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1 Εισαγωγή 
Τα δίκτυα IP έχουν γίνει το αδιαµφισβήτητο standard όσον αφορά την δικτύωση 

µεταξύ αποµακρυσµένων ή µη υπολογιστικών συστηµάτων για την διακίνηση 

δεδοµένων για πάνω από 20 χρόνια. Στα IP δίκτυα µέχρι πρόσφατα παρεχόταν µόνο 

µια υπηρεσία, η επονοµαζόµενη best – effort, κατά την οποία όλα τα πακέτα που 

εισέρχονται στο δίκτυο τυγχάνουν ισοδύναµης µεταχείρισης. Με βάση αυτήν την 

υπηρεσία, όλα τα πακέτα που εισέρχονται στο δίκτυο προωθούνται ανάλογα µε την 

διεύθυνση προορισµού τους στον παραλήπτη τους µέσα από µία σειρά ενδιαµέσων 

κόµβων. Όταν εισέρχεται ένα πακέτα σε κάποιον κόµβο, αφού αποφασιστεί προς  

ποια διεπαφή προορίζονται, το πακέτο εισέρχεται στην ανάλογη ουρά αναµονής, έως 

ότου ελευθερωθεί ο δίαυλος που αντιστοιχεί σε αυτήν, και τότε µεταδίδεται µέσω του 

διαύλου προς τον επόµενο κόµβο. Εάν κατά τη στιγµή της εισόδου τους στο δίκτυο η 

ουρά αναµονής στην οποία πρέπει να εισέλθει το πακέτο είναι πλήρης τότε το πακέτο 

απορρίπτεται. Τα πακέτα µεταδίδονται µε τη σειρά µε την οποία εισέρχονται στον 

δίαυλο. ∆εν γίνεται κανένας διαχωρισµός ανάµεσα στα πακέτα, και όλα καθυστερούν 

ή απορρίπτονται µε την ίδια προτεραιότητα. Ο έλεγχος ροής (flow control) καθώς και 

εξασφάλιση ορθής λήψης του κάθε πακέτου επαφίεται στα ανώτερα στρώµατα 

(π.χ.TCP). 

Αυτό το µοντέλο, αν και έχει αποδειχθεί πολύ ικανοποιητικό για την 

επικοινωνία δεδοµένων, όπως π.χ. για τη µεταφορά αρχείων, για την αποστολή 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για την πλοήγηση στο www κτλ, δεν είναι 

ικανοποιητικό για εφαρµογές όπως η µεταφορά φωνής ή πολυµέσων πραγµατικού 

χρόνου κτλ. Αυτές οι εφαρµογές απαιτούν ένα σταθερό ή ένα ελάχιστο εύρος ζώνης, 

και µια καθορισµένη µέγιστη καθυστέρηση, κάτι το οποίο δεν εξασφαλίζεται από τα 

κλασικά IP δίκτυα. Για το σκοπό αυτό έχουν προταθεί πολλές αρχιτεκτονικές 

επέκτασης των IP δικτύων για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας, οι επικρατέστερες 

των οποίων είναι οι Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες (Integrated Services) και οι 

∆ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες (Differentiated Services). Αυτές οι αρχιτεκτονικές 

αναφέρονται στο επίπεδο δικτύου (Layer 3 του OSI) 

Παραπέρα, στα σύγχρονα δίκτυα υπάρχει ανάγκη για µεταφερσιµότητα 

(portability) και για κινητικότητα (mobility) των χρηστών του δικτύου. Για το σκοπό 

αυτό έχει αναπτυχθεί το ασύρµατο τοπικό δίκτυο IEEE 802.11, το οποίο µε εντελώς 
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κατανεµηµένο τρόπο παρέχει λύσεις στην ασύρµατη δικτύωση για µικρές σχετικά 

γεωγραφικές περιοχές, σε επίπεδο ζεύξης δεδοµένων, πρόσβασης στο µέσο, και σε 

φυσικό επίπεδο (Layer 2 OSI, MAC, Layer 1 OSI). Το πρωτόκολλο του IEEE 802.11 

έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρµογές που δεν απαιτούν ποιότητα υπηρεσίας, µε 

κάποια υποτυπώδη υποστήριξη QoS. Έχουν προταθεί πολλές επεκτάσεις επέκτασης 

του IEEE 802.11 ώστε η υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας και η διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών να υλοποιηθεί µε αποδοτικότερο τρόπο.  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η µελέτη της ποιότητας υπηρεσίας σε 

ασύρµατα δίκτυα IP πάνω σε ασύρµατα τοπικά δίκτυα, καθώς και η προσοµοίωσή 

τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων σε σχέση µε τη συµπεριφορά τους ανάλογα µε 

την προσφερόµενη κίνηση. 

Σε αυτήν την εργασία αφού πρώτα αναλυθούν οι απαιτήσεις ποιότητας 

υπηρεσίας των εφαρµογών, καθώς και οι αρχιτεκτονικές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

για εφαρµογή ποιότητας υπηρεσίας σε IP δίκτυα (Κεφάλαιο 2), γίνεται αναλυτική 

περιγραφή του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 (Κεφάλαιο 3). Στη συνέχεια 

περιγράφονται οι µέθοδοι επέκτασης του IEEE 802.11 για παροχή ποιότητας 

υπηρεσίας (Κεφάλαιο 4). Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται µια επισκόπηση του προγράµµατος 

προσοµοίωσης ns που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση, στο Κεφάλαιο 6 

αναπτύσσεται το σενάριο προσοµοίωσης που δηµιουργήθηκε, και στο Κεφάλαιο 7 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Τέλος στο Κεφάλαιο 8 υπάρχει 

κατάλογος µε τις αναφορές και τη σχετική βιβλιογραφία.  
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2 Ποιότητα Υπηρεσίας σε IP ∆ίκτυα 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, δύο είναι τα επικρατέστερα µοντέλα για 

την εφαρµογή ποιότητας υπηρεσίας στα IP δίκτυα. Με τον όρο ποιότητα υπηρεσίας 

εννοούµε κάποια χαρακτηριστικά µιας ροής δεδοµένων που διέρχεται από ένα δίκτυο, 

τα οποία έχουν καθοριστική επίδραση στην επίδοση της εφαρµογής που δηµιουργεί 

και χρησιµοποιεί αυτά τα δεδοµένα. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι η µέση 

καθυστέρηση των πακέτων της ροής από τη στιγµή που αποστέλλονται µέχρι να 

παραληφθούν στην άλλη πλευρά του δικτύου (delay), η διακύµανση αυτής της 

καθυστέρησης (jitter), το εύρος ζώνης το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει η ροή 

(bandwidth, data rate), η πιθανότητα απώλειας πακέτων της ροής (packet loss) και 

άλλα. Η επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών στην εφαρµογή που χρησιµοποιεί 

αυτήν την ροή εξαρτάται από τον τύπο της εφαρµογής.  

Τα δύο επικρατέστερα µοντέλα για παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε IP δίκτυα 

είναι το µοντέλο των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών (Integrated Services – IntServ) και 

το µοντέλο των ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών (Differentiated Service – DiffServ). 

Αυτά τα µοντέλα προσπαθούν να δώσουν λύση στο πρόβληµα της παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας σε IP δίκτυα ακολουθώντας δύο διαφορετικές στρατηγικές. 

Κατά την αρχιτεκτονική των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών, πριν από την 

εγκατάσταση της κάθε ροής δεδοµένων η οποία απαιτεί ποιότητα υπηρεσίας, 

ανταλλάσσονται µηνύµατα µεταξύ των ακραίων κόµβων της ροής (αποστολέα και 

παραλήπτη) και όλων των ενδιαµέσων κόµβων του δικτύου, από του οποίους θα 

διέλθει η ροή. Αυτά τα µηνύµατα αποσκοπούν στην εξακρίβωση εάν το δίκτυο 

µπορεί να δεχθεί την ζητούµενη ροή µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ποιότητας 

υπηρεσίας χωρίς υποβάθµιση της ποιότητας υπηρεσίας των ήδη εγκατεστηµένων 

ροών. Εάν διαπιστωθεί ότι η νέα ροή είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, τότε γίνεται µία 

δέσµευση πόρων σε όλους τους ενδιάµεσους κόµβους ώστε να εξασφαλιστεί η 

ζητούµενη ποιότητα υπηρεσίας. Η προώθηση των πακέτων γίνεται συνυπολογίζοντας 

τα χαρακτηριστικά ποιότητας της κάθε ροής.  

Η παραπάνω στρατηγική, αν και λειτουργεί σωστά για δίκτυα µικρού µεγέθους, 

οδηγεί σε προβλήµατα κλιµάκωσης όταν εφαρµοστεί σε µεγάλα δίκτυα, λόγω του 

µεγάλου όγκου σηµατοδοσίας και του µεγάλου πλήθους παραµέτρων κατάστασης 

που πρέπει να αποθηκευτούν σε όλους τους ενδιάµεσους κόµβους. Γι’ αυτό έχει 

προταθεί το µοντέλο των ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε αυτό το 
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µοντέλο, το κάθε πακέτο µαρκάρεται σε κάποια κλάση υπηρεσίας κατά την είσοδό 

του δίκτυο, ανάλογα µε την ποιότητα υπηρεσίας που έχει συµφωνηθεί για την ροή 

δεδοµένων στην οποία ανήκει  το πακέτο. Το πακέτο µπορεί είναι να καθυστερήσει, 

είτε να χαρακτηριστεί χαµηλής προτεραιότητας, είτε ακόµα και να απορριφθεί εάν η 

κίνηση της ροής έχει υπερβεί κάποια συµφωνηµένα όρια. Στη συνέχεια το 

µαρκαρισµένο πακέτο προωθείται στο δίκτυο µέσω σειράς ενδιαµέσων κόµβων. 

Κάθε ενδιάµεσος κόµβος χειρίζεται το πακέτο ανάλογα µε την κλάση στην οποία έχει 

µαρκαριστεί (κατά την είσοδό του στο δίκτυο), χωρίς να έχει γνώση για τη ροή στην 

οποία ανήκει. Η προώθηση γίνεται µε βάση µια προσυµφωνηµένη ανά βήµα 

συµπεριφορά (per-hop behavior), από την οποία και προκύπτει η διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών. Ανάλογα µε την ανά βήµα συµπεριφορά ένα πακέτο µπορεί να διέρχεται 

από τους κόµβους του δικτύου µε µικρή ή µεγάλη καθυστέρηση, και µε µικρή ή 

µεγάλη πιθανότητα απώλειας σε περίπτωση συµφόρησης. Είναι δυνατή η παροχή 

εγγυήσεων όσον αφορά την ποιότητα υπηρεσίας, εάν εφαρµοστεί αυστηρός έλεγχος 

εισόδου στο σύστηµα. Αυτή το µοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε όλη η πολυπλοκότητα 

να περιορίζεται στους ακραίους κόµβους του δικτύου, µε τους ενδιάµεσους κόµβους 

να απαιτούν πολλή λίγη πληροφορία για την προώθηση των πακέτων. Έτσι σε αυτό 

το µοντέλο δεν παρουσιάζονται προβλήµατα κλιµάκωσης.  

Στο πρώτο µέρος αυτού του κεφαλαίο γίνεται µία σύντοµη περιγραφή των 

απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας των εφαρµογών, στο δεύτερο µέρος αναλύεται το 

µοντέλο των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών, και στο τρίτο µέρος γίνεται αναλυτική 

περιγραφή των ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών. 

 

 

2.1 QoS Specifications 

2.1.1 Εισαγωγή 
Μέχρι πρόσφατα τα IP δίκτυα στηρίζονταν στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση, όπου 

δεν υπήρχε καµία εγγύηση σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσίας. Ενώ οι κλασικές 

εφαρµογές του Internet, π.χ. TELNET, FTP, WWW, SMTP, δεν έχουν κάποια 

απαίτηση για ποιότητα υπηρεσίας, και µπορούν να λειτουργήσουν ορθά σχεδόν υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες, κάποιες νέες εφαρµογές όπως το voice over IP, και η 

µετάδοση συρµών πολυµέσων (ήχου ή/και εικόνας) µέσω διαδικτύου έχουν 

δηµιουργήσει την απαίτηση για παροχή ποιότητας υπηρεσίας από τα IP δίκτυα. 
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Επίσης η εφαρµογή µεθόδων ποιότητας υπηρεσίας σε αυτά τα δίκτυα µπορεί να 

ανοίξει νέους δρόµους στα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), καθώς και να επιτρέψει 

την ολοκλήρωση των IP δικτύων µε τα υπόλοιπα δίκτυα (PSTN, ISDN, GSM, …). 

 

Για τα IP δίκτυα το IETF έχει καθορίσει έναν αριθµό υπηρεσιών, οι οποίες 

περιγράφονται στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου. 

2.1.2 Controlled Load Service  
Σε αυτήν την παράγραφο εξετάζεται η απαιτούµενη συµπεριφορά των στοιχείων 

ενός δικτύου για την υποστήριξη της υπηρεσίας ελεγχόµενου φορτίου (Controlled 

Load Service) [1]. Η από άκρο σε άκρο συµπεριφορά που παρέχεται σε µία εφαρµογή 

από µια σειρά στοιχείων ενός δικτύου υπό την υπηρεσία ελεγχόµενου φορτίου 

(Controlled Load) προσεγγίζει στενά τη συµπεριφορά η οποία είναι ορατή από 

εφαρµογές υπηρεσίας best-effort υπό συνθήκες χαµηλού φορτίου από την ίδια σειρά 

στοιχείων του δικτύου. Όταν το δίκτυο λειτουργεί σωστά, µπορεί να θεωρηθεί ότι: 

– Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό από τα µεταδοθέντα πακέτα θα παραδοθεί από 

τους κόµβους προορισµού. (Το ποσοστό των πακέτων που δεν παραδίδονται 

επιτυχώς πρέπει να προσεγγίζει στενά το ποσοστό απώλειας πακέτου του 

µέσου µετάδοσης) 

– Η καθυστέρηση µετάδοσης για ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των παραδοθέντων 

πακέτων δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ την ελάχιστη καθυστέρηση 

µετάδοσης οποιουδήποτε µεταδοθέντος πακέτου. (Αυτή η ελάχιστη 

καθυστέρηση µετάδοσης περιλαµβάνει την καθυστέρηση της ταχύτητας του 

φωτός συν το σταθερό χρόνο επεξεργασίας στους δροµολογητές και στις 

άλλες συσκευές του δικτύου που περιλαµβάνονται στη διαδροµή των πακέτων. 

Για να διασφαλιστούν αυτοί οι περιορισµοί, οι πελάτες της υπηρεσίας Controlled 

Load παρέχουν στο δίκτυο µία εκτίµηση της ποσότητας κίνησης που θα παράγουν 

(TSpec). Η υπηρεσία εγγυάται ότι θα υπάρχουν αρκετοί διαθέσιµοι πόροι του δικτύου 

για να χειριστούν την κίνηση από τον πελάτη, η οποία εµπίπτει σε αυτήν την 

εκτίµηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης παράγει κίνηση µε χαρακτηριστικά που δεν 

εµπίπτουν στις παραµέτρους TSpec, η ποιότητα υπηρεσίας που αυτός θα λάβει 

µπορεί να έχει χαρακτηριστικά υπερφόρτωσης, όπως υψηλό ποσοστό απώλειας και 

µεγάλη καθυστέρηση πακέτων. Ο ορισµός της υπηρεσίας δεν απαιτεί ότι τα ακριβή 
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χαρακτηριστικά αυτής της υπερφορτωµένης συµπεριφοράς θα ταιριάζουν µε αυτά 

που θα λάµβανε µια ροή best-effort της ίδιας διαδροµής. 

Η υπηρεσία Controlled Load προορίζεται για την υποστήριξη µιας ευρείας 

κατηγορίας εφαρµογών που έχουν δηµιουργηθεί για το σηµερινό διαδίκτυο, αλλά 

είναι πολύ ευαίσθητες για συνθήκες υπερφόρτωσης. Σηµαντικό µέλος αυτής της 

κατηγορίας είναι οι «προσαρµοζόµενες εφαρµογές πραγµατικού χρόνου» (adaptive 

real-time applications) οι οποίες παρέχονται από µεγάλο αριθµό πωλητών και 

ερευνητών. Έχει δειχτεί ότι η συµπεριφορά αυτών των εφαρµογών, ενώ 

παρουσιάζεται καλή σε µη φορτωµένα δίκτυα, υποβαθµίζεται πολύ γρήγορα σε κάτω 

από συνθήκες υπερφόρτωσης. Μία υπηρεσία που παρουσιάζει ένα υπερφορτωµένο 

δίκτυο ως ελεύθερο είναι ωφέλιµη για αυτές τις εφαρµογές. 

 

Κάθε οντότητα του δικτύου που δέχεται µία αίτηση για υπηρεσία Controlled Load 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει το απαραίτητο εύρος ζώνης και οι απαραίτητοι 

πόροι, για τον χειρισµό του απαιτούµενου ποσού κίνησης όπως προκύπτει από τις 

παραµέτρους TSpec της αίτησης. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί µέσω «ενεργού ελέγχου 

πρόσβασης» (Active Admission Control). Όλοι οι πόροι που επηρεάζουν την 

λειτουργία της κάθε οντότητας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την υποδοχή µιας 

αίτησης. Κάποια παραδείγµατα τέτοιων πόρων είναι το εύρος ζώνης µιας σύνδεσης, ο 

χώρος προσωρινής αποθήκευσης (buffer space) ενός δροµολογητή σε κάποιο port, 

και η υπολογιστική δυνατότητα της µηχανής προώθησης πακέτων. 

Η υπηρεσία Controlled Load δεν αποδέχεται και δεν αξιοποιεί συγκεκριµένες 

παραµέτρους όπως καθυστέρηση και πιθανότητα απώλειας πακέτων. Αντιθέτως, η 

αποδοχή µιας αίτησης για αυτήν την υπηρεσία εξ’ ορισµού συνεπάγεται µια 

δέσµευση για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας προς τον αιτούντα, ανάλογης προς 

αυτήν που παρέχεται στην κίνηση best effort υπό συνθήκες χαµηλού φορτίου. 

 
 

2.1.3 Guaranteed Quality of Service  
Σε αυτήν την παράγραφο εξετάζονται οι απαιτήσεις για την υποστήριξη 

εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσίας (Guaranteed Quality of Service)[2] σε IP δίκτυα. Ο 

όρος εγγυηµένη υπηρεσία περιλαµβάνει τόσο το παρεχόµενο εύρος ζώνης, όσο και 

την από άκρο σε άκρο καθυστέρηση του κάθε πακέτου, για την οποία παρέχονται 

αυστηρά καθορισµένα όρια. Κάθε ροή δεδοµένων περιγράφεται µε ένα κάδο µε 
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σκυτάλη (token bucket) και κάθε στοιχείο του δικτύου (δροµολογητής, υποδίκτυο) 

υπολογίζει διάφορες παραµέτρους σχετικά µε το πως αυτό θα χειρισθεί τα δεδοµένα 

της ροής. Συνδυάζοντας τις παραµέτρους από τις διάφορες οντότητες του δικτύου 

πάνω στη διαδροµή της ροής, είναι δυνατό να υπολογισθεί η µέγιστη καθυστέρηση 

που µπορεί να υποστεί ένα πακέτο δεδοµένων καθώς µεταδίδεται σε αυτήν την ροή. 

Γενικά η καθυστέρηση αποτελείται από δύο µέρη: από τη σταθερή καθυστέρηση 

(καθυστέρηση µετάδοσης, διάδοσης, κτλ) και την καθυστέρηση από τις ουρές 

αναµονής. Η πρώτη αποτελεί παράµετρο της διαδροµής που θα ακολουθήσουν τα 

πακέτα της ροής, και καθορίζεται από τον µηχανισµό εγκατάστασης. Μόνο η 

καθυστέρηση των ουρών αναµονής καθορίζεται από την υπηρεσίας guaranteed 

service, και είναι συνάρτηση δύο παραµέτρων: του µεγέθους της σκυτάλης του token 

bucket, και του ρυθµού µετάδοσης που απαιτείται από την εφαρµογή. 

 Η από άκρο σε άκρο συµπεριφορά που παρέχεται από την υπηρεσία guaranteed 

service αποτελείται από ένα εγγυηµένο ποσό εύρους ζώνης, το οποίο όταν 

χρησιµοποιείται από µία ροή που συµµορφώνεται σε κάποια χαρακτηριστικά, 

συνεπάγεται καθυστέρηση µε άνω φράγµα, και καθόλου απώλειες λόγω ουρών. 

Συγκεκριµένα η µέγιστη καθυστέρηση από άκρο σε άκρο είναι 

tot
tot D

R

CM

rp

Rp

R

Mb
+

+
+

−
−

⋅
−

, για p>R≥r  

και tot
tot D

R

CM
+

+
, για r≤p≤R 

όπου b είναι το µέγεθος του κάδου µε σκυτάλη, Μ το µέγιστο µέγεθος πακέτου, R 

το µέγιστο εύρος ζώνης, p ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης καταιγισµού, r είναι ο 

ρυθµός του κάδου, και  C και D είναι παράµετροι που περιγράφουν την απόκλιση από 

το µοντέλο ρευστών. Όσον αφορά την καθυστέρηση που δεν οφείλεται στις ουρές 

αναµονής, αυτή µπορεί να υπολογιστεί εύκολα παρατηρώντας την καθυστέρηση ενός 

πακέτου. Προφανώς για την επίτευξη των στόχων ως προς την καθυστέρηση είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος πρόσβασης (admission control). 

 

Η υπηρεσία guaranteed service εξασφαλίζει ότι τα πακέτα θα παραληφθούν από 

τον προορισµό τους µέσα στον απαιτούµενο χρόνο, και δεν θα απορριφθούν λόγω 

υπερεκχείλισης κάποιας ουράς αναµονής δεδοµένου ότι η κίνηση της ροής 

συµµορφώνεται µέσα σε καθορισµένες παραµέτρους κίνησης (traffic parameters). 

Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε εφαρµογές που χρειάζονται εγγύηση ότι τα πακέτα 
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τους θα ληφθούν µέσα σε καθορισµένο χρόνο από τη στιγµή που εκπέµπονται. Για 

παράδειγµα πολλές εφαρµογές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας δεν είναι ανεκτικές 

σε πακέτα που παραλαµβάνονται µετά το χρόνο αναπαραγωγής τους. Οι εφαρµογές 

µε αυστηρούς περιορισµούς πραγµατικού χρόνου επίσης απαιτούν guaranteed service. 

  Αυτή η υπηρεσία δεν αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του jitter (διαφορά 

µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης καθυστέρησης), αλλά ελέγχει µόνο τη µέγιστη 

καθυστέρηση. Επειδή το όριο της εγγυηµένης καθυστέρησης είναι αυστηρό, η 

καθυστέρηση πρέπει να καθοριστεί αρκετά µεγάλη ώστε να καλύπτει και την 

εξαιρετικά σπάνια περίπτωση των µεγάλων καθυστερήσεων από παραµονή σε ουρές. 

Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η πραγµατική καθυστέρηση για τη µεγάλη 

πλειονότητα των πακέτων µπορεί να είναι πολύ µικρότερη από την εγγυηµένη 

καθυστέρηση. Συνεπώς οι εφαρµογές πραγµατικού χρόνου θα πρέπει να φροντίσουν 

για χώρους προσωρινής αποθήκευσης δεδοµένων (buffers) ώστε να µπορούν να 

έχουν µία σταθερή ροή δεδοµένων. 

Η υπηρεσία αναπαριστά έναν ακραίο έλεγχο της καθυστέρησης για το δίκτυο. Οι 

περισσότερες από τις υπηρεσίας µε έλεγχο καθυστέρησης παρέχουν πολύ 

ασθενέστερες εγγυήσεις για την καθυστέρηση. Για να είναι δυνατό αυτό το υψηλό 

επίπεδο εγγύησης για την καθυστέρηση, η υπηρεσία guaranteed service είναι χρήσιµη 

µόνο αν παρέχεται από όλες τις οντότητες του δικτύου στην εξεταζόµενη διαδροµή. 

Επιπλέον η αποδοτική υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας απαιτεί την επικοινωνία µε 

όλους τους ενδιάµεσους δροµολογητές και µε τα endpoints. 

 

2.1.4 Assured Forwarding PHB Group 
Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται µια γενική οµάδα συµπεριφορών ανά 

βήµα (Per Hop Behavior – PHB) για τις διαφοροποιηµένες υπηρεσίες (Differentiated 

Services – DiffServ) που ονοµάζεται Εξασφαλισµένη Προώθηση (Assured 

Forwarding – AF) [3]. Η οµάδα AF PHB παρέχει παράδοση IP πακέτων σε τέσσερις 

ανεξάρτητες κλάσεις. Μέσα σε κάθε κλάση, το IP πακέτο µπορεί να χαρακτηριστεί σε 

µία από τρεις προτεραιότητες όσον αφορά την απόρριψη (drop precedence). Ένας 

DiffServ κόµβος δεν αλλάζει τη σειρά παράδοσης πακέτων µιας ροής που ανήκουν 

στο ίδιο microflow. όπως ορίζεται στο [4]. 

Υπάρχει η απαίτηση για παροχή εξασφαλισµένης προώθησης IP πακέτων πάνω 

στο διαδίκτυο. Σε µια τυπική εφαρµογή είναι µια εταιρία χρησιµοποιεί το διαδίκτυο 
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για την διασύνδεση των γεωγραφικά κατανεµηµένων εγκαταστάσεών της και θέλει 

εξασφάλιση ότι τα IP πακέτα µέσα σε αυτό το εσωτερικό δίκτυο προωθούνται µε 

υψηλή πιθανότητα εφόσον η συνολική κίνηση από κάθε θέση δεν υπερβαίνει τον 

υποστηριζόµενο ρυθµό µετάδοσης (profile). Είναι επιθυµητό ότι µία τοποθεσία 

µπορεί να υπερβεί το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης, αλλά η πλεονάζουσα κίνηση δεν θα 

παραδοθεί µε την ίδια πιθανότητα µε την οποία προωθείται εντός προφίλ κίνηση. 

Είναι επίσης σηµαντικό ότι το δίκτυο δεν αναδιατάσσει τα πακέτα που ανήκουν στο 

ίδιο microflow, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός προφίλ. 

Η οµάδα AF PHB είναι ένα µέσο για ένα παροχέα DiffServ domain να 

προσφέρει διαφορετικά επίπεδα διαβεβαιώσεων προώθησης για IP πακέτα 

λαµβανόµενα από ένα DiffServ domain πελάτη. Ορίζονται τέσσερις AF κλάσεις, και 

σε κάθε DiffServ κόµβο του δικτύου αντιστοιχίζεται ένα συγκεκριµένο ποσό από 

πόρους (buffer space και εύρος ζώνης). Τα IP πακέτα που είναι επιθυµητό να 

χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες παρεχόµενες από την οµάδα AF PHB χαρακτηρίζονται 

από τον πελάτη ή από το DiffServ domain του παροχέα σε µία ή περισσότερες 

κλάσεις ανάλογα µε τις υπηρεσίες ο πελάτης είναι συνδροµητής.  

Μέσα σε κάθε AF κλάση τα πακέτα µαρκάρονται (πάλι από τον πελάτη ή από 

το DiffServ domain του παροχέα) µε µία από τρεις δυνατές προτεραιότητες 

απόρριψης. Σε περίπτωση συµφόρησης, η προτεραιότητα απόρριψης ενός πακέτου 

καθορίζει τη σχετική σπουδαιότητα του πακέτα µέσα στην AF κλάση. Ένας DiffServ 

κόµβος υπό συµφόρηση προσπαθεί να προστατέψει τα πακέτα χαµηλής 

προτεραιότητας απόρριψης, απορρίπτοντας κατά προτίµηση τα υψηλής 

προτεραιότητας απόρριψης πακέτα. 

Σε έναν DiffServ κόµβο, το επίπεδο της εξασφάλισης προώθησης συνεπώς 

εξαρτάται από: 

- Πόσοι πόροι προώθησης έχουν εκχωρηθεί στην AF κλάση στην οποία 

ανήκει το πακέτο. 

- Ποιο είναι το τρέχον φορτίο της AF κλάσης. 

- Σε περίπτωση συµφόρησης ποια είναι η προτεραιότητα απόρριψης. 

 

2.1.5 An Expedited Forwarding PHB 
Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται η ανά βήµα συµπεριφορά «εσπευσµένη 

προώθηση» (Expedited Forwarding – EF PHB), µια βασική υπηρεσία της 
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αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Η υπηρεσία EF προορίζεται για την 

παροχή χαµηλής καθυστέρησης, χαµηλού jitter και µικρής απώλειας, εξασφαλίζοντας 

ένα συγκεκριµένο ρυθµό µετάδοσης. 

Κυρίαρχα αίτια της καθυστέρησης σε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτων είναι 

αφενός η σταθερή καθυστέρηση διάδοσης στις ζεύξεις µεγάλου µήκους (λόγω της 

πεπερασµένης ταχύτητας του φωτός), και αφετέρου η καθυστέρηση που προκαλείται 

από την παραµονή των πακέτων στις ουρές αναµονής του δροµολογητών. Αφού η 

καθυστέρηση διάδοσης είναι σταθερή, η συνολική καθυστέρηση καθώς και το jitter 

ελαχιστοποιούνται όταν ελαχιστοποιείται η παραµονή των πακέτων στις ουρές. Το 

jitter ορίζεται ως η διαφορά της µέγιστης από την ελάχιστη καθυστέρηση. Σκοπός της 

υπηρεσίας EF PHB είναι να παρέχει µια ανά βήµα συµπεριφορά στην οποία τα 

κατάλληλα µαρκαρισµένα πακέτα συνήθως συναντούν µικρές ή άδειας ουρές. Επίσης, 

εάν οι ουρές παραµένουν µικρές σε σχέση στον συνολικό χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης (buffer space), και η απώλεια των πακέτων θα είναι ελάχιστη. 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι ουρές που συναντούν τα EF πακέτα είναι συνήθως 

µικρές, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο ρυθµός εξυπηρέτησης των EF 

πακέτων υπερβαίνει τον ρυθµό άφιξής τους, όπως µετριέται και σε µικρά σε µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο φορτίο (όχι EF). Η προδιαγραφή 

του EF ορίζει ένα PHB το οποίο εγγυάται ότι τα EF πακέτα εξυπηρετούνται µε ρυθµό 

ίσο ή µεγαλύτερο από ένα καθορισµένο ρυθµό και παρέχει τα µέσα για την 

ποσοτικοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

Επίσης παρέχει µέσα για την ποσοτικοποίηση της µέγιστης καθυστέρησης και του 

jitter που µπορεί να υποστεί ένα πακέτο. Η υπηρεσία EF PHB ορίζει τη συµπεριφορά 

µόνο ενός κόµβου. Η συµπεριφορά ενός συνόλου κόµβων ορίζεται από ένα Per –

Domain Behavior.  

 

Για την ποσοτικοποίηση της ποιότητας υπηρεσίας που παρέχεται την EF PHB 

ορίζουµε τις παρακάτω  έννοιες:  

- dj είναι η χρονική στιγµή της ολοκλήρωσης της µετάδοσης του 

τελευταίου bit του j-στου EF πακέτου που µεταδίδεται από την διεπαφή Ι, 

ή αλλιώς ο πραγµατικός χρόνος αναχώρησης του  EF πακέτου j. 

- fj είναι η χρονική στιγµή µέχρι την οποία είναι επιθυµητό να έχει 

ολοκληρωθεί η µετάδοση του j-στου EF πακέτου που µεταδίδεται από τη 
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διεπαφή Ι, ή αλλιώς ο ιδανικός χρόνος αναχώρησης του πακέτου, οποίος 

ορίζεται αναδροµικά.  

- aj είναι η χρονική στιγµή κατά την οποία ολοκληρώνεται η λήψη του 

τελευταίου bit του j-στου EF πακέτου που προορίζεται για την διεπαφή Ι, 

από τον εξεταζόµενο κόµβο. 

- lj είναι το µέγεθος σε bit j-στου EF πακέτου που µεταδίδεται από τη 

διεπαφή Ι. To µέγεθος lj µε βάση το IP δεδοµενογράφηµα και δεν 

περιλαµβάνει επικεφαλίδες χαµηλοτέρων επιπέδων (π.χ. MAC) 

- R είναι ο επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης της κλάσης EF για αυτός τον 

κόµβο και µετριέται σε bit/sec 

- Ea είναι ο όρος σφάλµατος για τον χειρισµό της κλάσης EF. Η 

παράµετρος Ea παριστά την χειρότερη περίπτωση για τη διαφορά µεταξύ 

του πραγµατικού και τού ιδεατού χρόνου µετάδοσης για όλα τα πακέτα 

της κλάσης, δηλαδή το Ea αποτελεί ένα άνω φράγµα της διαφορά (dj - fj) 

για κάθε j. 

- Οι όροι d0 και f0 δεν αναφέρονται σε κάποιο πραγµατικό πακέτο, αλλά 

χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της αναδροµής. Η αρχή του χρόνου 

πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να µην υπάρχουν πακέτα EF στο 

σύστηµα την χρονική στιγµή 0. 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα EF πακέτο φτάνει σε µία συσκευή όλα τα 

προηγούµενα πακέτα έχουν ήδη αναχωρήσει, ο υπολογισµός του ιδανικού χρόνου 

αναχώρησης είναι απλός. Η εξυπηρέτηση του πακέτου πρέπει ιδανικά να ξεκινήσει τη 

χρονική στιγµή κατά την οποία αυτό φτάνει, συνεπώς ο ιδανικός χρόνος αναχώρησης 

ισούται µε το χρόνο άφιξης συν το χρόνο µετάδοσης του πακέτου σε ρυθµό R. Για 

ένα πακέτο µήκους Lj, ο χρόνος µετάδοσης σε ρυθµό R είναι 
R

L j . (Στην 

πραγµατικότητα, ένα πραγµατικό πακέτο θα εκπεµφθεί στον ρυθµό µετάδοσης της 

γραµµής, αλλά η ιδανική συµπεριφορά εξετάζεται µε βάση τον επιθυµητό ρυθµό R.) 

