεν αναλύονται. Μία επεξήγηση των
συναρτήσεων μπορεί να αναγνωσθεί στο τέλος της πτυχιακής, στο παράρτημα Α’,
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όπου αναλύονται περιφραστικά όλες οι συναρτήσεις που εμπεριέχονται στην
WLAN_MAC_HCF.
Παράλληλα, στο παράρτημα Β’ μπορεί να αναγνωσθεί ο ακριβής κώδικας σε
γλώσσα C, όπως αυτός εισήχθη στον κώδικα του OPNET.
Παρακάτω παρατίθεται σε ψευδοκώδικα η υλοποίηση του αλγορίθμου:
When a packet arrives in the OSI second layer, during decapsulation, inside the
router, do the followings:
START
Find PROT_NUMBER;
Choose PROT_NUMBER
Case 17
PROT_NAME=UDP
Find TCP_PORT
If TCP_PORT = 20
UP=1
Else
UP=0
Case 6
Make an array for each different port
Read UDP_PORT
Go to specific column
If PACKET_NUMBER < 10
Keep a log of PACKET_SIZE
Else if PACKET_NUMBER = 10
If PACKET_SIZE of previous 9 packets are equal to each other
PORT=VOICE_PORT
Else
PORT=VIDEO_PORT
Else
If

UDP_PORT=VOICE_PORT
UP=6

Else
UP=4

END
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Για να γίνει πιο κατανοητή από τον χρήστη η υλοποίηση του αλγορίθμου
δημιουργήθηκε το παρακάτω διάγραμμα ροής.
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Εικόνα 3‐ 3. Διάγραμμα ροής Wlan_mac_up_smart_check.
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Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθεί με τη βοήθεια τριών διαφορετικών σεναρίων η
αποδοτικότητα του αλγορίθμου και θα εξεταστεί διεξοδικά το τυχαίο παράδειγμα που
συζητήθηκε προηγουμένως, αυτό με τους 4 χρήστες και τους 4 εξυπηρετητές.
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4.

Η προσομοίωση.
4.1. Η σχεδίαση στο OPNET.

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το τυχαίο σενάριο που συζητήθηκε στο πρώτο και
στο τρίτο κεφάλαιο εκτενέστερα, ενώ παρατίθεται η προετοιμασία που έγινε στο
πρόγραμμα OPNET. Επεξηγούνται τα παρακάτω θέματα:


Η τοπολογία του δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του τυχαίου
σεναρίου.



Οι τέσσερις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τους τέσσερις εξυπηρετητές.



Τα προφίλ των χρηστών, δηλαδή κάθε πότε κάνουν αίτηση στον εξυπηρετητή,
δημιουργώντας έτσι κίνηση στο δίκτυο.



Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν κατά την προσομοίωση, ώστε
να εξαχθούν αποτελέσματα για τη λειτουργικότητα του αλγορίθμου.



Επίσης, θα μελετηθούν 3 διαφορετκά σενάρια:
Στο πρώτο σενάριο εμφανίζονται και οι 4 εξυπηρετητές-χρήστες να
προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο μέσο με τους βασικούς κανόνες
του 802.11e.
Στο δεύτερο σενάριο, και οι 4 εξυπηρετητές προσπαθούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στο μέσο, δίνοντας στα πλαίσια τους τον αριθμό προτεραιότητας
χρήστη 6, αναγκάζοντας το σημείο πρόσβασης να τα τοποθετήσει στην 1η
κατηγορία πρόσβασης. Το παρόν σενάριο επίκειται στους κανονισμούς του
802.11e, χωρίς τον «έξυπνο» αλγόριθμο.
Στο τρίτο και τελευταίο σενάριο μελετάται η υπόθεση, σύμφωνα με την οποία
και οι 4 εξυπηρετητές προσπαθούν να προσβάλουν την 4η κατηγορία
πρόσβασης, αλλά το σημείο πρόσβασης, έχοντας πλέον τον αλγόριθμο
ενεργοποηιμένο,

επαναφέρει

τους

3

κακόβουλους

εξυπηρετητές

στη

κατηγορία πρόσβασης όπου ανήκαν, αλλάζοντας την ανάλογη προτεραιότητα
χρήστη, που κάθε πλαίσιο θα έπρεπε να έχει.
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4.1.1.

Η τοπολογία.

Χρησιμοποιώντας, όπως προαναφέρθηκε, το OPNET Modeler 11.5, εισήχθησαν 4
υπολογιστές και 4 εξυπηρετητές. Οι 4 υπολογιστές επιλέχθηκαν να είναι τύπου
«φορητοί» και συνδέθηκαν με ένα σημείο πρόσβασης μέσω ασύρματης σύνδεσης. Οι 4
εξυπηρετητές συνδέθηκαν μέσω τοπολογίας Ethernet με το ίδιο σημείο πρόσβασης,
μέσω ενός διανομέα. Η συνδεσμολογία που χρησιμοποιήθηκε για την Ethernet
εγκατάσταση ήταν 5 ζεύξεις 1000BaseX αμφίδρομης επικοινωνίας UTP καλώδια: 1 για
την επικοινωνία του διανομέα με το σημείο πρόσβασης και 4 για την επικοινωνία των
εξυπηρετητών με τον διανομέα. Παρακάτω εμφανίζεται η προαναφερθείσα τοπολογία.
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Εικόνα 4‐ 1. Η τοπολογία του παραδείγματος.
4.1.2.

Οι εφαρμογές και τα προφίλ των χρηστών.

Στην προηγούμενη εικόνα (Εικόνα 4-1) μπορούν να παρατηρηθούν εκτός των άλλων
και δύο components που δεν αναλύθηκαν ακόμη:


Στο component «Applications» ορίζονται οι εφαρμογές που διαθέτει ο κάθε
εξυπηρετητής για να προσφέρει στο δίκτυο. Στο παρόν δίκτυο εισήχθησαν:
Μία FTP εφαρμογή που ορίζει ότι ο FTP-CLIENT θα κάνει κάθε μισό
δευτερόλεπτο αίτηση, για να κατεβάσει ένα αρχείο μεγέθους 50000 bytes
και δε θα ανεβάσει κανένα αρχείο.
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Εικόνα 4‐ 2. H FTP εφαρμογή.

Μία HTTP εφαρμογή που ορίζει ότι ο HTTP-CLIENT θα κάνει κάθε 2
δευτερόλεπτα αίτηση και θα «κατεβάζει» από τον εξυπηρετητή 1
αντικείμενο των 1000 byte, 5 αντικείμενα των 2000 byte και 20 αντικείμενα
των 5000 byte το καθένα.

Εικόνα 4‐ 3. H HTTP εφαρμογή.

Μία VIDEO εφαρμογή όπου ορίζεται ότι ο χρήστης θα παρακολουθεί ένα
VIDEO με 30 καρέ/δευτερόλεπτο και το μέγεθος του κάθε καρέ θα το
λαμβάνει από ένα εξωτερικό αρχείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αρχείο
αυτό περιέχει ρεαλιστικές τιμές από μία πραγματική ταινία και είναι τύπου
MPEG-4.
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Εικόνα 4‐ 4. Η VIDEO εφαρμογή.

Μία VOICE εφαρμογή όπου ορίζεται ό,τι από τη συνολική συνομιλία ότι 35
% θα είναι φωνή και 65 % παύση.

Εικόνα 4‐ 5. Η VOICE εφαρμογή.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι VIDEO, FTP και HTTP εφαρμογές επιλέχτηκαν
αρκετά μεγάλες, ώστε να είναι πιο εμφανής η καθυστέρηση που θα δημιουργήσουν
στην εξυπηρέτηση της VOICE εφαρμογής, όταν οι εφαρμογές αυτές προσπαθήσουν να
επικοινωνήσουν με την 4η κατηγορία πρόσβασης.



Στο component «Profiles» oρίζεται η συμπεριφορά που πρέπει να

ακολουθήσει ο κάθε φορητός υπολογιστής – χρήστης κατά την προσομοίωση. Οι 4
χρήστες προγραμματίστηκαν έτσι, ώστε να λειτουργούν:
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Η VOICE εφαρμογή από την έναρξη της προσομοίωσης μέχρι και τη λήξη
της.
Η VIDEO εφαρμογή από το 5ο δευτερολεπτο μέχρι και τη λήξη της
προσομοίωσης.
Η HTTP εφαρμογή από το 10ο δευτερόλεπτο μέχρι και τη λήξη της
προσομοίωσης.
Η FTP εφαρμογή από το 15ο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος.