Στην περίπτωση που ένα EF πακέτο φτάνει σε µία συσκευή η οποία περιέχει 

πακέτα EF που αναµένουν να εξυπηρετηθούν, ο υπολογισµός του ιδεατού χρόνου 

αναχώρησης γίνεται λίγο πιο σύνθετος. Υπάρχουν δύο ενδεχόµενα. Αν το 

προηγούµενο πακέτο (j-1) αναχώρησε µετά από τον ιδανικό χρόνο αναχώρησής του, 

τότε ο ιδανικός χρόνος για να ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του πακέτου j είναι αυτός που 
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έπεται µεταξύ του ιδανικού χρόνου αναχώρησης του (j-1) πακέτου και του χρόνου 

άφιξης του j πακέτου, επειδή δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ενός πακέτου πριν αυτό 

φτάσει. Στην περίπτωση που το (j-1) πακέτο πριν από τον ιδεατό χρόνο αναχώρησής 

του, η εξυπηρέτηση του j πακέτου πρέπει να ξεκινήσει την χρονική στιγµή της 

πραγµατικής αναχώρησης του (j-1) πακέτου. 

Γνωρίζοντας τη χρονική στιγµή που ξεκινά (ιδανικά) η εξυπηρέτηση του j 

πακέτου, ο ιδανικός χρόνος αναχώρησης του j πακέτου έπεται κατά 
R

L j . Έτσι είναι 

δυνατός ο υπολογισµός του ιδανικού χρόνου αναχώρησης του j πακέτου σε 

συνάρτηση µε τον πραγµατικό χρόνο άφιξης του j πακέτου, µε τον πραγµατικό χρόνο 

αναχώρησης του (j-1) πακέτου, και µε τον ιδανικό χρόνο αναχώρησης του (j-1) 

πακέτου.  

Με βάση τα παραπάνω για έναν κόµβο ο οποίος υποστηρίζει EF για κάποιο 

καθορισµό R πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις: 
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Στις παραπάνω εξισώσεις θεωρούµε ότι τα πακέτα εκπέµπονται µε τη σειρά µε 

την οποία λαµβάνονται από τον εξεταζόµενο κόµβο. Σε πολλές περιπτώσεις επειδή ο 

κάθε κόµβος µπορεί να λαµβάνει EF πακέτα από διάφορες διεπαφές, καθώς και λόγω 

της εσωτερικής λειτουργίας του χρονοδροµολογητή του κόµβου µπορεί τα πακέτα να 

µην εκπεµφθούν µε την ίδια σειρά µε την οποία ελήφθησαν. Σε αυτήν την περίπτωση 

ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις 
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όπου  

- Dj είναι ο πραγµατικός χρόνος µετάδοσης του EF πακέτου που ελήφθη 

τη χρονική στιγµή Aj µε προοριζµό τη διεπαφή I, δηλαδή το πακέτο που 

έφτασε στον κόµβο µε σειρά j από οποιαδήποτε διεπαφή εισόδου µε 

προορισµό τη διεπαφή Ι, θα ολοκληρώσει την εκποµπή του την χρονική 

στιγµή Dj. 
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- Fj είναι η ιδανική χρονική στιγµή εκποµπής του πακέτου το οποίο 

έφτασε στον κόµβο την χρονική στιγµή Aj µε προορισµό τη διεπαφή j. 

- Aj είναι η χρονική στιγµή κατά την οποία ολοκληρώνεται η λήψη του 

τελευταίου bit του j-στου πακέτου που φτάνει στον εξεταζόµενο κόµβο 

µε προορισµό τη διεπαφή I.. 

- Lj είναι το µέγεθος σε bit του j-στου πακέτου µε προορισµό τη διεπαφή I 

το οποίο έφτασε στον εξεταζόµενο κόµβο. 

- Ep είναι η παράµετρος σφάλµατος για τον χειρισµό συγκεκριµένων 

πακέτων EF. Η παπάµετρος Ep αναπαριστά τη χειρότερη περίπτωση για 

τη διαφορά µεταξύ του πραγµατικού και του ιδανικού χρόνου 

αναχώρησης κάποιου πακέτου, δηλαδή είναι ένα άνω φράγµα για τη 

διαφορά (Dj-Fj) για κάθε j. 

 

Οι παράµετροι Ea και Ep χαρακτηρίζουν την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσίας 

που παρέχει µια συσκευή για την κλάση EF. Μικρή τιµή για την παράµετρο Ea 

σηµαίνει ότι η συσκευή εξυπηρετεί την κίνηση της κλάσης EF πιο οµαλά σε ρυθµό R 

σε µικρά χρονικά διαστήµατα, ενώ µία µεγάλη τιµή της παραµέτρου EF σηµαίνει 

λιγότερο οµαλή εξυπηρέτηση των πακέτων της κλάσης EF, και ο ρυθµός R φαίνεται 

µόνο όταν µετρηθεί σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Μία χαµηλή τιµή για την παράµετρο Ep σηµαίνει πιο αυστηρά όρια όσον την 

καθυστέρηση του κάθε EF πακέτου. Ένας παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει σε 

µεγαλύτερη για το Ep µπορεί να είναι το µεγάλο πλήθος διεπαφών από τις οποίες 

δέχεται EF πακέτα ένας δροµολογητής. 

Η παράµετρος Ea µετρά τη συνολική απόκλιση από τον ιδανικό χειρισµό της 

κλάσης EF συνολικά για ρυθµό R, ενώ Ep µετρά και την µη ιδανική υπηρεσία και τον 

non-FIFO χειρισµό των πακέτων της κλάσης. 

 

∆εδοµένης της γνώσης της τιµής της παραµέτρου EF και της κίνησης EF η 

οποία λαµβάνεται από έναν κόµβο µπορεί να υπολογιστεί η καθυστέρηση και το jitter. 

Συγκεκριµένα η µέγιστη καθυστέρηση είναι 

pE
R

B
D += , όπου: 

- R είναι ο ρυθµός µετάδοσης της κλάσης EF 
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- το συνολικό προσφερόµενο φορτίο που προορίζεται για τη διεπαφή I, 

από όλες τις διεπαφές εισόδου περιορίζεται από έναν κάδο µε σκυτάλη 

ρυθµού r≤R και µεγέθους B. 

Εφόσον η ελάχιστη καθυστέρηση ενός πακέτου είναι 0, η παράµετρος D 

περιγράφει και το jitter. 
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2.2 Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες – Integrated Services (IntServ) 
 

2.2.1 Εισαγωγή 
Σε αυτήν την παράγραφο εξετάζονται οι Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες (Integrated 

Services – IntServ) [6] µια µέθοδο για παροχή ποιότητας υπηρεσίας για IP δίκτυα, 

που υποστηρίζει τόσο εφαρµογές όχι-πραγµατικού χρόνου όσο και εφαρµογές 

πραγµατικού χρόνου. Οι ολοκληρωµένες Υπηρεσίες από µόνες τους, όσο και σε 

συνδυασµό µε το multicasting ανοίγουν το δρόµο για µία νέα γενιά εφαρµογών.  

Το διαδίκτυο όπως αρχικά σχεδιάστηκε παρέχει αναξιόπιστη υπηρεσία δικτύου 

χωρίς σύνδεση. Είναι πολύ πιθανό ένα µήνυµα να µην παραληφθεί ποτέ, να 

καθυστερήσει πολύ να παραληφθεί, να παραληφθεί δύο φορές ή να ληφθεί εκτός 

σειράς. Το εύρος ζώνης που διατίθεται για την επικοινωνία δύο χρηστών δεν είναι 

σταθερό ούτε γνωστό και δεν υπάρχει µηχανισµός προτεραιοτήτων. Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες οι εφαρµογές πραγµατικού χρόνου δεν µπορούν να λειτουργήσουν 

σωστά. Εκτός αυτού πολλές εφαρµογές ενώ µπορούν να λειτουργήσουν όταν δεν 

υπάρχει συµφόρηση στο δίκτυο, οι επιδόσεις τους υποβαθµίζονται πολύ γρήγορα µε 

την αύξηση της κίνησης. Επίσης πολλές φορές µπορεί να είναι επιθυµητή η αύξηση 

της προτεραιότητας κάποιας ροής δεδοµένων µε σκοπό την ελάττωση του χρόνου 

µετάδοσης µιας µεγάλης ποσότητας δεδοµένων. 

Οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για στην υποστήριξη όλων 

ανωτέρω απαιτήσεων χωρίς την αλλαγή του στρώµατος δικτύου του Internet, αλλά µε 

επέκτασή του. Στις ολοκληρωµένες υπηρεσίες µπορεί να παρέχεται υπηρεσία δικτύου 

µε σύνδεση, µε περιορισµούς ως προς την µέγιστη καθυστέρηση, µε εξασφαλισµένο 

εύρος παράδοσης και µε περιορισµένη πιθανότητα απώλειας πακέτων. 

Στην παράγραφο 2.2.2 παρουσιάζεται η προτεινόµενη από το IETF 

αρχιτεκτονική των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών, στην παράγραφο 2.2.3 

παρουσιάζεται το µοντέλο υπηρεσιών στις Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες, στην 

παράγραφο 2.2.4 παρουσιάζονται µηχανισµοί για τον έλεγχο της κίνησης και στην 

παράγραφο 0 παρουσιάζεται το πρωτόκολλο RSVP, πάνω στο οποίο στηρίζεται η 

εγκατάσταση κλήσεων στις Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες. 
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2.2.2 Αρχιτεκτονική 
Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζεται η προτεινόµενη από το IETF 

αρχιτεκτονική ενός δικτύου Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών πάνω σε IP. Η 

αρχιτεκτονική αυτή αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: από τον χρονοδροµολογητή 

πακέτων (Packet Scheduler), από την συνάρτηση ελέγχου πρόσβασης (admission 

control routine, από τον ταξινοµητή (classifier) και από το πρωτόκολλο 

εγκατάστασης κρατήσεων (reservation setup protocol). 

Ως ροή δεδοµένων ορίζουµε µια ακολουθία από δεδοµενογραφήµατα που 

προκύπτουν από µια διεργασία ενός χρήστη και απαιτεί µία σταθερή ποιότητα 

υπηρεσίας. Για παράδειγµα µια ροή δεδοµένων µπορεί να αποτελείται από µία 

σύνδεση για τη µεταφορά video από έναν host προς κάποιον άλλον. Είναι η 

στοιχειώδης ακολουθία πακέτων που διακρίνεται από το IntServ. Η ροή είναι µίας 

κατεύθυνσης, δηλαδή έχει µία αφετηρία και N προορισµούς. Έτσι µια τηλεδιάσκεψη 

N ατόµων αποτελείται από N ροές, µε µία να ξεκινά από κάθε τερµατικό. 

Στο σηµερινό διαδίκτυο, η προώθηση των IP πακέτων γίνεται µε βάση την 

ισοδυναµία των πακέτων. Όλα τα πακέτα λαµβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσίας, 

και τα πακέτα προωθούνται µε βάση ουρές FIFO. Στο IntServ, ο κάθε δροµολογητής 

πρέπει να υλοποιεί την αρµόζουσα ποιότητα υπηρεσίας για κάθε ροή, σε συµφωνία 

µε το µοντέλο υπηρεσιών. Η λειτουργία των δροµολογητών για τη δηµιουργία 

διαφορετικών παραµέτρων ποιότητας υπηρεσίας ονοµάζεται έλεγχος κίνησης (traffic 

control). Το  traffic control µε τη σειρά του υλοποιείται από τον packet scheduler, τον 

classifier, και το admission control. 

Ο packet scheduler διαχειρίζεται την προώθηση των διαφορετικών ακολουθιών 

πακέτων χρησιµοποιώντας ένα σύνολο από ουρές αναµονής και ενδεχοµένως κάποιο 

µηχανισµό χρονοµέτρησης. Ο packet scheduler πρέπει να υλοποιείται στο σηµείο στο 

οποίο τα πακέτα εισέρχονται στις ουρές αναµονής. Αυτό είναι σε output driver level 

των περισσοτέρων λειτουργικών συστηµάτων, και αντιστοιχεί στο επίπεδο ζεύξης 

δεδοµένων. Οι λεπτοµέρειες του αλγορίθµου χρονοδροµολόγησης εξαρτώνται από το 

µέσο µετάδοσης. Για παράδειγµα ο output driver θα πρέπει να ενεργοποιεί τις 

ανάλογες µεθόδους ζεύξης δεδοµένων όταν αλληλεπιδρά µε µια τεχνολογία δικτύου 

που ενσωµατώνει µηχανισµούς δέσµευσης εύρους ζώνης. Επίσης µια λειτουργία που 

µπορεί είτε να ενσωµατωθεί στο packet scheduler είτε να υλοποιηθεί ανεξάρτητα 

είναι ο estimator, ένας αλγόριθµος που µε βάση µετρήσεις χαρακτηριστικών των 
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ροών εξόδου, υπολογίζει στατιστικά στοιχεία τα οποία ελέγχουν το scheduling και το 

admission control. 

Για να µπορεί να γίνει έλεγχος της κίνησης, κάθε εισερχόµενο πακέτο πρέπει να 

αντιστοιχίζεται σε κάποια κλάση. Ο scheduler χειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο όλα τα 

πακέτα της ίδιας κλάσης. Αυτή η αντιστοιχία πραγµατοποιείται από τον classifier. Η 

επιλογή της κλάσης µπορεί να βασίζεται πάνω στις υπάρχουσες επικεφαλίδες των 

πακέτων ή/και σε κάποιον επιπρόσθετο αριθµό κατηγοριοποίησης που έχει προστεθεί 

στο πακέτο. Μία κλάση µπορεί να αντιστοιχεί σε µία ευρεία κατηγορία ροών, π.χ. σε 

όλες  τις ροές video ή σε όλες τις ροές ενός οργανισµού. Από την άλλη πλευρά µια 

κλάση µπορεί να περιλαµβάνει µόνο µια ροή. Η κλάση είναι µια αφηρηµένη έννοια 

που µπορεί να είναι τοπική σε έναν δροµολογητή, δηλαδή το ίδιο πακέτο µπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί διαφορετικά σε διαφορετικούς δροµολογητές της διαδροµής. Για 

παράδειγµα οι κεντρικοί δροµολογητές (backbone routers) µπορεί να εντάσσουν 

πολλές ροές µέσα σε µία κλάση, ενώ οι δροµολογητές κοντά στην περιφέρεια όπου 

δεν υπάρχει τόση συνάθροιση, µπορεί να αντιστοιχίζεται µία ροή ανά κλάση. 

Ο έλεγχος πρόσβασης (admission control) υλοποιεί τον αλγόριθµο µε τον οποίο 

ένας δροµολογητής ή ένας host αποφασίζει για το αν µπορεί να εκχωρηθεί ο 

ζητούµενη ποιότητα υπηρεσίας σε µία νέα ροή χωρίς να επηρεαστούν προηγούµενες 

δεσµεύσεις. Ο έλεγχος πρόσβασης ενεργοποιείται σε κάθε κόµβο για να 

πραγµατοποιήσει µια τοπική απόφαση αποδοχής ή άρνησης κάθε φορά που ένας host 

αποστέλλει µία αίτηση για τη δηµιουργία ροής πραγµατικού χρόνου. Ο αλγόριθµος 

ελέγχου πρόσβασης πρέπει να είναι σε συνέπεια µε το µοντέλο υπηρεσιών, και είναι 

µέρος του ελέγχου κίνησης.  

Ο έλεγχος πρόσβασης δεν πρέπει να συγχέεται µε το policing, το οποίο είναι µία 

λειτουργία που εφαρµόζεται σε κάθε πακέτο για να διασφαλιστεί ότι ο host δεν 

παραβιάζει τα επιτρεπόµενα χαρακτηριστικά κίνησης. Το policing υλοποιείται στον 

scheduler.  

Εκτός από τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας κατά την δηµιουργία των 

κλήσεων, το admission control φροντίζει για την εφαρµογή πολιτικών διαφύλαξης 

πόρων (resource reservation) και για το authentication των χρηστών που ζητούν 

πόρους. 

Ένα τελευταίο στοιχείο της εξεταζόµενης αρχιτεκτονικής είναι το πρωτόκολλο 

εγκατάστασης κρατήσεων, το οποίο είναι απαραίτητο για την δηµιουργία και τη 

διατήρηση της κατάστασης της κάθε ροής στους ακραίους host καθώς και στους 
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δροµολογητές πάνω στη διαδροµή της ροής. Στην παράγραφο 0 περιγράφεται ένα 

τέτοιο πρωτόκολλο, το RSVP.  

Για να δηλώσει τις απαιτήσεις πόρων που έχει µια εφαρµογή, πρέπει να 

καθορίσει την επιθυµητή ποιότητα υπηρεσίας χρησιµοποιώντας µία λίστα 

παραµέτρων που ονοµάζεται flowspec. Το flowspec µεταφέρεται µε το πρωτόκολλο 

κρατήσεων, προωθείται στον έλεγχο πρόσβασης, και τελικά χρησιµοποιείται για την 

παραµετροποίηση του µηχανισµού χρονοδροµολόγησης των πακέτων. 

Στο Σχήµα 2.1 πως όλες οι παραπάνω οντότητες εντάσσονται σε έναν 

δροµολογητή IP που έχει επεκταθεί ώστε να υποστηρίζει IntServ. Ο δροµολογητής 

έχει δύο λειτουργικές συνηστώσες: το µονοπάτι προώθησης των πακέτων (κάτω από 

τη διακεκοµµένη γραµµή) και τον κώδικα παρασκηνίου (πάνω από τη γραµµή). 

Το µονοπάτι προώθησης του δροµολογητή εκτελείται για κάθε πακέτο και 

συνεπώς πρέπει να είναι βελτιστοποιηµένο. Στην πραγµατικότητα στους 

περισσότερους εµπορικούς δροµολογητές είναι µερικώς υλοποιηµένο σε υλικό 

(hardware). Το µονοπάτι προώθησης αποτελείται από τρία µέρη: από τον οδηγό 

εισόδου (input driver), από τον προωθητή διαδικτύου (internet forwarder), και από 

τον οδηγό εξόδου (output driver). Ο προωθητής διαδικτύου επεξεργάζεται την 

επικεφαλίδα του επιπέδου δικτύου (επικεφαλίδα IP) του κάθε πακέτου. Για κάθε 

πακέτο, ο προωθητής διαδικτύου εκτελεί τις λειτουργίες του classifier και προωθεί το 

πακέτο καθώς και την κλάση του στον ανάλογο οδηγό εξόδου. Ένας classifier πρέπει 

να είναι τόσο γενικός όσο και αποδοτικός. Για σκοπούς αποδοτικότητας ο classifier 

πρέπει να χρησιµοποιεί έναν κοινό µηχανισµό τόσο για το classification όσο και για 

την ανίχνευση της διαδροµής. 

Ο οδηγός εξόδου υλοποιεί τον packet scheduler, δηλαδή αποφασίζει σε ποια 

ουρά αναµονής θα εισέλθει το κάθε πακέτο καθώς και ποιο θα είναι το επόµενο 

πακέτο που θα εξέλθει από την ουρά για να προωθηθεί στο µέσο µετάδοσης. 
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Σχήµα 2.1 Η αρχιτεκτονική ενός κόµβου στο µοντέλο ολοκληρωµένων Υπηρεσιών 

 

Ο κώδικας παρασκηνίου είναι φορτωµένος στη µνήµη του δροµολογητή και 

εκτελείται από έναν επεξεργαστή γενικού σκοπού. Αυτές οι ρουτίνες παρασκηνίου 

δηµιουργούν δοµές δεδοµένων που ελέγχουν το µονοπάτι προώθησης. Ο routing 

agent υλοποιεί ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο δροµολόγησης και δηµιουργεί µία 

βάση δεδοµένων προώθησης. Ο πράκτορας εκγατάστασης κρατήσεων (reservation 

setup agent) υλοποιεί το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για τον reservation setup. 

Εάν το admission control αποφασίσει ότι µία νέα αίτηση µπορεί να γίνει αποδεκτή, 

τότε γίνονται οι ανάλογες αλλαγές στις βάσεις δεδοµένων του scheduler και του 

classifier ώστε να εφαρµοστεί η επιθυµητή ποιότητα υπηρεσίας. Τέλος, κάθε 

δροµολογητής υποστηρίζει έναν πράκτορα για διαχείριση δικτύου (network 

management). Αυτός ο πράκτορας πρέπει να µπορεί να µεταβάλλει τις βάσεις 

δεδοµένων του classifier και του packet scheduler για να ρυθµίσει το controlled link-

sharing και για να θέσει τις πολιτικές του admission control. 

Η αρχιτεκτονική υλοποίησης για έναν host γενικά είναι παρόµοια µε αυτήν για 

έναν router, µε την προσθήκη των εφαρµογών. Αντί να προωθούνται τα δεδοµένα 

ενός host ξεκινούν και τερµατίζουν σε κάποια εφαρµογή. Μία εφαρµογή που 
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χρειάζεται ποιότητα υπηρεσίας πραγµατικού χρόνου για µία ροή πρέπει κάπως να 

ενεργοποιήσει έναν τοπικό reservation setup agent. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 

υλοποιηθεί αυτή η διεπαφή µεταξύ της εφαρµογής και του reservation setup agent. 

Για παράδειγµα µπορεί να σχεδιαστεί ένα API για εγκατάσταση resource reservation, 

ή η εγκατάσταση µπορεί να γίνει διαφανώς ως µέρος της λειτουργίας scheduling του 

λειτουργικού συστήµατος. 

 

2.2.3 Μοντέλο Υπηρεσιών IntServ 
Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζεται εν συντοµία η πρόταση του IETF 

σχετικά µε το µοντέλο υπηρεσιών του IntServ. Το µοντέλο υπηρεσιών βρίσκεται 

µέσα στη διεπαφή της υπηρεσίας δικτύου, καλείται από τις εφαρµογές για να ορίσει 

το σύνολο των υπηρεσιών που αυτές µπορούν να ζητήσουν, και αποτελείται από ένα 

σύνολο δεσµεύσεων του δικτύου σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η εφαρµογή 

κάνει µια αίτηση για κάποια υπηρεσία, το δίκτυο αποκρίνεται αν είναι σε θέση ή όχι 

να εξυπηρετήσει αυτήν την υπηρεσία (χωρίς να επηρεάσει προηγούµενες δεσµεύσεις), 

και σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή το δίκτυο δεσµεύεται ότι θα φέρει 

εις πέρας τη ζητούµενη υπηρεσία µε την ποιότητα που συµφωνήθηκε. Αυτές οι 

δεσµεύσεις υπηρεσίας (service commitments) µπορεί να απευθύνονται είτε σε µία 

συγκεκριµένη ροή, είτε σε ένα σύνολο ροών (κλάσεις ροών). 

Οι δεσµεύσεις υπηρεσίας που απευθύνονται σε συγκεκριµένες ροές έχουν 

σκοπό να επιτρέψουν την ορθή λειτουργία κάποιας εφαρµογής, και έτσι εξαρτώνται 

από τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της εφαρµογής. Αυτές οι δεσµεύσεις σχετίζονται 

µε την ποιότητα υπηρεσίας που παρέχεται σε µία συγκεκριµένη ροή. Οι δεσµεύσεις 

που γίνονται για σύνολο ροών σχετίζονται µε το µοίρασµα πόρων (resource sharing) 

και είναι διαθέσιµες σε πολλές οντότητες. 

Στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου πρώτα περιγράφονται οι υπηρεσίες που 

απευθύνονται σε διακεκριµένες ροές, στη συνέχεια αναφέρονται οι απαιτήσεις για 

resource sharing και τέλος γίνεται ένας σχολιασµός σχετικά µε την απώλεια πακέτων. 

 

2.2.3.1 Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας 
Το βασικό µοντέλο υπηρεσιών του IntServ ασχολείται αποκλειστικά µε τον 

χρόνο παράδοσης των πακέτων. Έτσι η καθυστέρηση ανά πακέτο είναι η κεντρική 
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ποσότητα πάνω στην οποία γίνονται οι δεσµεύσεις σχετικά µε της ποιότητα 

υπηρεσίας. Συγκεκριµένα οι δεσµεύσεις ποιότητας υπηρεσίας γίνονται µε βάση την 

ελάχιστη και τη µέγιστη καθυστέρηση. 

Ο βαθµός στον οποίο η απόδοση µιας εφαρµογής εξαρτάται από την µικρή 

καθυστέρηση των πακέτων διαφέρει πολύ (ανάλογα µε την εφαρµογή), και έχουν 

γίνει κάποιες ποσοτικές διαφοροποιήσεις µεταξύ εφαρµογών βασισµένες σε αυτό το 

βαθµό εξάρτησής τους. Πολλές εφαρµογές χρειάζονται τα δεδοµένα κάθε πακέτου 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και αν τα δεδοµένα αυτά δεν 

παραληφθούν εντός χρόνου καθίστανται άχρηστα. Αυτές οι εφαρµογές ονοµάζονται 

εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Άλλες εφαρµογές πάντα θα περιµένουν για την 

άφιξη των δεδοµένων τους. Αυτές οι εφαρµογές ονοµάζονται ελαστικές elastic. 

 

Μία σηµαντική κατηγορία των εφαρµογών πραγµατικού χρόνου είναι οι 

εφαρµογές αναπαραγωγής (playback applications). Σε µία εφαρµογή αναπαραγωγής ο 

αποστολέας παίρνει ένα σήµα, το τεµαχίζει σε πακέτα, και µεταδίδει τα πακέτα µέσω 

του δικτύου. Αναπόφευκτα το δίκτυο εισάγει καθυστέρηση και jitter στα 

παραδιδόµενα πακέτα. Ο αποδέκτης εξάγει τα δεδοµένα από τα πακέτα και 

προσπαθεί να αναπαράγει το αρχικό σήµα. Για να γίνει αυτό, τα εισερχόµενα πακέτα 

αποθηκεύονται προσωρινά, και το σήµα αναπαράγεται µε µία σταθερή καθυστέρηση. 

Ο όρος playback point αναφέρεται στην χρονική διαφορά µεταξύ της στιγµής κατά 

την οποία αποστέλλονται τα δεδοµένα και της στιγµής που θα αναπαραχθούν. Όσα 

δεδοµένα έχουν παραληφθεί πριν από playback point που τους αντιστοιχεί µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την ανακατασκευή του σήµατος, ενώ τα δεδοµένα που 

φτάνουν µετά το playback point είναι ουσιαστικά άχρηστα για την αναπαραγωγή του 

σήµατος.  

Για να µπορεί να γίνει ορθή επιλογή της µετατόπισης του σήµατος, η εφαρµογή 

πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων την µέγιστη καθυστέρηση που µπορεί να 

υποστούν τα πακέτα που θα αποστείλει. Αυτή η εκ των προτέρων γνώση µπορεί είτε 

να παρέχεται από το δίκτυο µε µία ποσοτική δέσµευση των ορίων καθυστέρησης, είτε 

να προκύπτει από µετρήσεις της καθυστέρησης των προηγούµενων πακέτων. Ενώ η 

εφαρµογή πρέπει να γνωρίζει την καθυστέρηση, δεν είναι απαραίτητο αυτή η 

καθυστέρηση να είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ροής. 

Η επίδοση µιας εφαρµογής αναπαραγωγής µετράται µε δύο παραµέτρους: την 

καθυστέρηση και την πιστότητα. Μερικές εφαρµογές αναπαραγωγής, συγκεκριµένα 
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αυτές που περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο άκρων της σύνδεσης, όπως 

µία τηλεφωνική κλήση, είναι περισσότερο ευαίσθητες στην καθυστέρηση. Άλλες 

εφαρµογές, όπως η µετάδοση µίας ταινίας ή µιας διάλεξης δεν είναι. Οµοίως οι 

εφαρµογές παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στην ευαισθησία τους ως προς την 

πιστότητα. Οι εφαρµογές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας είναι ανεκτικές στην 

απώλεια πιστότητας, ενώ άλλες εφαρµογές όπως η εξοµοίωση κυκλώµατος δεν είναι 

ανεκτικές. 

Η καθυστέρηση των πακέτων µπορεί να επηρεάσει την επίδοση µιας εφαρµογής 

αναπαραγωγής µε δύο τρόπους. Πρώτον, η τιµή του offset delay, που εξαρτάται από 

προβλέψεις για τις µελλοντικές καθυστερήσεις των πακέτων, καθορίζει την 

καθυστέρηση της εφαρµογής. ∆εύτερον, όταν η καθυστέρηση ορισµένων πακέτων 

ξεπερνά το offset delay, η πιστότητα της εφαρµογής ελαττώνεται. Η εφαρµογή σε 

αυτήν την περίπτωση µπορεί είτε να αλλάξει το offset delay ώστε να µπορεί να 

αξιοποιεί τα καθυστερηµένα πακέτα, κάτι το οποίο εισάγει παραµόρφωση του 

σήµατος, είτε να απορρίπτει να καθυστερηµένα πακέτα παράγοντας ελλιπές σήµα. Οι 

δύο διαφορετικές πολιτικές χειρισµού των καθυστερούµενων πακέτων προσφέρουν 

µια επιλογή µεταξύ ενός ελλιπούς και ενός παραµορφωµένου σήµατος, και η 

βέλτιστη επιλογή εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής, αλλά σε κάθε 

περίπτωση τα καθυστερηµένα πακέτα επιδρούν αρνητικά στην πιστότητα της 

αναπαραγωγής. 

Οι εφαρµογές που δεν είναι ανεκτικές στην απώλεια πιστότητας πρέπει να 

χρησιµοποιούν σταθερό offset, διότι οποιαδήποτε µεταβολή του offset θα οδηγούσε 

σε παραµόρφωση κατά την αναπαραγωγή. Για µια δεδοµένη κατανοµή των 

καθυστερήσεων των πακέτων, το offset πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο της 

καθυστέρησης, ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα να ληφθούν καθυστερηµένα πακέτα. 

Μία τέτοια εφαρµογή µπορεί να ρυθµίσει σωστά το offset µόνο εάν της έχει δοθεί ένα 

απολύτως αξιόπιστο άνω φράγµα για την καθυστέρηση του κάθε πακέτου. Η 

υπηρεσία που χαρακτηρίζεται από απολύτως αξιόπιστο άνω φράγµα για την 

καθυστέρηση του κάθε πακέτου ονοµάζεται «εγγυηµένη υπηρεσία» (guaranteed 

service) και απευθύνεται σε µη ανεκτικές εφαρµογές αναπαραγωγής. 

Αντιθέτως, οι ανεκτικές εφαρµογές δεν είναι απαραίτητο να θέσουν το offset 

µεγαλύτερο από την απολύτως µέγιστη καθυστέρηση, αφού µπορούν να ανεχτούν 

µερικά καθυστερηµένα πακέτα. Έτσι, αντί να χρησιµοποιούν µια σταθερή τιµή για το 

offset, µπορούν να προσπαθήσουν να ελαττώσουν την υστέρησή του µεταβάλλοντας 
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το offset ανάλογα µε την πραγµατική καθυστέρηση των πακέτων που ελήφθησαν, Οι 

εφαρµογές που έχουν τη δυνατότητα να µεταβάλλουν το offset τους µε αυτόν τον 

τρόπο ονοµάζονται προσαρµοστικές εφαρµογές αναπαραγωγής (adaptive playback 

applications). 

Για τις ελαστικές εφαρµογές προτείνεται το µοντέλο υπηρεσίας «προγνωστική 

υπηρεσία» (predictive service), που παρέχει σχετικά αξιόπιστο, αλλά όχι εντελώς 

αξιόπιστο όριο για την καθυστέρηση. Αυτό το όριο, σε αντίθεση µε το όριο της 

“guaranteed service”, δεν υπολογίζεται µε βάση την χειρότερη δυνατή εκτίµηση για 

την κίνηση των άλλων ροών. Αντίθετα το όριο υπολογίζεται µε βάση συντηρητικές 

εκτιµήσεις για τη συµπεριφορά των άλλων ροών. Αν η εκτίµηση αποδειχθεί 

εσφαλµένη, και το όριο της καθυστέρησης παραβιαστεί, η επίδοση της εφαρµογής 

πιθανώς θα υποβαθµιστεί, αλλά οι χρήστες είναι διατεθειµένοι να δεχτούν αυτήν την 

υποβάθµιση, ως αντάλλαγµα για το χαµηλότερο κόστος της υπηρεσίας. Παραπέρα, 

επειδή οι περισσότερες από τις ανεκτικές εφαρµογές είναι και προσαρµοστικές, η 

predictive service πρέπει να παρέχει και υπηρεσία “minmax”, δηλαδή να προσπαθεί 

να ελαχιστοποιήσει την µέγιστη καθυστέρηση. Αυτή δεν προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει την καθυστέρηση του κάθε πακέτου, αλλά αντίθετα προσπαθεί να 

ελαττώσει το µέγιστο της κατανοµής της καθυστέρησης. 

Είναι προφανές ότι µε όλες τις υπόλοιπες παραµέτρους σταθερές, µία εφαρµογή 

θα προτιµούσε τα απολύτως αξιόπιστα όρια από τα σχετικώς αξιόπιστα όρια. Όµως 

όταν χαλαρώνουν οι απαιτήσεις της υπηρεσίας, τότε αυξάνεται η χρησιµοποίηση 

(utilization) του δικτύου µε αποτέλεσµα την ελάττωση του κόστους. Έτσι ενώ η 

διαφορά στην επίδοση για ανεκτικές εφαρµογές µεταξύ predictive και guaranteed 

service είναι µικρή, η διαφορά σε κόστος και σε αποδοτικότητα µπορεί να είναι 

σηµαντική. 

Για να είναι δυνατή η παροχή ορίου καθυστέρησης, πρέπει η φύση η κίνηση να 

διαχωρίζεται ανάλογα µε τον τύπο της, και πρέπει να υπάρχει αλγόριθµος resource 

allocation που θα διασφαλίζει ότι µια καινούργια ροή µπορεί να εξυπηρετηθεί. Ένα 

σηµαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής είναι ότι η κατηγοριοποίηση της κίνησης και 

ο έλεγχος πρόσβασης είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Μέχρι 

στιγµής έχουµε υποθέσει ότι η διαδικασία γέννησης κίνησης µιας εφαρµογής είναι 

µια εσωτερική ιδιότητα της εφαρµογής που δεν επηρεάζεται από το δίκτυο. Ωστόσο, 

υπάρχουν εφαρµογές για ήχο και video που µπορούν να µεταβάλλουν το σχήµα 

κωδικοποίησης και συνεπώς τον ρυθµό παραγωγής δεδοµένων ανάλογα µε την 
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διαθέσιµη ποιότητα υπηρεσίας του δικτύου. Αυτή η µεταβολή του σχήµατος 

κωδικοποίησης επιτρέπει την ανταλλαγή µεταξύ της πιστότητας (του σχήµατος 

κωδικοποίησης, όχι την διαδικασίας αναπαραγωγής) και των απαιτήσεων για εύρος 

ζώνης της προκύπτουσας ροής. Τέτοιες “rate-adaptive” εφαρµογές έχουν το 

πλεονέκτηµα ότι µπορούν να προσαρµόζονται στις συνθήκες του δικτύου όχι µονο 

µεταβάλλοντας το offset, αλλά και µεταβάλλοντας την ποσότητα της κίνησης. Για 

αυτές τις εφαρµογές, τα χαρακτηριστικά της κίνησης που προκύπτουν από την 

δέσµευση της υπηρεσίας δεν είναι αµετάβλητα. Έτσι το µοντέλο υπηρεσίας µπορεί να 

ειδοποιεί τις εφαρµογές να τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της κίνησης που 

παράγουν. 

 

Ενώ οι εφαρµογές πραγµατικού χρόνου δεν περιµένουν για την άφιξη των 

καθυστερηµένων δεδοµένων, οι ελαστικές εφαρµογές πάντα περιµένουν για αυτά τα 

δεδοµένα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτές οι εφαρµογές είναι αναίσθητες στην 

καθυστέρηση. Αντίθετα σηµαντική  αύξηση της καθυστέρησης ενός πακέτου συχνά 

βλάπτει την επίδοση της εφαρµογής. Το ουσιώδες σηµείο είναι ότι η εφαρµογή 

συνήθως χρησιµοποιεί τα δεδοµένα άµεσα, χωρίς buffering, και πάντα είναι 

προτιµότερη η αναµονή για τα δεδοµένα, παρά η συνέχιση της εργασίας χωρίς αυτά. 

Επειδή τα εισερχόµενα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα, δεν είναι 

απαραίτητος ο εκ των προτέρων χαρακτηρισµός της υπηρεσίας για να λειτουργήσει η 

εφαρµογή. Γενικά, είναι πιθανό ότι για µια δεδοµένη κατανοµή των καθυστερήσεων 

των πακέτων, η αντιλαµβανόµενη επίδοση των ελαστικών εφαρµογών εξαρτάται 

περισσότερο από τη µέση καθυστέρηση, παρά από τη µέγιστη. Υπάρχουν πολλές 

κατηγορίες τέτοιων ελαστικών εφαρµογών: αλληλοδραστικές µε ριπές κίνησης 

(Telnet, X, NFS), αλληλοδραστικές µαζικής µεταφοράς (FTP), και ασύγχρονες 

µαζικής µεταφοράς (e-mail, FAX). Οι απαιτήσεις ως προς την καθυστέρηση αυτών 

των ελαστικών εφαρµογών µεταβάλλονται από πολύ απαιτητικές για τις 

αλληλοδραστικές µε ριπές, σε χαλαρών απαιτήσεων για ασύγχρονες µαζικής 

µεταφοράς, µε τις αλληλοδραστικές µαζικής µεταφοράς κάπου στο ενδιάµεσο.  

Ένα κατάλληλο µοντέλο υπηρεσίας για αυτές τις εφαρµογές είναι η υπηρεσία 

“as-soon-as-posible” (ASAP). Η υπηρεσία ASAP λέγεται επίσης και υπηρεσία 

βέλτιστης προσπάθειας (best-effort). Μπορούν να προσφερθούν πολλές κλάσεις για 

την υπηρεσία best-effort που να αντιστοιχούν στις διαφορετικές ευαισθησίες των 

διάφορων ελαστικών εφαρµογών ως προς την καθυστέρηση. Για παράδειγµα µπορεί 
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να παρέχεται µικρότερη καθυστέρηση για τις αλληλοδραστικές εφαρµογές µε ριπές, 

σε σχέση µε την καθυστέρηση που προσφέρεται για τις ασύγχρονες εφαρµογές  

µαζικής µεταφοράς. Σε αντίθεση µε µοντέλο υπηρεσίας πραγµατικού χρόνου, το 

µοντέλο υπηρεσίας ASAP δεν υπόκειται σε admission control.  

 

2.2.3.2 Απαιτήσεις Resource Sharing 
Μέχρι αυτό το σηµείο έχουµε αναφερθεί στις δεσµεύσεις ποιότητας υπηρεσίας 

των διαφόρων ροών δεδοµένων. Αυτές οι δεσµεύσεις αναφέρονται στον τρόπο µε τον 

οποίο το δίκτυο εκχωρεί πόρους µεταξύ ξεχωριστών ροών. Αυτή η εκχώρηση γίνεται 

ξεχωριστά για κάθε ροή κάθε φορά που υπάρχει αίτηση για αποδοχή µίας νέας ροής 

στο δίκτυο, και δεν αναφέρεται στα θέµατα πολιτικής που προκύπτουν όταν 

εξετάζονται σύνολα από ροές. Για να οριοθετηθούν τα συνολικά ζητήµατα πολιτικής 

εισάγεται η έννοια των resource-sharing service commitments. Σε αντίθεση µε τις 

δεσµεύσεις ποιότητας υπηρεσίας των ανεξάρτητων ροών όπου η κυρίαρχη 

παράµετρος είναι η καθυστέρηση των πακέτων, στο resource-sharing ενδιαφέρει 

περισσότερο το συνολικό εύρος ζώνης της κάθε κλάσης σε κάθε ζεύξη. Έτσι το 

κοµµάτι του υπηρεσίας που ονοµάζεται “link-sharing”, αναφέρεται στο πρόβληµα 

του πως να µοιραστεί το συνολικό εύρος ζώνης σε ένα σύνολο από τµήµατα. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που εξηγούν την ανάγκη για link-sharing ανάµεσα σε 

οµάδες οντοτήτων: 

- Multi-entity link-sharing: Μία ζεύξη µπορεί να ανήκει και να 

χρησιµοποιείται από κοινού από οργανισµούς, κυβερνητικές υπηρεσίας, 

κτλ., οι οποίοι να εξασφαλίσουν ότι υπό συνθήκες συµφόρησης, η ζεύξη 

θα µοιράζεται µε ελεγχόµενο τρόπο, ίσως ανάλογα µε το επενδυµένο 

κεφάλαιο της κάθε οντότητας. Ταυτόχρονα ίσως να επιθυµούν να µπορεί 

οποιοσδήποτε να χρησιµοποιεί το ανενεργό εύρος ζώνης όταν δεν 

υπάρχει συµφόρηση. 

- Multi-protocol link-sharing: Σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν 

πολλά πρωτόκολλα µπορεί να είναι επιθυµητό να εµποδίζεται το ένα 

πρωτόκολλο (DECnet, IP, IPX, OSI, SNA, κτλ) από το να καταλαµβάνει 

ολόκληρη τη ζεύξη εµποδίζοντας τα υπόλοιπα πρωτόκολλα. Αυτό είναι 

σηµαντικό γιατί τα διαφορετικά πρωτόκολλα µπορεί να έχουν 

διαφορετικές µεθόδους αντίδρασης στην συµφόρηση, και µερικές 
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µέθοδοι ίσως να είναι πιο επιθετικές από άλλες. Αυτό οδηγεί σε µία 

κατάσταση όπου το ένα πρωτόκολλο υποχωρεί ταχύτερα από κάποιο 

άλλο υπό συνθήκες συµφόρησης, µε αποτέλεσµα να µην του διατίθεται 

καθόλου εύρος ζώνης. Για να διορθωθεί αυτό, χρειάζεται έλεγχος από 

τον δροµολογητή. Και πάλι αυτός ο έλεγχος πρέπει να εφαρµόζεται µόνο 

υπό συνθήκες συµφόρησης, ώστε να επιτρέπει την αξιοποίηση του 

αχρησιµοποίητου εύρους ζώνης. 

- Multi-service sharing: Μέσα σε µία οικογένεια πρωτοκόλλων όπως το IP, 

ίσως να είναι επιθυµητός ο περιορισµός του µέγιστου εύρους ζώνης που 

διατίθεται για κάθε κλάση υπηρεσιών. Για παράδειγµα ίσως να 

περιοριστεί το ποσοστό του εύρους ζώνης που διατίθεται εφαρµογές 

πραγµατικού χρόνου, ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισµός ελαστικής 

κίνησης, όπως το FTP.  

 

2.2.3.3 Απόρριψη πακέτων 
Μέχρι στιγµής έχουµε υποθέσει ότι όλα τα πακέτα µιας ροής είναι το ίδιο 

σηµαντικά. Σε πολλές ροές ήχου και video, µερικά πακέτα είναι πιο πολύτιµα από 

άλλα. Γι’ αυτό έχει προταθεί η προσθήκη στο µοντέλο υπηρεσίας µιας υπηρεσίας 

“preemptable” πακέτων, όπου µερικά από τα πακέτα µιας ροής µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως preemptable. Όταν υπάρχει κίνδυνος το δίκτυο να µην µπορεί να 

αντεπεξέλθει στις δεσµεύσεις, τότε τα πακέτα που έχουν χαρακτηριστεί preemptable 

απορρίπτονται. (Το δίκτυο δεν µπορεί να τα απορρίψει γιατί τότε τα πακέτα θα 

φτάσουν εκτός σειράς). Απορρίπτοντας αυτά τα preemptable πακέτα, ένας 

δροµολογητής µπορεί να ελαττώσει την καθυστέρηση των υπολοίπων πακέτων. 

Παραπέρα µπορεί να οριστεί µια κλάση πακέτων που δεν υπόκεινται σε 

admission control. Σε αυτό το σενάριο όπου τα preemptable πακέτα απορρίπτονται 

µόνο όταν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των δεσµεύσεων, αναµένεται ότι τα 

preemptable πακέτα θα παραδίδονται σχεδόν πάντα και έτσι µπορούν να 

συµπεριληφθούν στην περιγραφή της κίνησης που χρησιµοποιείται κατά το admission 

control. Ωστόσο, η έννοια του preemptability µπορεί να επεκταθεί στην ακραία 

περίπτωση των “αναλώσιµων” (expendable) πακέτων, όπου είναι αναµενόµενο πολλά 

από αυτά τα αναλώσιµα πακέτα να µην παραδοθούν στον προορισµό τους. Αυτά τα 
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πακέτα δεν συµπεριλαµβάνονται στην περιγραφή κίνησης του admission control, 

διότι δεν υπάρχει καµία δέσµευση ότι αυτά θα παραδοθούν. 

 

2.2.3.4 Μοντέλο δεσµεύσεων 
 

Το µοντέλο δεσµεύσεων (reservation model) περιγράφει το πως µια εφαρµογή 

διαπραγµατεύεται για το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Το απλούστερο µοντέλο είναι 

η εφαρµογή να ζητά για ένα συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας και το 

δίκτυο είτε να αποδέχεται είτε να αρνείται. Άλλες καταστάσεις είναι πιο πολύπλοκες. 

Πολλές εφαρµογές µπορούν να λάβουν αποδεκτή υπηρεσία από ένα µεγάλο εύρος 

επιπέδων QoS, ή πιο γενικά, από οπουδήποτε µέσα σε µία περιοχή του 

πολυδιάστατου χώρου του flowspec. 

Για παράδειγµα, αντί να απορρίπτει την αίτηση, το δίκτυο µπορεί να εκχωρεί 

ένα χαµηλότερο επίπεδο πόρων, ενώ παράλληλα ενηµερώνει την εφαρµογή για 

επίπεδο της ποιότητας υπηρεσίας που πραγµατικά εκχωρήθηκε. Ένα πιο σύνθετο 

παράδειγµα είναι το µοντέλο δεσµεύσεων “two-pass”, µε το οποίο η επιτρεπόµενη 

καθυστέρηση µπορεί να κατανεµηθεί πάνω στην διαδροµή.  

 

2.2.4 Μηχανισµοί ελέγχου κίνησης 
Αυτή η παράγραφος αναφέρεται στους µηχανισµούς ελέγχου κίνησης που 

υποστηρίζονται από το IntServ, δηλαδή στους µηχανισµούς µε τους οποίους το 

δίκτυο εξασφαλίζει την ποιότητα υπηρεσίας για την οποία έχει δεσµευθεί στις 

διάφορες ροές. Κατ’ αρχήν εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες που υποστηρίζονται 

από την αρχιτεκτονική IntServ για τον έλεγχο της κίνησης και στη συνέχεια 

περιγράφεται ο µηχανισµός ελέγχου για την εξασφάλιση της επιθυµητής ποιότητας 

υπηρεσίας 

2.2.4.1 Βασικές λειτουργίες 
Μέσα στο µονοπάτι προώθησης, υπάρχει περιορισµένο σύνολο ενεργειών που 

µπορεί να εκτελέσει ένας δροµολογητής. Για κάθε πακέτο, ο δροµολογητής πρέπει να 

επιλέξει µια διαδροµή για αυτό. Επίσης µπορεί είτε να το προωθήσει, είτε να το 

απορρίψει, και µπορεί να το αναδιατάξει σε σχέση µε τα υπόλοιπα πακέτα που 

αναµένουν για αναχώρηση. Επιπρόσθετα ο δροµολογητής µπορεί να κρατήσει το 
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πακέτο, ακόµα και αν η ζεύξη είναι αδρανής. Με βάση αυτά µπορεί να σχηµατιστεί η 

επιθυµητή συµπεριφορά.  

Η βασική λειτουργία του packet scheduling είναι η αναδιάταξη της ουράς 

εξόδου. Έχουν γραφεί πολλές δηµοσιεύσεις σχετικά µε τους δυνατούς τρόπους 

διαχείρισης της ουράς. Η πιο απλή προσέγγιση είναι ένα σχήµα προτεραιοτήτων 

(priority scheme), στο οποίο τα πακέτα διατάσσονται ανάλογα µε την προτεραιότητα 

τους, µε το πακέτο υψηλότερης προτεραιότητας να αναχωρεί πρώτο. Αυτό δίνει 

απόλυτη προτεραιότητα σε µερικά πακέτα σε σχέση µε άλλα. Αν υπάρχουν αρκετά 

πακέτα υψηλής προτεραιότητας, τα πακέτα χαµηλής προτεραιότητας δεν θα 

αποσταλούν ποτέ. 

Ένα εναλλακτικό σχήµα scheduling είναι το round-robin µε βάρη, το οποίο δίνει 

ένα ποσοστό της ζεύξης σε κάθε κλάση πακέτων. Μία παραλλαγή του που λέγεται 

“Weighted Fair Queuing” ή WFQ έχει προταθεί για τον διαχωρισµό του συνολικού 

εύρους ζώνης σε καθορισµένα τµήµατα.  

Υπάρχουν επίσης και άλλα πιο πολύπλοκα σχήµατα για διαχείριση των ουρών, 

τα περισσότερα από τα οποία περιλαµβάνουν την παρατήρηση των στόχων ως προς 

την ποιότητα υπηρεσίας του κάθε πακέτου, π.χ. την προθεσµία για την παράδοση του 

πακέτου, και την ταξινόµηση των πακέτων µε βάση άλλα κριτήρια. 

 

Εκτός από το scheduling των πακέτων µία άλλη σηµαντική λειτουργία του 

ελέγχου κίνησης είναι η ελεγχόµενη απόρριψη των πακέτων. Προφανώς ένας 

δροµολογητής πρέπει να απορρίπτει πακέτα όταν οι buffer του είναι πλήρεις. Αυτό 

όµως δεν προσδιορίζει ποια πακέτα πρέπει να απορρίπτονται. Η απόρριψη του 

εισερχοµένου πακέτου, αν και απλή, µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη 

συµπεριφορά. 

Μέσα στα πλαίσια του σηµερινού διαδικτύου, µε το TCP να λειτουργεί πάνω σε 

υπηρεσία best-effort IP, η απόρριψη ενός πακέτου εκλαµβάνεται από το TCP ως 

σηµάδι συµφόρησης, το οποίο µε τη σειρά του ελαττώνει το ρυθµό του ώστε να 

µειώσει το φορτίο που προκαλεί στο δίκτυο. Συνεπώς η επιλογή του πακέτου που θα 

απορριφθεί ισοδυναµεί µε επιλογή της σύνδεσης που θα επιβραδυνθεί. Οι ανάλογοι 

αλγόριθµοι επιλογής πακέτου για απόρριψη µπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση 

της συµφόρησης.  

Στα πλαίσια των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου, η απόρριψη των πακέτων 

σχετίζεται άµεσα µε της επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας υπηρεσίας. Αν το µήκος 
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µιας ουράς αυξηθεί, η απόρριψη ενός πακέτου περιορίζει την καθυστέρηση των 

πακέτων που το ακολουθούν στην ουρά  Η απώλεια του ενός µπορεί να συνεισφέρει 

στην επιτυχία των πολλών. Το πρόβληµα στην υλοποίηση είναι να διαπιστωθεί πότε ο 

στόχος της υπηρεσίας (η καθυστέρηση) κινδυνεύει να παραβιαστεί. Το µήκος της 

ουράς δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στον χρόνο παραµονής των πακέτων σε αυτήν. 

Εάν εφαρµόζεται σχήµα προτεραιοτήτων, τα πακέτα χαµηλής προτεραιότητας µπορεί 

να απορρίπτονται απεριόριστα, οπότε ακόµα και µια µικρή σε µήκος ουρά µπορεί να 

περιέχει πολύ παλιά πακέτα. Αν και µπορεί γίνει υλοποίηση µε χρονικές σφραγίδες 

(time stamps), η πολυπλοκότητα µπορεί να είναι απαράδεκτη. 

Τα απλά σχήµατα απόρριψης πακέτων, όπως ο συνδυασµός όλων των buffers 

σε έναν, µε το τελευταίο πακέτο που εισέρχεται στο σύστηµα να απορρίπτεται σε 

περίπτωση συµφόρησης, µπορεί να αναιρέσει τον στόχο του WFQ scheduling. 

Συνεπώς το scheduling και η απόρριψη πρέπει να συνδυάζονται. 

 

Η παραπάνω συζήτηση σχετικά µε το scheduling και την απόρριψη των 

πακέτων, προϋποθέτει τα πακέτα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε κάποια ροή ή σε κάποια 

ακολουθία πακέτων που πρέπει να χειριστούν µε τον ίδιο τρόπο. Πριν από µια τέτοια 

επεξεργασία πρέπει να προηγηθεί το classification. Οι κλασικοί δροµολογητές IP 

εξετάζουν τη διεύθυνση προορισµού και επιλέγουν την ανάλογη διαδροµή. Όµως η 

διεύθυνση από µόνη της δεν αρκεί για την επιλογή της ποιότητας υπηρεσίας που θα 

λάβει το πακέτο. Χρειάζεται επιπλέον πληροφορία.  

Μία προσέγγιση στο ζήτηµα θα ήταν η εγκατάλειψη του µοντέλου 

δεδοµενογραφηµάτων του IP, για ένα µοντέλο νοητών κυκλωµάτων, στο οποίο το 

κάθε νοητό κύκλωµα στήνεται µε συγκεκριµένες παραµέτρους υπηρεσίας, και το 

κάθε πακέτο µεταφέρει έναν προσδιοριστή νοητού κυκλώµατος.  Αυτή είναι η 

προσέγγιση του ATM και άλλων πρωτοκόλλων όπως του ST-II. Ένα άλλο µοντέλο, 

λιγότερο εχθρικό στο IP, είναι να επιτρέπεται στον classifier να εξετάζει εκτός από τη 

διεύθυνση προορισµού, και άλλα πεδία της επικεφαλίδας IP, όπως τη διεύθυνση του 

αποστολέα, τον αριθµό πρωτοκόλλου, και τα πεδία θυρών (port fields). Έτσι οι ροές 

video µπορεί να αναγνωρίζονται από µία γνωστή θύρα µέσα στην επικεφαλίδα UDP, 

ή µπορεί µια ροή να αναγνωρίζεται από το συνδυασµό θυρών αποστολέα – 

παραλήπτη. Θα ήταν δυνατόν ακόµα και να εξετάζονται επικεφαλίδες του επιπέδου 

εφαρµογής, για να επιλέγεται ένα υποσύνολο των ιεραρχικά κωδικοποιηµένων ροών 

video. 
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Τα ζητήµατα σχετικά µε την υλοποίηση του classifier είναι η πολυπλοκότητα 

και το υπολογιστικό κόστος. Η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι προσεκτική 

υλοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικό classification των IP πακέτων. Αυτό το 

αποτέλεσµα είναι πολύ σηµαντικό, καθώς επιτρέπει την υποστήριξη ποιότητας 

υπηρεσίας από υπάρχουσες εφαρµογές, σαν το Telnet, που βασίζεται στις υπάρχουσες 

επικεφαλίδες IP. 

Μία προσέγγιση για να ελαττωθεί  το κόστος του classification είναι να 

παρέχεται ένα flow-id πεδίο στην επικεφαλίδα IP του κάθε πακέτου. Αυτό το flow-id 

θα ήταν ένα handle που θα µπορούσε να γίνει cached και να χρησιµοποιηθεί για να 

παρακάµψει το classification του πακέτου. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της 

ιδέας και είναι θέµα βελτιστοποίησης η επιλογή της καλύτερης.  

 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου εξαρτώνται στην 

τοποθέτηση της κατάστασης στους δροµολογητές και στην τήρηση κάποιων 

δεσµεύσεων προς ορισµένες κλάσεις πακέτων. Για να είναι δυνατή η τήρηση των 

δεσµεύσεων, είναι απαραίτητο οι πόροι να ζητούνται σαφώς, ώστε να είναι δυνατή η 

άρνηση της αίτησης αν δεν υπάρχουν οι διαθέσιµοι πόροι. Η απόφαση σχετικά µε την 

διαθεσιµότητα των πόρων ονοµάζεται έλεγχος πόρων (admission control). 

Το admission control απαιτεί ο κάθε δροµολογητής να γνωρίζει τις απαιτήσεις 

που ισχύουν για τους πόρους του σε κάθε χρονική στιγµή. Η προσέγγιση που 

παραδοσιακά χρησιµοποιείται είναι ο δροµολογητής να “θυµάται” τις παραµέτρους 

των προγενέστερων αιτήσεων, και να κάνει υπολογισµούς µε βάση την εκτίµηση 

χειρότερης περίπτωσης για κάθε υπηρεσία. Μία άλλη πρόταση, που πιθανώς θα 

προσφέρει καλύτερη χρησιµοποίηση του δικτύου είναι ο δροµολογητής να 

πραγµατοποιεί µετρήσεις της πραγµατικής χρησιµοποίησης των υπάρχουσων ροών 

πακέτων, και να χρησιµοποιεί αυτή τη µετρούµενη πληροφορία για την αποδοχή νέων 

ροών. Αυτή η προσέγγιση υπόκειται σε µεγαλύτερο ρίσκο υπερφόρτωσης του 

δικτύου, αλλά ίσως αποβεί πολύ πιο αποδοτική ως προς τη χρησιµοποίηση του 

εύρους ζώνης. 
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2.2.4.2 Εφαρµογή των µηχανισµών 
Οι µέθοδοι που αναλύθηκαν στη προηγούµενη παράγραφο µπορούν να 

συνδυαστούν για την υποστήριξη των υπηρεσιών που περιγράφηκαν στην παράγραφο 

2.2.3. Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

- Έχει αποδειχθεί µαθηµατικά [7] ότι αν ένας δροµολογητής υλοποιεί 

WFQ scheduling, και η φύση της κίνησης µπορεί να χαρακτηριστεί (π.χ. 

να περιορίζεται από έναν διαρρέοντα κάδο), υπάρχει ένα απόλυτο άνω 

φράγµα στην καθυστέρηση της κίνησης. Αυτό το αποτέλεσµα δεν 

εφαρµόζεται µόνο σε έναν δροµολογητή, αλλά µπορεί να γενικευτεί σε 

γενικά δίκτυα δροµολογητών. Επίσης αυτό το άνω φράγµα µπορεί να 

υπολογιστεί. 

- Το ίδιο WFQ σχήµα µπορεί να παρέχει και ελεγχόµενο link sharing. Ο 

σκοπός της υπηρεσίας σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι ο περιορισµός 

της καθυστέρησης, αλλά να περιορίσει τις αναλογίες της κίνησης σε 

περίπτωση συµφόρησης, επιτρέποντας παράλληλα οποιοδήποτε 

συνδυασµό κίνησης όταν υπάρχει διαθέσιµο εύρος ζώνης.  

- Ο σκοπός της predictive real-time υπηρεσίας είναι αφενός να παρέχει το 

ελάχιστο δυνατό όριο για την καθυστέρηση, και αφετέρου το όριο αυτό 

να είναι αρκετά σταθερό ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να το εκτιµήσει 

ορθά. Ο µηχανισµός WFQ οδηγεί σε φραγµένα όρια, αλλά όχι 

απαραίτητα σε µικρά όρια. Στην πραγµατικότητα η ανάµιξη της κίνησης 

σε µία ουρά οδηγεί σε χαµηλότερα όρια από τον διαχωρισµό της σε 

διαφορετικές ουρές, εάν η κίνηση έχει κοινά χαρακτηριστικά. (π.χ. η 

ανάµιξη της κίνησης από πολλούς κωδικοποιητές video έχει νόηµα, ενώ 

η ανάµιξη της κίνησης video και κίνησης FTP δεν έχει νόηµα). 

 

2.2.5 RSVP 
Υπάρχει ένας αριθµός απαιτήσεων που πρέπει να εκπληρωθούν από τη 

σχεδίαση ενός πρωτοκόλλου εγκατάστασης δεσµεύσεων. Πρέπει να είναι 

σχεδιασµένο για ένα περιβάλλον πολλαπλής διανοµής, και πρέπει να εξυπηρετεί τις 

ετερογενείς υπηρεσίες που απαιτούνται. Πρέπει να δίνει εύκαµπτο έλεγχο πάνω στον 

τρόπο µε τον οποίο οι δεσµεύσεις µπορούν να µοιράζονται πάνω στους κλάδους του 

δένδρου πολλαπλής διανοµής. Πρέπει σχεδιαστεί γύρω από τη στοιχειώδη λειτουργία 
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της προσθήκης ενός αποστολέα ή/και ενός παραλήπτη σε ένα υπάρχον σύνολο, και 

στην διαγραφή του. Πρέπει να είναι σταθερό και να µπορεί να λειτουργήσει µε 

µεγάλες οµάδες πολλαπλής διανοµής. Τελικά πρέπει να παρέχει για την δέσµευση 

των απαραίτητων πόρων, καθώς και για preemption. Με βάση τα παραπάνω 

σχεδιάστηκε το RSVP [8]. 

Στο Σχήµα 2.2 φαίνεται η διανοµή των δεδοµένων για µια κατανεµηµένη 

εφαρµογή µε πολλαπλούς αποστολείς και πολλαπλούς αποδέκτες δεδοµένων. Τα 

βέλη δείχνουν τη ροή των δεδοµένων από τους αποστολείς S1 και S2 προς τους 

παραλήπτες R1,R2 και R3, και το πλαίσιο υποδηλώνει πλέγµα διανοµής που 

δηµιουργείται από το πρωτόκολλο δροµολόγησης πολλαπλής διανοµής. Το multicast 

distribution παραδίδει τα δεδοµένα από κάθε αποστολέα Si σε κάθε παραλήπτη Rj. 

Θεωρούµε το ενδεχόµενο να υπάρχει ένας µόνο αποστολέας και ένας µόνο 

παραλήπτης ως υποπερίπτωση της γενικής περίπτωσης, και καλούµε αυτό το 

multicast distribution µία σύνοδο (session). Μία σύνοδος χαρακτηρίζεται από την 

κοινή IP (multicast) διεύθυνση προορισµού των παραληπτών.  

 

 

Σχήµα 2.2 Multicast distribution centre 

 

Γενικά µια RSVP αίτηση δέσµευσης καθορίζει την ποσότητα των πόρων που θα 

δεσµευθούν είτε για όλα, είτε για ένα υποσύνολο των πακέτων µίας συνόδου. Η 

ποσότητα της δέσµευσης καθορίζεται από ένα flowspec, ενώ το υποσύνολο των 

πακέτων που λάβει αυτούς τους πόρους καθορίζεται από ένα filter spec. Θεωρώντας 

ότι το admission control έχει επιτύχει, το flowspec θα χρησιµοποιηθεί για να 

παραµετροποιήσει µία κλάση πόρων στον packet scheduler, και το filter spec θα 

αξιοποιηθεί από τον packet classifier για να αντιστοιχίσει τα ανάλογα πακέτα σε αυτή 

την κλάση.  

Οι µηχανισµοί του πρωτοκόλλου RSVP αποτελούν ένα πολύ γενικό µέσο για τη 

δηµιουργία και τη διατήρηση κατανεµηµένων καταστάσεων δεσµεύσεων σε όλο το 
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πλέγµα των µονοπατιών πολλαπλής µετάδοσης. Αυτοί οι µηχανισµοί χειρίζονται τα 

flowspec και τα filter spec ως αδιαφανή δυαδικά δεδοµένα, τα οποία παραδίδουν στον 

τοπικό έλεγχο κίνησης για ανάλυση. Φυσικά το µοντέλο υπηρεσίας πρέπει να 

παρουσιάζει στις εφαρµογές πως να κωδικοποιούν τα flowspecs και τα filter specs. 

 

Το RSVP προσφέρει µια πληθώρα διαφορετικών τύπων δεσµεύσεων, οι οποίοι 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι απαιτήσεις πόρων των πολλαπλών αποδεκτών 

συνδυάζονται στους δροµολογητές. Αυτοί οι τύποι επιτρέπουν στους δεσµευµένους 

πόρους να ταιριάζουν πιο αποδοτικά µε τις ανάγκες της εφαρµογής. Μέχρι στιγµής 

έχουν προταθεί τρεις τύποι δεσµεύσεων: το “wildcard”, το “fixed-filter”, και το 

“dynamic-filter”. Η δέσµευση τύπου wildcard χρησιµοποιεί ένα filter spec που δεν 

έχει συγκεκριµένο αποστολέα, ώστε όλα τα πακέτα που προορίζονται στον σχετικό 

προορισµό (σύνοδος) µπορούν να χρησιµοποιούν ένα κοινό σύνολο δεσµευµένων 

πόρων. Αυτό επιτρέπει να γίνει ένα µοναδικό resource allocation για όλα τα 

µονοπάτια διανοµής της οµάδας. Η δέσµευση τύπου wildcard είναι χρήσιµη για την 

υποστήριξη τηλεφωνικής συνεδρίασης (audio conference), όπου µόνο ένας µικρός 

αριθµός πηγών θα είναι ενεργός ταυτόχρονα, και µπορούν να µοιράζονται τους 

δεσµευµένους πόρους. 

Οι άλλοι δύο τύποι δεσµεύσεων χρησιµοποιούν filter specs που επιλέγουν 

συγκεκριµένους αποστολείς. Ένας παραλήπτης µπορεί να επιθυµεί να λαµβάνει από 

ένα σταθερό σύνολο πηγές, ή αντίθετα µπορεί να θέλει το δίκτυο να εναλλάσσει τις 

πηγές, αλλάζοντας τα filter specs δυναµικά. Η δέσµευση τύπου fixed-filter δεν 

επιτρέπει την µεταβολή της, χωρίς την παρέµβαση του admission control. Οι 

δεσµεύσεις τύπου dynamic-filter επιτρέπουν στον παραλήπτη να αλλάζει την επιλογή 

του για τον αποστολέα χωρίς επιπλέον admission control. Ωστόσο αυτό απαιτεί να 

έχουν δεσµευτεί επαρκείς πόροι για την χειρότερη περίπτωση, όπου όλοι οι 

αποδέκτες έχουν επιλέξει διαφορετική πηγή.  

 

Ένα σηµαντικό ερώτηµα της σχεδίασης είναι το αν πρέπει οι αποστολείς ή οι 

παραλήπτες να έχουν ευθύνη για την εκκίνηση της δέσµευσης. Ο αποστολέας 

γνωρίζει τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της ροής δεδοµένων που µπορεί να αποστείλει, 

ενώ ο παραλήπτης γνωρίζει τι θέλει (και τι µπορεί) να λάβει. Ίσως η πιο προφανής 

επιλογή θα ήταν να εκκινεί την διαδικασία ο αποστολέας. Ωστόσο αυτό κλιµακώνεται 
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φτωχά για µεγάλα, δυναµικά δέντρα πολλαπλής διανοµής και για ετερογενείς 

παραλήπτες. 

Αυτά τα προβλήµατα κλιµάκωσης λύνονται κάνοντας του παραλήπτες 

υπεύθυνους για την αρχικοποίηση της δέσµευσης. Η αρχικοποίηση από τον 

παραλήπτη χειρίζεται εύκολα ετερογενείς παραλήπτες. Ο κάθε παραλήπτης απλώς 

ζητά µία δέσµευση κατάλληλη για τον εαυτό του, και διαφορές ανάµεσα στους 

διάφορες απαιτήσεις επιλύονται από το δίκτυο µέσω RSVP. Επίσης η αρχικοποίηση 

από τον παραλήπτη βρίσκεται σε συµφωνία µε την πολλαπλή διανοµή (IP multicast), 

στην οποία η οµάδα πολλαπλής διανοµής δηµιουργείται δυναµικά µε την προσθήκη 

του κάθε παραλήπτη. 

Αν και η αρχικοποίηση από τον παραλήπτη είναι η φυσική επιλογή για τις 

συνόδους πολλαπλής διανοµής, η αιτιολόγηση είναι πολύ ασθενέστερη στην 

περίπτωση των συνόδων unicast, όπου συνήθως ο αποστολέας αρχικοποιεί τη 

σύνδεση. Ωστόσο αναµένεται ότι κάθε εφαρµογή πραγµατικού χρόνου θα 

περιλαµβάνει σηµατοδοσία υψηλότερου επιπέδου, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να ειδοποιήσει τον παραλήπτη να εκκινήσει την δέσµευση πόρων (και πιθανώς 

για τον προσδιορισµό του flow spec). Για λόγους απλότητας το πρωτόκολλο 

δεσµεύσεων πρέπει να υποστηρίζει µόνο έναν τρόπο αρχικοποίησης, και η 

αρχικοποίηση από τον παραλήπτη φαίνεται να επικρατεί. 

Στο RSVP χρησιµοποιείται η αρχικοποίηση από τον παραλήπτη. Ο παραλήπτης, 

που υποτίθεται ότι έχει µάθει τα δυνατά flow specs του αποστολέα από διαδικασίες 

υψηλότερου επιπέδου, επιλέγει το κατάλληλο flow spec και το διαδίδει προς τον 

αποστολέα, κάνοντας ταυτόχρονα δεσµεύσεις σε όλους τους ενδιάµεσους 

δροµολογητές. 