Εικόνα 4‐ 6. Τα προφίλ των χρηστών.

4.1.3.

Τα στατιστικά.

Η επιλογή των στατιστικών ήταν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που έπρεπε
να παρθούν κατά τη διάρκεια της πτυχιακής, λαμβάνοντας υπόψιν ότι μέσω αυτών
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βγαίνουν συμπεράσματα για ολόκληρη την προσομοίωση. Το OPNET προσφέρει μία
πλήρη συλλογή στατιστικών στοιχείων, δίνοντας την επιλογή στον σχεδιαστή να
επιλέξει ανάμεσα σε στατιστικά για όλο το δίκτυο, για κάθε κόμβο ξεχωριστά ή για τη
συνδεσμολογία μεταξύ αυτών.
Τα στατιστικά που επιλέχτηκαν ήταν τα παρακάτω:
 Για την εφαρμογή FTP καταγράφηκαν, στον κόμβο του FTP_CLIENT, τα
παρακάτω στατιστικά:
Download File Size (bytes).
Traffic Received (bytes/sec).
Traffic Send (bytes/sec).
 Για την εφαρμογή HTTP καταγράφηκαν, στον κόμβο του HTTP_CLIENT, τα
παρακάτω:
Downloaded Objects.
Downloaded Pages.
Traffic Received (bytes/sec).
Traffic Sent (bytes/sec).


Για την εφαρμογή VIDEO καταγράφηκαν τα:
Packet End-to-End delay (sec).
Traffic Received (bytes/sec).
Traffic Sent (bytes/sec).



Τέλος, παρόμοια με την VIDEO εφαρμογή, για την VOICE εφαρμογή
σημειώθηκαν τα παρακάτω:
Packet End-to-End delay (sec).
Traffic Received (bytes/sec).
Traffic Sent (bytes/sec).

March 12, 2013

39

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι το στατιστικό Packet End-to-End delay
είναι το βασικότερο που παρατηρήθηκε, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα που
αποδείκνυαν την ορθότητα του «έξυπνου» αλγορίθμου.
4.2. Η προσομοίωση και τα αποτελέσματα.

Παρακάτω εμφανίζονται τα τρία διαφορετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά
την προσομοίωση και τα αποτελέσματα σε γραφήματα.

4.2.1.

Τα 3 σενάρια.

Στην επικείμενη υποενότητα θα εξετασθούν τα τρία σενάρια που έχουν συζητηθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο.
Στο 1ο σενάριο, οι εξυπηρετητές συμπεριφέρονται κανονικά. Οι αιτήσεις των
χρηστών αλλά και η κίνηση που δημιουργήσαν οι εξυπηρετητές ανταγωνίζονται μεταξύ
τους με τις προδιαγραφές που ορίζονται για αυτούς από το 802.11e.

Πίνακας 4 ‐ 1. Οι προτεραιότητες χρήστη στο πρώτο σενάριο.

Όνομα

Προτεραιότητα

Χαρακτηρισμός Κίνησης

Εξυπηρετητή

Χρήστη

FTP_SERVER

1

BACKGROUND

HTTP_SERVER

0

BEST EFFORT

VIDEO_SERVER

4

STREAMING MULTIMEDIA

VOICE_SERVER

6

INTERACTIVE VOICE

Στο 2ο σενάριο, οι FTP,VIDEO και HTTP εξυπηρετητές προσπαθούν να καταλάβουν
το ασύρματο μέσο με την καλύτερη δυνατή προτεραιότητα, δηλαδή αυτήν της VOICE
εφαρμογής. Κατά αυτόν τον τρόπο, πρακτικά, απενεργοποιούνται οι υπηρεσίες
ποιότητας αναγκάζοντας την κίνηση της VOICE εφαρμογής να καθυστερήσει σε μεγάλο
βαθμό. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η προτεραιότητα χρήστη, προτού εισαχθεί
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η κίνηση στο σημείο πρόσβασης, αλλά και μετά, αφού στο σημείο πρόσβασης δεν
υφίσταται επεξεργασία η προτεραιότητα χρήστη, όπως θα δούμε στο 3ο κεφάλαιο.
Πίνακας 4 ‐ 2. Οι προτεραιότητες χρήστη στο δεύτερο σενάριο.

Όνομα

Προτεραιότητα

Χαρακτηρισμός

Εξυπηρετητή

Χρήστη

Κίνησης

FTP_SERVER

6

INTERACTIVE VOICE

HTTP_SERVER

6

INTERACTIVE VOICE

VIDEO_SERVER

6

INTERACTIVE VOICE

VOICE_SERVER

6

INTERACTIVE VOICE

Στο 3ο σενάριο, παρόμοια με το 2ο, οι τρεις εξυπηρετητές προσπαθούν να
κερδίσουν πρόσβαση στην 4η κατηγορία πρόσβασης, δίνοντας στα πλαίσια τους την
προτεραιότητα χρήστη που εμφανίζεται στον Πίνακα 4-2. Αλλά στο σημείο πρόσβασης
λειτουργεί πλέον ο «έξυπνος» αλγόριθμος, ο οποίος μετά από επεξεργασία των
πλαισίων των τεσσάρων εξυπηρετητών μετατρέπει την προτεραιότητα χρήστη σε κάθε
πλαίσιο που εισέρχεται στην προτεραιότητα που θα έπρεπε να έχουν, σύμφωνα με
τους κανόνες που προβλέπει το 802.11e. Έτσι, ενώ οι εξυπηρετητές στο 3ο σενάριο
ξεκινούν με τις προτεραιότητες που εμφανίζονται στον Πίνακα 4-2, καταλήγουν μετά
από την επεξεργασία του σημείου πρόσβασης με τις προτεραιότητες του Πίνακα 4-1.

Πίνακας 4 ‐ 3. Οι τελικές προτεραιότητες χρήστη στο τρίτο σενάριο.

Όνομα

Προτεραιότητα

Χαρακτηρισμός Κίνησης

Εξυπηρετητή

Χρήστη

FTP_SERVER

1

BACKGROUND

HTTP_SERVER

0

BEST EFFORT

VIDEO_SERVER

4

STREAMING MULTIMEDIA

VOICE_SERVER

6

INTERACTIVE VOICE
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4.2.2.

Η επίδειξη του προβλήματος μέσα από το OPNET.

Στην προηγούμενη υποενότητα εξηγήθηκε θεωρητικά η επίλυση που παρέχεται μέσω
του αλγορίθμου στο κενό ασφαλείας που εμφανίζεται στο 802.11e. Στην παρούσα
υποενότητα επιδεικνύεται αυτό το κενό ασφαλείας αλλά και η τεχνική επίλυσής του
μέσω προσομοιώσεων που εκτελούνται με τη βοήθεια του OPNET Modeler 11.5.
Παρακάτω παρουσιάζονται και επεξηγούνται μερικά από τα στατιστικά στοιχεία που
συλλέχθηκαν κατά την προσομοίωση.

Εικόνα 4‐ 7. H FTP εφαρμογή.

Στην παραπάνω εικόνα παρατηρείται ότι ο FTP_CLIENT εξυπηρετείται πιο γρήγορα
κατά το 2ο σενάριο, δηλαδή όταν εξυπηρετείται μέσω της 1ης κατηγορίας πρόσβασης
και ο «έξυπνος» αλγόριθμος είναι απενεργοποιημένος.
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Το ίδιο παρατηρείται και στην παρακάτω εικόνα για τον HTTP_CLIENT. Να
σημειωθεί ότι η εφαρμογές είναι οι ίδιες και στα τρία σενάρια, έχοντας ως αποτέλεσμα
την μετατόπιση του γραφήματος, κατά κάποια δευτερόλεπτα.

Εικόνα 4‐ 8. Client_Http.Traffic_Received (Bytes/Sec).