 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι αρχικοποίησης δεσµεύσεων, η προσέγγιση 

“hard state” (HS), που επίσης ονοµάζεται “connection oriented”, και η προσέγγιση 

“soft state” (SS), που ονοµάζεται και “connectionless”. Και στις δύο προσεγγίσεις η 

πολλαπλή διανοµή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας κατάσταση ανά ροή (flow-

specific) σε κάθε δροµολογητή στη διαδροµής. Σύµφωνα µε την προσέγγιση HS, η 

κατάσταση δηµιουργείται και καταστρέφεται µε έναν πλήρως ντετερµινιστικό τρόπο, 

µέσα από την συνεργασία µεταξύ των δροµολογητών. Μόλις ένας host ζητήσει τη 

δηµιουργία µίας συνόδου, το δίκτυο αναλαµβάνει για την δηµιουργία και την 

µετέπειτα διαγραφή της απαραίτητης κατάστασης. Το δίκτυο ST-II αποτελεί ένα 
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παράδειγµα αυτής της προσέγγισης. Αφού η διαχείριση της κατάστασης µιας 

συνόδου HS είναι εντελώς ντετερµινιστική, το πρωτόκολλο εγκατάστασης HS πρέπει 

να είναι αξιόπιστο, µε επαληθεύσεις και αναµεταδώσεις. Για να µπορεί να επιτευχθεί 

ο ντετερµινιστικός “καθαρισµός” της κατάστασης µετά από κάποια αστοχία, πρέπει 

να υπάρχει κάποιος µηχανισµός ανίχνευσης αστοχιών, π.χ. κάποιο πρωτόκολλο 

“up/down”. Ο αµέσως προηγούµενος δροµολογητής από το σηµείο της αστοχίας 

αναλαµβάνει να δηµιουργήσει την απαραίτητη κατάσταση στους δροµολογητές µέσω 

εναλλακτικής διαδροµής. 

Στο RSVP ακολουθείται η προσέγγιση SS, στην οποία η κατάσταση 

δεσµεύσεων εκλαµβάνεται ως πληροφορία “cached” που εγκαθίσταται και περιοδικά 

ανανεώνεται από τους host. Όταν µια κατάσταση δεν χρησιµοποιηθεί για κάποιο 

χρονικό διάστηµα τότε εκπνέει χρονικά και διαγράφεται από τους δροµολογητές. Αν 

µία διαδροµή αλλάξει, τα µηνύµατα ανανέωσης αυτοµάτως εγκαθιστούν την 

απαραίτητη κατάσταση πάνω στη νέα διαδροµή. Η επιλογή της προσέγγισης SS έγινε 

για να διατηρηθεί η απλότητα και η αντοχή που επέδειξαν τα connectionless 

πρωτόκολλα όπως το IP. 

 

2.2.6 ∆ροµολόγηση και δεσµεύσεις 
Υπάρχει µια θεµελιώδεις σχέση ανάµεσα στην εγκατάσταση των δεσµεύσεων 

πόρων και στη δροµολόγηση, αφού η δέσµευση πόρων απαιτεί την εγκατάσταση της 

κατάστασης της ροής πάνω στο µονοπάτι δροµολόγησης των πακέτων. Όταν και αν 

αλλάξει το µονοπάτι, πρέπει να υπάρχει µηχανισµός εγκατάστασης δεσµεύσεων πάνω 

στο νέο µονοπάτι.  

Πολλοί έχουν προτείνει ότι η εγκατάσταση δεσµεύσεων απαιτεί την 

εγκατάσταση µονοπατιών, δηλαδή την επιβολή ενός επιπέδου νοητών κυκλωµάτων 

στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο στόχος είναι η επέκταση της αρχιτεκτονικής του IP, όχι η 

αντικατάστασή της. Το θεµελιώδες connectionless επίπεδο δικτύου IP έχει αποδειχθεί 

πολύ επιτυχηµένο, και θα ήταν σκόπιµο να διατηρηθεί. Γι’ αυτό προτείνεται η 

τροποποίηση του µηχανισµού προώθησης δεδοµενογραφηµάτων του διαδικτύου για 

να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση εφαρµογών IntServ. 

Υπάρχουν τέσσερα ζητήµατα που αντιµετωπίζει το RSVP, σχετικά µε τη 

δροµολόγηση: 
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- Εύρεση διαδροµής που υποστηρίζει resource reservation. Αυτό το 

ζήτηµα αντιµετωπίζεται µε δροµολόγηση “type-of-service”, µία 

υπηρεσία που παρέχεται από τα σηµερινά πρωτοκόλλα δροµολόγησης. 

- Εύρεση µιας διαδροµής που διαθέτει επαρκής πόρους για τη νέα ροή. Τα 

πρώτα πειράµατα του ARPANET είχαν δείξει ότι είναι δύσκολο να 

πραγµατοποιηθεί “load-depended” δυναµική δροµολόγηση χωρίς 

προβλήµατα αστάθειας. Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα είναι πρόβληµα αν 

το “lad-depended” routing πραγµατοποιείται µόνο κατά την 

εγκατάσταση των δεσµεύσεων. Υπάρχουν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις για την εύρεση της διαδροµής που περιέχει αρκετούς 

πόρους. Η πρώτη είναι δηµιουργηθεί µια διεπαφή µεταξύ του 

πρωτοκόλλου δροµολόγησης και του ελέγχου κίνησης, ώστε ο 

υπολογισµός της διαδροµής να λαµβάνει υπόψη του το τρέχον φορτίο. 

Εναλλακτικά το πρωτόκολλο δροµολόγησης θα µπορούσε να 

επανασχεδιαστεί ώστε να παρέχει πολλαπλές εναλλακτικές διαδροµές. 

Έτσι θα µπορούσα να γίνεται resource reservation σε κάθε διαδροµή 

ώστε να αποφασίζεται η βέλτιστη διαδροµή. 

- Προσαρµογή σε αστοχία. Όταν κάποια ζεύξη αστοχήσει, η 

προσαρµοστική δροµολόγηση βρίσκει ένα νέο µονοπάτι. Τα περιοδικά 

µηνύµατα refresh του RSVP αυτοµάτως ζητούν πόρους στο νέο 

µονοπάτι. Όµως υπάρχει πιθανότητα να µην υπάρχουν αρκετοί 

διαθέσιµοι πόροι στο νέο µονοπάτι ώστε να µπορεί να εξυπηρετηθεί η 

ροή. Αυτό είναι σχεδίασης του admission control και όχι routing. 

Υπάρχει και το πρόβληµα της χρονικής υστέρησης για resource 

reservation στο νέο µονοπάτι. Η συχνότητα των µηνυµάτων refresh είναι 

περιορισµένη λόγω του επιπρόσθετου φορτίου, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία κενών στην εξυπηρέτηση κατά την αλλαγή της διαδροµής. 

Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα πρέπει να υπάρχει ένας τοπικός 

µηχανισµός ανάνηψης από αστοχίες, ο οποίο να φροντίζει για τις 

καινούργιες δεσµεύσεις όταν το πρωτόκολλο δροµολόγησης 

ανακαλύπτει αλλαγή στη διαδροµή. 

- Προσαρµογή στις αλλαγές δροµολόγησης (χωρίς αστοχία). Οι αλλαγές 

διαδροµής µπορεί να προκύψουν ακόµα και χωρίς αστοχία. Αν και το 

RSVP τις τεχνικές ανάνηψης που περιγράφηκαν προηγουµένως, αυτό θα 
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µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα στην αντοχή των εγγυήσεων 

ποιότητας υπηρεσίας. Εάν γίνει αλλαγή στη διαδροµή, η εφαρµογή θα 

δει µη απαραίτητη υποβάθµιση της ποιότητας υπηρεσίας, αφού η αρχική 

διαδροµή είναι ακόµα λειτουργική. Για την αποφυγή αυτού του 

προβλήµατος έχει προταθεί ο µηχανισµός του “route pinning”. Σύµφωνα 

µε αυτόν τον µηχανισµό οι διαδροµές που σχετίζονται µε τα resource 

reservations γίνονται pinned. Το πρωτόκολλο δροµολόγησης δεν αλλάζει 

µια διαδροµή που είναι pinned, εάν αυτή είναι βιώσιµη.  

Ίσως να είναι δυνατό να συνδυαστεί το πρωτόκολλο δροµολόγησης µε το 

πρωτόκολλο resource reservation σε ένα καινούργιο πρωτόκολλο, αλλά κάτι τέτοιο 

δεν είναι ακόµα εφικτό. Ακόµα το πρωτόκολλο δροµολόγησης πρέπει να µπορεί να 

συνυπάρχει µε τα υπάρχοντα πρωτόκολλα δροµολόγησης που χρησιµοποιούνται στο 

διαδίκτυο. Συνεπώς το RSVP πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε συνεργασία µε τα 

πρωτόκολλα δροµολόγησης της σηµερινής γενιάς χωρίς τροποποιήσεις. Αναµένεται 

ότι τα πρωτόκολλα δροµολόγησης νέας γενιάς θα συνεργάζονται µε το RSVP, στο να 

επιλύουν τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν. 

Το πρόβληµα των κινητών τερµατικών δεν διαφέρει κατ’ ουσία από το 

πρόβληµα της αλλαγής διαδροµών, και µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τις ίδιες 

µεθόδους. 
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2.3 ∆ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες – Differentiated Services 
(DiffServ) 
 

2.3.1 Εισαγωγή - ορολογία 
Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφεται η προτεινόµενη από το IETF 

αρχιτεκτονική σχετικά µε την διαφοροποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου. Η 

προτεινόµενη αυτή αρχιτεκτονική ονοµάζεται “Differentiated Services” ή σε 

συντοµία DiffServ [9]. Ο όρος υπηρεσία περιλαµβάνει κάποια σηµαντικά 

χαρακτηριστικά της µετάδοσης των πακέτων σε µία κατεύθυνση πάνω σε ένα ή 

περισσότερα µονοπάτια µέσα σε ένα δίκτυο. Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούν να 

εκφράζονται είτε µε ακριβείς είτε στατιστικές παραµέτρους για τη διέλευση 

(throughput), την καθυστέρηση (delay), για το jitter, και για την πιθανότητα απώλειας 

πακέτων (loss), ή εναλλακτικά µπορεί να εκφράζονται ως προτεραιότητα για την 

πρόσβαση σε πόρους του δικτύου.  Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών είναι επιθυµητή 

λόγω των ετερογενών απαιτήσεων των εφαρµογών και των χρηστών, και γιατί 

επιτρέπει ποικιλία την τιµολόγηση των υπηρεσιών του Internet. Εκτός αυτού, η 

ενοποίηση των διαφόρων τεχνολογιών δικτύου (PSTN, ISDN, GSM, ATM, IP), 

δηµιουργεί την ανάγκη παροχής από το IP, υπηρεσιών υποστηρίζονται από άλλες 

τεχνολογίες αλλά δεν υποστηρίζονται από το IP, όπως π.χ. της τηλεφωνίας. 

Η αρχιτεκτονική DiffServ αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών οντοτήτων 

που υλοποιούνται στους κόµβους του δικτύου (Σχήµα 2.3). Αυτές περιλαµβάνουν ένα 

µικρό σύνολο από συµπεριφορές προώθησης ανά βήµα (Per-Hop behaviors – PHB), 

τη λειτουργία χαρακτηρισµού των πακέτων (packet classification functions), και 

λειτουργίες ελέγχου της κίνησης (traffic conditioning functions). Οι λειτουργίες 

ελέγχου της κίνησης του DiffServ αποτελούνται από τις λειτουργίες µέτρησης 

(metering), µαρκαρίσµατος (marking), σχηµατοποίησης (shaping), και εφαρµογής 

πολιτικής (policing). Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την κλιµάκωση σε µεγάλα 

δίκτυα υλοποιώντας τις πολύπλοκες λειτουργίες classification και traffic conditioning 

µόνο στους ακραίους κόµβους του δικτύου, και εφαρµόζοντας per-hop behaviors σε 

αθροίσµατα κίνησης (traffic aggregates) που έχουν µαρκαριστεί ανάλογα 

χρησιµοποιώντας το πεδίο DS της επικεφαλίδες IPv4 και IPv6 [10].  
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Σχήµα 2.3 Λειτουργικές µονάδες της αρχιτεκτονικής DiffServ 

 
Οι per-hop behaviors έχουν οριστεί για να παρέχουν δέσµευση χώρου στους 

buffers και εύρους ζώνης σε κάθε κόµβο, µεταξύ των ανταγωνιζοµένων ροών 

δεδοµένων. Η κατάσταση προώθησης σχετικά µε τις ενεργές ροές των εφαρµογών 

και των πελατών δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται µέσα στο δίκτυο. 

Για την αρχιτεκτονική DiffServ γίνεται διάκριση ανάµεσα στις παρακάτω 

έννοιες: 

- Η ποιότητα υπηρεσίας που παρέχεται σε κάποιο άθροισµα κίνησης 

(traffic aggregate). 

- Οι λειτουργίες traffic conditioning και οι συµπεριφορές per-hop 

- Η τιµή του πεδίου DS (DS codepoint) που χρησιµοποιείται για το 

µαρκάρισµα των πακέτων και για την επιλογή των ανάλογων 

συµπεριφορών hep-hop. 

- Οι µηχανισµοί που υλοποιούνται σε κάθε κόµβο ώστε να εκπληρωθεί η 

συµπεριφορά per-hop. 

Το service provisioning και οι πολιτικές traffic conditioning είναι 

διαχωρισµένες από τις συµπεριφορές προώθησης για να µπορεί να δυνατή η 

υλοποίηση µεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών, µε περιθώρια µελλοντικής επέκτασης. 

Αυτή η αρχιτεκτονική παρέχει διαφοροποίηση σε µία κατεύθυνση της κίνησης 

και συνεπώς δεν είναι συµµετρική. 

2.3.2 Αρχιτεκτονικό Μοντέλο 
Το αρχιτεκτονικό µοντέλο του DiffServ σε ένα απλό αρχιτεκτονικό µοντέλο 

όπου η κίνηση που εισέρχεται στο δίκτυο κατηγοριοποιείται στα όρια του δικτύου, 

και διαχωρίζεται σε διάφορα τµήµατα ανάλογα µε τη συµπεριφορά που θα υποστεί 
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από το δίκτυο (behavior aggregates). Κάθε behavior aggregate αναγνωρίζεται από ένα 

µοναδικό DS codepoint. Μέσα στον κορµό του δικτύου, τα πακέτα προωθούνται 

ανάλογα µε την συµπεριφορά per-hop που αντιστοιχεί στο DS codepoint τους. Στις 

επόµενες παραγράφους περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά µέσα σε µια 

περιοχή DiffServ, οι λειτουργίες του traffic classification και conditioning, και πως 

επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των υπηρεσιών µε τον συνδυασµό του traffic 

conditioning και της προώθησης µε βάση το PHB. 

2.3.3 Υποδίκτυο ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών (Domain) 
Ένα DS Domain είναι ένα συνεχόµενο σύνολο από DS κόµβους που 

λειτουργούν µε µία κοινή πολιτική παροχής υπηρεσιών και ένα σύνολο PHB 

υλοποιηµένα σε κάθε κόµβο. Το DS Domain έχει ένα καλά καθορισµένο όριο που 

αποτελείται από DS Boundary κόµβους που κατηγοριοποιούν (classify) και πιθανώς 

εφαρµόζουν conditioning στην εισερχόµενη κίνηση για να διασφαλίσουν ότι τα 

πακέτα που διασχίζουν το domain είναι κατάλληλα µαρκαρισµένα για να επιλέξουν 

ένα PHB από τα PHB groups που υποστηρίζονται από το domain. Οι κόµβοι µέσα σε 

ένα DS Domain επιλέγουν τη συµπεριφορά προώθησης για τα πακέτα βασιζόµενες 

στην τιµή του DS codepoint τους, αντιστοιχίζοντας αυτήν την τιµή σε µία από τις 

υποστηριζόµενες PHB χρησιµοποιώντας είτε την προτεινόµενη αντιστοιχία codepoint 

– PHB είτε κάποια τοπική αντιστοιχία. Η ύπαρξη κόµβων µη συµβατών µε DS µέσα 

σε ένα DS Domain µπορεί να οδηγήσει σε απροσδιόριστη συµπεριφορά και ίσως 

οδηγήσει σε αδυναµία εκπλήρωσης των συµφωνιών για το επίπεδο υπηρεσιών 

(service level agreements – SLAs). 

Ένα DS Domain κανονικά αποτελείται από ένα ή περισσότερα δίκτυα υπό κοινή 

διαχείριση. Για παράδειγµα το εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισµού, ή το δίκτυο ενός 

ISP. Η διαχείριση του Domain είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει ότι οι απαραίτητοι 

πόροι εκχωρούνται ή/και κρατούνται για την υποστήριξη των SLA που προσφέρονται 

από το Domain.  

 

Ένα DS domain αποτελείται από τους DS boundary (ακραίους) κόµβους και 

από τους DS interior (εσωτερικούς) κόµβους. Οι DS boundary κόµβοι διασυνδέουν το 

DS domain µε άλλα DS domains ή µε domain που δεν υποστηρίζουν DS, ενώ οι DS 

interior κόµβοι συνδέονται µόνο µε άλλους DS interior ή boundary κόµβους που 

ανήκουν στο ίδιο domain. Και οι DS boundary κόµβοι και οι εσωτερικοί κόµβοι 
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πρέπει να µπορούν να εφαρµόζουν το ανάλογο PHB στα πακέτα βασισµένοι στο DS 

codepoint, αλλιώς µπορεί να προκύψει απρόβλεπτη συµπεριφορά. Επιπρόσθετα, οι 

DS boundary κόµβοι ίσως να απαιτείται να εκτελούν λειτουργίες traffic conditioning 

όπως ορίζεται από µία συµφωνία traffic conditioning (TCA) µεταξύ του DS domain 

τους και του προηγούµενου domain µε το οποίο συνδέονται. 

Οι εσωτερικοί κόµβοι ίσως να µπορούν να εκτελούν περιορισµένες λειτουργίες 

traffic conditioning όπως το re-marking των DS codepoints. Οι εσωτερικοί κόµβοι 

που υλοποιούν τις πιο σύνθετες λειτουργίες του classification και του conditioning 

είναι ανάλογοι µε τους DS boundary nodes.  

Ένας host σε ένα δίκτυο που περιλαµβάνει ένα DS domain µπορεί να 

συµπεριφέρεται ως DS boundary για την κίνηση που προκαλείται από της εφαρµογές 

που τρέχουν σε αυτόν τον host. Τότε λέµε ότι ο κόµβος ανήκει στο DS domain. Αν ο 

host δεν λειτουργεί σαν boundary node, τότε ο κόµβος που είναι τοπολογικά 

πλησιέστερος στον host λειτουργεί σαν DS boundary για την κίνηση αυτού του host. 

 

Ένας DS boundary κόµβος λειτουργεί και σαν DS ingress και σαν DS egress 

κόµβος για διαφορετικές κατευθύνσεις της κίνησης. Η κίνηση εισέρχεται σε ένα DS 

domain από έναν DS ingress κόµβο και εξέρχεται από το domain µέσα από έναν DS 

egress κόµβο. Ευθύνη του  DS ingress κόµβου είναι να διασφαλίσει ότι η κίνηση που 

εισέρχεται στο DS domain συµµορφώνεται την TCA µεταξύ αυτού και του DS 

domain µε το οποίο ο DS ingress κόµβος συνδέεται. Ο DS egress κόµβος µπορεί να 

εκτελεί λειτουργίες traffic conditioning στην κίνηση που προωθείται σε ένα άµεσα 

συνδεδεµένο DS domain, ανάλογα µε τις λεπτοµέρειες του TCA µεταξύ των δύο 

domains. Να σηµειωθεί ότι ένας DS boundary κόµβος µπορεί να λειτουργεί ως DS 

interior κόµβος για ένα σύνολο διεπαφών. 

2.3.4 Περιοχή ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών (Region) 
Μία περιοχή διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DS Region) είναι ένα σύνολο από 

συνεχόµενα DS domains. Τα DS regions είναι ικανά να υποστηρίξουν 

διαφοροποιηµένες υπηρεσίες πάνω σε µονοπάτια που επεκτείνονται ανάµεσα στα 

domains που αποτελούν το region. 

Τα DS domains µέσα σε ένα DS region µπορεί να υποστηρίζουν διαφορετικά 

PHB groups εσωτερικά και διαφορετικές αντιστοιχίες codepoints – PHB. Ωστόσο, για 

να επιτραπούν υπηρεσίες που διασχίζουν τα domains, τα DS domains πρέπει να 
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εγκαταστήσουν µια peering SLA η οποία ορίζει ένα TCA που καθορίζει πως 

εφαρµόζεται το conditioning για τη µεταφερόµενη κίνηση από το ένα domain σε ένα 

άλλο στο όριο µεταξύ των δύο domains. 

Είναι δυνατό πολλά DS domains µέσα DS region να υιοθετήσουν µια κοινή 

πολιτική παροχής υπηρεσιών και µπορεί να υποστηρίζουν ένα κοινό σύνολο από 

PHB groups και αντιστοιχίες codepoints, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για traffic 

conditioning µεταξύ αυτών των DS domains. 

 

2.3.5 Classification και Conditioning της κίνησης 
Για την επέκταση των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών πέρα από το όριο ενός 

domain εγκαθίσταται ένα SLA µεταξύ των DS domain αντίθετα στη ροή και του DS 

domain στη διεύθυνση της ροής. Το SLA µπορεί να προσδιορίζει τους κανόνες για το 

classification το re-marking των πακέτων και επίσης µπορεί να καθορίζει τα προφίλ 

κίνησης και τις ενέργειες που εκτελούνται για εντός και εκτός προφίλ πακέτα. Το 

TCA µεταξύ των domain απορρέει από αυτό το SLA. 

Η πολιτική του classification των πακέτων προσδιορίζει το υποσύνολο της 

κίνησης που µπορεί να λάβει µια διαφοροποιηµένη υπηρεσία µέσα από τη διαδικασία 

του conditioning ή/και από την αντιστοίχιση σε µία ή περισσότερες συµπεριφορές 

αθροισµάτων (behavior aggregates) (µε DS codepoint re-mapping) µέσα σε αυτό το 

domain. 

Το traffic conditioning εκτελεί metering, shaping, policing ή/και re-marking για 

να εξασφαλίσει ότι η κίνηση που εισέρχεται σε ένα DS domain συµφωνεί µε τους 

κανόνες οι καθορίζονται από το TCA, σε συµφωνία µε την πολιτική service 

provisioning του domain. Ο βαθµός του traffic conditioning που απαιτείται εξαρτάται 

από τις λεπτοµέρειες της προσφερόµενης υπηρεσίας, και µπορεί να εκτείνεται απλό 

codepoint re-marking ως σύνθετες λειτουργίες policing και shaping. 

 

2.3.5.1 Classifiers 
Οι classifiers πακέτων επιλέγουν πακέτα από µια ροή πακέτων βασισµένοι σε 

ένα µέρος της επικεφαλίδας. Υπάρχουν δυο τύποι classifier. Ο BA (Behavior 

Aggregate) classifier κατηγοριοποιεί τα πακέτα βασιζόµενος µόνο στο DS codepoint. 

Ο MF (Multi-Field) classifier επιλέγει πακέτα βασιζόµενος στο συνδυασµό από ένα ή 

περισσότερα πεδία της επικεφαλίδας, όπως την διεύθυνση αποστολέα, τη διεύθυνση 
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προορισµού, το DS field, το protocol ID, τους αριθµούς θύρας αφετηρίας και 

προορισµού, και άλλες πληροφορίες όπως την διεπαφή από την οποία ελήφθη το 

πακέτο. 

Οι classifiers χρησιµοποιούνται για να καθοδηγήσουν τα πακέτα που ταιριάζουν 

σε κάποιο συγκεκριµένο κανόνα σε κάποιο στοιχείο του traffic conditioner για 

παραπέρα επεξεργασία. Οι classifiers πρέπει να παραµετροποιηθούν από κάποια 

λειτουργία διαχείρισης σε συµφωνία µε το ανάλογο TCA. 

 

2.3.5.2 Προφίλ κίνησης 
Το προφίλ κίνησης προσδιορίζει τις χρονικές ιδιότητες µίας ροής κίνησης που 

επιλέγεται από τον classifier. Παρέχει κανόνες για τον καθορισµό αν ένα 

συγκεκριµένο πακέτο είναι εντός ή εκτός προφίλ. Για παράδειγµα, ένα προφίλ που 

βασίζεται σε κάδο µε σκυτάλη µπορεί να µοιάζει µε: 

codepoint=X, use token-bucket r,b 

Το παραπάνω προφίλ υποδηλώνει ότι όλα τα πακέτα που έχουν µαρκαριστεί µε 

το DS codepoint X, πρέπει να µετρηθούν µε ένα meter κάδου µε σκυτάλη ρυθµού r 

και µεγέθους b. Σε αυτό το παράδειγµα εκτός προφίλ θεωρούνται τα πακέτα που 

φτάνουν όταν δεν υπάρχουν αρκετές σκυτάλες στον κάδο. Η σύλληψη των εντός και 

εκτός προφίλ πακέτων µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερα από δύο επίπεδα. 

Στα εντός και στα εκτός προφίλ πακέτα. µπορεί να εφαρµοστούν διαφορετικές 

ενέργειες conditioning και accounting. Η είσοδος των εντός προφίλ πακέτο µπορεί 

είτε να επιτραπεί χωρίς παραπέρα conditioning, είτε να αλλαχθεί του DS field τους. 

Αυτό συµβαίνει όταν το DS codepoint παίρνει για πρώτη φορά τιµή που δεν είναι 

default, ή όταν τα πακέτα εισέρχονται σε DS domain όπου ισχύει διαφορετική 

αντιστοιχία codepoint-PHB για αυτή τη ροή κίνησης. Τα εκτός προφίλ πακέτα µπορεί 

είτε να εισέλθουν σε ουρά αναµονής µέχρι να γίνουν εντός προφίλ (shaped), είτε να 

απορριφθούν (policed), είτε να µαρκαριστούν µε ένα διαφορετικό codepoint (re-

marked), είτε να προωθηθούν όπως είναι και να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία 

accounting. Τα εκτός προφίλ πακέτα µπορεί να γίνουν mapped σε µία ή περισσότερες 

αθροιστικές συµπεριφορές (behavior aggregates), οι οποίες σχετίζονται µε το BA στο 

οποίο γίνονται mapped τα εντός προφίλ πακέτα. 



 51 

Το προφίλ κίνησης είναι ένα προαιρετικό συστατικό του TCA και η χρήση του 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της προσφερόµενης υπηρεσίας και από την 

πολιτική service provisioning του domain. 

 

2.3.5.3 Traffic Conditioners 
O traffic Conditioner µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: meter, 

marker, shaper και dropper. Μία ροή κίνησης επιλέγεται από τον classifier και 

κατευθύνεται στη λειτουργική οντότητα του traffic conditioner. Ο meter 

χρησιµοποιείται για να µετρήσει τη ροή σε σχέση µε το προφίλ κίνησης. Η 

κατάσταση του meter σε σχέση µε ένα πακέτο (αν είναι εντός ή εκτός προφίλ) µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για τις ενέργειες marking, dropping, και shaping. 

Όταν τα πακέτα εξέρχονται από τον traffic conditioner ενός DS boundary 

κόµβου το DS codepoint του κάθε πακέτου πρέπει να έχει ρυθµιστεί στην κατάλληλη 

τιµή. 

Στο Σχήµα 2.4 φαίνεται το block διάγραµµα του classifier και του traffic 

conditioner. Σηµειώνεται ότι ο traffic conditioner δεν περιλαµβάνει απαραίτητα και 

τα τέσσερα στοιχεία. Για παράδειγµα, στην περίπτωση όπου δεν ισχύει κάποιο traffic 

profile, τα πακέτα µπορεί να περνούν µόνο από τον classifier και τον marker. 

 

 

Σχήµα 2.4: Λειτουργικό διάγραµµα του packet classifier και του traffic conditioner 

 

Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των  components του traffic conditioner : 

- Meter: Ο traffic meter µετρά τις χρονικές ιδιότητες µίας ροής πακέτων 

που επιλέγεται από τον classifier σε σχέση µε ένα προφίλ κίνησης που 

καθορίζεται από το TCA. Ο meter περνά την πληροφορία κατάστασης 

σε άλλες λειτουργίες conditioning για να ενεργοποιήσει µία 
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συγκεκριµένη ενέργεια για κάθε πακέτο που είναι είτε εντός είτε εκτός 

προφίλ. 

- Marker: Οι packet markers θέτουν το DS field του πακέτου σε ένα 

συγκεκριµένο codepoint, προσθέτοντας το πακέτο σε ένα συγκεκριµένο 

άθροισµα κίνησης (traffic aggregate). Ο marker µπορεί να ρυθµιστεί να 

µαρκάρει όλα τα πακέτα που το διαπερνούν µε ένα µοναδικό codepoint, 

ή µπορεί να ρυθµιστεί να χρησιµοποιεί κάποιο codepoint από ένα 

σύνολο codepoints για να επιλέξει ένα PHB από ένα PHB group, 

ανάλογα µε την κατάσταση του meter. Όταν ο meter αλλάζει το 

codepoint ενός πακέτου λέγεται ότι το πακέτο γίνεται “re-marked”. 

- Shaper: Οι shapers καθυστερούν µερικά ή όλα τα πακέτα σε µία ροή 

κίνησης για να φέρουν τη ροή σε συµφωνία µε το προφίλ κίνησης. Ο 

shaper συνήθως έχει buffer πεπερασµένης χωρητικότητας, και τα πακέτα 

απορρίπτονται αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την αποθήκευση των 

καθυστερούµενων πακέτων. 

- Dropper. Οι droppers απορρίπτουν κάποια ή όλα τα πακέτα σε µία ροή 

µε σκοπό να φέρουν τη ροή σε συµφωνία µε το προφίλ κίνησης. Αυτή η 

διαδικασία είναι γνωστή ως policing της ροής. Ο dropper µπορεί να 

υλοποιηθεί ως µία ειδική περίπτωση του shaper όπου το µέγεθος του 

buffer είναι µηδέν (ή έχει πολύ µικρή τιµή).  

 

2.3.5.4 Τοποθεσία των traffic conditioners και των MF classifiers 
Οι traffic conditioners συνήθως τοποθετούνται στους DS ingress και στους DS 

egress κόµβους, αλλά µπορεί να τοποθετηθούν και σε κόµβους στο εσωτερικό του DS 

domain, ή και σε µέσα σε non-DS domain. 

 

Ορίζουµε το domain πηγής (source domain) ως το domain που περιέχει τους 

κόµβους από τους οποίους προέρχεται η κίνηση µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας. Οι 

πηγές κίνησης καθώς και οι ενδιάµεσοι κόµβοι µπορούν να εκτελούν λειτουργίες 

traffic classification και conditioning. Η κίνηση που προέρχεται από το source 

domain µπορεί να µαρκαριστεί από την πηγή της κίνησης απευθείας ή από 

ενδιάµεσους κόµβου πριν αποχωρήσει από το source domain. Αυτό αναφέρεται ως 

αρχικό marking ή ως pre-marking.  



 53 

Το marking των πακέτων κοντά στην πηγή προσφέρει κάποια πλεονεκτήµατα. 

Κατ’ αρχήν η πηγή µπορεί να λαµβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις της εφαρµογής της 

όταν αποφασίζει ποια πακέτα θα τύχουν καλύτερης εξυπηρέτησης.  Επιπρόσθετα το 

classification των πακέτων είναι πολύ πιο απλό πριν η κίνηση αθροιστεί µε ροές από 

άλλες πηγές, αφού ο αριθµός των κανόνων classification που εφαρµόζονται σε έναν 

κόµβο ελαττώνεται.  

Αφού το marking των πακέτων µπορεί να είναι κατανεµηµένο σε ένα πλήθος 

κόµβων, το DS Domain πηγή είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ότι η κίνηση που 

κατευθύνεται στο DS domain προορισµού βρίσκεται σε συµφωνία µε το TCA. 

Επιπρόσθετοι µηχανισµοί δεσµεύσεων όπως bandwidth brokers ή RSVP µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για την δυναµική εκχώρηση πόρων για µια συγκεκριµένη DS 

behavior aggregate µέσα στο δίκτυο του παροχέα. Ο boundary κόµβος του domain 

πηγής πρέπει επίσης να παρακολουθεί τη συµφωνία µε το TCA, και µπορεί να 

εφαρµόζει policing, marking, shaping ή re-marking στα πακέτα αν αυτό είναι 

απαραίτητο. 

 

Οι ροές δεδοµένων µπορεί να υποστούν classification, marking, ή άλλο 

conditioning σε οποιοδήποτε άκρο της συνοριακής ζεύξης µεταξύ δεν DS domains. 

Το SLA µεταξύ των δύο domain πρέπει να καθορίζει πιο domain φέρει ευθύνη για to 

mapping των ροών σε behavior aggregates, και για το conditioning µε το ανάλογο 

TCA. Ωστόσο, ένας DS ingress κόµβος πρέπει να υποθέτει ότι η εισερχόµενη κίνηση 

ίσως δεν συµµορφώνεται στο TCA και πρέπει να είναι προετοιµασµένος να 

εφαρµόσει το TCA σε συµφωνία µε την τοπική πολιτική.  

Όταν τα πακέτα γίνονται re-marked και conditioned στο upstream domain, 

χρειάζονται να υποστηρίζονται λιγότεροι κανόνες classification και conditioning στο 

downstream DS domain. Σε αυτήν την περίπτωση το downstream DS domain 

χρειάζεται µόνο να εφαρµόσει re-marking και policing του εισερχόµενου 

αθροίσµατος ροών για να επιβάλει την TCA. Ωστόσο οι πιο σύνθετες υπηρεσίες που 

εξαρτώνται από το µονοπάτι ή την πηγή µπορεί να χρειάζονται MF classification 

στον ingress κόµβο του downstream domain. 

Άν ένας DS ingress κόµβος είναι συνδεδεµένος σε ένα upstream non-DS-

capaple domain, τότε ο DS ingress κόµβος πρέπει να µπορεί να εκτελεί όλες τις 

απαραίτητες λειτουργίες traffic conditioning για την εισερχόµενη κίνηση. 
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Αν και η βασική αρχιτεκτονική υποθέτει ότι οι πολύπλοκες λειτουργίες 

classification και conditioning εφαρµόζονται µόνο στους ingress και egress boundary 

κόµβους, η εγκατάσταση αυτών των λειτουργιών στο εσωτερικό του δικτύου δεν 

αποκλείεται. Για παράδειγµα µπορεί να εφαρµοστούν πιο περιοριστικές πολιτικές για 

τη χρήση µιας υπερατλαντικής ζεύξης, µε αποτέλεσµα να απαιτείται MF 

classification και traffic conditioning στον upstream κόµβο της ζεύξης. Αυτή η 

προσέγγιση µπορεί να έχει όρια κλιµάκωσης, λόγω του µεγάλου αριθµού κανόνων 

classification και conditioning που µπορεί να χρειαστεί να συντηρηθούν. 

 

2.3.6 Συµπεριφορές Per-Hop 
Οι συµπεριφορές per-hop είναι µια περιγραφή των εξωτερικά παρατηρούµενων  

συµπεριφορών προώθησης (forwarding behavior) ενός DS κόµβου που εφαρµόζεται 

σε συγκεκριµένο DS behavior aggregate. Η συµπεριφορά προώθησης είναι µία γενική 

έννοια σε αυτό το περιβάλλον. Για παράδειγµα, στην χειρότερη περίπτωση όπου µόνο 

ένα behavior aggregate καταλαµβάνει µια ζεύξη, η παρατηρούµενη συµπεριφορά 

προώθησης (π.χ. ρυθµός απωλειών, καθυστέρηση, jitter) συχνά θα εξαρτάται µόνο 

από τη σχετική χρησιµοποίηση της ζεύξης. Χρήσιµες διαφορές στη συµπεριφορά 

παρατηρούνται κυρίως όταν πολλαπλά behavior aggregates ανταγωνίζονται για τους 

πόρους σε buffers και σε εύρος ζώνης σε έναν κόµβο. Το PHB είναι το µέσο µε το 

οποίο ένας κόµβος εκχωρεί πόρους σε behavior aggregates, και στηρίζεται πάνω στη 

βασικό µηχανισµό εκχώρησης κόµβων ανά βήµα µε τον οποίο µπορούν να 

κατασκευαστούν χρήσιµες διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. 

Το απλούστερο παράδειγµα ενός PHB είναι ένα το οποίο εγγυείται µία ελάχιστη 

εκχώρηση εύρους ζώνης X% σε µία ζεύξη (σε κάποιο λογικό χρονικό διάστηµα) σε 

ένα behavior aggregate. Αυτό το PHB µπορεί να µετρηθεί σχετικά εύκολα κάτω από 

ποικιλία συνθηκών ανταγωνισµού της κίνησης. Ένα λίγο πιο σύνθετο PHB θα 

µπορούσε να εγγυηθεί ένα ελάχιστο ποσοστό X% του εύρους ζώνης µιας ζεύξης, µε 

αναλογική δίκαια κατανοµή της πλεονάζουσας χωρητικότητας της ζεύξης. Γενικά, η 

παρατηρούµενη συµπεριφορά ενός PHB µπορεί να εξαρτάται από κάποιους 

περιορισµούς στα χαρακτηριστικά της κίνησης του behavior aggregate, ή από τα 

χαρακτηριστικά άλλων behavior aggregates. 

Τα PHB µπορούν να καθορίζονται βάση των πόρων που τους εκχωρούνται (π.χ. 

χώρος buffer, εύρος ζώνης) σε σχέση µε άλλα PHB, ή µε βάση µε τα δικά τους 
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σχετικά χαρακτηριστικά (π.χ. καθυστέρηση, απώλειες). Αυτά τα PHB µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν ως δοµικά στοιχεία για τη δέσµευση πόρων και πρέπει να 

καθορίζονται ως οµάδα (PHB group). Τα PHB groups συνήθως µοιράζονται κοινούς 

περιορισµούς που εφαρµόζονται σε κάθε PHB µέσα στην οµάδα, όπως π.χ. packet 

scheduling και buffer management policy. Η σχέση µεταξύ των PHB µέσα σε ένα 

group µπορεί να εκφράζεται µε όρους απόλυτης ή σχετικής προτεραιότητας, αλλά 

αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ένα µοναδικό PHB που ορίζεται ανεξάρτητα αποτελεί 

ειδική περίπτωση PHB group. 

Τα PHB υλοποιούνται στους κόµβους µε µηχανισµούς buffer management και 

packet scheduling. Τα PHB ορίζονται µε όρους χαρακτηριστικών συµπεριφοράς 

σχετικούς µε την παροχή υπηρεσίας, και όχι µε όρους που εξαρτώνται από την 

υλοποίηση. Παραπέτα, είναι πιθανό περισσότερα από ένα PHB groups να είναι 

υλοποιηµένα σε κάποιον κόµβο. Τα PHB groups πρέπει να ορίζονται ώστε να είναι 

δυνατή η σωστή εκχώρηση πόρων µεταξύ οµάδων, και µπορούν να υλοποιηθούν 

ολοκληρωµένοι µηχανισµοί που να υποστηρίζουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα 

groups. Ο ορισµός του PHB group πρέπει να καταδεικνύει πιθανές ασυµβατότητες µε 

άλλα PHB groups που µπορεί να εµποδίσουν την ταυτόχρονη λειτουργία. 

Όπως ορίζεται στο [10], ένα PHB επιλέγεται σε κάποιο κόµβο µε αντιστοίχηση 

του codepoint του εισερχοµένου πακέτου. Τα προτυποποιηµένα PHB groups έχουν 

συνιστώµενα codepoins. Ωστόσο, ο συνολικός χώρος των codepoints είναι 

µεγαλύτερος από τον χώρο που διατίθεται  για τα συνιστώµενα codepoints των 

προτυποποιηµένων PHB, και υπάρχει δυνατότητα για ρυθµιζόµενες αντιστοιχίσεις. 

Ένας πίνακας αντιστοιχίας codepoint – PHB µπορεί να περιέχει και 1 – 1 και Ν – 1 

αντιστοιχίες. Όλα τα codepoints πρέπει να αντιστοιχίζονται σε κάποιο PHB. Στην 

περίπτωση απουσίας τοπικής πολιτικής, τα codepoints που δεν αντιστοιχίζονται µε 

κάποια προτυποποιηµένη PHB πρέπει να αντιστοιχίζονται µε το Default PHB. 

  

2.3.7 ∆ιαχείριση Πόρων 
Η υλοποίηση, ρύθµιση, λειτουργία και διαχείριση των υποστηριζόµενων PHB 

groups στους κόµβους ενός DS domain πρέπει ουσιαστικά να διαχωρίζει τους πόσους 

αυτών των κόµβων και των µεταξύ των ζεύξεων ανάµεσα στα behavior aggregates, 

σε συµφωνία µε την πολιτική service provisioning του domain. Οι traffic conditioners 

µπορούν επίσης να ελέγχουν την χρήση αυτών των πόρων µε επιβολή της TCA, και 
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πιθανώς από ανατροφοδότηση από τους κόµβους και τους  traffic conditioners του 

domain. Αν και ένα εύρος υπηρεσιών µπορεί να αναπτυχθεί απουσία των περίπλοκων 

λειτουργιών traffic conditioning (π.χ. χρησιµοποιώντας µόνο στατικές πολιτικές 

marking), λειτουργίες όπως το policing, το shaping, και το δυναµικό re-marking 

επιτρέπουν την ανάπτυξη υπηρεσιών που παρέχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά 

επίδοσης.  

Το configuration και η αλληλεπίδραση µεταξύ των traffic conditioners και των 

εσωτερικών κόµβων πρέπει να διευθύνεται από τη διαχειριστική αρχή του domain και 

µπορεί να απαιτεί λειτουργικό έλεγχο µέσω πρωτοκόλλων και µιας οντότητας 

διαχείρισης. Υπάρχει µεγάλο εύρος τέτοιων πιθανών µοντέλων. Η ακριβής φύση και 

η υλοποίηση αυτής της αλληλεπίδρασης δεν ορίζεται από το επίσηµο πρότυπο.  

 

Για τη δέσµευση πόρων σε DiffServ δίκτυα υπάρχουν τρεις στρατηγικές: 

- Στατική δέσµευση πόρων 

- ∆υναµική δέσµευση πόρων 

 

Κατά την πρώτη µέθοδο, η δέσµευση των πόρων γίνεται µέσω λειτουργιών 

διαχείρισης. ∆ηλαδή εάν αποφασιστεί ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης µιας 

υπηρεσίας σε ένα µονοπάτι ενός DiffServ δικτύου, οι διαχειριστές των domain τα 

οποία επηρεάζονται, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για την απαίτηση σε πόρους της 

ζητούµενης υπηρεσίας και την επίδρασής της στην ποιότητα άλλων ροών, 

αποφασίζουν αν µπορεί να γίνει αποδεκτή, συνάπτουν τις TCA και ρυθµίζουν του 

ingress και egress DS routers ώστε να γίνεται το σωστό Classification και 

Conditioning. Αυτή η µέθοδος µπορεί να είναι χρήσιµη στην περίπτωση που οι 

ανάγκες για πόρους µιας ροής είναι εκ των προτέρων γνωστές, και δεν µεταβάλλονται 

γρήγορα. Για παράδειγµα αν µία επιχείρηση θέλει να ενώσει δύο αποµακρυσµένα 

γραφεία της µέσω δικτύου, εφόσον οι ανάγκες για πόρους είναι περίπου γνωστές, 

µπορεί να ζητήσει µία εικονική µισθωµένη γραµµή, στην οποία η κίνηση που έχει 

κάποια χαρακτηριστικά θα τυγχάνει ανάλογης µεταχείρισης, Οι υπεύθυνοι του 

service provider µε το οποίο συνεργάζεται η εταιρία θα αποφασίσουν αν η προσθήκη 

αυτής της σύνδεσης είναι δυνατή χωρίς την παραβίαση των  TCA, και ανάλογα την 

κάνει δεκτή ή όχι. Εφ’ όσον όλη η κίνηση του εισέρχεται στο δίκτυο είναι 

conditioned, η εγγύηση ποιότητας υπηρεσίας είναι δυνατή. 



 57 

Κατά τη δεύτερη µέθοδο η διαχείριση των πόρων του κάθε domain γίνεται από 

µία οντότητα που ονοµάζεται “Bandwidth Broker”. Ο bandwidth broker του κάθε 

domain πρέπει να γνωρίζει σε κάθε χρονική την τοπολογία του δικτύου, του 

συνολικούς πόρους του κάθε κόµβου και της κάθε ζεύξης του δικτύου, καθώς και 

όλες τις TCA που έχουν συναφθεί µεταξύ αυτού του domain και των γειτονικών του. 

Μετρήσεις πάνω στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών καθώς και του 

επιπέδου των χρησιµοποιούµενων πόρων µπορεί να είναι επίσης γνωστές. Με βάση 

αυτά τα στοιχεία ο bandwidth broker αποφασίζει κατά πόσον µία καινούργια αίτηση 

µπορεί να γίνει αποδεκτή στο σύστηµα και µε ποιες παραµέτρους ποιότητας 

υπηρεσίας. Πέρα από τα παραπάνω ο bandwidth broker πρέπει να επικοινωνεί µε τα 

γειτονικά domain ώστε να παρέχεται ποιότητα υπηρεσίας από άκρο σε άκρο. 

 

Σχήµα 2.5 Αρχιτεκτονική λειτουργίας Bandwidth Broker. 

Στο Σχήµα 2.5 φαίνεται η τοποθέτηση των bandwidth brokers σε ένα DiffServ 

δίκτυο. 

2.3.7.1 Η λειτουργία του bandwidth broker 
Ο σκοπός των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών είναι το ελεγχόµενο µοίρασµα του 

εύρους ζώνης κάποιου οργανισµού. Αυτός ο έλεγχος µπορεί να γίνεται είτε 

ανεξάρτητα από άτοµα, π.χ. ο κάθε χρήστης να θέτει κάποια bit στα πακέτα του για 

να επισηµάνει την σηµαντικότερη κίνηση, είτε να γίνεται από κάποιους πράκτορες 

που έχουν γνώση των προτεραιοτήτων και των πολιτικών του οργανισµού, και 

δεσµεύουν πόρους µε βάση αυτών των πολικών. Αυτοί οι πράκτορες είναι οι 

bandwidth brokers, που µπορούν να ρυθµιστούν µε πολιτικές, να καταγράφουν και να 

παρακολουθούν της κίνησης, και µε βάση αυτά να επεξεργάζονται requests για 

bandwidth allocation. 

Αυτοί οι agents είναι απαραίτητοι για οποιαδήποτε υπηρεσία πέραν του sharing. 

Ούτε τα άτοµα, ούτε οι routers κατέχουν αρκετή πληροφορία για να αποφασίσουν 
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ποια πακέτα είναι τα πιο σηµαντικά για τον οργανισµό. Επίσης αυτοί οι agents 

µπορούν να δεσµεύσουν πόρους για συνδέσεις από άκρο σε άκρο µε πολλή λιγότερη 

κατάσταση σε σχέση µε την εφαρµογή των πολιτικών σε επίπεδο δροµολογητών.  

Οι ευθύνες των BB είναι δύο: Η κύριά τους ευθύνη είναι να διαµοιράσουν τις 

δεσµεύσεις κίνησης της περιοχής τους και να ρυθµίζουν τους edge routers της 

περιοχής τους. Ο κάθε BB σχετίζεται µε κάποια περιοχή, µε έναν BB ανά domain. Ο 

BB διατηρεί µια βάση δεδοµένων σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, που 

περιέχει πληροφορία πάνω στο ποιος µπορεί να κάνει τι και πότε. Εάν έχει 

υλοποιηθεί δυναµική εκχώρηση πόρων, ο BB φροντίζει για την επικοινωνία µεταξύ 

γειτονικών domain κατά την εκχώρηση πόρων. Ο BB του κάθε domain επικοινωνεί 

µε τον BB του γειτονικού του domain, και διαπραγµατεύεται µαζί του για την κλάση 

υπηρεσίας και το εύρος ζώνης το οποίο θα υποστηρίζεται στην µεταξύ τους σύνδεση. 

Η διαπραγµάτευση δεν γίνεται ξεχωριστά για κάθε flow, αλλά γίνεται για την 

συνολική κίνηση της κάθε κλάσης υπηρεσίας που εξέρχεται από το πρώτο domain και 

εισέρχεται στο δεύτερο, ανεξαρτήτως αφετηρίας και προορισµού. 

Όταν επιθυµείται µία δέσµευση πόρων για κάποιο συγκεκριµένο flow, 

αποστέλλεται µία αίτηση στον BB. Αυτές οι αιτήσεις περιλαµβάνουν τον τύπο 

υπηρεσίας, τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης, το µέγιστο µέγεθος καταιγισµού, και το 

χρονικό διάστηµα για το οποίο απαιτείται η υπηρεσία. Αυτή η αίτηση µπορεί να γίνει 

είτε χειρονακτικά από τον διαχειριστή του δικτύου ή κάποιο χρήστη, είτε µπορεί να 

προέρχεται από το BB κάποιας γειτονικής περιοχής. Όταν λάβει την αίτηση ο BB, και 

αφού κάνει authenticate τον αποστολέα της αίτησης, ο BB ελέγχει εάν υπάρχουν 

διαθέσιµοι πόροι για να εξυπηρετήσουν την αίτηση. Αν µια αίτηση περάσει αυτούς 

του ελέγχους, τότε το διαθέσιµο bandwidth ελαττώνεται και η το νέο flow 

specification καταγράφεται. Στην περίπτωση που το flow έχει προορισµό έξω από το 

domain της αφετηρίας, η αίτηση εµπίπτει στην δέσµευση ανά κλάση για την επόµενη 

περιοχή. Ο BB της περιοχής του αποστολέα ενηµερώνει το BB της διπλανής περιοχής 

ότι θα χρησιµοποιήσει ένα µέρος της εκχώρησης. Ο BB ρυθµίζει τον ανάλογο leaf 

router µε την πληροφορία σχετικά µε τη ροή πακέτων που θα χρησιµοποιήσει την 

υπηρεσία. Αυτή η ρύθµιση είναι soft state, και ανανεώνεται µε περιοδικά µηνύµατα 

από τον BB. Ο BB του γειτονικού domain είναι υπεύθυνος να ρυθµίσει τον border 

router για να επιτρέψει τη διέλευση του flow, και για να κάνει τις δεσµεύσεις στα 

επόµενα domains από τα οποία θα περάσει η κίνηση. 
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3 Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα 

3.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το στρώµα MAC του πρωτοκόλλου IEEE 

802.11 για τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLAN). Σε αυτό το πρωτόκολλο η 

πρόσβαση στο µέσο µετάδοσης γίνεται µε βάση της διαδικασία CSMA/CA. Σύµφωνα 

µε αυτή τη διαδικασία πριν από την απόπειρα µετάδοσης ενός πλαισίου από κάποιον 

ασύρµατο σταθµό, προηγείται η ανίχνευση του µέσου µετάδοσης. Αν αυτό βρεθεί 

ελεύθερο, η µετάδοση πραγµατοποιείται, αλλιώς αν αυτό βρεθεί κατειληµµένο, η 

µετάδοση αναβάλλεται µέχρι να ελευθερωθεί το µέσο. Όταν αυτό ελευθερωθεί, τότε 

επιλέγεται ένα τυχαίο διάστηµα αναµονής και στη συνέχεια επιχειρείται η µετάδοση. 

Εάν δεν ληφθεί επαλήθευση για το πλαίσιο που µεταδόθηκε, τότε αυξάνεται το 

χρονικό διάστηµα καθυστέρησης και στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

Έτσι οι περισσότερες συγκρούσεις αποφεύγονται (DCF).  

Επίσης το IEEE 802;11  υποστηρίζει και µια µέθοδο (PCF), κατά την οποία οι 

σταθµοί πριν µεταδώσουν γίνονται polled από έναν κεντρικό σταθµό βάσης (PC). Με 

αυτόν τον τρόπο µπορεί να εφαρµοστεί κεντρικό έλεγχος για σειρά των µεταδόσεων 

µε αποτέλεσµα την εφαρµογή ποιότητας υπηρεσίας. 

Στο πρώτο µέρος αυτού του κεφαλαίου γίνεται µία σύντοµη περιγραφή των 

υπηρεσιών που υποστηρίζονται και των δύο βασικών µεθόδων πρόσβασης στο µέσο 

µετάδοσης, στη συνέχεια αναλύεται η µεθοδος πρόσβασης DCF και τέλος αναλύεται 

η µέθοδος PCF. 

3.2 Αρχιτεκτονική MAC 
Η αρχιτεκτονική του επιπέδου MAC του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 φαίνεται 

στο Σχήµα 3.1.  
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Σχήµα 3.1 Η αρχιτεκτονική MAC του πρωτοκόλλου IEEE 802.11  

Η θεµελιώδεις µέθοδος πρόσβασης για το IEEE802.11 MAC είναι λειτουργία 

κατανεµηµένου συντονισµού (Distributed coordination finction –DCF) γνωστή ως 

“πολλαπλή πρόσβαση µε ανίχνευση φέροντος και αποφυγή συγκρούσεων” (carrier 

sense multiple access with collision avoidance – CSMA/CA).  Το DCF πρέπει να 

υλοποιείται από όλους τους σταθµούς (STA). 

Για να µεταδώσει ένας σταθµός, πρέπει πρώτα να ανιχνεύσει το µέσο 

µετάδοσης για να διαπιστώσει εάν υπάρχει κάποια άλλη µετάδοση σε εξέλιξη. Αν το 

µέσο δεν διαπιστωθεί κατειληµµένο, τότε η µετάδοση µπορεί να προχωρήσει. Ο 

κατανεµηµένος αλγόριθµος CSMA/CA ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο 

διάστηµα µεταξύ συνεχόµενων πλαισίων. Ο σταθµός που θέλει να µεταδώσει πρέπει 

να εξασφαλίσει ότι το µέσο µετάδοσης είναι ελεύθερο για αυτό το καθορισµένο 

χρονικό διάστηµα πριν αποπειραθεί να µεταδώσει. Αν το µέσο βρεθεί κατειληµµένο, 

ο σταθµός θα αναβάλει την µετάδοση (defer) µέχρι το τέλος της τρέχουσας 

µετάδοσης. Μετά από αυτήν την αναβολή, ή µετά από την επιτυχηµένη µετάδοση, ο 

σταθµός πρέπει να επιλέξει ένα τυχαίο διάστηµα καθυστέρησης (backoff interval), 

και να ελαττώνει τον µετρητή καθυστέρησης όσο το µέσο είναι ελεύθερο. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί  µία µέθοδος για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων, κατά την 

οποία ο αποστολέας και ο αποδέκτης ανταλλάσσουν σύντοµα πλαίσια ελέγχου 

(request to send – RTS και clear to send – CTS) αφού διαπιστωθεί ότι το µέσο είναι 

ελεύθερο και µετά το deffering και το backoff, και πριν από τη µετάδοση των 

δεδοµένων. Οι λεπτοµέρειες των παραπάνω αλγορίθµων περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.3.  
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Το πρότυπο IEEE 802.11 MAC ενσωµατώνει µία προαιρετική µέθοδο 

πρόσβασης, που καλείται PCF. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί µία οντότητα 

επονοµαζόµενη point coordinator (PC), η οποία λειτουργεί στο σταθµό βάσης (access 

point BSS), και καθορίζει ποιος σταθµός έχει δικαίωµα να εκπέµψει. Αυτή η 

λειτουργία ουσιαστικά είναι polling, µε το PC να εκτελεί το ρόλο του pole master. Η 

λειτουργία PCF µπορεί να απαιτεί επιπρόσθετο  συντονισµό (που δεν καθορίζεται 

από το πρότυπο), για να είναι δυνατή η αποδοτική λειτουργία σε περιπτώσεις όπου 

πολλά PC BSS λειτουργούν πάνω στο ίδιο κανάλι, σε επικαλυπτόµενο φυσικό χώρο. 

Το PCF χρησιµοποιεί έναν µηχανισµό εικονικής ανίχνευσης φέροντος, 

υποβοηθούµενο από ένα µηχανισµό προτεραιοτήτων. Το PCF διαδίδει πληροφορία 

µέσα από πλαίσια Beacon  management, για να αποκτήσει έλεγχο στο µέσο 

ρυθµίζοντας το διάνυσµα εκχώρησης δικτύου (network allocation vector – NAV) 

στους STA. Επιπρόσθετα, όλες οι µεταδώσεις πλαισίων µε PCF χρησιµοποιούν 

διαστήµατα µεταξύ των πλαισίων (interframe space – IFS) µικρότερο από το IFS που 

χρησιµοποιείται για τις µεταδόσεις DCF. Η χρήση των µικρότερων IFS συνεπάγεται 

ότι η κίνηση PCF έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα από την κίνηση DCF σε 

επικαλυπτόµενες περιοχές.  

Η προτεραιότητα πρόσβασης που παρέχεται από το PCF µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία πρόσβασης χωρίς ανταγωνισµό (contention-free 

CF). Το PC ελέγχει την µετάδοση πλαισίων των STA εξαλείφοντας τον ανταγωνισµό 

για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

Το DCF µπορεί να συνυπάρχει µε το PCF µε την έννοια ότι µπορούν να 

χρησιµοποιούνται και οι δύο µέθοδοι ταυτόχρονα στο ίδιο BSS. Όταν λειτουργεί ένα 

PC στο BSS, οι δύο µέθοδοι εναλλάσσονται, µε µία περίοδο άνευ ανταγωνισµού 

(CPF) να ακολουθεί την περίοδο ανταγωνισµού (CP). 

 

3.3 DCF 
Η βασική µέθοδος πρόσβασης του IEEE 802.11 είναι η DCF, η οποία επιτρέπει 

την κοινή χρήση του µέσου µετάδοσης µε τη χρήση του CDMA/CA και του τυχαίου 

χρόνου υποχώρησης που ακολουθεί την απασχοληµένη κατάσταση του δικτύου. 

Επιπρόσθετα, όλη η κατευθυνόµενη κίνηση χρησιµοποιεί θετικές επαληθεύσεις 

(ACK frame) µε τον αποστολέα να δροµολογεί επαναµετάδοση εάν δεν ληφθεί ACK. 
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Το πρωτόκολλο CSMA/CA έχει σχεδιαστεί για να ελαττώσει την πιθανότητα 

σύγκρουσης όταν πολλοί STA έχουν πρόσβαση στο µέσο, στο σηµείο κατά το οποίο 

είναι πιο πιθανές οι συγκρούσεις. Τη στιγµή όπου το µέσο γίνεται ελεύθερο µετά από 

µία περίοδο που είναι κατειληµµένο (όπως υποδεικνύεται από τη λειτουργία CS) 

υπάρχει η µεγαλύτερη πιθανότητα συγκρούσεων. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλαπλά 

STA µπορεί να περιµένουν για να ελευθερωθεί το µέσο. Αυτή είναι η κατάσταση που 

κάνει αναγκαία µία διαδικασία τυχαίας υποχώρησης για να επιλύει τον ανταγωνισµό 

για την πρόσβαση του µέσου. 

Η λειτουργία ανίχνευσης φέροντος (CS) µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε 

φυσικά και µε εικονικούς µηχανισµούς 

Η εικονική ανίχνευση φέροντος επιτυγχάνεται µε τη διανοµή πληροφορίας 

κρατήσεων που αναγγέλλει την επικείµενη χρήση του µέσου. Η ανταλλαγή πλαισίων  

RTS και CTS πριν από την µετάδοση του πλαισίου δεδοµένων είναι ένας τρόπος για 

την διανοµή πληροφορίας κράτησης. Τα πλαίσια RTS και CTS περιλαµβάνουν ένα 

πεδίο Duration/ID που ορίζει την χρονική περίοδο που θα κρατηθεί το µέσο για την 

µετάδοση του πλαισίου δεδοµένων και του πλαισίου ACK. Όλοι οι σταθµοί στην 

εµβέλεια τόσο του αποστολέα (που εκπέµπει το RTS) όσο και του παραλήπτη (που 

εκπέµπει το CTS) θα µάθουν για τη δέσµευση του µέσου. Έτσι ένας σταθµός που 

αδυνατεί να λάβει από τον αποστολέα, θα γνωρίζει για τη δέσµευση και θα 

αποφευχθούν τυχούσες συγκρούσεις. 

Ένα άλλο µέσο διάδοσης της πληροφορίας κράτησης του µέσου είναι το πεδίο 

Duration/ID στα κατευθυνόµενα πλαίσια. Αυτό το πεδίο περιέχει το χρόνο που 

κρατείται το µέσο, είτε ως το τέλος του ACK που ακολουθεί, είτε στην περίπτωση 

των τεµαχισµένων πλαισίων µέχρι το τέλος του ACK του επόµενου τεµαχίου. 

Η ανταλλαγή µηνυµάτων RTS/CTS επιπρόσθετα εκτελεί ταχεία ανίχνευση και 

έλεγχο διαδροµής διάδοσης. Αν ο σταθµός που έστειλε ένα RTS δεν λάβει CTS, τότε 

µπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία (αφού ακολουθήσει του κανόνες ανίχνευσης του 

µέσου) ταχύτερα σε σχέση µε το αν είχε µεταδοθεί ένα µακρύ πλαίσιο δεδοµένων και 

δεν είχε ανιχνευτεί ACK. 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα του µηχανισµού RTS/CTS προκύπτει όταν πολλαπλά 

BSS που χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι επικαλύπτονται. Ο µηχανισµός κρατήσεων 

του µέσου ισχύει και απέναντι από τα όρια του BSA. Ο µηχανισµός RTS/CTS µπορεί 

επίσης να βελτιώσει την απόδοση στην τυπική περίπτωση όπου όλοι οι STA µπορούν 
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να λάβουν από το AP, αλλά δεν µπορούν να λάβουν από όλα τα άλλα STA µέσα στο 

BSA. 

Ο µηχανισµός RTS/CTS δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για MPDU µε broadcast 

ή multicast διεύθυνση παραλήπτη επειδή υπάρχουν πολλαπλοί προορισµοί για το 

RTS, και άρα πολλοί ταυτόχρονοι αποστολείς CTS. Ο µηχανισµός RTS/CTS δεν 

χρειάζεται να χρησιµοποιείται για κάθε µετάδοση δεδοµένων. Επειδή τα επιπρόσθετα 

πλαίσια RTS και CTS προσθέτουν overhead, η χρήση του µηχανισµού δεν είναι 

πάντα δικαιολογηµένη, ειδικά για µικρά πλαίσια δεδοµένων. 

Η χρήση του µηχανισµού RTS/CTS επαφίεται στον κάθε STA. Ένας σταθµός 

µπορεί να χρησιµοποιεί αυτόν τον µηχανισµό είτε πάντα, είτε ποτέ, είτε µόνο για όσα 

πλαίσια έχουν µήκος µεγαλύτερο από ένα κατώφλι. 

Ένας σταθµός που επιλέγει να µην χρησιµοποιεί τον µηχανισµό RST/CTS, 

πρέπει να ενηµερώνει τον µηχανισµό εικονικής ανίχνευσης φέροντος µε την 

πληροφορία κάθε λαµβανόµενου RTS και CTS, και πρέπει να απαντά µε ένα CTS σε 

κάθε σταθµό που στέλνει ένα RTS προς αυτόν. 

 

3.3.1 Μηχανισµός ανίχνευσης φέροντος 
Για την ανίχνευση της κατάστασης του µέσου µετάδοσης χρησιµοποιούνται 

φυσικές και εικονικές µέθοδοι ανίχνευσης φέροντος. Όταν οποιαδήποτε από τις 

µεθόδους δείξει ότι το µέσο είναι κατειληµµένο, τότε το µέσο θεωρείτε κατειληµµένο. 

Αλλιώς θεωρείται ελεύθερο. Ο φυσικός µηχανισµός ανίχνευσης φέροντος 

πραγµατοποιείται από το φυσικό επίπεδο, το οποίο ειδοποιεί το επίπεδο MAC για την 

κατάσταση του µέσου. 

Ο εικονικός µηχανισµός ανίχνευσης φέροντος εκτελείται από το επίπεδο MAC. 

Αυτός ο µηχανισµός αναφέρεται και ως διάνυσµα εκχώρησης του δικτύου (network 

allocation vector – NAV). Το NAV διατηρεί µία πρόβλεψη της µελλοντικής κίνησης 

στο µέσο βασισµένο στην πληροφορία που ανακοινώνεται µε τα πλαίσια RTS/CTS 

πριν από την ανταλλαγή των δεδοµένων. Η πληροφορία της διάρκειας είναι επίσης 

διαθέσιµη στις επικεφαλίδες MAC όλων των πλαισίων που αποστέλλονται κατά τη 

διάρκεια του CP εκτός των πλαισίων ελέγχου PS-Poll. 

Ο µηχανισµός ανίχνευσης φέροντος συνδυάζει την κατάσταση NAV, την 

κατάσταση του ποµπού του STA, και την φυσική ανίχνευση φέροντος, για να 

προσδιορίσει την κατάσταση (κατειληµµένο / ελεύθερο) του µέσου. Το NAV µπορεί 
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να θεωρηθεί ως ένας µετρητής, που µετρά προς το µηδέν σε σταθερό ρυθµό. Όταν ο 

µετρητής γίνει µηδέν, η ένδειξη του µηχανισµού εικονικής ανίχνευσης φέροντος είναι 

ότι το µέσο είναι ελεύθερο. Όταν δεν είναι µηδέν, η ένδειξη είναι κατειληµµένο. Το 

µέσο προφανώς είναι κατειληµµένο όταν ο σταθµός µεταδίδει.  

3.3.2 Επαληθεύσεις επιπέδου MAC 
H λήψη κάποιων πλαισίων, απαιτεί από τον παραλήπτη να αποκριθεί µε την 

αποστολή µίας επαλήθευσης, γενικά ένα πλαίσιο ACK, αν πεδίο ελέγχου λαθών του 

αρχικού πλαισίου υποδηλώνει ορθή λήψη. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως θετική 

επιβεβαίωση. 

Η µη λήψη ενός αναµενόµενου πλαισίου ACK υποδηλώνει στον αποστολέα ότι 

έχει συµβεί σφάλµα µετάδοσης. Υπάρχει το ενδεχόµενο ο παραλήπτης να έχει λάβει 

ορθά το πλαίσιο, και το σφάλµα να έχει συµβεί στην επαλήθευση. Αυτή η κατάσταση 

δεν µπορεί να διακριθεί από την περίπτωση που το σφάλµα έγινε στο αρχικό πακέτο. 

3.3.3 Interframe space (IFS) 
Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην µετάδοση δύο διαδοχικών 

πλαισίων καλείται interframe space (IFS). Ένας σταθµός θα προσδιορίσει ότι το µέσο 

µετάδοσης είναι ελεύθερο µε τη λειτουργία ανίχνευσης φέροντος για το καθορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Έχουν οριστεί τέσσερα διαφορετικά IFS για να παρέχουν επίπεδα 

προτεραιότητας στην πρόσβαση στο µέσο (Σχήµα 2.1). 

Τα διαφορετικά IFS είναι ανεξάρτητα του ρυθµού µετάδοσης του σταθµού. Οι 

τιµές αυτές ορίζονται ως χρονικά διαστήµατα στο µέσο, και εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου (PHY). 

 

Σχήµα 3.2 Σχέσεις των διαστηµάτων µεταξύ πλαισίων IFS 

Αυτά τα IFS είναι (σε αύξουσα σειρά µεγέθους): 

 

1. SIFS – short interframe space. Τα χρονικά διαστήµατα SIFS 

χρησιµοποιούνται από τα πλαίσια ACK, CTS, από το δεύτερο ή τα 
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µετέπειτα τεµάχια ενός τεµαχισµένου πλαισίου, και από ένα σταθµό που 

ανταποκρίνεται σε polling από το PCF. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

από το PC για οποιοδήποτε τύπο πλαισίου κατά το CFP. Ο χρόνος SIFS 

ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα από το τέλος της µετάδοσης του 

τελευταίου συµβόλου του προηγούµενου πλαισίου, ως την αρχή της 

µετάδοσης του πρώτου συµβόλου του preamble του επόµενου πλαισίου. Το 

SIFS είναι το συντοµότερο από τα διαστήµατα µεταξύ πλαισίων. Το SIFS 

χρησιµοποιείται όταν ένας σταθµός έχει αποκτήσει τον έλεγχο του µέσου 

µετάδοσης και πρέπει να τον διατηρήσει µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ανταλλαγής πλαισίων. Η χρήση των ελάχιστων κενών µεταξύ µεταδόσεων 

πλαισίων της ακολουθίας αποτρέπει τους άλλους σταθµούς, που πρέπει να 

περιµένουν να παραµείνει το µέσο κενό για περισσότερο, από το να 

αποπειραθούν να χρησιµοποιήσουν το µέσο, επιτρέποντας έτσι την 

ολοκλήρωση της ακολουθίας πλαισίων. 