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, και η HTTP εφαρμογή έχει αρκετό
όφελος από τη λανθασμένη πρόσβαση στην 4η κατηγορία, όπως παρουσιάστηκε και
για την FTP εφαρμογή. Από τη στιγμή που ενεργοποιείται η FTP εφαρμογή,
δημιουργείται μία καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση της HTTP εφαρμογής.
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Όσον αφορά στον VIDEO_CLIENT, στην παρακάτω εικόνα τα αποτελέσματα δεν είναι
πολύ εμφανή. Αυτό συμβαίνει, επειδή η κατηγορία πρόσβασης που ήδη κατείχε ο
VIDEO_CLIENT ήταν η 3η, οπότε η 4η κατηγορία δεν του δημιούργησε την ίδια διαφορά
στην εξυπηρέτηση όσο στις δύο προηγούμενες εφαρμογές.

Εικόνα 4‐ 9. Video_Conferencing.Traffic_Received (Bytes/Sec).

Το τελευταίο γράφημα είναι και το σημαντικότερο, στο οποίο γίνεται εμφανής η
διαφορά στην «End-to-End Delay» της VOICE εφαρμογής. Αξιοσημείωτη είναι η
διαφορά που δημιουργείται κυρίως μετά την έναρξη της VIDEO εφαρμογής το 5ο
δευτερόλεπτο. Οι εξάρσεις που εμφανίζονται μετά το 10ο δευτερόλεπτο οφείλονται
στην HTTP εφαρμογή.
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Εικόνα 4‐ 10. Voice_Application.Packet End‐to‐End Delay (Sec) (A)

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο λόγος που δεν εμφανίστηκε στα προηγούμενα γραφήματα
η γραφική παράσταση του 3ου σεναρίου είναι, επειδή σε κάθε σημείο ταυτίζεται με την
γραφική παράσταση του 1ου σεναρίου, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 4‐ 11. Voice_Application.End‐to‐End delay (Sec) (B).
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Τελικά Συμπεράσματα.

Παρατηρώντας την Εικόνα 4‐ 11. Voice_Application.End‐to‐End delay (Sec) (B). αποδεικνύεται
η λειτουργικότητα του αλγορίθμου, καθώς δημιουργεί ένα πιο «έξυπνο» σημείο
πρόσβασης κατά την χρήση των υπηρεσιών πρόσβασης. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι
και το 1ο αλλά και το 3ο σενάριο έχουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Ουσιαστικά στις
δύο υποθέσεις υπάρχει ταύτιση. Να υπενθυμιστεί ότι στο 1ο σενάριο τα πλαίσια
ακολουθούν τους βασικούς κανόνες του 802.11e, ενώ στο 3ο σενάριο τα πλαίσια των
τριών εφαρμογών (FTP, HTTP, VIDEO) προσπαθούν να καταλάβουν την 4η κατηγορία
πρόσβασης και ο «έξυπνος» αλγόριθμους που προτείνεται επαναφέρει τα πλαίσια στην
κανονική, κατά 802.11e, κατηγορία πρόσβασης. Η ταύτιση των δύο γραμμών της
εικόνας 4-11 αποδεικνύει τα προαναφερθέντα.
Όπως αποδείχθηκε και στο 4ο κεφάλαιο, ο αλγόριθμος που προτείνεται στην
παρούσα πτυχιακή καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμος και ικανός για την αντιμετώπιση των
κακόβουλων εξυπηρετητών, καθώς και χρηστών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να
κερδίσουν πρόσβαση στην 4η κατηγορία των υπηρεσιών ποιότητας.
Όπως συμπεραίνεται, οι υπηρεσίες πρόσβασης δύνανται να παρέχουν μεγάλη
πιστότητα στο πρόβλημα που δημιουργείται στις μέρες μας όσον αφορά τη μετάδοση
φωνητικών υπηρεσιών. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν το σενάριο που μελετήθηκε στην
παρούσα πτυχιακή, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν κενά στην υλοποίηση του 802.11e. Η
σταδιακή εξοικείωση των χρηστών με τους υπολογιστές και τα δίκτυα καθιστά την
υλοποίηση του παραπάνω αλγορίθμου αναγκαία, αφού θεωρείται σχεδόν βέβαιη η
πραγματοποίηση ενός σεναρίου με κακόβουλο εξυπηρετητή ή χρήστη.
Η πρόταση που περιγράφεται παραπάνω χρειάζεται να αναφερθεί ότι δεν στοχεύει
στον έλεγχο των πλαισίων στο επίπεδο εφαρμογών. Το συγκεκριμένο επίπεδο παρέχει
στον χρήστη τη δυνατότητα να υλοποιήσει όποια κακόβουλη πρόθεση έχει. Αυτός είναι
και ο λόγος που ο παρών αλγόριθμος πραγματοποίει ελέγχους από το υποεπίπεδο της
mac.

Το υποεπίπεδο της mac ανήκει στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων. Στο συγκεκριμένο
επίπεδο ο χρήστης δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση, καθώς το συγκεκριμένο
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επίπεδο περιλαμβάνει συσκευές, οι οποίες κατασκευάζονται από εταιρείες και
εργοστάσια, καθιστώντας έτσι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την επεξεργασία από τον
χρήστη.
Ο παρών αλγόριθμος έχει βέβαια πολλές δυνατότητες εξέλιξης. Ωστόσο, στην
παρούσα πτυχιακή προτείνεται ένας απλός, κυρίως από προγραμματιστική άποψη,
τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Το εκτεταμένο εύρος της εργασίας, αλλά και το
μέγεθος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, καθώς και οι προεκτάσεις που θα
μπορούσε να προσλάβει μια τέτοια έρευνα, κατέστησαν ανέφικτη την περαιτέρω
ανάπτυξη του θέματος. Εξάλλου, η παρούσα πτυχιακή είχε ως αποκλειστικό σκοπό την
παρουσίαση του προβλήματος και όχι τη βελτιστοποίηση του «έξυπνου» αλγορίθμου.
Σε μελλοντικό στάδιο θα μπορούσε να διεξαχθεί μία εκτενέστερη έρευνα σχετικά με τις
διαφορές μεταξύ των εφαρμογών, και κυρίως όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ βίντεο
και φωνητικής εφαρμογής, ώστε ο συγκεκριμένος αλγόριθμος να εξάγει τα επιθυμητά
αποτελέσματα με μεγαλύτερη πιστότητα.
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Παράρτημα Α’
Οι συναρτήσεις της Wlan_hcf_mac.

1) Void wlan_hcf_sv_init()











Η συνάρτηση ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της συσκευής
(Router, Switch, Pc), στην οποία αυτή εκτελείται:
Id της συσκευής.
Id του υποδικτύου.
Τις παραμέτρους του ασύρματου τοπικού δικτύου που έχουν οριστεί, όπως αν επιτρέπονται
μεγάλα πακέτα, το Rts κατώφλι ή την ταχύτητα αποστολής των πακέτων.
Την ενσωματωμένη φυσική διεύθυνση της συσκευής (Mac address).
Id του βασικού συνόλου υπηρεσιών (BSS), στο οποίο ανήκει.
Αφού καταγράφει όλα τα παραπάνω στοιχεία, ελέγχει την τοπολογία του ήδη υπάρχοντος
δικτύου και δημιουργεί την ανάλογη συμβατότητα για το σύστημά μας, ανάλογα με την
ανώτερη τεχνική επικοινωνίας που αυτό επιδέχεται (Πρωτόκολλα 802.11.a‐b‐g).
Τοποθετεί τα εισερχόμενα από το ανώτερο επίπεδο πακέτα σε μία σειρά για τη σωστή
επεξεργασία τους.
Δημιουργεί συγκεκριμένη προσωρινή μνήμη για τα κατακερματισμένα πακέτα.
Καταγράφει τα διαθέσιμα κανάλια αποστολής και λήψης.
Αφού έχει αναγνωρίσει τις ορισμένες από τον χρήστη EDCA παραμέτρους, η συνάρτηση αυτή
είναι υπεύθυνη για τη διαφήμιση αυτών στις γύρω συσκευές (χρησιμοποιώντας την
wlan_hcf_edca_parameter_set_read).
Αν ο σταθμός που χρησιμοποιεί αυτή τη συνάρτηση είναι σημείο πρόσβασης, τότε η διαφήμιση
των παραμέτρων εκτελείται από άλλη συνάρτηση
(η wlan_hcf_bss_edca_parameter_set_read).