2. PIFS – PCF interframe space. Το PIFS χρησιµοποιείται µόνο από σταθµούς 

που λειτουργούν µε PCF για να αποκτήσουν προτεραιότητα πρόσβασης στο 

µέσο κατά την εκκίνηση του CFP. Οι λεπτοµέρειες για την κίνηση PCF 

αναφέρονται στο επόµενο κεφάλαιο 

3. DIFS – DCF interframe space. Το DIFS χρησιµοποιείται από τους σταθµούς 

που λειτουργούν µε DCF για να µεταδώσουν πλαίσια δεδοµένων (MPDU) 

και πλαίσια ελέγχου (MMPDU). Ένας DCF σταθµός επιτρέπεται να 

µεταδώσει αν ο µηχανισµός ανίχνευσης φέροντος προσδιορίσει ότι µέσο 

είναι ελεύθερο για χρόνο DIFS µετά την επιτυχηµένη λήψη ενός πλαισίου, 

και αφού λήξει ο χρόνος backoff. 

4. EIFS – extended interframe space. Ο χρόνος EIFS χρησιµοποιείται από το 

DCF όταν το φυσικό επίπεδο δείξει ότι µία µετάδοση που ξεκίνησε δεν 

κατέληξε σε ορθή λήψη του πλαισίου. Ο χρόνος EIFS ξεκινά αµέσως µετά 

την ένδειξη του φυσικού επιπέδου ότι το µέσο είναι ελεύθερο µετά την 

ανίχνευση ελαττωµατικού πλαισίου, ανεξάρτητα από το µηχανισµό 

εικονικής ανίχνευσης φέροντος. Η λήψη ορθού πακέτου κατά την περίοδο 

EIFS επανασυγχρονίζει τον σταθµό την πραγµατική κατάσταση 

κατειληµµένου ή ελεύθερου διαύλου, και έτσι τερµατίζεται το EIFS και 

ακολουθεί η κανονική διαδικασία πρόσβασης στο δίαυλο (DIFS, backoff). 
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3.3.4 Random backoff time 
Ένας σταθµός που επιθυµεί να µεταδώσει ένα πλαίσιο δεδοµένων ή ελέγχου 

πρέπει να θέσει σε λειτουργία (όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.1) τον 

µηχανισµό ανίχνευσης φέροντος. Αν το µέσο βρεθεί κατειληµµένο, τότε η µετάδοση 

πρέπει να αναβληθεί έως ότου το µέσο βρεθεί ανενεργό για συνεχόµενο χρονικό 

διάστηµα ίσο µε DIFS αν το τελευταίο πλαίσιο που ανιχνεύτηκε στο µέσο 

παραλήφθηκε σωστά, ή για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα ίσο µε EIFS όταν το 

τελευταίο πλαίσιο που ανιχνεύτηκε δεν ελήφθη σωστά. Μετά από αυτό το χρονικό 

διάστηµα (deferring), ο σταθµός θα παράγει µια τυχαία επιπρόσθετη περίοδο 

αναβολής της µετάδοσης, εκτός αν το backoff timer περιέχει µη µηδενική τιµή, στην 

οποία περίπτωση η επιλογή του τυχαίου διαστήµατος δεν απαιτείται. Αυτή η 

διαδικασία ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις κατά τον ανταγωνισµό µεταξύ πολλαπλών 

σταθµών που εκτελούν deferring για το ίδιο γεγονός. Ο χρόνος τυχαίας επιπρόσθετης 

καθυστέρησης (backoff time) υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις: 

 

Backoff Time = Random() x aSlotTime 

Όπου 

Random() = Ψευδοτυχαίος ακέραιος από µια οµοιόµορφη κατανοµή πάνω στο 

διάστηµα [0, CW], όπου CW είναι ένας ακέραιος µέσα σε µία 

περιοχή τιµών που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του PHY, 

aCWmin και aCWmax, aCWmin≤CW≤aCWmax. Πρέπει να 

υπάρχει στατιστική ανεξαρτησία µεταξύ γεννητριών τυχαίων 

αριθµών των διαφόρων σταθµών. 

aSlotTime= Παράµετρος του φυσικού επιπέδου 

Η παράµετρος contention window (CW) παίρνει την αρχική τιµή aCWmin. 

Κάθε σταθµός πρέπει να διατηρεί ένα µικρό µετρητή προσπαθειών ( STA short retry 

count – SSRC) καθώς και ένα µεγάλο µετρητή προσπαθειών (STA long retry count –

SLRC), οι οποίοι αρχικοποιούνται στην αρχική τιµή µηδέν. Το SSRC αυξάνεται κάθε 

φορά που αποτυγχάνει η µετάδοση ενός «µικρού» πλαισίου, ενώ το SLRC αυξάνεται 

µε κάθε αποτυχηµένη µετάδοση ενός «µεγάλου» πλαισίου. Το CW πρέπει να παίρνει 

την επόµενη τιµή µιας ακολουθίας τιµών κάθε φορά που η αποτυχηµένη απόπειρα 

µετάδοσης κάποιου πλαισίου προκαλεί αύξηση του SSRC ή του SLRC, µέχρι να 

φτάσει την τιµή aCWmax. Το CW παραµένει σε αυτήν την τιµή έως ότου γίνει reset. 
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Το CW γίνεται reset στην αρχική τιµή του aCWmin µετά από κάθε επιτυχηµένη 

µετάδοση πλαισίου MSDU ή MMPDU, όταν το SLRC φτάσει την τιµή 

aLongRetryLimit, ή όταν το SSRC φτάσει την τιµή dot11ShortRetryLimit. Το SSRC 

θα επανέλθει στην τιµή µηδέν όταν ληφθεί πλαίσιο CTS ως απάντηση σε κάποιο 

πλαίσιο RTS, όταν ληφθεί πλαίσιο ACK ως απάντηση στην µετάδοση πλαισίου 

MPDU ή MMPDU, ή όποτε µεταδίδεται πλαίσιο µε οµαδική διεύθυνση. To SLRC 

µηδενίζεται όποτε λαµβάνεται ACK ως απάντηση σε µετάδοση MPDU ή MSDU 

µεγέθους µεγαλύτερου από dot11RTSThreshold, ή όταν µεταδίδεται πλαίσιο µε 

οµαδική διεύθυνση. 

Το των τιµών του CW πρέπει να είναι η ακολουθία ακεραίων δυνάµεων του 2, 

µείων 1, ξεκινώντας από την τιµή aCWmin και καταλήγοντας στην τιµή aCWmax. 

 

Σχήµα 3.3 Ένα παράδειγµα εκθετικής αύξησης του CW. 

 

3.4 PCF 
Η µέθοδος PCF παρέχει µεταφορά των πλαισίων άνευ ανταγωνισµού 

(contention free).  Το PC, που είναι η λειτουργική οντότητα που ελέγχει τη 

λειτουργία του PCF, πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο access point (AP). Ένα AP 

µπορεί να περιλαµβάνει ή να µην περιλαµβάνει PC. Όλοι οι σταθµοί υπακούουν 

στους κανονισµούς πρόσβασης του PCF, επειδή αυτοί οι κανονισµοί βασίζονται στο 

DCF. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του PCF είναι τέτοια που όλοι οι σταθµοί 
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µπορούν να λειτουργήσουν σωστά παρουσία BSS στο οποίο λειτουργεί PC, και, αν 

συνδεθούν µε ένα point coordinated BSS, µπορούν να λάβουν όλα τα πλαίσια που 

στέλνονται υπό τον έλεγχο του PCF. Υπάρχει επίσης η επιλογή για έναν σταθµό να 

είναι ικανός να αντιδράσει σε ένα contention-free poll (CF-Poll) που λαµβάνει από 

ένα PC. Ένας σταθµός που έχει δυνατότητα αντίδρασης σε CF-Polls αναφέρεται ως 

CF-Pollable, και µπορεί να ζητήσει να γίνεται polled από ένα ενεργοποιηµένο PC. Οι 

CF-Pollable σταθµοί και το PC δεν χρησιµοποιούν RTS/CTS κατά τη διάρκεια του 

CFP. Όταν γίνεται polled από ένα PC, ο CF-Pollable σταθµός µπορεί να µεταδώσει 

µόνο ένα πλαίσιο MPDU, µε οποιαδήποτε διεύθυνση παραλήπτη (όχι µόνο το PC), 

και µπορεί να µε µεταδώσει τις επαληθεύσεις των πλαισίων που ελήφθησαν από τον 

PC µε την µέθοδο “piggyback”. Εάν το πλαίσιο που µεταδόθηκε δεν επαληθευτεί, 

τότε το CF-Pollable σταθµός δεν µπορεί να επαναµεταδώσει το πλαίσιο, αν δεν 

ξαναγίνει polled από το PC, εκτός αν το µεταδώσει κατά τη διάρκεια του CP. Αν ο 

παραλήπτης του πλαισίου δεν CF-Pollable, τότε η επαλήθευση γίνεται µε τις 

µεθόδους του DCF. Ο PC χρησιµοποιεί τα πλαίσια contention free µόνο για τη 

µετάδοση πλαισίων προς του σταθµούς, και ποτέ για το polling των non-CF-Pollable 

σταθµών. 

Ο PC µπορεί να εκτελεί backoff για την επαναµετάδοση των µη-επαληθευµένων 

πλαισίων κατά τη διάρκεια του CFP. Ένα PC που διατηρεί polling list µπορεί να 

επαναµεταδώσει το µη-επαληθευµένο πλαίσιο την επόµενη φορά που το 

συγκεκριµένο AID είναι στην κορυφή του polling list. 

Ένα PC µπορεί να επαναµεταδώσει κατά τη διάρκεια του CFP µετά από χρόνο 

PIFS. 

Όταν περισσότερα από ένα point-coordinated BSS λειτουργούν στο ίδιο κανάλι 

σε επικαλυπτόµενο χώρο, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων µεταξύ µεταδόσεων 

PCF ανεξάρτητων PC. Το PCF λειτουργεί πάνω από το πρωτόκολλο CSMA/CA του 

DCF (Σχήµα 3.1), χρησιµοποιώντας τις µεθόδους προτεραιότητας που εφαρµόζονται 

από το σχήµα. Ένα ενεργό PC πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε κάποιο AP, που 

περιορίζει τη λειτουργία σε δίκτυα “υποδοµής” (infrastructure networks).  

3.4.1 PCF structure and timing 
Το PCF ελέγχει τις µεταδόσεις πλαισίων κατά τη διάρκεια του CFP. Το CFP 

πρέπει να εναλλάσσεται µε ένα CP, κατά το οποίο ισχύουν οι κανόνες του DCF 

(Σχήµα 3.4). Το κάθε CFP ξεκινάει µε ένα Beacon frame που περιέχει ένα στοιχείο 
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DTIM. Τα CFP πρέπει να συµβαίνουν µε έναν καθορισµένο ρυθµό, το οποίο 

συγχρονίζεται µε τα σήµατα beacon. 

Το PC παράγει CFP µε τον ρυθµό contention-free repetition rate (CFPRate), το 

οποίο ορίζεται ως ένας αριθµός από διαστήµατα DTIM. Ο ρυθµός CFPRate 

καθορίζεται από το PC, µέσα από ένα σύνολο προκαθορισµένων παραµέτρων. Αυτή 

η τιµή, µετρούµενη σε διαστήµατα DTIM, γνωστοποιείται στους υπόλοιπους 

σταθµούς του BSS, µέσα σε ένα πεδίο του αντικειµένου CF Parameter Set των 

beacon frames. Το CF Parameter Set µπορεί να περιλαµβάνεται µόνο στα πλαίσια 

beacon και Probe response που µεταδίδονται από σταθµούς µε ενεργό PC. 

 

 

Σχήµα 3.4 Εναλλαγή CFP/CP 

Η διάρκεια του CFP ελέγχεται από το PC, µε τη µέγιστη διάρκεια να 

καθορίζεται από την παράµετρο CFP-MaxDuration του CF Parameter Set. Ούτε η 

µέγιστη, ούτε η πραγµατική διάρκεια του CFP περιορίζεται σε πολλαπλάσιο του 

beacon interval. Αν η διάρκεια του CFP είναι µεγαλύτερη από το beacon interval, το 

PC θα µεταδίδει beacons τις ανάλογες χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια του CFP. 

Το στοιχείο CF Parameter Set µέσα στα πλαίσια beacon κατά την αρχή ή µέσα στο 

CFP πρέπει να περιέχουν µη µηδενική τιµή στο πεδίο CFPDurRemaining. Αυτή η 

τιµή καθορίζει το µέγιστο χρόνο από τη µετάδοση του beacon µέχρι τη λήξη του CFP. 

Η τιµή στο πεδίο CFPDurRemaining πρέπει να είναι µηδενική σε beacons που 

στέλνονται κατά τη διάρκεια του CP. Ένα παράδειγµα αυτών των σχέσεων φαίνεται 

στο (Σχήµα 3.5), όπου φαίνεται η περίπτωση όπου το  CFP είναι δύο DTIM intervals, 

το DTIM interval είναι τρία beacon intervals, και η τιµή του aCFPMaxDuration είναι 

περίπου 2.5 beacon intervals. 
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Σχήµα 3.5 Beacons και CFPs 

Το PC µπορεί να τερµατίσει το CFP πριν από το aCFPMaxDuration, 

βασιζόµενο στην υπάρχουσα κίνηση και στο µέγεθος του polling list. Επειδή η 

µετάδοση κάποιου beacon µπορεί να καθυστερήσει λόγω κατειληµµένου διαύλου, 

κατά την κανονική στιγµή εκποµπής, το CFP µπορεί να συµπυκνωθεί κατά το 

µέγεθος της καθυστέρησης. Στην περίπτωση που το µέσο είναι κατειληµµένο λόγω 

κίνησης DCF, το beacon θα καθυστερήσει για τον χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της ακολουθίας πλαισίων DCF. Στις περιπτώσεις όπου η µετάδοση του 

beacon καθυστερείται, το πεδίο CFPDurRemaining στο beacon κατά το ξεκίνηµα του 

CFP πρέπει να ορίζει έναν χρόνο για τερµατισµό του CFP όχι αργότερο από TBTT+ 

aCFPMaxDuration (). 

 

Σχήµα 3.6 Παράδειγµα καθυστερηµένου beacon και συµπυκνωµένου CFP. 

 

3.4.2 PCF access procedure 
Το πρωτόκολλο µεταφοράς contention-free βασίζεται σε ένα σχήµα polling 

ελεγχόµενο από ένα PC που λειτουργεί στο AP του BSS. Το PC αποκτά έλεγχο του 

µέσου µετάδοσης στην αρχή του CFP και προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο για 

ολόκληρο το CFP, περιµένοντας µικρότερο χρόνο ανάµεσα στις µεταδόσεις σε σχέση 

µε σταθµούς που χρησιµοποιούν DCF. Όλοι οι σταθµοί του BSS (εκτός του PC) 
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Θέλουν το NAV τους στην τιµή CFPMaxDuration κατά την ονοµαστική χρονική 

στιγµή εκκίνησης του κάθε CFP. Έτσι αποφεύγεται ο περισσότερος ανταγωνισµός, 

αποτρέποντας τις non-polled µεταδώσεις των σταθµών είτε είναι είτε δεν είναι CF-

Pollable. Οι επαληθεύσεις των πλαισίων που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του 

CFP µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε πλαίσια που µεταφέρουν δεδοµένα και 

επαληθεύσεις, αποτρέποντας το overhead που προκαλείται από τα ξεχωριστά πλαίσια 

ACK. Οι non-CF-Pollable και οι unpolled CF-Pollable σταθµοί επιβεβαιώνουν τα 

λαµβανόµενα πλαίσια κατά τη διάρκεια του CFP µε χρήση της διαδικασίας CDF 

ACK. 

 

3.4.2.1 Βασική πρόσβαση 
Κατά την ονοµαστική εκκίνηση του κάθε CFP, το PC ελέγχει το µέσο 

µετάδοσης. Όταν το µέσο διαπιστωθεί ελεύθερο για χρονική περίοδο ίση µε ένα PIFS, 

το PC µεταδίδει ένα πλαίσιο beacon που περιέχει ένα στοιχείο CF Parameter Set και 

ένα στοιχείο DTIM. 

Μετά το αρχικό πλαίσιο beacon, το PC περιµένει για τουλάχιστον SIFS χρόνο, 

και στη συνέχεια µεταδίδει ένα από τα ακόλουθα: ένα πλαίσιο data, ένα πλαίσιο CF-

Poll, ένα πλαίσιο Data+CF-Poll, ή ένα πλαίσιο CF-End. Αν το CFP είναι null, δηλαδή 

δεν υπάρχει κίνηση buffered και δεν υπάρχουν poll για µετάδοση στο PC, ένα πλαίσιο 

CF-End θα µεταδοθεί αµέσως µετά το αρχικό beacon. Οι σταθµοί που λαµβάνουν 

κατευθυνόµενα, χωρίς λάθη πλαίσια από το PC αναµένεται να αποκριθούν µετά µία 

χρονική περίοδο SIFS. Αν ο παραλήπτης δεν είναι CF-Pollable σταθµός, η απόκριση 

στην λήψη ενός πλαισίου data χωρίς λάθη θα είναι πάντα ένα πλαίσιο ACK. 

 

3.4.2.2 Λειτουργία NAV κατά το CFP 
Ο µηχανισµός για τον χειρισµό του NAV κατά το CFP είναι σχεδιασµένος να 

διευκολύνει τη λειτουργία επικαλυπτόµενων CFP coordinated infrastructure BSS. Ο 

µηχανισµός µε τον οποίο τα infrastructure BSS συντονίζουν τα CFP τους δεν 

καθορίζεται από το πρώτυπο.  

Κάθε σταθµός, εκτός από το σταθµό µε το PC, πρέπει να θέσει το NAV του 

στην τιµή CFPMaxDuration (που αποκτάται από το στοιχείο CF Parameter Set µέσα 

στα beacons από το PC) σε κάθε ονοµαστικό χρόνο µετάδοσης του beacon (TBTT) 

κατά τον οποίο είναι προγραµµατισµένη η εκκίνηση του CFP (βάση του πεδίου 
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CFPPeriod του CF Parameter Set).  Κάθε σταθµός non-PC πρέπει να ανανεώνει το 

NAV του χρησιµοποιώντας την τιµή του πεδίου CFPDurRemaining του CF 

Parameter Set κάθε φορά που λαµβάνει ένα πλαίσιο beacon. Αυτό περιλαµβάνει τα 

beacons που λαµβάνονται από άλλα (επικαλυπτόµενα) BSS. 

Αυτές οι ενέργειες αποτρέπουν τους σταθµούς από το να αποκτήσουν τον 

έλεγχο του µέσου µετάδοσης κατά την διάρκεια του CFP. Αυτό ελαττώνει την 

πιθανότητα τα κρυµµένα τερµατικά να προσδιορίσουν το µέσο ως ελεύθερο για µία 

περίοδο DIFS κατά τη διάρκεια του CFP και να καταστρέψουν µία µετάδοση σε 

εξέλιξη.  

Ένας σταθµός που συνενώνεται σε ένα BSS που λειτουργεί µε PC θα 

χρησιµοποιήσει την πληροφορία στο στοιχείο CFPDurRemaining του CF parameter 

set από οποιοδήποτε πλαίσιο Beacon ή Probe Response για να ανανεώσει το NAV 

του πριν αρχικοποιήσει οποιαδήποτε µετάδοση.  

Το PC θα µεταδώσει ένα πλαίσιο CF-End ή CF-End+ACK στο τέλος κάθε 

περιόδου CFP. Ένας σταθµός που λαµβάνει οποιοδήποτε από τα δύο αυτά πλαίσια 

πρέπει να µηδενίσει το NAV του.  

 

3.4.3 PCF transfer procedure 
Οι µεταφορές πλαισίων µε PCF τυπικά αποτελούνται από πλαίσια που 

στέλνονται εναλλακτικά από και προς το AP/PC. Κατά τη διάρκεια του CFP, η 

ρύθµιση αυτών των µεταδόσεων, και των σταθµών που επιτρέπεται να µεταδώσουν 

πλαίσια προς το PC, πρέπει να καθορίζεται σε κάθε χρονική στιγµή από το PC. Το 

Σχήµα 3.7 περιγράφει την µεταφορά πλαισίων κατά τη διάρκεια ενός τυπικού CPF.  

 

Σχήµα 3.7 Παράδειγµα µεταφοράς πλαισίων PCF 
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3.4.4 Contention-Free polling list 
Αν το PC υποστηρίζει τη χρήση του CFP για εισερχόµενες µεταφορές πλαισίων, 

καθώς και για παράδοση πλαισίων, το PC πρέπει να διατηρεί ένα “polling list” για να 

µπορεί να επιλέγει τους σταθµούς που δικαιούνται να λάβουν CF-Polls κατά τη 

διάρκεια των CFP. Αν το PC υποστηρίζει τη χρήση του CFP µόνο για παράδοση 

πλαισίων, τότε δεν απαιτείται η του polling list. Η µορφή της contention free 

υποστήριξης που παρέχεται από το PC καθορίζεται από το πεδίο Capability 

Information του beacon. 

Το polling list χρησιµοποιείται για να υποχρεώσει το polling των CF-Pollable 

σταθµών, είτε έχει είτε δεν έχει εκκρεµούσα κίνηση για αυτούς το PC. 
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4 Ποιότητα Υπηρεσίας σε Ασύρµατα δίκτυα 
 

Στα πρώτα δύο κεφάλα παρουσιάστηκαν οι δύο επικρατέστερες µέθοδοι  για 

παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε IP δίκτυα, οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες (IntServ) και 

οι διαφοροποιηµένες υπηρεσίες (DiffServ). Αυτές οι µέθοδοι στηρίζονται στην 

εφαρµογή πολιτικής εκχώρησης πόρων, στον έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο, και στην 

εφασµογή πρωτεραιοτήτων κατά το χειρισµό των πακέτων στις ουρές αναµονής των 

κόµβων του δικτύου. 

Αυτή η πολιτική µπορεί να λειτουργήσει σωστά για δίκτυα ευρείας περιοχής, 

όπου η συνδεσµολογία είναι από σηµείο σε σηµείο (point to point), αλλά δεν µπορεί 

να λειτουργήσει σε τοπικά δίκτυα, όπου ο χρησιµοποιούµενος δίαυλος είναι 

µοιραζόµενος. Αυτό συµβαίνει γιατί ο κάθε κόµβος του δικτύου ενώ γνωρίζει τι 

ποιότητα υπηρεσίας αναµένουν τα πακέτα που είναι στις ουρές αναµονής του, και 

µπορεί να αποφασίσει για τη σειρά µετάδοσής τους, δεν γνωρίζει τίποτα για τα 

πακέτα που βρίσκονται στις ουρές άλλων κόµβων, µε το επίπεδο MAC να χειρίζεται 

όλα τα πακέτα µε τον ίδιο τρόπο.  

Το πρότυπο IEEE 802.11 [11], αν και έχει γίνει το αδιαµφισβήτητο standard 

όσον αφορά τα πρωτόκολλα MAC για τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα, παρέχει  µια 

πολλή βασική µέθοδο για την διαφοροποίηση της προτεραιότητας των πλαισίων 

(PCF). Η µέθοδος DCF στηρίζεται στο περιοδικό polling των ασύρµατων κόµβων 

που θα µεταδώσουν από έναν κεντρικό κόµβο, τον επονοµαζόµενο point coordinator. 

Ο point coordinator ελέγχει τη σειρά µε την οποία θα µεταδοθούν τα πλαίσια στο 

ασύρµατο δίαυλο, ρυθµίζοντας την ποιότητα υπηρεσίας του κάθε κόµβου. 

Εκτός από τη µέθοδο PCF η οποία στηρίζεται στην κεντρικό έλεγχο της 

πρόσβασης στον δίαυλο, έχουν προταθεί και κατανεµηµένες µέθοδοι, µερικές από τις 

οποίες είναι [12]:  

- ∆ιαφοροποίηση στην συνάρτηση αύξησης του contention window για 

διαφορετικές κλάσεις πλαισίων. 

- ∆ιαφοροποίηση ως προς το ελάχιστο contention window που αντιστοιχεί 

στην κάθε κλάση. 

- ∆ιαφοροποίηση ως προς την καθυστέρηση µετάδοσης (DIFS) για 

διαφορετικές κλάσεις πλαισίων. 

- ∆ιαφοροποίηση του µέγιστου µήκους πλαισίου για κάθε κλάση 
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Επίσης έχει προταθεί µια µέθοδος υποστήριξη εφαρµογών πραγµατικού χρόνου 

[13], η οποία παρέχει εγγύηση για τη µέγιστη καθυστέρηση κάθε πλαισίου, µε 

εκποµπή καταιγισµού θορύβου (black burst) πριν την εκποµπή κάθε πλαισίου 

πραγµατικού χρόνου, η οποία οδηγεί στον προσδιορισµό του σταθµού που πρέπει να 

εκπέµψει. 

Στις παραπάνω µεθόδους για παροχή ποιότητας υπηρεσίας πάνω στο ΙΕΕΕ 

802.11, η πιθανότητα κατάληψης του διαύλου καθορίζεται από την κλάση του 

πλαισίου προς εκποµπή. Έχουν επίσης αναπτυχθεί µέθοδοι διαφοροποίησης των 

υπηρεσιών, στις οποίες η πιθανότητα κατάληψης εξαρτάται και από άλλες 

παραµέτρους, όπως η διαφοροποίηση της καθυστέρησης στην πρόσβαση ανάλογα µε 

τον αριθµό των σκυταλών ενός token bucket κτλ. 
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5 Ο προσοµοιωτής  NS2 
 

Το ns είναι ένας αντικειµενοστραφής (object oriented) προσοµοιωτής 

(simulator), γραµµένος σε C++, µε ένα OTcl διερµηνέα ως frontend. Ο προσοµοιωτής 

αυτός υποστηρίζει µία ιεραρχία κλάσεων (class hierarchy) στην C++, και µία 

παρόµοια ιεραρχία κλάσεων στον OTcl διερµηνέα. Αυτές οι δύο ιεραρχίες κλάσεων 

είναι στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους. Από την πλευρά του χρήστη, υπάρχει µία 

προς µία αντιστοιχία των κλάσεων της πρώτης ιεραρχίας µε τις κλάσεις της δεύτερης. 

Οι χρήστες µπορεί να δηµιουργήσουν νέα αντικείµενα προσοµοίωσης µέσω του 

διερµηνέα. Τα αντικείµενα αυτά δηµιουργούνται εντός του διερµηνέα και σχεδόν 

καθρεφτίζονται (mirrored) από αντίστοιχα αντικείµενα στην ιεραρχία των C++ 

κλάσεων.  

Το ns χρησιµοποιεί δύο γλώσσες προγραµµατισµού επειδή ο προσοµοιωτής έχει 

να επιτελέσει δύο ειδών εργασίες. Πρώτον, η λεπτοµερής προσοµοίωση των 

πρωτοκόλλων απαιτεί µία γλώσσα προγραµµατισµού συστήµατος η οποία µπορεί να 

χειριστεί αποτελεσµατικά byte, επικεφαλίδες πακέτων και να υλοποιηθούν 

αλγόριθµοι που εκτελούνται για µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Για το λόγο αυτό ο 

χρόνος εκτέλεσης (run-time) είναι περισσότερο σηµαντικός από τον turn-around 

χρόνο (εκτέλεση προσοµοίωσης, εύρεση bug, διόρθωση bug, επαναµετάφραση, 

επανεκτέλεση). 

∆εύτερον, ένα µεγάλο κοµµάτι της έρευνας δικτύων περιλαµβάνει εξέταση 

πολλών παραµέτρων και configuration, αλλά και σεναρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

ο iteration χρόνος (αλλαγή του µοντέλου και επανεκτέλεση) είναι περισσότερο 

σηµαντικός. Επειδή το configuration εκτελείτε µόνο µία φορά (στην αρχή της 

προσοµοίωσης), ο χρόνος εκτέλεσης αυτού του µέρους εργασιών είναι λιγότερο 

σηµαντικός. 

Το ns καλύπτει τις δύο αυτές ανάγκες κάνοντας χρήση δύο γλωσσών, της C++ 

και της OTcl. Η C++ είναι γρήγορη στην εκτέλεση και αργή στις αλλαγές, γεγονός 

που την κάνει ιδανική για λεπτοµερή υλοποίηση πρωτοκόλλων, ενώ η OTcl 

εκτελείται πολύ πιο αργά αλλά µπορεί να αλλαχτεί πολύ γρήγορα (και διαδραστικά), 

κάνοντάς την ιδανική για το configuration της προσοµοίωσης. 

Το ns παρέχει την αντιστοιχία µεταξύ των αντικειµένων και των κλάσεων των 

δύο αυτών γλωσσών, µέσω της tclcl. Η tclcl παρέχει τις ακόλουθες έξι χρήσιµες 
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κλάσεις για τη διασύνδεση της C++ και της OTcl: Η κλάση Tcl παρέχει µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται από τον C++ κώδικα για την πρόσβαση στο διερµηνέα. Η κλάση 

TclObject είναι η βασική κλάση (base class) για όλα τα αντικείµενα του προσοµοιωτή 

που καθρεφτίζονται στην ιεραρχία κλάσεων της C++. Η κλάση TclClass ορίζει την 

ιεραρχία των OTcl κλάσεων, και τις µεθόδους που επιτρέπουν στον χρήστη να 

αρχικοποιήσει TclObjects. Η κλάση TclCommand χρησιµοποιείτε για τον ορισµό 

απλών καθολικών εντολών του διερµηνέα. Η κλάση EmbeddedTcl περιέχει τις 

µεθόδους για το φόρτωµα υψηλότερου επιπέδου εσωτερικών εντολών οι οποίες 

κάνουν ευκολότερο το configuration των προσοµοιώσεων. Τέλος, η κλάση InstVar 

περιέχει µεθόδους για την προσπέλαση C++ member µεταβλητών (member variables) 

ως OTcl µεταβλητές υποδειγµάτων (instance variables).  

Στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου θα δοθεί µία συνοπτική περιγραφή των 

βασικών στοιχείων της προσοµοίωσης, µε αναφορά στις κλάσεις που 

χρησιµοποιούνται και στον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται αντικείµενά τους 

µέσα από τον OTcl διερµηνευτή. 

 

5.1 Η κλάση Simulator 
Ολόκληρος ο προσοµοιωτής περιγράφεται από την Tcl κλάση Simulator. Η 

κλάση αυτή παρέχει ένα σύνολο διεπαφών (interfaces) για το configuration της 

προσοµοίωσης και για την επιλογή του τύπου του προγραµµατιστή γεγονότων (event 

scheduler) που θα χρησιµοποιηθεί για την οδήγηση της προσοµοίωσης. Ένα script 

προσοµοίωσης γενικά αρχίζει µε τη δηµιουργία ενός υποδείγµατος της κλάσης αυτής 

και µε τη κλήση διάφορων µεθόδων για τη δηµιουργία κόµβων, τοπολογιών, και για 

το configuration άλλων πλευρών της προσοµοίωσης. 

Με την δηµιουργία ενός νέου αντικειµένου προσοµοίωσης στην tcl, η 

διαδικασία αρχικοποίησης εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

– Αρχικοποίηση της µορφής των πακέτων (packet format initialization) 

– ∆ηµιουργία ενός προγραµµατιστή γεγονότων (προκαθορισµένος είναι ο 

calendar scheduler) 

– ∆ηµιουργία ενός «κενούς πράκτορα» (null agent) 

Η αρχικοποίηση της µορφής των πακέτων δηµιουργεί τα offsets των πεδίων 

εντός των πακέτων, που θα χρησιµοποιηθούν από ολόκληρη τη προσοµοίωση. Ο 

προγραµµατιστής εκτελεί τη προσοµοίωση µε ένα οδηγούµενο από γεγονότα (event-
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driven) τρόπο και µπορεί να αντικατασταθεί από εναλλακτικούς προγραµµατιστές οι 

οποίοι παρέχουν κατά κάποιο τρόπο διαφορετική «σηµασιολογία» (semantics). Ο 

κενός πράκτορας είναι γενικά χρήσιµος ως ένας sink για τα απορριφθέντα πακέτα ή 

ως ένας προορισµός για πακέτα που δεν απαριθµούνται ή αποθηκεύονται. 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικού τύπου προγραµµατιστές γεγονότων, ο 

καθένας από τους οποίους υλοποιείτε χρησιµοποιώντας διαφορετική δοµή δεδοµένων: 

µία απλά συνδεδεµένη λίστα (simple linked-list), ένα σωρό (heap), µία ουρά 

ηµερολογίου (calendar heap) και ένα ειδικό τύπο που ονοµάζεται «πραγµατικού 

χρόνου» (real-time”). Ο προγραµµατιστής εκτελείτε επιλέγοντας το επόµενο χρονικά 

γρηγορότερο γεγονός, εκτελώντας το µέχρι την ολοκλήρωσή του, και επιστρέφοντας 

την εκτέλεση στο επόµενο γεγονός. Η µονάδα του χρόνου που χρησιµοποιείτε είναι 

τα δευτερόλεπτα και µόνο ένα γεγονός εκτελείτε σε ένα δεδοµένο χρόνο. Αν έχουν 

προγραµµατιστεί να εκτελεστούν περισσότερα από ένα γεγονότα στην ίδια χρονική 

στιγµή, πρώτα εκτελείτε αυτό που έφτασε πρώτο στον προγραµµατιστή γεγονότων. 

Ένα γεγονός γενικά περιλαµβάνει ένα «χρόνο εκκίνησης» (“firing time”) και 

µία συνάρτηση χειρισµού (handler function). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι 

κλάσεις Event και Handler. 

∆ύο τύποι αντικειµένων κληρονοµούνται από την βασική κλάση Event: πακέτα 

και  “at-events”. Το at-events είναι µία tcl εκτέλεση διαδικασίας που είναι 

προγραµµατισµένη για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο και υλοποιούνται ως 

γεγονότα στα οποία ο handler είναι ουσιαστικά µία εκτέλεση του tcl διερµηνευτή. Για 

τα πακέτα θα αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω. 

 

5.2 Ο κόµβος (node) 
Για τη δηµιουργία της τοπολογίας του δικτύου που θέλουµε να 

προσοµοιώσουµε βασικότερο στοιχείο είναι οι κόµβοι. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, κάθε προσοµοίωση απαιτεί ένα απλό υπόδειγµα της κλάσης Simulator για 

το χειρισµό και τη λειτουργία της προσοµοίωσης. Αυτή η κλάση περιέχει instance 

διαδικασίες για τη δηµιουργία και τη διαχείριση της τοπολογίας, και εσωτερικά 

κρατά αναφορές (references) για κάθε στοιχείο της τοπολογίας. 

Η instance διαδικασία node δηµιουργεί έναν κόµβο, που αποτελείται από 

µερικά απλά classifier αντικείµενα. Η Node είναι από µόνη της µία αυτόνοµη κλάση 
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της OTcl, αλλά τα περισσότερα από τα συστατικά της είναι TclObjects. Η τυπική 

δοµή ενός unicast κόµβου φαίνεται στο Σχήµα 5.1. 

Αυτή η απλή δοµή αποτελείτε από δύο TclObjects: έναν address classifier 

(classifier_) και έναν port classifier (dmux_). Η λειτουργία των δύο αυτών classifier 

είναι η διανοµή των εισερχόµενων πακέτων στον κατάλληλο πράκτορα ή εξερχόµενη 

ζεύξη. 

 

 

Σχήµα 5.1 ∆οµή του Unicast Κόµβου 

 

Όλοι οι κόµβοι περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

– Μία διεύθυνση ή id_, το οποίο αυξάνεται κατά 1 (από την αρχική τιµή 0) 

καθώς οι κόµβοι δηµιουργούνται στην προσοµοίωση 

– Μία λίστα γειτόνων (neighbor_) 

– Μία λίστα πρακτόρων (agent_) 

– Ένα αναγνωριστικό του τύπου του κόµβου (nodetype_) 

Οι διαδικασίες για το configuration ενός ξεχωριστού κόµβου µπορεί να 

διαιρεθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

– Συναρτήσεις ελέγχου 

– Συναρτήσεις διαχείρισης αριθµού διεύθυνσης και πόρτας, unicast 

δροµολόγησης 

– ∆ιαχείρισης πρακτόρων 

– Προσθήκης γειτόνων 
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Η λειτουργία του κόµβου όταν λαµβάνει ένα πακέτο είναι να εξετάζει τα πεδία 

του πακέτου, συνήθως τη διεύθυνση προορισµού, και σε µερικές περιπτώσεις, την 

διεύθυνση πηγής. Στη συνέχεια πρέπει να αντιστοιχήσει τις τιµές αυτές µε ένα 

αντικείµενο εξερχόµενης διεπαφής, το οποίο θα είναι ο επόµενος παραλήπτης του 

πακέτου. 

Στο ns η λειτουργία αυτή επιτελείτε από ένα απλό classifier αντικείµενο. 

Πολλαπλά τέτοια αντικείµενα, το καθένα από τα οποία εξετάζει ένα διαφορετικό 

τµήµα του πακέτου, προωθούν το πακέτο διαµέσου του κόµβου. Ο κόµβος στο ns 

χρησιµοποιεί classifiers πολλών τύπων, για διαφορετικούς σκοπούς. 

Ο classifier παρέχει έναν τρόπο για το ταίριασµα του πακέτου µε κάποια λογικά 

κριτήρια και την εύρεση της αναφοράς σε κάποιο άλλο αντικείµενο της 

προσοµοίωσης βάσει του αποτελέσµατος των κριτηρίων αυτών.  

 

5.3 Links 
Ένα άλλο σηµαντικό συστατικό της τοπολογίας, εκτός από τους κόµβους, είναι 

οι ζεύξεις. Όπως ένας κόµβος δηµιουργείται από classifiers έτσι και µία ζεύξη 

δηµιουργείται από µία ακολουθία connectors. 

Η κλάση Link είναι µία αυτόνοµη κλάση της OTcl, που παρέχει µερικά απλά 

θεµελιώδη στοιχεία. Η κλάση SimpleLink παρέχει την ικανότητα σύνδεσης δύο 

κόµβων µε µία σηµείο προς σηµείο (point to point) ζεύξη.  

 

Σχήµα 5.2 ∆οµή της Unidirectional Ζεύξης 
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Η δοµή µιας µονόδροµης ζεύξης (unidirectional link) φαίνεται στο Σχήµα 5.2. Η 

ζεύξη ορίζεται από πέντε µεταβλητές υποδείγµατος: head_, queue_, link_, ttl_ και 

drophead_, που αντιστοιχούν στο σηµείο εισόδου της ζεύξης (δηλαδή στο πρώτο 

αντικείµενο της ζεύξης), στο κύριο στοιχείο ουράς, στο στοιχείο που υλοποιεί κύρια 

τη ζεύξη (το εύρος ζώνης και τη καθυστέρηση), στο διαχειριστή του χρόνου ttl και 

στο στοιχείο κεφαλής της επεξεργασίας των απορρίψεων της ζεύξης.  

Εκτός από την µονόδροµη ζεύξη, µπορεί να δηµιουργηθεί και αµφίδροµη. Η 

τελευταία δηµιουργείται από δύο µονόδροµες ζεύξεις.  

Η κλάση Link υλοποιείται αποκλειστικά στην OTcl. Η OTcl κλάση 

SimplexLink χρησιµοποιεί την C++ κλάση LinkDelay για την προσοµοίωση των 

καθυστερήσεων λήψης πακέτων. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι ζεύξεις δηµιουργούνται από 

connectors. Οι connectors, σε αντίθεση µε τους classifiers, δηµιουργούν δεδοµένα 

µόνο για έναν παραλήπτη. Τα πακέτα παραδίνονται στο γείτονα target_ ή στέλνονται 

στο drop-target_. 

Οι ουρές αντιπροσωπεύουν θέσεις όπου τα πακέτα  µπορούν να κρατηθούν (ή 

να απορριφθούν). Μία συναφής έννοια, είναι ο προγραµµατισµός πακέτων (packet 

scheduling), που αναφέρεται στη διαδικασία απόφασης που χρησιµοποιείτε για την 

επιλογή των πακέτων που θα εξυπηρετηθούν ή θα απορριφθούν. Στη συνηθισµένη 

περίπτωση, όπου ένα στοιχείο καθυστέρησης είναι downstream από την ουρά, η ουρά 

µπλοκάρεται και ενεργοποιείτε πάλι από τον downstream γείτονά της. Αυτός είναι ο 

µηχανισµός προσοµοίωσης της καθυστέρησης µετάδοσης. Η απόρριψη των πακέτων 

υλοποιείτε µε το να περιέχει η ζεύξη ένα «προορισµό απόρριψης». Αυτός είναι ένα 

αντικείµενο που λαµβάνει τα πακέτα που απορρίπτονται από την ουρά, και είναι 

χρήσιµος π.χ. για την κράτηση στατιστικών στοιχείων για τα πακέτα που 

απορρίπτονται. 

Η κλάση Queue υλοποιεί τη διαχείριση του buffer και τον προγραµµατισµό, 

αλλά δεν υλοποιεί τις χαµηλού επιπέδου (low-level) λειτουργίες της συγκεκριµένης 

ουράς. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η κλάση PacketQueue. Η κλάση αυτή 

διαχειρίζεται µία συνδεδεµένη λίστα πακέτων, και συνήθως χρησιµοποιείται για τη 

διατήρηση ενός ταξινοµηµένου συνόλου πακέτων, παρέχοντας µεθόδους για την 

είσοδο και την έξοδο πακέτων αλλά και για την εύρεση του µήκους της ουράς. 
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Οι ουρές που υποστηρίζονται από το ns είναι για: drop-tail (FIFO), RED 

διαχείριση buffer, CBQ (που περιλαµβάνει προτίµηση και ένα round-robin 

προγραµµατιστή), SFQ (Stochastic Fair Queuing) και DRR (Deficit Round-Robin). 

Εκτός από το χρόνο που µπορεί να βρίσκεται ένα πακέτο σε µία ουρά, 

καθυστέρηση εισάγεται και από την ίδια την ζεύξη. Η καθυστέρηση αυτή είναι ίση µε 

s/b + d, όπου s είναι το µέγεθος που πακέτου (όπως καταγράφεται στην IP 

επικεφαλίδα), b είναι το εύρος ζώνης της ζεύξης και d είναι η καθυστέρηση της 

ζεύξης. Για την προσοµοίωση της καθυστέρησης αυτής χρησιµοποιείτε η κλάση 

LinkDelay. 

 

5.4 Πράκτορες (Agents) 
Οι πράκτορες αντιπροσωπεύουν σηµεία τερµατισµού (end-points) όπου πα 

πακέτα του στρώµατος δικτύου δηµιουργούνται ή καταστρέφονται και 

χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση πρωτοκόλλων διαφόρων στρωµάτων. Η κλάση 

Agent υλοποιείτε µερικώς στην OTcl και µερικώς στην C++. 

Η κλάση Agent υποστηρίζει τη δηµιουργία και τη λήψη πακέτων. Από την 

κλάση Agent κληρονοµούνται πολλές κλάσεις.  

 Οι πράκτορες αυτοί χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση πρωτοκόλλων 

διαφόρων στρωµάτων. Για κάποιους πράκτορες του στρώµατος µεταφοράς, η 

κατανοµή του µεγέθους των πακέτων και /ή του χρόνου µεταξύ αναχωρήσεων µπορεί 

να προέρχονται από άλλα αντικείµενα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις µίας 

εφαρµογής. Για το λόγο αυτό, οι πράκτορες εξάγουν ένα API (Application 

Programming Interface) στην εφαρµογή. Για τους πράκτορες πρωτοκόλλων 

χαµηλότερων στρωµάτων (π.χ. για τους πράκτορες δροµολόγησης), το µέγεθος και ο 

χρονισµός των αναχωρήσεων γενικά προέρχεται από τη διαδικασία επεξεργασίας των 

µηνυµάτων του πρωτοκόλλου, από τον ίδιο τον πράκτορα. 

 

5.5 ∆ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες 
 

Η αρχιτεκτονική DiffServ παρέχει ποιότητα υπηρεσίας διαιρώντας την κίνηση 

σε διαφορετικές κατηγορίες, µαρκάροντας το κάθε πακέτο µε ένα codepoint που 

υποδεικνύει την κατηγορία, και µε το ανάλογο scheduling. Το µοντέλο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών του ns µπορεί να υποστηρίξει τέσσερις διαφορετικές 
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κλάσεις κίνησης, µε κάθε µια να υποστηρίζει τρεις προτεραιότητες απόρριψης 

επιτρέποντας  διαφοροποιηµένη µεταχείριση των πακέτων µιας κλάσης. Τα πακέτα 

µίας κλάσης εισέρχονται σε µια φυσική  RED ουρά, που περιλαµβάνει τρεις εικονικές 

ουρές, µια για κάθε προτεραιότητα απόρριψης. 

∆ιαφορετικοί παράµετροι RED µπορούν να ρυθµιστούν για κάθε ουρά, 

προκαλώντας συχνότερη απόρριψη των πακέτων µιας εικονικής ουράς σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες. Ένα πακέτο µε χαµηλότερη προτεραιότητα απόρριψης απολαµβάνει 

ευνοϊκότερης µεταχείρισης σε περιπτώσεις συµφόρησης, γιατί µαρκάρεται µε 

codepoint που αντιστοιχεί σε εικονική ουρά µε επιεικέστερες RED παραµέτρους. 

Η µονάδα DiffServ αποτελείται από τρία components: 

- Policy: Το policy καθορίζεται από τον διαχειριστή του δικτύου σχετικά 

µε το επίπεδο υπηρεσίας που πρέπει να λάβει µία κλάση κίνησης. 

- Edge Router: Ο Edge Router µαρκάρει τα πακέτα µε ένα codepoint 

ανάλογα µε το καθορισµένο policy. 

- Core Router: Ο core router εξετάζει το codepoint του κάθε πακέτου και 

το προωθεί ανάλογα. 

Η αρχιτεκτονική DiffServ αποσκοπεί στο περιορίσει την πολυπλοκότητα µόνο 

στους edge routers. 

 

Η ουρά DiffServ έχει τις εξής δυνατότητες: 

- Να υλοποιεί πολλαπλές φυσικές RED ουρές πάνω σε µία ζεύξη ή πάνω 

σε ένα κινητό κόµβο. 

- Να υλοποιεί πολλαπλές εικονικές ουρές πάνω σε µία φυσική ουρά, µε 

διαφορετικό σύνολο παραµέτρων για κάθε εικονική ουρά 

- Να καθορίζει σε ποια φυσική και σε ποια εικονική ουρά πρέπει να 

εισέλθει ένα πακέτο ανάλογα µε το codepoint του.  

- Να καθορίσει από ποια φυσική και εικονική ουρά θα εξέλθει το επόµενο 

πακέτο ανάλογα µε το σχήµα scheduling που έχει επιλεγεί.  

 

Το policy υλοποιείται από τα edge routers και καθορίζει το codepoint µε το 

οποίο πρέπει να µαρκαριστεί το κάθε εισερχόµενο πακέτο. Το policy καθορίζεται για 

κάθε ζεύγος αφετηρίας και προορισµού. Όλες οι ροές που ταιριάζουν αυτό ζεύγος 

αφετηρίας – προορισµού συµπεριφέρονται ως ένα traffic aggregate. Στο policy για 

κάθε traffic aggregate αντιστοιχίζεται ένα policer type, ένα meter type, και ένα αρχικό 
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codepoint. Το meter type καθορίζει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό των µεταβλητών κατάστασης του policer.  

Όταν ένα πακέτο αφικνείται σε ένα edge router, εξετάζεται για καθοριστεί σε 

ποιο traffic aggregate ανήκει. Ο meter που αντιστοιχεί στο χρησιµοποιούµενο policy 

type τίθεται σε λειτουργία για να ενηµερώσει τις µεταβλητές κατάστασης. Ο policer 

τίθεται σε λειτουργία για να καθορίσει το πως πρέπει να µαρκαριστεί το πακέτο 

ανάλογα µε τις µεταβλητές κατάστασης: µε το αρχικό codepoint ή µε κάποιο 

υποβαθµισµένο codepoint. Τότε το πακέτο εισέρχεται στην ανάλογη ουρά.  

Στο ns υποστηρίζονται έξι διαφορετικά µοντέλα policy: 

- Time Sliding Window µε 2 Color Marking (TSW2CMPolicer): 

χρησιµοποιεί το CIR (Commited Information Rate) και δύο 

προτεραιότητες απόρριψης. Η χαµηλότερη προτεραιότητα 

χρησιµοποιείται όταν ξεπερνάται το CIR. 

- Time Sliding Window µε 3 Color Marking (TSW3CMPolicer): 

χρησιµοποιεί το CIR, το PIR (peak information rate) και τρεις 

προτεραιότητες απόρριψης. Η µεσαία προτεραιότητα χρησιµοποιείται 

όταν υπερβαίνεται το CIR και η χαµηλότερη όταν υπερβαίνεται το PIR. 

- Token Bucket: χρησιµοποιεί το CIR, ένα CBS (committed burst size) και 

δύο προτεραιότητες απόρριψης. Ένα πακέτο µαρκάρεται µε τη 

µικρότερη πιθανότητα απόρριψης όταν έχει µέγεθος µεγαλύτερο από τις 

διαθέσιµες σκυτάλες.  

- Single Rate Three Color Marker: χρησιµοποιεί το CIR, το CBS και ένα 

EBS (excess burst size) για να επιλέξει ανάµεσα σε τρεις προτεραιότητες 

απόρριψης. 

- Two Rate Three Color Marker: χρησιµοποιεί CIR, CBS, PIR και ένα 

PBS (peak burst size) για να επιλέξει µεταξύ τριών προτεραιοτήτων 

απόρριψης. 

 

Τα MRED modes που υποστηρίζονται από το ns είναι τα ακόλουθα: 

- RIO-C (RIO Coupled): Η πιθανότητα απόρριψης ενός εκτός 

προφίλ πακέτου βασίζεται στο σταθµισµένο µέσο µήκος όλων των 

εικονικών ουρών, ενώ η πιθανότητα απόρριψης των εντός προφίλ 

πακέτων βασίζεται µόνο στο σταθµισµένο µέσο µήκος της 

εικονικής ουράς του. 
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- RIO-D (RIO De-coupled): Παρόµοια µε τη RIO-C, µε τη διαφορά 

ότι η πιθανότητα απόρριψης των εκτός προφίλ πακέτων βασίζεται 

στο µέσο µήκος της εικονικής ουράς τους. 

- WRED (Weighted RED): Όλες οι πιθανότητες βασίζονται σε ένα 

µήκος ουράς. 

- DROP: Παρόµοια µε την Drop Tail ουρά όπου το όριο καθορίζεται 

από το RED minimum threshold. Όταν το µήκος της ουράς φτάσει 

το minimum threshold όλα τα πακέτα απορρίπτονται ανεξάρτητα 

του µαρκαρίσµατος.  

 

5.6 Ασύρµατη ∆ικτύωση 
Για την υποστήριξη κινητής δικτύωσης, το ns έχει ενσωµατώσει την CMU’s 

Monarch group’s mobility extension. Επιπλέον επεκτάσεις έχουν δώσει τη 

δυνατότητα για προσοµοιώσεις που χρησιµοποιούν τόσο ασύρµατα όσο και 

ενσύρµατα δίκτυα και για προσοµοιώσεις του Mobile IP. 

Το βασικό ασύρµατο µοντέλο αποτελείτε από έναν MobileNode ως πυρήνα, µε 

επιπλέον χαρακτηριστικά υποστήριξης προσοµοιώσεων multi-hop δικτύων, 

ασύρµατων LAN κτλ. Η C++ κλάση MobileNode κληρονοµείται από την κλάση 

Node. Εποµένως, ένας MobileNode είναι ένας Node µε επιπλέον λειτουργίες για την 

κίνηση σε µία δοσµένη τοπολογία, για τη µετάδοση και λήψη σηµάτων από και προς 

ένα ασύρµατο κανάλι κτλ.  

Το λειτουργικό διάγραµµα του MobileNode απεικονίζεται στο Σχήµα 5.3. Στην 

περίπτωση που χρησιµοποιηθεί DSR δροµολόγηση, η δοµή του κόµβου αλλάζει. 

Συγκεκριµένα γίνεται χρήση µίας κλάσης που κληρονοµείτε από την MobileNode, 

της SRNode. Η δοµή ενός SRNode φαίνεται στο Σχήµα 5.4. Ο SRNode δεν 

χρησιµοποιεί address dmux ή classifiers και όλα τα πακέτα που λαµβάνονται από τον 

κόµβο λαµβάνονται από τον DSR πράκτορα δροµολόγησης. 
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Σχήµα 5.3 Λειτουργική δοµή ενός MobileNode 
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Σχήµα 5.4 Λειτουργική δοµή ενός DSRNode 

 

Παρακάτω θα δοθεί µία συνοπτική περιγραφή των συστατικών του MobileNode. 

Στρώµα Ζεύξης - Link Layer To LL που χρησιµοποιείτε από τους κινητούς 

κόµβους είναι το ίδιο µε αυτό των LAN. Η µόνη διαφορά είναι ότι το LL των κινητών 

κόµβων έχει µία ARP µονάδα συνδεδεµένη µε αυτό, η οποία µετατρέπει όλες τις IP 

διευθύνσεις σε Mac. Κανονικά όλα τα εξερχόµενα (προς το κανάλι) πακέτα, φθάνουν 

στο LL από τον Πράκτορα ∆ροµολόγησης, και αποστέλλονται προς την ουρά 

διεπαφής. Όλα τα εισερχόµενα (από το κανάλι) πακέτα, φθάνουν στο LL µέσω του 

Mac στρώµατος. Το LL στη συνέχεια τα προωθεί στο σηµείο node_entry_. 

 

ARP Το πρωτόκολλο αυτό λαµβάνει αιτήσεις από το Στρώµα Ζεύξης. Αν έχει 

την Mac διεύθυνση για τον προορισµό, την εγγράφει στην Mac επικεφαλίδα του 
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πακέτου. ∆ιαφορετικά, εκπέµπει µία ARP αίτηση αναζήτησης, και αποθηκεύει 

προσωρινά το πακέτο. Σε περίπτωση που στέλνονται στο ARP κι άλλα πακέτα για 

τον ίδιο προορισµό, το προηγούµενο προσωρινά αποθηκευµένο πακέτο απορρίπτεται. 

Όταν γίνει γνωστή η Mac διεύθυνση του επόµενου βήµατος του πακέτου, το πακέτο 

προωθείτε στην Ουρά ∆ιεπαφής. 

 

Ουρά ∆ιεπαφής - Interface Queue Η κλάση PriQueue υλοποιείτε ως µία ουρά 

προτίµησης η οποία δίνει προτεραιότητα στα πακέτα του πρωτοκόλλου 

δροµολόγησης, βάζοντάς τα στην κεφαλή της ουράς. Υποστηρίζει την εκτέλεση ενός 

φίλτρου για την αφαίρεση από την ουρά όλων των πακέτων που έχουν ένα 

συγκεκριµένο προορισµό. 

 

Mac Στρώµα - Mac Layer Η κλάση Mac802_11 υλοποιεί το IEEE 802.11 

πρωτόκολλο. Χρησιµοποιεί ένα RTS/CTS/DATA/ACK σχήµα για όλα τα unicast 

πακέτα και απλά στέλνει DATA για όλα τα πακέτα εκποµπής. Η υλοποίηση αυτή 

χρησιµοποιεί τόσο φυσική όσο και εικονική ανίχνευση φέροντος. Για τη 

διαφοροποίηση των υπηρεσιών το µοντέλο του NS για το 802.11 επεκτάθηκε µε βάση 

τις µεθόδους του κεφαλαίου 4. 

 

Tap Agents Οι Agents που κληρονοµούνται ως Tap µπορούν να εγγράψουν τον 

εαυτό τους µε ένα Mac αντικείµενο, κάνοντας χρήση της µεθόδου installTap(). Αν το 

συγκεκριµένο Mac πρωτόκολλο το επιτρέπει, οι Tap Agents µπορούν να δεχθούν όλα 

τα πακέτα που λαµβάνονται από το Mac στρώµα, πριν να γίνει το φιλτράρισµα της 

διεύθυνσής τους. 

 

∆ιεπαφές ∆ικτύου - Network Interfaces Το στρώµα διεπαφών δικτύου 

λειτουργεί ως µία διεπαφή υλικού που χρησιµοποιείτε από τον κινητό κόµβο για την 

πρόσβαση στο κανάλι. Η ασύρµατη διεπαφή µοιραζόµενου µέσου υλοποιείτε στην 

κλάση Phy/WirelessPhy. Η διεπαφή αυτή υποβάλλει τις συγκρούσεις και το 

Ασύρµατο Μοντέλο ∆ιάδοσης λαµβάνει τα πακέτα που µεταδίδονται από άλλες 

διεπαφές κόµβων στο κανάλι. Η διεπαφή αυτή σφραγίζει κάθε πακέτο προς µετάδοση 

µε τα µεταδεδοµένα (meta-data) σχετικά µε τη διεπαφή µετάδοσης, όπως η ισχύς 

εκποµπής, το µήκος κύµατος κτλ. Αυτά τα µεταδεδοµένα στην επικεφαλίδα του 

πακέτου χρησιµοποιούνται από το µοντέλο διάδοσης της διεπαφής δικτύου του 
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κόµβου λήψης για τον καθορισµό αν το πακέτο έχει την ελάχιστη ισχύ λήψης και / ή 

σύλληψης και / ή ανίχνευσης (ανίχνευση φέροντος). 

 

Ασύρµατο Μοντέλο ∆ιάδοσης - Radio Propagation Model Χρησιµοποιεί τη 

σχέση του Friss (1/r2) για κοντινές αποστάσεις και µία προσέγγιση του Two Ray 

Ground (1/r4) για µακρινές. Η προσέγγιση αυτή υποθέτει ανάκλαση από ένα λείο 

επίπεδο έδαφος (flat ground plane). 

 

Κεραία - Antenna Από τους κινητούς κόµβους χρησιµοποιείτε µία ισοτροπική 

(omni-directional) κεραία µοναδιαίου κέρδους. 

Στο ns υποστηρίζεται εκτός από το IEEE 802.11 και ένα MAC πρωτόκολλο που 

χρησιµοποιεί TDMA. Το πρωτόκολλο αυτό αναθέτει στους κόµβους διαφορετικές 

χρονικές σχισµές (time slots) για την αποστολή και λήψη πακέτων. 

Το ns υλοποιεί τέσσερα διαφορετικά πρωτόκολλα ad-hoc δροµολόγησης. Αυτά 

είναι τα DSDV, DSR, TORA και AODV. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το αυθεντικό CMU ασύρµατο µοντέλο 

επιτρέπει την προσοµοίωση ασύρµατων LAN και ad-hoc δικτύων. Παρόλα αυτά, για 

να χρησιµοποιηθεί το µοντέλο σε προσοµοιώσεις που χρησιµοποιούν ενσύρµατους 

και ασύρµατους κόµβους πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριµένες επεκτάσεις του 

cmu µοντέλου. 

Το κύριο πρόβληµα του σεναρίου αυτού είναι το θέµα της δροµολόγησης. Στο 

ns, η πληροφορία για τη δροµολόγηση δηµιουργείτε βάση της συνδεσιµότητας της 

τοπολογίας, π.χ. πως οι κόµβοι συνδέονται µεταξύ τους µε Links. Οι κινητοί κόµβοι 

δεν έχουν Links. Για τη λύση του προβλήµατος της δροµολόγησης, εισάγεται ένας 

νέος κόµβος που ονοµάζεται BaseStationNode, ο οποίος παίζει το ρόλο µίας πύλης 

(gateway) για τις ενσύρµατες και ασύρµατες περιοχές. Ο BaseStationNode είναι 

βασικά ένας δυϊσµός µεταξύ του ιεραρχικού κόµβου (HierNode) και του MobileNode. 

Ο κόµβος αυτός είναι υπεύθυνος για την αποστολή προς και τη λήψη από την 

ασύρµατη περιοχή. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ιεραρχική δροµολόγηση. 

Κάθε ασύρµατη περιοχή µαζί µε το σταθµό βάσης της πρέπει να παίρνουν µία 

µοναδική διεύθυνση περιοχής. Όλα τα πακέτα που προορίζονται για τον ασύρµατο 

κόµβο θα φθάνουν στον σταθµό βάσης που αντιστοιχεί στην περιοχή του ασύρµατου 

κόµβου. Ο σταθµός βάσης θα παραδίνει τα πακέτα στον προορισµό (στον κινητό 

κόµβο). Οι κινητοί κόµβοι θα δροµολογούν τα πακέτα που έχουν κάποιο προορισµό 
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εκτός της περιοχής τους στον κόµβο σταθµό βάσης. Ο σταθµός βάσης έχει τη 

δυνατότητα να προωθήσει τα πακέτα αυτά διαµέσου του ενσύρµατου δικτύου. Στο 

σχήµα 4.9 φαίνεται η δοµή ενός BaseStationNode. 

5.7 ∆ροµολόγηση 
Το ns υποστηρίζει τόσο unicast όσο και multicast δροµολόγηση. Στην 

παρακάτω περιγραφή θα επικεντρωθούµε στην unicast δροµολόγηση. 

Η στρατηγική δροµολόγησης είναι ένας γενικός µηχανισµός που χρησιµοποιεί 

το ns για να υπολογίσει της διαδροµές της προσοµοίωσης. Στο ns υπάρχουν τέσσερις 

στρατηγικές δροµολόγησης: Στατική (Static), Συνόδου (Session), ∆υναµική 

(Dynamic) και Χειροκίνητη (Manual). Το πρωτόκολλο δροµολόγησης είναι µία 

πραγµάτωση ενός συγκεκριµένου αλγορίθµου. Η Στατική και η Συνόδου 

δροµολόγηση χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο όλων των ζευγών SPF Dijkstra 

(Dijkstra’s aal-pairs SPF algorithm) και η ∆υναµική δροµολόγηση τον Κατανεµηµένο 

(Distributed) Bellman-Ford αλγόριθµο. 

Η στρατηγική στατικού υπολογισµού των διαδροµών είναι ο προκαθορισµένος 

µηχανισµός υπολογισµός διαδροµών στο ns. Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιεί τον 

αλγόριθµο Dijkstra’s all-pairs SPF και εκτελείτε µόνο µία φορά πριν από την έναρξη 

της προσοµοίωσης. Το γεγονός της εκτέλεσης του αλγορίθµου µόνο µία φορά δίνει 

και το όνοµα Στατική στη δροµολόγηση που τον χρησιµοποιεί. 

Σε περίπτωση χρήσης της στατικής δροµολόγησης, αν η τοπολογία 

µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, κάποιες πηγές και προορισµοί 

µπορεί να γίνουν µη προσπελάσιµοι από τους άλλους για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Για δυναµικές τοπολογίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί η δροµολόγηση Συνόδου, η 

λειτουργία της οποίας είναι η ίδια µε αυτήν της Στατικής, αλλά ο αλγόριθµος 

δροµολόγησης εκτελείτε κάθε φορά που ένα γεγονός αλλάξει την τοπολογία κατά τη 

διάρκεια της προσοµοίωσης. 

Στη δυναµική δροµολόγηση στέλνονται περιοδικά route updates κάθε 

advertInterval sec (η προκαθορισµένη τιµή είναι 2 sec). Επιπλέον, κάθε πράκτορας 

της δυναµικής δροµολόγησης στέλνει και triggered updates. Αυτό συµβαίνει κάθε 

φορά που αλλάζει ο πίνακας δροµολόγησης σε κάποιο κόµβο, λόγω αλλαγών στην 

τοπολογία ή λόγω της ενηµέρωσης του πίνακα δροµολόγησης εξαιτίας της λήψης 

κάποιου route update. Κάθε πράκτορας υλοποιεί τον µηχανισµό split horizon with 

poisoned reverse. Ο “split horizon” (χωρισµένος ορίζοντας) είναι ο µηχανισµός µε 
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τον οποίο ένας πράκτορας δεν θα στείλει route update για έναν προορισµό στο 

interface που χρησιµοποιεί για να προσπελάσει τον προορισµό αυτό. Στον µηχανισµό 

“split horizon with poisoned reverse” ο πράκτορας θα στείλει route update στο 

interface αυτό, αλλά θα χρησιµοποιήσει άπειρο µέτρο. 

Τέλος, η Χειροκίνητη ∆ροµολόγηση δεν είναι ένας µηχανισµός υπολογισµού 

διαδροµών, αλλά απλά ένας τρόπος για να µπορούν οι χρήστες να διαµορφώσουν τον 

πίνακα δροµολόγησης µε το χέρι, µε παρόµοιο τρόπο µε την εντολή “route” του 

UNIX.  

Τέλος, το ns υποστηρίζει και ιεραρχική δροµολόγηση. Η ιεραρχική 

δροµολόγηση χρησιµοποιείται για την ελάττωση της απαίτησης για µνήµη µίας 

µεγάλης τοπολογίας. Η τοπολογία διασπάται σε επίπεδα ιεραρχίας, µε αποτέλεσµα τη 

µείωση του µεγέθους του πίνακα δροµολόγησης. Συγκεκριµένα, το µέγεθός του 

µειώνεται από το n2 της επίπεδης (flat) δροµολόγησης σε log(n). Παρόλα αυτά 

έχουµε αύξηση του κόστους καθώς αυξάνεται ο αριθµός επιπέδων. Τα βέλτιστα 

αποτελέσµατα βρέθηκαν ότι εµφανίζονται για 3 επίπεδα ιεραρχίας. Το ns υποστηρίζει 

έως και 3 επίπεδα ιεραρχίας. 

Για να είναι δυνατή η χρήση της ιεραρχικής δροµολόγησης σε κάποια 

προσοµοίωση, πρέπει να οριστεί η ιεραρχία της τοπολογίας και πρέπει να δοθεί σε 

κάθε κόµβο µία ιεραρχική διεύθυνση. Στην επίπεδη δροµολόγηση, κάθε κόµβος 

γνωρίζει για κάθε άλλο κόµβο της τοπολογίας, το οποίο οδηγεί σε µέγεθος πίνακα 

δροµολόγησης τάξης n2. Στην ιεραρχική δροµολόγηση, κάθε κόµβος γνωρίζει µόνο 

για τους κόµβους που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Για όλους τους προορισµούς που 

βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο προωθεί τα πακέτα στον συνοριακό δροµολογητή 

(border router) του επιπέδου του. Αυτό οδηγεί σε µέγεθος του πίνακα δροµολόγησης 

τάξης log (n). 

5.8 UDP και TCP πράκτορες 
Οι UDP πράκτορες λαµβάνουν δεδοµένα από τις εφαρµογές σε αλυσίδες 

µεταβλητού µεγέθους, και αν χρειαστεί τα τεµαχίζουν (segment). Τα UDP πακέτα 

περιέχουν επίσης και έναν ακολουθιακό αριθµό µονότονα αυξανόµενο και µία RTP 

timestamp. Παρόλο που στην πραγµατικότητα τα UDP πακέτα δεν περιέχουν κάποιο 

ακολουθιακό αριθµό, η συµπερίληψή του στο ns βοηθάει στην trace ανάλυση, χωρίς 

να επιβάλει κάποιο επιπλέον κόστος.  
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Στο ns υπάρχουν δύο ειδών TCP πράκτορες: µονής κατεύθυνσης (one-way) και 

διπλής κατεύθυνσης (two-way). Οι πράκτορες µονής κατεύθυνσης διαιρούνται ακόµη 

σε TCP αποστολείς (οι οποίοι υπακούουν σε διαφορετικές τεχνικές συµφόρησης και 

ελέγχου λαθών) και στους TCP λήπτες (“sinks”). Οι πράκτορες διπλής κατεύθυνσης 

είναι συµµετρικοί ως προς το ότι ο καθένας αντιπροσωπεύει µαζί έναν αποστολέα και 

ένα λήπτη. 

Το ns υποστηρίζει διάφορες εκδόσεις του TCP αποστολέα. Τα αντικείµενα αυτά 

προσπαθούν να συλλάβουν την TCP συµπεριφορά στη συµφόρηση και στον έλεγχο 

λαθών, αλλά δεν καταφέρνουν να είναι επιθυµητά αντίγραφα των πραγµατικών TCP 

υλοποιήσεων. ∆εν περιέχουν δυναµική διαφήµιση παραθύρου (dynamic window 

advertisement), πραγµατοποιούν τους υπολογισµούς του segment number και του 

ACK number µόνο σε µονάδες πακέτων, δεν έχουν SYN/FIN εγκατάσταση / 

κατάρρευση (establishment / teardown) της σύνδεσης και δεν µεταφέρονται καθόλου 

δεδοµένα (π.χ. άθροισµα ελέγχου – checksum και κατεπείγοντα δεδοµένα). 

5.9 Στρώµα εφαρµογής 
Οι εφαρµογές, στο ns, βρίσκονται πάνω από το στρώµα µεταφοράς και 

χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τους traffic generators και τις προσοµοιωµένες 

εφαρµογές (simulated applications). 