2) Void wlan_hcf_transceiver_channel_init()




Η συνάρτηση αυτή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των καναλιών αποστολής. Πιο
συγκεκριμένα, δημιουργεί ένα κανάλι για την επικοινωνία του σταθμού (αν δεν υπάρχει ήδη
κάποιο άλλο ορισμένο από άλλον σταθμό στο ίδιο BSS), σύμφωνα με τη χαμηλότερη αποδεκτή
συχνότητα επικοινωνίας, ανάλογα με το εκάστοτε πρωτόκολλο (π.χ. για το 802.11 b η συχνότητα
πρέπει να είναι ανάμεσα στα 2401 και 2451 MHz και το εύρος ζώνης στα 22 MHz).
Το κανάλι λήψης ορίζεται παρόμοια με το κανάλι αποστολής.
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3) Void wlan_hcf_edca_parameter_set_read
(Objid edca_param_set_comp_objid)




Διαβάζει τις EDCA παραμέτρους (καλώντας την
wlan_hcf_edca_ac_parameter_set_read) για κάθε μία κατηγορία πρόσβασης
ξεχωριστά και τις τοποθετεί σε πεδίο του αναγνωριστικού πλαισίου (Beacon) για μετέπειτα
επεξεργασία.
Μόλις καλείται (από την wlan_hcf_bss_edca_parameter_set_read), καλεί μία
συνάρτηση (την wlan_hcf_edca_ac_parameter_set_read) , για να επιστρέψει τις
ανάλογες τιμές σε τμήμα των αναγνωριστικών σημάτων (Beacons) για τη μετέπειτα αποστολή
από το σημείο πρόσβασης (Access point) στους γύρω κινητούς σταθμούς.

4) Void wlan_hcf_edca_ac_parameter_set_read
(Objid ac_edca_params_set_objid, WlanT_HCF_Access_Category ac)


Ορίζει τις παραμέτρους του EDCA για την προσφερόμενη κατηγορία πρόσβασης (και μόνο). Οι
παράμετροι που επεξεργάζεται είναι οι παρακάτω:
Μέγιστη τιμή παράθυρου ανταγωνισμού (CWmax).
Ελάχιστη τιμή παράθυρου ανταγωνισμού (CWmin).
Διατησιακό διαπλαισιακό διάκεντρο (arbitration Inter‐Frame Space) (AIFS).
Όριο ευκαιρίας μετάδοσης (TXOP limit).

5) Void wlan_hcf_bss_edca_parameter_set_read
(Objid edca_param_set_comp_objid)




Η συνάρτηση αυτή (παρόμοια με την wlan_hcf_edca_ac_parameter_set_read) ορίζει
τις παραμέτρους του EDCA, με τη διαφορά ότι καλείται μόνο από το Access Point του δικτύου
μας.
Αφού έχουν οριστεί οι παράμετροι, η συνάρτηση δημιουργεί ένα πεδίο που ενσωματώνεται
αργότερα στα αναγνωριστικά πλαίσια (Beacons), τα οποία αποστέλλονται στις υπόλοιπες
ασύρματες συσκευές, διαφημίζοντας έτσι τις παραμέτρους και στις υπόλοιπες συσκευές του
δικτύου.
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WlanT_HCF_Access_Category

6)

wlan_hcf_higher_layer_data_arrival()










Αυτή η συνάρτηση είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των πακέτων, όπως αυτά εισέρχονται
στο επίπεδο της mac από το ανώτερο επίπεδο (IP). Η μόνη συσκευή, για την οποία είναι
χρήσιμη αυτή η συνάρτηση, είναι το Router του υποδικτύου μας, αφού είναι το μόνο που κάνει
επεξεργασία πακέτων επιπέδου δικτύου.
Τοποθετεί τα πακέτα σε μία αρχική ουρά αναμονής.
Αν το πακέτο που καταφθάνει στη MAC είναι το πρώτο από την αντίστοιχη κατηγορία
πρόσβασης, τότε η συνάρτηση καταγράφει τα στατιστικά του (καλώντας την
wlan_hcf_ac_statistic_register).
Αν κατά τη λήψη των πακέτων η προσωρινή μνήμη υπερχειλίσει, τα πακέτα που περισσεύουν
καταστρέφονται (καλώντας την wlan_hcf_hl_packet_drop).
Επίσης, η συνάρτηση αναγνωρίζει την προτεραιότητα που υπάρχει ενσωματωμένη σε κάθε
πακέτο. Στη συνέχεια, επιστρέφει στη συνάρτηση που την κάλεσε (δηλαδή την
wlan_hcf_interrupts_proccess) την κατηγορία πρόσβασης με τη συγκεκριμένη
προτεραιότητα.
Τέλος, (καλώντας την wlan_hcf_packet_enqueue) αποστέλλει τα πακέτα στον προορισμό
τους.

Void wlan_hcf_ac_statistics_register

7)

(WlanT_HCF_Access_Category ac, Boolean outbound_traf_stats)





Η συγκεκριμένη συνάρτηση είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των παρακάτω στατιστικών:
Μέγεθος (bits/sec).
Μέγεθος (packets/sec).
Μέγεθος της συγκεκριμένης ουράς αναμονής (packets).
Καθυστέρηση πρόσβασης πολυμέσων (sec).
Δεδομένα που χάθηκαν (λόγω υπερχείλισης της προσωρινής μνήμης) (bits/sec).
Δεδομένα που χάθηκαν (λόγω υπερχείλισης της προσωρινής μνήμης) (packets/sec).
Δεδομένα που χάθηκαν (λόγω λήξης του κατωφλίου επαναποστολής) (bits/sec).
Δεδομένα που χάθηκαν (λόγω λήξης του κατωφλίου επαναποστολής) (packets/sec).
Τα παραπάνω στατιστικά συλλέγονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία πρόσβασης.
Τα στατιστικά αυτά χωρίζονται σε δύο λογικές ομάδες: εξερχόμενης και εισερχόμενης κίνησης.
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Void wlan_hcf_hl_packet_drop

8)

(Packet* hld_pkptr, OpT_Packet_Size data_size, WlanT_HCF_Access_Category ac)




9)

Επεξεργάζεται τα εισερχόμενα πακέτα από το ανώτερο επίπεδο.
Όταν ένα πακέτο δε χωράει στην προσωρινή μνήμη, είτε λόγω μεγέθους του πακέτου είτε λόγω
υπερχείλισης της μνήμης, η συγκεκριμένη συνάρτηση καταστρέφει το εισερχόμενο πακέτο.
Ενημερώνει το στατιστικό «Δεδομένα που χάθηκαν» σε όλη την προσομοίωση και τοπικά.

Void wlan_hcf_hlpk_enqueue
(Packet* hld_pkptr, WlanT_HCF_Access_Category ac, int dest_addr, int up, OpT_Packet_Size
data_size)



10)

Η συνάρτηση αυτή τοποθετεί το εισερχόμενο πακέτο στην αντίστοιχη ουρά αναμονής, ανάλογα
με την προτεραιότητά του.
Επίσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πακέτου (π.χ. αν προέρχεται από συσκευή, στην
οποία οι υπηρεσίες ποιότητας είναι ενεργοποιημένες), η συνάρτηση ορίζει και τον τύπο του
πακέτου για τη μετέπειτα επεξεργασία.

OpT_Packet_Size wlan_hcf_hlpk_dequeue
(WlanT_HCF_Access_Category ac)





11)

Όταν ένα πακέτο έχει αποσταλεί με επιτυχία και η επιτυχία αυτή έχει πιστοποιηθεί,
χρησιμοποιείται αυτή η συνάρτηση, για να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο ανωτέρου επιπέδου
πακέτο από την ουρά αποστολής.
Η συνάρτηση επιστρέφει το μέγεθος του πακέτου στη συνάρτηση που την κάλεσε.

Void wlan_hcf_suspended_backoff

_remaining_slots_compute
(WlanT_HCF_Access_Category ac_to_skip)




Η συνάρτηση αυτή καλείται κάθε φορά που εκτελείται μια τυχαία διακοπή λόγω κάποιου
εσωτερικού ή εξωτερικού γεγονότος.
Η συνάρτηση επαναϋπολογίζει τους χρόνους αναμονής για τις υπόλοιπες 3 κατηγορίες
πρόσβασης που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο του δικτύου.
Αν κατά την εκτέλεση της συνάρτησης το μέσο καταληφθεί ξανά, η συνάρτηση εκτελείται κατ’
επανάληψη, υπολογίζοντας τους καινούργιους χρόνους αναμονής.
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12)











13)

Void wlan_hcf_frame_transmit()
Η συνάρτηση αυτή προετοιμάζει και αποστέλλει τα απαραίτητα πακέτα έξω από τη συσκευή,
από την όποια χρησιμοποιείται.
Ελέγχει το τύπο του πακέτου, δηλαδή αν είναι ACK ή CTS ή πακέτο δεδομένων.
Ελέγχει την ταχύτητα αποστολής ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο σύστημά
μας, (καλώντας την wlan_hcf_dest_is_11g_enabled). Αν η συνάρτηση επιστρέψει
FALSE, τότε η ταχύτητα ορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 802.11 b.
Ελέγχει αν το πακέτο αυτό αποστέλλεται για πρώτη φορά ή αν πρόκειται για επανάληψη
αποστολής. Σε περίπτωση επανάληψης, εντοπίζει και αποστέλλει ξανά μόνο την επικεφαλίδα
που χρειάζεται, αντί για ολόκληρο το πακέτο.
Ελέγχει αν το μέγεθος του πακέτου ξεπερνά το κατώφλι κατακερματισμού και στην περίπτωση
αυτή χωρίζει το πακέτο σε μικρότερα.
Ορίζει τον τρόπο αποστολής ανάλογα με τον τύπο του πακέτου (CTS, ACK, DATA). Αν είναι CTS ή
ACK, τα αποστέλλει με διαφορετική συνάρτηση (καλώντας την
wlan_hcf_control_frame_send για τα ack ή cts και την
wlan_hcf_data_frame_send για τα data).
Αν η αποστολή του πακέτου πραγματοποιείται για πρώτη φορά και το πακέτο που πρέπει να
σταλεί είναι πλαίσιο αναγνώρισης (beacon), τότε η συνάρτηση καλεί διαφορετική συνάρτηση
(την wlan_hcf_beacon_send) για την αποστολή του.

Void wlan_hcf_non_11b_plcp_overhead_compute

(OpT_Packet_Size mpdu_length, double data_rate)





14)

Η συνάρτηση αυτή καλείται από το επίπεδο της mac, για να οριστεί το μέγεθος του PLCP
υποεπιπέδου (Προοίμιο + Επικεφαλίδα) ανάλογα με το πρότυπο, το οποίο χρησιμοποιείται.
Αν η μέθοδος κωδικοποίησης είναι η OFDM, τότε η συνάρτηση καλεί μία άλλη συνάρτηση (την
wlan_hcf_plcp_overhead_ofdm_compute, για να οριστεί το μέγεθος του PLCP
υποεπιπέδου.
Η συγκεκριμένη συνάρτηση εκτελείται μόνο αν πρόκειται για 802.11 g ή 802.11 a και όχι για το
802.11 b.

Void wlan_hcf_plcp_overhead_ofdm_compute
(OpT_Packet_Size mpdu_length, double data_rate)




Η συγκεκριμένη συνάρτηση (παρόμοια με την
wlan_hcf_non_11b_plcp_overhead_compute) υπολογίζει το σύνολο του πακέτου
του υποεπιπέδου PLCP (το ανώτερο υποεπίπεδο του PHY επιπέδου).
Διαφέρει από την προηγούμενη συνάρτηση σε δύο σημεία:
Επιστρέφει τα ανάλογα δευτερόλεπτα για την αποστολή αυτής της επικεφαλίδας.
Εκτελείται και για το πρότυπο 802.11 b.
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15)

Boolean wlan_hcf_dest_is_11g_enabled

(int dest_mac_addr)


16)

Εκτελείται από το επίπεδο της mac, για να επιστρέψει μία τιμή τύπου TRUE ή FALSE ανάλογα με
το αν ο τερματικός σταθμός του πακέτου υποστηρίζει αποστολή σύμφωνα με το πρωτόκολλο
802.11 g ή όχι.

Void wlan_hcf_control_frame_send
(WlanT_Mac_Frame_Type frame_type, int dest_addr, WlanT_Mac_Frame_Type data_frame_type)




17)

Η παρούσα συνάρτηση χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαισίων ελέγχου.
Αφού αναγνωρίζει τον τύπο του πακέτου (CTS, ACK, DATA), δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο
ελέγχου, ενημερώνει τις ανάλογες επικεφαλίδες και τελικώς το προωθεί στον αποστολέα.
Αν το πακέτο είναι κατακερματισμένο, η συνάρτηση φροντίζει να ενημερώσει τον αποστολέα
για την ολική διάρκεια που θα χρειαστεί να παραμείνει κατειλημμένο το μέσο.

Void wlan_hcf_data_frame_send

(WlanT_HCF_Hld_Info* hld_ptr)






Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαισίων δεδομένων.
Αρχικά γίνεται έλεγχος αν το συγκεκριμένο πακέτο αποστέλλεται για πρώτη φορά ή όχι και
ενεργούμε ανάλογα.
Αν πρόκειται για αναμετάδοση, τότε το πακέτο αποστέλλεται ως έχει, αλλιώς δημιουργείται ένα
πακέτο τύπου wlan_mac, στο οποίο:
Ελέγχεται αν το πακέτο υποστηρίζει ποιότητα υπηρεσιών ή όχι.
Ελέγχεται αν το πακέτο πρέπει να κατακερματιστεί ή όχι σύμφωνα με το ανάλογο
κατώφλι.
Δημιουργείται η ανάλογη επικεφαλίδα για το πακέτο.
Αναγνωρίζεται ο αποστολέας.
Ενσωματώνεται η επικεφαλίδα στο πακέτο.
Αν το πακέτο είναι το τελευταίο τμήμα κάποιου κατακερματισμένου πακέτου, ελέγχεται
αν το επόμενο πακέτο προλαβαίνει να μεταφερθεί με αυτή την ευκαιρία μετάδοσης
(TXOP) ή πρέπει να περιμένει για την επόμενη (αυτός ο έλεγχος γίνεται εφικτός
καλώντας τη συνάρτηση wlan_hcf_next_txop_transmission_check).
Αν το συγκεκριμένο πακέτο είναι πακέτο αναμετάδοσης (Broadcast), δε χρειάζεται να
συνεχίσει την πορεία του σε άλλους σταθμούς, οπότε αφαιρείται από την ουρά των
πακέτων (χρησιμοποιώντας την wlan_hcf_packet_dequeue).
Τέλος, το πακέτο αποστέλλεται στον αναμεταδότη, με τη χρήση της συγκεκριμένης συνάρτησης.
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18)

Boolean wlan_hcf_next_txop_transmission_check

(Double txop_time_left, WlanT_Data_Header_Fields* mpdu_header_ptr, int queue_index)








19)






20)

Η συνάρτηση αυτή ελέγχει αν το επόμενο πλαίσιο που πρέπει να μεταδοθεί προλαβαίνει να
μεταδοθεί με αυτή την ευκαιρία μετάδοσης (TXOP) ή αν χρειάζεται να αναμείνει για την
επόμενη.
Για να επιτευχθεί ο προηγούμενος έλεγχος, πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος αποστολής του
πακέτου, ανάλογα με αν το πακέτο θα αποσταλεί με 802.11b ή 802.11g συμβατότητα
(χρησιμοποιώντας την wlan_hcf_dest_is_11g_enabled).
Η συνάρτηση είναι τύπου BOOLEAN και επιστρέφει TRUE, αν είναι εφικτή η μετάδοση του
επόμενου πλαισίου, και FALSE, αν δεν είναι.
Αν το επόμενο πακέτο χρειάζεται να κατακερματιστεί, η συνάρτηση ελέγχει και την πιθανότητα
να αποσταλεί μόνο το πρώτο τεμάχιο.
Η συνάρτηση εκτελείται μέσα στην κατηγορία πρόσβασης που προσπελάζεται εκείνη τη στιγμή.