Η κλάση TrafficGeneretor είναι µία αφαιρετική κλάση της C++, από την οποία 

κληρονοµούνται τέσσερις traffic generators: 

Application/Traffic/Exponential: ∆ηµιουργεί κίνηση σύµφωνα µε µία Εκθετική 

(Exponential) On/Off κατανοµή. Τα πακέτα στέλνονται µε σταθερό ρυθµό κατά τη 

διάρκεια των On περιόδων, ενώ κατά την διάρκεια των off περιόδων δεν στέλνονται 

καθόλου πακέτα. Οι on και off περίοδοι παίρνονται από την εκθετική κατανοµή, και 

τα πακέτα έχουν σταθερό µέγεθος. Για το configuration χρησιµοποιούνται οι 

παρακάτω τέσσερις παράµετροι: 

packetSize_ Το σταθερό µέγεθος των πακέτων που δηµιουργούνται 

burst_time_ Ο µέσος “on” χρόνος 

idle_time_  Ο µέσος “off” χρόνος 

rate_ Ο ρυθµός αποστολής κατά τη διάρκεια των on περιόδων 

 

Application/Traffic/Pareto: ∆ηµιουργεί κίνηση σύµφωνα µε την Pareto On/Off 

κατανοµή. Η λειτουργία είναι παρόµοια µε αυτή της Εκθετικής On/Off κατανοµής, µε 
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τη διαφορά ότι οι on και off περίοδοι παίρνονται µέσω της Pareto On/Off κατανοµής. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για το configuration είναι οι ακόλουθες: 

packetSize_ Το σταθερό µέγεθος των πακέτων που δηµιουργούνται 

burst_time_ Ο µέσος “on” χρόνος 

idle_time_  Ο µέσος “off” χρόνος 

rate_ Ο ρυθµός αποστολής κατά τη διάρκεια των on περιόδων 

shape_ H “shape” παράµετρος που χρησιµοποιείτε από την Pareto κατανοµή 

 

Application/Traffic/CBR: ∆ηµιουργεί κίνηση σύµφωνα µε ένα ντετερµινιστικό 

ρυθµό. Προαιρετικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποια παράµετρος για την 

τυχαιότητα των χρόνων µεταξύ των πακέτων. Για το configuration γίνεται χρήση των 

παρακάτω µεταβλητών: 

packetSize_ Το σταθερό µέγεθος των πακέτων που δηµιουργούνται 

rate_ Ο ρυθµός αποστολής 

interval_ (Προαιρετικά) Το διάστηµα µεταξύ των πακέτων 

random_ Μία σηµαία που δηλώνει αν θα εισαχθεί ή όχι κάποιος «θόρυβος» 

στον προβλεπόµενο ρυθµό αναχωρήσεων (η προκαθορισµένη τιµή είναι off) 

maxpkts_ Ο µέγιστος αριθµός των πακέτων που θα αποσταλεί (η 

προκαθορισµένη τιµή είναι 28) 

 

Application/Traffic/Trace: ∆ηµιουργεί κίνηση σύµφωνα µε ένα αρχείο trace. Οι 

εγγραφές στο αρχείο αυτό περιέχουν δύο πεδία των 32 bit σε διάταξη byte δικτύου 

(big-endian). Το πρώτο περιέχει τον χρόνο σε msec µέχρι την επόµενη αναχώρηση 

πακέτου και το δεύτερο περιέχει το µέγεθος σε bytes του επόµενου πακέτου. Από το 

ίδιο αρχείο µπορεί να ενεργοποιηθούν περισσότεροι από έναν traffic generator. Στην 

περίπτωση αυτή ο συγχρονισµός αποφεύγεται, αφού επιλέγονται διαφορετικά σηµεία 

εκκίνησης εντός του αρχείου.  

Το ns υποστηρίζει και δύο «προσοµοιωµένες εφαρµογές»: το Telnet και το FTP, 

οι οποίες κληρονοµούνται από την κλάση Application ως Application/Telnet και 

Application/FTP αντίστοιχα. Οι κλάσεις αυτές λειτουργούν παρέχοντας τον αριθµό 

των πακέτων που είναι διαθέσιµα προς αποστολή από έναν TCP πράκτορα 

µεταφοράς. Η µετάδοση των διαθέσιµων πακέτων ακόµα ελέγχεται από την ροή και 

τον αλγόριθµο ελέγχου συµφόρησης του TCP. 
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Η κλάση Application/FTP, που είναι υλοποιηµένη στην OTcl, προσοµοιώνει 

bulk µεταφορά δεδοµένων. Η κλάση Application/Telnet δηµιουργεί πακέτα προς µία 

από τις δύο κατευθύνσεις. Αν η µεταβλητή interval_ είναι µη µηδενική, ο χρόνος 

µεταξύ των πακέτων επιλέγεται από µία εκθετική κατανοµή µε µέση τιµή ίση µε το 

interval_. Όταν το interval_ είναι ίσο µε το µηδέν, τότε οι χρόνοι µεταξύ των πακέτων 

επιλέγονται σύµφωνα µε την tcplib κατανοµή. 
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6 Το σενάριο προσοµοίωσης  
Για την αξιολόγηση των µεθόδων που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια, σχεδιάστηκε µε τη βοήθεια του προγράµµατος προσοµοίωσης ns2 [14], 

ένα σενάριο προσοµοίωσης. Αυτό το σενάριο αποτελείται από έναν αριθµό 

ασύρµατων κινητών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε δίκτυο CSMA/CA µε 

σταθµούς βάσης τοποθετηµένους σε κυψελωτή διάταξη. Αυτοί οι ασύρµατοι χρήστες 

κινούνται µε στοχαστικό τρόπο, όσον αφορά την ταχύτητα και την διεύθυνση της 

κίνησης και πραγµατοποιούν κλήσεις µε ορισµένη κατανοµή προς έναν ενσύρµατο 

κόµβο του δικτύου. Οι κλήσεις µπορεί να είναι τριών κλάσεων. Το σηµείο στένωσης 

του δικτύου (bottle neck) θεωρείται το ασύρµατο κοµµάτι της κάθε σύνδεσης. Για την 

υποστήριξη της διαφοροποίησης των υπηρεσιών, το πρωτόκολλο CSMA/CA έχει 

επεκταθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους της παραγράφου [4]. Όλοι οι κόµβοι θεωρείται 

ότι µοιράζονται το ίδιο κανάλι. 

6.1 Τοπολογία δικτύου 

6.1.1 Τοποθέτηση σταθµών βάσης 
 

Η τοπολογία του δικτύου είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 6.1. Οι σταθµοί 

βάσης είναι τοποθετηµένοι σε κυψελωτή διάταξη. Οι θέσεις των σταθµών φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα.. 
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BS0

BS10
BS9BS8BS7

BS6BS5BS4

BS3BS2BS1

 

Σχήµα 6.1 Τοποθεσία Σταθµών Βάσης (Access Points) 

 
 

Σταθµός Βάσης X Y 

0 0 230 

1 400 230 

2 800 230 

3 1200 230 

4 200 576 

5 600 576 

6 1000 576 

7 0 922 

8 400 922 

9 800 922 

10 1200 922 
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6.1.2 Συνδεσµολογία ενσύρµατου δικτύου. 
Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6.2, όλοι οι σταθµοί βάσης συνδέονται µε ζεύξεις 

µε έναν κεντρικό κόµβο, ο οποίος µε τη σειρά του συνδέεται µε τον κόµβο 

προορισµού. 

 

 

Σχήµα 6.2 Συνδεσµολογία µε το υπόλοιπο δίκτυο 

 

Το εύρος ζώνης κάθε ενσύρµατης ζεύξης είναι 50Mbps, πολύ µεγαλύτερο από 

το συνολικό προσφερόµενο φορτίο. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το σηµείο στένωσης του 

δικτύου είναι το ασύρµατο κοµµάτι. Επίσης, οι καθυστέρηση σε κάθε ενσύρµατη 

ζεύξη θεωρείται µηδενική για λόγους απλότητας. 

 

6.2 ∆ιαφοροποίηση Υπηρεσιών 
Για την διαφοροποίηση των υπηρεσιών, τα πακέτα χωρίζονται σε τρεις κλάσεις, 

µε codepoint 10, 11 και 12. Η κλάση 10 θεωρείται µέγιστης προτεραιότητας, η κλάση 

11 δεύτερης προτεραιότητας, και η κλάση 12 χαµηλής προτεραιότητας. Η εφαρµογή 

της διαφοροποίησης των υπηρεσιών γίνεται µε ανάθεση της κάθε κλάσης σε 

διαφορετική  ουρά, µε ανάθεση απόλυτης προτεραιότητας στην ουρά της κλάσης µε 

το µικρότερο codepoint (δηλαδή PRI Scheduling). H διαφοροποίηση στο ασύρµατο 

κοµµάτι του δικτύου εφαρµόζεται µε εφαρµογή των µεθόδων της παραγράφου 4, και 

συγκεκριµένα µε εφαρµογή διαφορετικού CWmin, και διαφορετικού ρυθµού αύξησης 

του contention window για κάθε κλάση πλαισίου πάνω από το προτόκολλο DCF του 

CSMA/CA. ∆εν εφαρµόστηκε η µέθοδος PCF, γιατί είναι δύσκολος ο συγχρονισµός 

διαφορετικών PC που λειτουργούν πάνω στο ίδιο κανάλι. 
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6.3 Γεννήτρια κίνησης  
Ως γεννήτρια κίνησης χρησιµοποιήθηκε η default γεννήτρια κίνησης του NS2, 

δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης δεν εξαρτώνται τόσο από την 

κινητικότητα  των χρηστών, όσο από την θέση τους. 

6.4 Γεννήτρια κλήσεων 
Για τη γεννήτρια κλήσεων θεωρήθηκε ότι οι κλήσεις κάθε κλάσης αφικνούνται 

σε χρονικά διαστήµατα εκθετικά κατανεµηµένα. Η διάρκεια της κάθε κλήσης είναι 

επίσης εκθετική, ενώ το εύρος ζώνης της είναι σταθερό (CBR) και ίσο µε 128kbps. Η 

κάθε κλήση ανήκει σε µία από τις τρεις κλάσεις που προαναφέρθηκαν.  

6.5 Μετρούµενες παράµετροι 
Με το σενάριο που περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους έγιναν 

µετρήσεις για τη ποσοστό απώλειας πακέτων της κάθε κλάσης σε σχέση µε το πλήθος 

των χρηστών του συστήµατος, για τη µέση απώλεια πακέτων σε σχέση µε τη 

χρησιµοποίηση του συστήµατος, για την χρησιµοποίηση και την απώλεια πακέτων 

κάθε σταθµού βάσης, καθώς και για τη µέση απώλεια πακέτων του κάθε χρήστη κάθε 

κλάσης σε σχέση µε τον αριθµό των ενεργών χρηστών µε του οποίους ανταγωνίζεται 

(εντός εµβέλειας του ποµπού και του δέκτη).   

 



 99 

7 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης 
Σε αυτή το κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της 

προσοµοίωσης που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζεται η συµπεριφορά του συστήµατος συνολικά, η συµπεριφορά στην 

περιοχή κάθε σταθµού βάσης και η συµπεριφορά ανά χρήστη.  

7.1 Παράµετροι προσοµοίωσης  
Για την πραγµατοποίηση των προσοµοιώσεων αυτής της εργασίας 

καθορίστηκαν κάποιοι παράµετροι σχετικά µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος 

καθώς και σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των χρηστών και των κλήσεων. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά αναφέρονται στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου. 

Οι σταθµοί βάσης τοποθετήθηκαν σε κυψελωτή διάταξη και σε απόσταση 

d=400m µεταξύ τους. Αυτό συνεπάγεται ακτίνα κυψέλης ίση µε 9.230
3

3
== dR . 

Για τη µοντελοποίηση της διάδοσης του σήµατος χρησιµοποιήθηκε το απλό µοντέλο 

απόστασης στο οποίο θεωρείται ότι κάθε σταθµός έχει επικοινωνία µε όσους 

βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από κάποιο όριο, και δεν λαµβάνει καθόλου 

σήµα από τους υπολοίπους.  Το όριο αυτό τέθηκε στα 235m, ώστε όλα τα σηµεία να 

έχουν κάλυψη, µε µια µικρή επικάλυψη των κυψελών.  

 

Σχήµα 7.1 Σχέση διαστάσεων σε κυψελωτά συστήµατα 

Το πρωτόκολλο MAC που χρησιµοποιήθηκε είναι µια επέκταση του IEEE 

802.11, όπου η διαφοροποίηση των υπηρεσιών εφαρµόζεται µε βάση το ελάχιστο CW 
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και την διαδικασία backoff κάθε κλάσης. Συγκεκριµένα το CWmin τέθηκε 7, 15 και 31 

για τις κλάσεις 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Μετά από κάθε ανεπιτυχή µετάδοση, το CW 

διπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται και δεκαεξαπλασιάζεται για την κλάση 1, 2 και 3 

αντίστοιχα. 

Σε κάθε κόµβο του δικτύου υπάρχουν τρεις ουρές αναµονής, µια για κάθε 

κλάση, µε scheduling απόλυτης προτεραιότητας. Οι ουρές αναµονής στους 

ασύρµατους κόµβους του δικτύου έχουν µέγεθος µόνο 10 πακέτα, ώστε να µην 

υπεισέρχεται µεγάλη καθυστέρηση, και για να µπορούν να γίνουν ακριβέστερες 

µετρήσεις της ποιότητας υπηρεσίας σε σχέση µε τον χρόνο.  

Το πλήθος των ασύρµατων κόµβων έχει εύρος τιµών από έναν κόµβο ανά 

σταθµό βάσης, έως 12 κόµβους ανά σταθµό βάσης για διάφορα σενάρια 

προσοµοίωσης. Η µέγιστη ταχύτητα του κάθε κόµβου καθορίστηκε στα 2m/sec.  

Ο ρυθµός αφίξεων κλήσεων καθορίστηκε στις 6 κλήσεις ανά ώρα για κάθε 

κλάση. Η µέση διάρκεια κλήσεων καθορίστηκε στα 6 λεπτά για κάθε κλάση. Κάθε 

κλήση µοντελοποιήθηκε µε κίνηση CBR εύρους ζώνης 128kbps µε µέγεθος πακέτου 

500 bytes.  

 

7.2 Αποτελέσµατα 

7.2.1 Μέση απώλεια πακέτων σε σχέση µε τον αριθµό των 
χρηστών  

 

Έγινε σειρά προσοµοιώσεων σύµφωνα µε το σενάριο του προηγουµένου 

κεφαλαίου, για διαφόρους αριθµούς χρηστών στο σύστηµα. Η αύξηση του αριθµού 

των χρηστών, για σταθερό ρυθµό αφίξεων κλήσεων ανά χρήστη και σταθερή 

διάρκεια κλήσεων, οδηγεί σε αύξηση του προσφερόµενου φορτίου στο σύστηµα.  

Για κάθε περίπτωση, έγινε υπολογισµός του ποσοστού απώλειας πακέτων για 

κάθε κλήση, και από αυτήν προέκυψε το µέσο ποσοστό απώλειας πακέτων στο 

σύστηµα για κάθε κλάση χρηστών. Στο Σχήµα 7.2 απεικονίζεται η µεταβολή της 

µέσου ποσοστού απώλειας πακέτων για κάθε κλάση χρηστών σε σχέση µε το 

συνολικό αριθµό χρηστών στο σύστηµα. Εκεί φαίνεται καθαρά η υπεροχή της κλάσης 

1 σε σχέση µε τις άλλες κλάσεις.  

Οι αύξηση της απώλειας πακέτων που παρουσιάζεται µε αύξηση του αριθµού 

χρηστών είναι αναµενόµενη λόγω της αύξησης του προσφερόµενου φορτίου. Όταν το 
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φορτίο είναι αυξηµένο, η πιθανότητα σύγκρουσης πακέτων αυξάνεται, µε 

αποτέλεσµα να αυξάνονται τα παράθυρα CW του CSMA/CA, µε αποτέλεσµα το 

ελαττωµένο µέσο ρυθµό µετάδοσης του κάθε κόµβου 

Οι αυξοµειώσεις που παρουσιάζονται οφείλονται κατά κύριο λόγο στην 

διαφοροποίηση της πυκνότητας των χρηστών. Όταν βρεθούν πολλοί χρήστες κοντά ο 

ένας στον άλλον οι συγκρούσεις αυξάνονται, µε αποτέλεσµα πάλι την ελάττωση του 

µέσου ρυθµού µετάδοσης. Αυτό οδηγεί στο φαινόµενο να υπάρχει απώλεια πακέτων 

σε κάποια περιοχή του χώρου, ενώ σε άλλα σηµεία το δίκτυο να µην είναι πλήρως 

κατειληµµένο.  
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Σχήµα 7.2 Ποσοστό απώλειας πακέτων για κάθε κλάση χρηστών σε σχέση µε τον συνολικό 
αριθµό χρηστών. 

 

7.2.2 Μέση Απώλεια πακέτων σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του 
δικτύου (Packet Loss over Utilization). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση ανάµεσα στη µέση πιθανότητα απώλειας 

πακέτων σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του δικτύου. Για να γίνει ο υπολογισµός 

αυτών των παραµέτρων το δίκτυο χωρίζεται µε βάση του σταθµούς βάσης. Ο 

υπολογισµός της χρησιµοποίησης του φάσµατος σε κάθε σταθµό βάσης γίνεται 

διαιρώντας το πραγµατικό εύρος ζώνης που διέρχεται από το σταθµό βάσης προς το 

ενσύρµατο δίκτυο προς τον ρυθµό µετάδοσης του διαύλου. Στην συνέχεια 
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υπολογίζεται η µέση χρησιµοποίηση για όλο το σύστηµα λαµβάνοντας το µέσο όρο 

της χρησιµοποίησης σε κάθε σταθµό βάσης.  

Όλες οι παραπάνω παράµετροι λαµβάνονται από µία προσοµοίωση (ενδεικτικά). 

Οι διαφοροποιήσεις στην χρησιµοποίηση οφείλεται στον στατιστικό τρόπο γέννησης 

και διάρκειας των κλήσεων. Οι µεταβολές στο ποσοστό απώλειας πακέτων 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην χρονική µεταβολή της χρησιµοποίησης του δικτύου, 

καθώς επίσης και στην µεταβολή της θέσης των ασύρµατων χρηστών που µπορεί να 

προκαλέσει υπερ-χρησιµοποίηση σε κάποιο σηµείο του συστήµατος (µε αποτέλεσµα 

την απώλεια πακέτων). 

Για το υπολογισµό της απώλειας πακέτων αρχικά υπολογίζεται ο αριθµός των 

πακέτων που χάνονται σε κάθε χρονική “στιγµή” σε κάθε κλήση. Στη λαµβάνεται η 

µέση απώλεια των πακέτων για κάθε κυψέλη, και από εκεί προκύπτει η συνολική 

µέση απώλεια των πακέτων στο σύστηµα.   

Στο Σχήµα 7.3 φαίνεται η µεταβολή της µέσης απώλειας πακέτων σε σχέση µε 

τη µέση χρησιµοποίηση του δικτύου.  
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Σχήµα 7.3 Μέση απώλεια πακέτων σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του δικτύου.  

 

Στο Σχήµα 7.3 φαίνεται καθαρά ότι η αύξηση της απώλειας πακέτων σε σχέση 

µε τη χρησιµοποίηση του δικτύου, όπως είναι αναµενόµενο. Επίσης που 

παρουσιάζονται κάποιες αυξοµειώσεις της απώλειας πακέτων που οφείλονται στην 

συγκέντρωση των χρηστών σε κάποια µικρή περιοχή.  
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Στο Σχήµα 7.4 φαίνεται η µεταβολή του ποσοστού απώλειας πακέτων σε κάθε 

κλάση σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του δικτύου. Είναι προφανής η υπεροχή της 

κλάσης 1 σε σχέση µε τις υπόλοιπες κλάσεις. Όπως και προηγουµένως παρουσιάζεται 

αύξηση της απώλειας πακέτων µε αύξηση της χρησιµοποίησης, και παρατηρούνται 

µεταβολές στον κατακόρυφο άξονα λόγω της χωρικής κατανοµής των χρηστών.  

 

Packet Loss over Utilization of each BS for the hove system
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Σχήµα 7.4 Ποσοστό απώλειας πακέτων κάθε κλάσης σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του δικτύου. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέγιστη µέση χρησιµοποίηση του κάθε σταθµού 

βάσης του συστήµατος διατηρείται σε ένα φαινοµενικά χαµηλό όριο (Περίπου 35%). 

Αυτό είναι λογικό δεδοµένου ότι όλοι οι σταθµοί βάσης λειτουργούν στο ίδιο κανάλι, 

και κατά συνέπεια παρουσιάζονται συγκρούσεις και ανάµεσα σε σταθµούς 

γειτονικών κυψελών. Το όριο αυτό είναι πολύ καλύτερο σε σχέση µε τη διαίρεση του 

εύρους ζώνης σε ξεχωριστά κανάλια και την ανάθεση ενός καναλιού σε κάθε σταθµό 

βάσης. Σε αυτή την περίπτωση Θα έπρεπε το φάσµα να διαιρεθεί σε 7 ή 3 τµήµατα, 

µε κάθε σταθµό βάσης να καταλαµβάνει το 14.3% και 0.33% του φάσµατος 

αντίστοιχα.  

Επίσης σε περίπτωση συγκέντρωσης πολλών χρηστών σε µία κυψέλη όλο το 

εύρος ζώνης είναι διαθέσιµο για την εξυπηρέτησή τους, µε αποτέλεσµα την 

ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος και σε περιπτώσεις όπου η κατανοµή των 
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χρηστών είναι ανοµοιογενής (χαρακτηριστικό των µικρών κυψελών). Η χρήση κοινού 

καναλιού για όλους τους σταθµούς βάσης απλοποιεί επίσης και τη διαδικασία της 

διαποµπής.  

 

7.2.3 Utilization – Packet Loss σε µία κυψέλη 
Σε αυτή την παράγραφο εξετάζονται το utilization και η απώλειες πακέτων στην 

κεντρική κυψέλη του συστήµατος (βλ και Σχήµα 6.1). Αρχικά παρουσιάζεται η 

χρονική µεταβολή αυτών των παραµέτρων, στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση 

µεταξύ τους, και τέλος ερµηνεύεται η συνολική συµπεριφορά µε βάση κάποια 

αντιπροσωπευτικά χρονικά διαστήµατα. 

Στο Σχήµα 7.5 απεικονίζεται η χρονική µεταβολή της χρησιµοποίησης του 

κεντρικού σταθµού βάσης του συστήµατος. Είναι εµφανείς οι αυξοµειώσεις που 

παρουσιάζονται καθώς αφικνούνται νέες κλήσεις και κλήσεις λόγω διαποµπής, και 

καθώς οι κλήσεις τερµατίζονται ή διαπέµπονται σε γειτονική κυψέλη.  
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Σχήµα 7.5 Χρονική µεταβολή της χρησιµοποίηση του κεντρικού σταθµού βάσης. 

 

Στο Σχήµα 7.6 φαίνεται η χρονική µεταβολή της απώλειες πακέτων σε κάθε 

κλάση. Είναι προφανής η βελτιωµένη συµπεριφορά του συστήµατος για την κλάση 1 

σε σχέση µε τις άλλες κλάσεις. Οι αυξοµειώσεις της απώλειας πακέτων οφείλονται σε 
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µεταβολή του προσφεροµένου φορτίου στην κυψέλη, καθώς και στην µεταβολή του 

φορτίου των γειτονικών κυψελών.  

Packet Loss  of central cell of time
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Σχήµα 7.6 Χρονική µεταβολή της απώλειας πακέτων στον στις κλήσεις που διέρχονται από τον 
κεντρικό σταθµό βάσης 

Στο Σχήµα 7.7 φαίνεται η µεταβολή της απώλειας πακέτων σε σχέση µε τη 

χρησιµοποίηση της κεντρικής κυψέλης. Γενικά παρουσιάζεται αύξηση των απωλειών 

µε αύξηση της χρησιµοποίησης µε σηµαντικές αποκλίσεις. Αυτές οι αποκλίσεις 

εξηγούνται στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου.  
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Packet loss of central cell over utilization 
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Σχήµα 7.7 Απώλεια πακέτων σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση στον κεντρικό σταθµό βάης 

 

7.2.3.1 Επίδραση της µεταβολής του προσφεροµένου φορτίου του 
σταθµού βάσης 

Σε αυτήν την παράγραφο εξετάζονται η επίδραση της µεταβολής της µεταβολής 

του προσφερόµενου φορτίου του σταθµού βάσης ως προς την  απώλεια πακέτων και 

ως προς τη χρησιµοποίηση.  

Στο Σχήµα 7.8 απεικονίζεται η µεταβολή της απώλειας πακέτων σε σχέση µε τη 

χρησιµοποίηση του κεντρικού σταθµού βάσης (που χρησιµοποιήθηκε και στην 

προηγούµενη παράγραφο) για το χρονικό διάστηµα 355-380 sec. Σε αυτό το χρονικό 

διάστηµα, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.9, παρουσιάζεται αύξηση του 

προσφεροµένου φορτίου. Λόγω αυτής της αύξησης του προσφεροµένου φορτίου, το 

φορτίο που διέρχεται από το σταθµό βάσης αυξάνεται, µε αποτέλεσµα µία αύξηση 

στο utilization του σταθµού. Αυτή η αύξηση του προσφεροµένου φορτίου όµως 

αυξάνει και την πιθανότητα συγκρούσεων κατά την πρόσβαση στο κανάλι, µε 

αποτέλεσµα τα παράθυρα CW του CSMA/CA σε κάθε χρήστη να αυξάνονται, ο 

φαινόµενος ρυθµός να ελαττώνεται, και κατά συνέπεια να αυξάνονται οι απώλειες 

των πακέτων. 

Στο σχήµα αυτό φαίνεται µε µετακίνηση της γραφικής παράστασης προς τα 

πάνω και δεξιά. 
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Packet loss of central cell over utilization 
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Σχήµα 7.8 Απώλειες πακέτων σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του κεντρικού σταθµού βάσης για 
την χρονική περίοδο 355 – 380 sec. 
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Σχήµα 7.9 Προσφερόµενο φορτίο προς τον κεντρικό σταθµό βάσης για το χρονικό διάστηµα 355 
– 380 sec. 

 

7.2.3.2 Επίδραση της µεταβολής του προσφερόµενου φορτίου των 
γειτονικών σταθµών βάσης 

Σε αυτή την παράγραφο εξετάζεται η επίδραση του φορτίου των γειτονικών 

σταθµών βάσης ενός σταθµού στα χαρακτηριστικά επίδοσης του σταθµού.  
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Στο Σχήµα 7.10 φαίνεται η µεταβολή της απώλειας πακέτων σε σχέση µε τη 

χρησιµοποίηση του κεντρικού σταθµού βάσης για το χρονικό διάστηµα 460-480 sec. 

Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 7.11 και το Σχήµα 7.12 ενώ το προσφερόµενο του 

εξεταζόµενου σταθµού βάσης παραµένει σταθερό για αυτό το χρονικό διάστηµα, 

παρουσιάζεται αύξηση του φορτίου σε έναν γειτονικό σταθµό βάσης.  

Η αύξηση του φορτίου στον γειτονικό σταθµό βάσης οδηγεί σε αύξηση των 

συγκρούσεων στην περιοχή του  εξεταζόµενου σταθµού λόγω της χρήσης κοινού 

καναλιού. Η αύξηση αυτή των συγκρούσεων οδηγεί σε µεγαλύτερες απώλειες 

πακέτων και κατά συνέπεια σε µικρότερο utilization.  

Στο σχήµα αυτό φαίνεται µε µετακίνηση της γραφικής παράστασης προς τα 

πάνω και αριστερά.  
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Σχήµα 7.10 Απώλειες πακέτων σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του κεντρικού σταθµού βάσης για 
την χρονική περίοδο 460 – 480 sec. 
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Offered Load in cell 5 over time
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Σχήµα 7.11 Προσφερόµενο φορτίο προς τον κεντρικό σταθµό βάσης για το χρονικό διάστηµα 460 
– 480 sec. 

 

Offered Load in cell 2 over time
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Σχήµα 7.12 Προσφερόµενο φορτίο σε γειτονικό του κεντρικού σταθµού βάσης για το χρονικό 
διάστηµα 460 – 480 sec. 
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7.2.4 Επίδραση του αριθµού των ενεργών χρηστών εντός 
εµβέλειας κάποιου χρήστη 

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο CSMA/CA (Κεφ. 3) ο κάθε σταθµός που επιχειρεί 

µετάδοση, ανταγωνίζεται µε όλους του άλλους σταθµούς εντός εµβέλειάς του, καθώς 

και µε όσους σταθµούς µεταδίδουν προς σταθµό εντός εµβέλειας (RTS/CTS). Έτσι 

όταν αυξάνεται ο αριθµός των ενεργών χρηστών σε αυτήν την περιοχή, και 

δεδοµένου ότι όλες οι κλήσεις είναι του ιδίου εύρους ζώνης, η πιθανότητα απώλειας 

πακέτων αυξάνεται. 

Για την παράσταση αυτής της επίδρασης έγινε υπολογισµός για κάθε χρήστη, 

του αριθµού των πακέτων που εστάλησαν, του αριθµού του των πακέτων που 

απωλέσθησαν, καθώς και του αριθµού των ενεργών χρηστών εντός εµβέλειας του 

εξεταζοµένου χρήστη συν τον αριθµό των σταθµών που επικοινωνούν µε τον ίδιο 

σταθµό βάσης µε τον οποίο επικοινωνεί ο χρήστης. Αυτοί οι χρήστες, οι οποίοι 

επιδρούν στην επίδοση του εξεταζοµένου χρήστη, ονοµάζονται και “γειτονικοί” 

χρήστες προς εξεταζόµενο σταθµό. 

Στη συνέχεια οι παραπάνω µετρήσεις οµαδοποιήθηκαν µε βάση τον αριθµό των 

γειτονικών χρηστών, και έγινε υπολογισµός της µέσης απώλειας πακέτων για κάθε 

αριθµό γειτονικών χρηστών και για κάθε κλάση.  

Στο Σχήµα 7.13 φαίνεται το ποσοστό απώλειας πακέτων για κάθε κλάση σε 

σχέση µε τον αριθµό των γειτονικών χρηστών, ενώ στο Σχήµα 7.14 φαίνεται το 

ποσοστό απώλειας πακέτων για κάθε κλάση σε σχέση µε τον αριθµό των γειτονικών 

χρηστών, οι οποίοι είναι προτεραιότητας ίσης ή µεγαλύτερης από τον εξεταζόµενο 

χρήστη.  

Είναι εµφανής η αύξηση της απώλειας µε αύξηση των γειτόνων, όπως επίσης 

εµφανής είναι η διαφοροποίηση των κλάσεων. Όταν ο αριθµός των γειτονικών 

χρηστών είναι µεγάλος, τότε υπάρχει έντονος ανταγωνισµός, από τον οποίο συνήθως 

βγαίνουν κερδισµένοι οι χρήστες υψηλής προτεραιότητας, λόγω του µικρότερου CW. 

Όταν όµως ο αριθµός των γειτονικών χρηστών είναι µικρός, τότε το µεγαλύτερο CW 

των χρηστών χαµηλής προτεραιότητας οδηγεί σε µικρή πιθανότητα σύγκρουσης και 

άρα σε µικρές απώλειες. 

Όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες υψηλής προτεραιότητας στην περιοχή ενός 

χρήστη υψηλής προτεραιότητας, τότε τα CW αυξάνονται µε αργό ρυθµό και 

παρατηρούνται πολλές συγκρούσεις, µε αποτέλεσµα µια αύξηση των απωλειών. 
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Packet Loss over number of neighbors
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Σχήµα 7.13 Ποσοστό απώλειας πακέτων σε σχέση µε τον αριθµό των γειτόνων 

 
 

Packet Loss over number of neighbors of greater class
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Σχήµα 7.14 Ποσοστό απώλειας πακέτων σε σχέση µε τον αριθµό των γειτόνων µικρότερης ή ίσης 
κλάσης 
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7.3 Σχολιασµός – συµπεράσµατα 
Στα προηγούµενα κεφάλαια κατ’ αρχήν έγινε µια περιγραφή του µοντέλου των 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών και του µοντέλου των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών για 

παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε IP δίκτυα. Στη συνέχεια έγινε µια περιγραφή του 

πρωτοκόλλου IEEE 802.11 για τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα και αναλύθηκαν οι 

µέθοδοι που µπορούν να εφαρµοστούν για ποιότητα υπηρεσίας σε αυτά τα δίκτυα. Το 

κύριο µέρος της εργασίας ήταν η σχεδίαση ενός σεναρίου προσοµοίωσης για την 

µελέτη της διαφοροποίησης των υπηρεσιών πάνω σε τοπικά δίκτυα. Με αυτό το 

σενάριο προσοµοίωσης έγινε µελέτη της επίδρασης της διαφοροποίησης των 

υπηρεσιών πάνε σε κυψελωτό ασύρµατο τοπικό δίκτυο CSMA/CA µε διαφοροποίηση 

ως προς το ελάχιστο παράθυρο συµφόρησης και διαφοροποίηση ως προς τη 

συνάρτηση αύξησης του παραθύρου.  

Συγκεκριµένα µετρήθηκε η πιθανότητα απώλειας πακέτων και η συνολική 

χρησιµοποίηση του συστήµατος για διάφορες τιµές του προσφεροµένου φορτίου, 

καθώς επίσης και η χρησιµοποίηση της κάθε κυψέλης σε σχέση µε την πιθανότητα 

απώλειας πακέτων στην περιοχή κάλυψης της. Τέλος µελετήθηκε η πιθανότητα 

απώλειας πακέτων του κάθε ασύρµατου χρήστη σε σχέση µε τον αριθµό των 

γειτονικών του σταθµών.  

Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα είναι εµφανής η διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών, µε την πιθανότητα απώλειας των πακέτων υψηλής προτεραιότητας να 

είναι πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη πιθανότητα απώλειας των άλλων κλάσεων. 

Επίσης είναι εµφανής η σχέση που υπάρχει µεταξύ της απώλειας πακέτων και της 

χρησιµοποίησης, και είναι εµφανής η επίδραση του φορτίου των γειτονικών κυψελών 

στην χρησιµοποίηση και στην απώλεια µιας κυψέλης. Τέλος φαίνεται καθαρά η 

σχέση µεταξύ της πιθανότητας απώλειας πακέτου κάποιου χρήστη, και του αριθµού 

των ενεργών γειτονικών του χρηστών. 

Συνολικά το πρόγραµµα προσοµοίωσης που δηµιουργήθηκε µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο και την αποτίµηση αλγορίθµων ελέγχου αποδοχής 

κλήσεων και κατανοµής πόρων σε ασύρµατα DiffServ δίκτυα, καθώς επίσης για την 

πιστοποίηση αλγορίθµων εφαρµογής ποιότητας υπηρεσίας σε ασύρµατα τοπικά 

δίκτυα. 
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