Void wlan_hcf_beacon_send()
Με τη συνάρτηση αυτή δημιουργείται ένα αναγνωριστικό πλαίσιο (beacon).
Το μέγεθος του πλαισίου ορίζεται από τη συνάρτηση ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτό
πρέπει να ενσωματώσει.
Επίσης , ελέγχεται αν το αναγνωριστικό πλαίσιο προλαβαίνει ή όχι να αποσταλεί με αυτή την
ευκαιρία αποστολής (χρησιμοποιώντας την wlan_hcf_next
_txop_transmission_check).
Το πλαίσιο αποστέλλεται στον παραλήπτη. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπολογιστεί η
συμβατότητα του δικτύου και αναλόγως να ενημερωθούν οι απαραίτητοι χρόνοι αποστολής
(αυτό επιτυγχάνεται με την wlan_hcf_slot_time_set).

Void wlan_hcf_slot_time_set

(double new_slot_time)




Με αυτή τη συνάρτηση επιτυγχάνεται η επεξεργασία των χρονοθυρίδων.
Κάθε φορά που καλείται, η συνάρτηση παίρνει σαν όρισμα έναν καινούργιο χρόνο, τον οποίο
ορίζει ως βασική χρονοθυρίδα.
Με βάση αυτή τη χρονοθυρίδα, η συνάρτηση επαναϋπολογίζει όλους τους χρόνους που
χρειάζονται:
Short Inter‐Frame space.
Distributed Inter‐Frame space.
Extended Inter‐Frame space.
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21)












22)










WlanT_HCF_Access_Category wlan_hcf_interrupts_process()
Με τη συνάρτηση αυτή γίνεται εφικτή η διαχείριση των διακοπών του συστήματος.
Υπάρχουν δύο είδη διακοπών:
Διακοπές ροής (φυσικού ή ανώτερου επιπέδου).
Διακοπές κατάστασης (Αποστολέα ή Παραλήπτη).
Αν πρόκειται για διακοπή κατάστασης και αν προέρχεται από τον παραλήπτη, η συνάρτηση
(καλώντας την wlan_hcf_mac_rcv_channel_status_update) ελέγχει αν το εκάστοτε
κανάλι του παραλήπτη είναι διαθέσιμο για αποστολή ή όχι και ενημερώνει την ανάλογη σημαία
(flag).
Η συνάρτηση εκτελείται για κάθε πακέτο που εισέρχεται στη MAC.
Η συνάρτηση εντοπίζει αν η διακοπή προέρχεται από το φυσικό ή από κάποιο ανώτερο επίπεδο
και τη προωθεί αναλόγως.
Αν η διακοπή προέρχεται από ανώτερο επίπεδο, η συνάρτηση αναγνωρίζει την κατηγορία
πρόσβασης για μετέπειτα επεξεργασία (από την
wlan_hcf_higher_layer_data_arrival). Στην επικείμενη παρουσίαση αν η διακοπή
προέρχεται από ανώτερο επίπεδο και το πλαίσιο επεξεργάζεται από σημείο πρόσβασης, το
πλαίσιο προωθείται σε άλλη συνάρτηση (την wlan_hcf_up_smart_check που μελετάτε
στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής αλλά και στο παράρτημα B’ παρακάτω).
Αν η διακοπή προέρχεται από το φυσικό επίπεδο, η συνάρτηση αποθυλακώνει (decapsulates)
το πακέτο για επεξεργασία (από την wlan_hcf_physical_layer_data_arrival).
Η συνάρτηση επεξεργάζεται επίσης τα πλαίσια αναγνώρισης (beacons) και τα τοποθετεί στην
πρώτη θέση της κατηγορίας πρόσβασης «Φωνή», ώστε να εξυπηρετηθούν με τη μέγιστη δυνατή
προτεραιότητα.

Void wlan_hcf_physical_layer_data_arrival()
Στη συνάρτηση αυτή προωθούνται τα πλαίσια που καταφθάνουν από το φυσικό επίπεδο.
Η συνάρτηση πραγματοποιεί την αποθυλάκωση (decapsulation) των πλαισίων και, σε
περίπτωση που ο σταθμός πρέπει να απαντήσει για το εισερχόμενο πλαίσιο, ορίζει τις
απαραίτητες σημαίες.
Αν κατά τη λήψη του πλαισίου ο σταθμός βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αποστολής, η
συνάρτηση δίνει εντολή στον αποστολέα να κάνει παύση της αποστολής και να αποστείλει ξανά
το πακέτο, όταν αυτό θα είναι επιτρεπτό. Το πακέτο που έχει ήδη ληφθεί καταστρέφεται (με τη
βοήθεια της wlan_hcf_frame_discard).
Αν το πακέτο προορίζεται για τον σταθμό αυτό ή είναι πακέτο αναμετάδοσης (Broadcast), ο
σταθμός απαντάει με ένα ACK για τη σωστή λήψη του πακέτου.
Αν το πακέτο προορίζεται για αυτόν τον σταθμό, γίνεται έλεγχος για διπλότυπο πακέτο
(καλώντας την wlan_hcf_tuple_find). Επίσης, αν το πακέτο είναι τμήμα κάποιου
κατακερματισμένου πακέτου, η συνάρτηση το συγκεντρώνει ολόκληρο, πριν από τον έλεγχο και
την καταστροφή του (χρησιμοποιώντας την wlan_hcf_data_process).
Η συνάρτηση ελέγχει αν το πακέτο είναι CTS, ACK, RTS, Beacon, Data και εκτελεί τις ανάλογες
διαδικασίες για τη σωστή προώθησή του στο ανώτερο επίπεδο (ή όχι). Αν π.χ. το πακέτο είναι
αναγνωριστικό, η συνάρτηση ενημερώνει αρχικά τους κατάλληλους για αποστολή χρόνους
(χρησιμοποιώντας την wlan_hcf_slot_time_set) και έπειτα το προωθεί για αποστολή.
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23)

Αν το πακέτο είναι τύπου ACK και πιστοποιεί σωστή αποστολή, η συνάρτηση αφαιρεί από τη
σειρά αποστολής το πακέτο που έχει αποσταλεί (με τη βοήθεια της
wlan_hcf_packet_dequeue).
Η συνάρτηση ελέγχει αν ο σταθμός ανήκει σε δίκτυο με ενεργοποιημένη ή όχι την υπηρεσία
ποιότητας.
Αν ο σταθμός είναι αξιόπιστος και έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες ποιότητας, τότε πρέπει
να ελέγχεται το σύστημα και η αποστολή να γίνεται μόνο σε πιστοποιημένο με υπηρεσία
ποιότητας σημείο πρόσβασης. Αν κατά τον έλεγχο (με τη βοήθεια της
wlan_hcf_edca_parameters_set_read) προκύπτει ότι το σημείο πρόσβασης δεν έχει
ενεργοποιημένες αυτές τις υπηρεσίες, τότε ο σταθμός επιχειρεί να στείλει το πακέτο σε κάποιο
προηγούμενο σημείο πρόσβασης, στο οποίο αυτές είναι ενεργοποιημένες.

Boolean wlan_hcf_tuple_find
(int sta_addr, int seq_id, int frag_num, int dest_addr, Boolean retry)



24)

Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει το τελευταίο πλαίσιο, το οποίο ελήφθη, και πιστοποιεί ότι
δεν είναι διπλό.
Για να επιτευχθεί αυτό, ελέγχεται ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν έχει την ίδια διεύθυνση
αποστολέα, Id κατακερματισμού και αύξοντα αριθμό με κάποιο άλλο πακέτο.

Void wlan_hcf_data_process

(Packet* seg_pkptr, int dest_addr, int sta_addr, int final_dest_addr)







Με τη διαδικασία αυτή το σύστημα διαχειρίζεται την περίοδο κατακερματισμού.
Αν ένα πλαίσιο που λαμβάνεται είναι τμήμα κάποιου κατακερματισμένου πακέτου, αυτή η
συνάρτηση το συγκεντρώνει ολόκληρο και καταγράφει τα στατιστικά (καλώντας την
wlan_hcf_ac_statistics_register).
Η συνάρτηση ελέγχει αν ολόκληρο το πακέτο μπορεί να προστεθεί στην προσωρινή μνήμη. Αν
αυτό είναι εφικτό, το προωθεί (καλώντας την wlan_hcf_hlpk_enqueue), διαφορετικά το
καταστρέφει (καλώντας την wlan_hcf_hl_packet_drop).
Η συνάρτηση καταγράφει επίσης την «από άκρη σε άκρη καθυστέρηση» αλλά και την απόδοση
του δικτύου (με την wlan_hcf_accepted_frame_stats_update), αν το πακέτο δεν
προορίζεται για τον συγκεκριμένο σταθμό.
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25)

Void wlan_hcf_accepted_frame_stats_update

(Packet* seg_pkptr, WlanT_HCF_Access_Category ac)






26)

Στο σημείο αυτό ο σταθμός καταγράφει την «από άκρη σε άκρη καθυστέρηση» και την
απόδοση του δικτύου.
Η καταγραφή γίνεται, αφότου εισέλθει το πακέτο από το φυσικό επίπεδο και αμέσως πριν
προωθηθεί στο ανώτερο (IP).
Η διαδικασία αυτή διενεργείται τοπικά αλλά και για όλο το δίκτυο.
Η καταγραφή γίνεται γενικά αλλά και συγκεκριμένα για κάθε κατηγορία πρόσβασης.
Για να γίνει η καταγραφή, η συνάρτηση καλεί την wlan_hcf_ac_statistics_register
για κάθε κατηγορία πρόσβασης.

Void wlan_hcf_frame_discard

(WlanT_HCF_Access_Category discard_ac)



27)

Με τη συνάρτηση αυτή πραγματοποιείται ο έλεγχος των προσπαθειών του αναμεταδότη για
επανάληψη αποστολής.
Αν οι προσπάθειες ξεπεράσουν τον ορισμένο μέγιστο δυνατό αριθμό, το πλαίσιο
καταστρέφεται (με τη βοήθεια της wlan_hcf_hlpk_dequeue) και ο αναμεταδότης
υποχρεούται να αναμείνει για καινούργιο χρόνο οπισθοχώρησης του παράθυρου
ανταγωνισμού, πριν ξαναπροσπαθήσει.

Void wlan_hcf_mac_rcv_channel_status_update

(int channel_id)




28)

Η διαδικασία αυτή εκτελείται , ώστε να ενημερώνεται το σύστημα για τυχόν συγκρούσεις που
προκύπτουν κατά την αποστολή, σε περίπτωση δηλαδή που ο παραλήπτης είναι
απασχολημένος τη δεδομένη στιγμή.
Αν πραγματοποιείται σύγκρουση, η συνάρτηση ενημερώνει τον αποστολέα, προκειμένου να
διακόψει την προώθηση των πακέτων.

Void wlan_hcf_sta_addr_register

(int bssid, int sta_addr, int sta_is_ap, Objid sta_mac_objid)



Κάθε φορά που κάποιος σταθμός εισέρχεται στο επικείμενο δίκτυο, το σύστημα ενημερώνει τον
τοπικό χάρτη με την καινούργια τοπολογία.
Αν το σημείο πρόσβασης του δικτύου έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες ποιότητας, η
συνάρτηση αυτή μετατρέπει ολόκληρο το υποδίκτυο σε «πιστοποιημένο με υπηρεσίες
πρόσβασης».
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29)

Void wlan_hcf_sta_addr_deregister
(int bssid, int sta_addr)


30)





31)













Αντιστρόφως με την προηγούμενη, με την παρούσα συνάρτηση το σύστημα αφαιρεί από τον
δικτυακό του χάρτη τον επικείμενο σταθμό.

Void wlan_hcf_begin_new_scan()
Η συνάρτηση μετατρέπει το ήδη υπάρχον κανάλι επικοινωνίας σε κάποιο άλλο, όταν ο σταθμός
απομακρύνεται από την προϋπάρχουσα σύνδεσή του.
Η αλλαγή αυτή διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα, έως ότου ο σταθμός εγκαταστήσει μία
καινούργια σύνδεση με ένα καινούργιο σημείο πρόσβασης ή επιστρέψει στο προϋπάρχον
σημείο πρόσβασης.
Το νέο κανάλι επικοινωνίας, στο οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός, ορίζεται από το καινούργιο
σημείο πρόσβασης, το οποίο «διαφημίζει» τις παραμέτρους του στο δίκτυο.

Void wlan_hcf_ap_switch
Μόλις επιτυγχάνεται καινούργιο σημείο πρόσβασης, η συνάρτηση αυτή αναλαμβάνει την
καινούργια εγκατάσταση του σταθμού.
Η συνάρτηση αφαιρεί τον σταθμό από τον προηγούμενο χάρτη δικτύου και τον τοποθετεί στον
καινούργιο (με τη βοήθεια των wlan_hcf_sta_addr_deregister και
wlan_hcf_sta_addr_register αντίστοιχα).
Η συνάρτηση εντοπίζει και αποθηκεύει τα παρακάτω στοιχεία για το νέο δίκτυο:
Τη φυσική διεύθυνση του σημείου πρόσβασης.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας στο καινούργιο δίκτυο.
Επίσης, ελέγχει αν έχει γίνει μεταπήδηση από δίκτυο με ενεργοποιημένες υπηρεσίες ποιότητας
σε δίκτυο με απενεργοποιημένες υπηρεσίες, ή το αντίστροφο, και προβαίνει στις ανάλογες
αλλαγές για λόγους συμβατότητας. Κατά τη διάρκεια αυτών των αλλαγών, είναι πιθανό να
χρειαστεί ο επαναπροσδιορισμός της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής του παράθυρου
συναγωνισμού (καλώντας την wlan_hcf_cw_values_adjust), αν αυτές οι τιμές είναι
διαφορετικές σε σύγκριση με το προηγούμενο σημείο πρόσβασης.
Αν κατά τη μεταπήδηση από σύστημα ενεργοποιημένων υπηρεσιών σε σύστημα μη
ενεργοποιημένων υπηρεσιών υπάρχουν γεμάτες τουλάχιστον δύο κατηγορίες πρόσβασης, το
σύστημα (καλώντας την wlan_hcf_ac_queues_merge) τις αντιγράφει στην κατηγορία
πρόσβασης «Καλύτερη Προσπάθεια» , ώστε να συνεχιστεί η επεξεργασία τους χωρίς διενέξεις.
Αν είναι απαραίτητο, γίνεται και καταγραφή των στατιστικών της εξερχόμενης κίνησης της
κατηγορίας «Καλύτερη προσπάθεια» (χρησιμοποιώντας την
wlan_hcf_ac_statistic_register).
Αν η αλλαγή γίνεται από ένα μη πιστοποιημένο σύστημα σε ένα πιστοποιημένο, η συνάρτηση
ενημερώνει τις προκαθορισμένες τιμές των edca παραμέτρων (με την
wlan_hcf_edca_ac_parameters_set_read).
Επίσης, σε περίπτωση που το σύστημα μεταπηδήσει από ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας σε
κάποιο άλλο, η συνάρτηση ορίζει εξαρχής τους καινούργιους χρόνους (καλώντας την
wlan_hcf_slot_time_set).
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32)

Void wlan_hcf_ac_queues_merge

(WlanT_HCF_Access_Category src_ac, WlanT_HCF_Access_Category dst_ac)



33)







34)




35)




Με τη συνάρτηση αυτή αντιγράφονται τα πακέτα της ουράς μίας κατηγορίας πρόσβασης σε
κάποια άλλη της επιλογής μας.
Επιβάλλεται να είναι πάντα σωστή η σειρά λήψης των πακέτων, λαμβάνοντας υπόψη τους
απαραίτητους χρόνους άφιξης.

Void wlan_hcf_sv_reset()
Αυτή η συνάρτηση καλείται, όταν ο σταθμός εισέρχεται σε καινούργιο δίκτυο.
Η συνάρτηση ενεργοποιείται , για να επαναπροσδιορίσει όλες τις παραμέτρους τις MAC, ώστε
να μην υπάρχει καμία διένεξη στην επικοινωνία του σταθμού και του παλιού ή του καινούργιου
δικτύου.
Επίσης, ελέγχει αν το τελευταίο πλαίσιο που ελήφθη ήταν τμήμα κάποιου κατακερματισμένου
πακέτου. Στην περίπτωση αυτή, προσπαθεί να συνεχίσει την προηγούμενη λήψη ή έστω να
ενημερώσει τον αποστολέα για την αποτυχία της σύζευξης.
Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η συνάρτηση αφαιρεί το πακέτο από την ουρά (χρησιμοποιώντας την
wlan_hcf_hlpk_dequeue).

Void wlan_hcf_cw_values_adjust()
Η συγκεκριμένη συνάρτηση μετατρέπει την ελάχιστη και μέγιστη τιμή του παράθυρου
ανταγωνισμού (CW min και CW max) της επικείμενης κατηγορίας πρόσβασης σε συνάρτηση με
τις αντίστοιχες τιμές του φυσικού επιπέδου.
Καλείται, όποτε οι τιμές των CW min και CW max του φυσικού επιπέδου αλλάζουν εξαιτίας της
περιαγωγής.

Void wlan_hcf_find_new_ap_virtual()
Η συνάρτηση εκτελείται ανελλιπώς στο δίκτυό μας.
Εξετάζει τη θέση του κινητού σταθμού σε σχέση με όλα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης εντός
της εμβέλειας του, με μόνη προϋπόθεση να εκπέμπουν στο ίδιο κανάλι.
Μόλις εντοπίζει κάποιο καινούργιο σημείο πρόσβασης, το οποίο υπερβαίνει το κατώφλι νέας
σύνδεσης, η συνάρτηση ξεκινά τις διαδικασίες μεταφοράς από το ένα σημείο πρόσβασης στο
άλλο.
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Οι συναρτήσεις της Wlan_hcf_mac.
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wlan_hcf_non_11b
_plcp_overhead_
compute

Συναρτήσεις που καλούνται
απευθείας από άλλες
συναρτήσεις και όχι από την
wlan_mac_hcf

Συναρτήσεις που
καλούνται απευθείας
από την wlan_mac_hcf

Τύπου
OpT_Packet
_Size

Τύπου
Wlan_HCF_
Access
_Category

Τύπου
Void

Τύπου
Boolean

wlan_hcf_plcp_
overhead_ofdm_
compute

wlan_hcf_bss_edca_
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wlan_hcf_sv_init

wlan_hcf_suspend
ed_backoff_remai
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Wlan_hcf_
interrupts
_proccess

Wlan_hcf_mac_rcv_
channel_
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wlan_hcf_transceiver
_channel_init

wlan_hcf_control_
frame_send

wlan_hcf_edca
_parameter
_set_read

wlan_hcf_physical_
layer_data_arrival

wlan_hcf_
tuple_find

wlan_hcf_find_
new_ap_virtual

wlan_hcf_frame_
transmit

wlan_hcf_hlpk_
enqueue

wlan_hcf_
higher_
layer_data
_arrival

wlan_hcf_data_
process

wlan_hcf_frame
_discard

wlan_hcf_
beacon_send

wlan_hcf_dest
_is_11g_
enabled

wlan_hcf_edca_ac
_parameter
_set_read

wlan_hcf_hl_
packet_drop

wlan_hcf_ac_statistic
s_register

wlan_hcf_hlpk_
dequeue

wlan_hcf_next
_txop_
transmission_
check

wlan_hcf_
ap_switch

wlan_hcf_accepted_
frame_stats_update

wlan_hcf_
sv_reset

wlan_hcf_data_
frame_send

wlan_hcf_slot
_time_set

wlan_hcf_ac_
queues_merge

wlan_hcf_cw_
values_adjust

wlan_hcf_sta_addr
_deregister

wlan_hcf_sta_
addr_register

wlan_hcf_begin
_new_scan

Παράρτημα Β’

Ο κώδικας της Wlan_hcf_up_smart_check.
/*Smart Control Header*/
IpT_Dgram_Fields*

temp_fields_ptr;

/*A copy of the ip_header_fields_ptr to keep the "fields" value.*/
int

s_port;

/*The source port of the incoming packet.*/
int

d_port;

/*The destination port of the incoming packet.*/
int

temp_protocol;

/*A copy of the Protocol.*/
float

int_data_size;

/*A copy of the packet size.*/
int

i = 0;

/*It counts columns in the packet array.*/
int

j = 0;

/*It counts rows in the packet array.*/
int

k = 0;

/*It counts the packets for a specific port.*/
static int

packet[11][15];

/*An array to keep the size of the incoming packets.*/
int

port_found = 0;

/*An integer that becomes 1 only if he found the s_port already registered in the
array.*/
int

column = 0;

/*If the s_port already exist, we keep the column that this port has been found.*/
FILE

*file1;

/*Keep some information for debugging purposes in a file.*/
int

have_same_size = 1;

/*A True/False value, true for 10 same sized packets for specific port.*/
/*End of Smart Control Header*/
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/**Smart Control**/
/*Access the "fields" to take all the TCP/UDP information*/
op_pk_nfd_access (hld_pkptr, "fields", &temp_fields_ptr);
/*Get and keep the source and destination ports*/
ip_qos_application_type_get (hld_pkptr, temp_fields_ptr, &s_port, &d_port);
/*Get the protocol number*/
temp_protocol=ip_header_fields_ptr->protocol;
/*Convert the data’s size from Opnet_Packet type to Integer*/
int_data_size=data_size;
/*Check if the incoming packet is TCP (6) and change its UP depending on his source
port.*/
if (ip_header_fields_ptr->protocol == 6)
{
if(s_port == 80) /*If the source port is 80 the packet is HTTP and the right UP is
0 (Best Effort),*/
{
up=0;
}
else if (s_port == 20) /*else if the source port is 20 the packet is FTP and the
appropriate UP is 1 (Background).*/
{
up=1;
}
}
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/*Check if the incoming packet is UDP (17) and change its UP depending on his source
port. To do so, keep a track for the incoming UDP packets and measure their size. If
the size of the first 10 packets that arrives from any particular port are same, then
keep this port as "voice port". If not presume that the port is "Video".*/
if (ip_header_fields_ptr->protocol == 17)
{
port_found=0;

/*Reset the value of port_found.*/

/* Create a table to pick up the first 10 packets of each different UDP port that
arrives.*/
if (first_packet_arrived==0)
/*create only if this is the first packet that arrives or if the previous check
didn't find the appropriate "voice port".*/
{
for(i=0;i<11;i++)
{
for(j=0;j<15;j++)
{
packet[i][j]=-1;

//Fill in this table with

}

//the -1 value in all fields.

}
first_packet_arrived = 1;
}
/*Look in the first line and find out if the same port has been used before. If it's true,
write the size of this packet in the first available cell of this column*/
for (j=0;j<15;j++)
{
if(packet[0][j]==s_port)
{
port_found=1;
column=j;

/*In the first line we
keep the source port*/

break;
}
}
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/*If the previous check finds the port check for the first cell available to wright this
value*/
if (port_found==1)
{
for (i=1;i<11;i++)
{
if(packet[i][column] == -1)
{
packet[i][column]=int_data_size;
break;
}
}
/*If the column is full*/
if(i == 10)
{
/*start checking all the cells within the column if they are equal to each other*/
for(k = 2; k < 11; k++)
{
if(packet[k-1][column] != packet[k][column])
{
have_same_size = 0;
/*if at least one packet isn't equal with the previous one break the loop and recreate
the table*/
break;
}
}
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if(have_same_size == 0)
/*If the cells are equal to each other keep the port as "Voice Port"*/
{
first_packet_arrived = 0;
}
else
/* else recreate the table to fill in with new packets.*/
{
voice_port = packet[0][column];
}
}
}
else
/*If the port doesn't already exists in the first line of the table...*/
{
for(i=0; i<15; i++)
{
if(packet[0][i] == -1)
{
packet[0][i] = s_port;
/*..keep her in a new cell...*/
packet[1][i] = int_data_size;
/*...and keep the packet size in the second line.*/
break;
}
}
}
}
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/*Change the appropriate User Priority to each packet depending on his source port.
Give the previous priority (UP=6) to the packets before the "Voice Port" has been
decided.*/
if (voice_port == 0)
/*Keep the previous value until the decision for the right voice port*/
{
up=6;
}
else if (s_port == 520)

/*check the rip packets*/

{
up=0;
}
else if (s_port == voice_port)

/*check the voice packets*/

{
up=6;
}
else

/*check the video packets.*/
{
up=4;
}

}
/**End of smart control**/
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