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Περίληψη 
 

Οι απαιτήσεις σύγχρονων εφαρµογών για ταυτόχρονη επικοινωνία 
πολλαπλών χρηστών, καθώς και η επιθυµία εξυπηρέτησης κινητών χρηστών 
εγείραν το έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της υποστήριξης της 
πολυεκποµπής στα ασύρµατα δίκτυα µεταγωγής πακέτου. Σκοπός της 
παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η εξοµοίωση και η αφαιρετική 
παρουσίαση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών 
µεταγωγής πακέτου πολυεκποµπής σε ασύρµατα τοπικά δίκτυα.  

Ειδικότερα, εξοµοιώθηκε µια συνήθης τοπολογία δικτύου σε εργαστηριακό 
περιβάλλον στην οποία µελετήθηκαν συγκριτικά οι δύο µέθοδοι, Οικείας 
Εγγραφής (Ηοme Subscription) και Αποµακρυσµένης Εγγραφής (Remote 
Subsciption), που προτείνει το Πρωτόκολλο Κινητού ∆ιαδικτύου (ΜΙΡν6) για 
τη διαχείριση διαποµπής κινητών δεκτών. Ως κριτήρια για τη σύγκριση των 
δύο µεθόδων επελέγησαν και µετρήθηκαν πειραµατικά τα εξής µεγέθη: 
απώλεια πακέτων, διάρκεια διαποµπής, καθυστέρηση λήψης πακέτων και 
συνολικός φόρτος δικτύου.  

Το εργαστηριακό περιβάλλον αναπτύχθηκε µε χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στους οποίους εγκαταστάθηκε το λειτουργικό σύστηµα FreeBSD 
(βασισµένο στην BSD έκδοση του UNIX). Το συγκεκριµένο λειτουργικό 
σύστηµα είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές για δικτυακές εφαρµογές. Eπιπρόσθετα, 
παρατίθενται όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την δηµιουργία και τη 
σωστή λειτουργία των οντοτήτων που συµµετέχουν στην εξοµοίωση.  

Συµπληρωµατικά, παρουσιάζεται το Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου ΙΡν6, µε 
έµφαση στις καινοτοµίες που εισάγει και πώς αυτές αξιοποιούνται στην 
εξοµοίωση που διενεργήθηκε. Τέτοιες είναι το πρωτόκολλο Ανακάλυψης 
Γείτονος (Neighbor Discovery), ο Μηχανισµός Εύρεσης ∆ιπλής ∆ιεύθυνσης 
(DAD) και το Ακαταστασικό Μοντέλο Αυτόµατης Ρύθµισης (Stateless 
Address Autoconfiguration). Επίσης, παρουσιάζεται το πρωτόκολλο Μulticast 
Listener Discovery (MLD) που αναλαµβάνει τη διαχείριση οµάδων 
πολυεκποµπής σε περιβάλλον ΙΡν6 καθώς και το Protocol Independent 
Multicast (PIM) πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την δροµολόγηση 
πακέτων πολυεκποµπής στο δίκτυο κορµού, το οποίο χρησιµοποιήθηκε και 
στην εξοµοίωση που αναπτύχθηκε. 

 
 

Λέξεις Κλειδιά: Πολυεκποµπή (ΙP Multicast), ∆ιαποµπή, ΙΡν6, ΜΙΡν6, Home 
Subscription, Remote Subscription, FreeBSD, Εξοµοίωση, Μετρήσεις 
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Abstract 

 
 

Modern applications demanding communication among a group of hosts 
simultaneously as well as the need to manage mobile hosts has led to 
considerable interest in the development of multicasting in packet switched 
wireless networks (IP Mobile Multicast). The goal of this diploma thesis is to 
outline and emulate in a laboratory environment the process that is required 
for switching multicast packets in wireless Local Area Networks (LANs). 

 Specifically, an ordinary network topology was emulated, and studied, in 
a comparative way, for the two methods, Home Subscription and Remote 
Subscription, proposed by MIPv6 in order to manage mobile receivers’ 
handover. The comparison of those two methods was based in the following 
criteria: packet loss, handover duration, total packet delay and total network 
load. 

 Personal computers were used for the laboratory stand in which FreeBSD 
operating system was installed (system based in UNIX, version Berkeley 
BSD). FreeBSD is a very popular operating system in network applications. 
Furthermore, all needed configuration files for the proper functionality of all 
nodes in the stand are also supplied.  

In addition, the main characteristics of IPv6 are presented, emphasizing on 
the novelties IPv6 introduces and the way we took advantage of them in the 
conducted emulation. Such novelties are the Neighbor Discovery Protocol, 
Duplicate Address Detection and Stateless Address Autoconfiguration model. 
Moreover, this diploma thesis outlines Multicast Listener Discovery (MLD) 
protocol, which manages multicast memberships in the IPv6 environment as 
well as Protocol Independent Multicast (PIM) multicast routing protocol, 
which has been used in the conducted emulation.   

 
 
 

Keywords: IP Multicast, Handover, IPv6, MIPv6, Home Subscription, Remote 
Subscription, FreeBSD, Emulation, Results 
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1. Εισαγωγή 
 
  

Η δικτύωση υπολογιστών είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και 
σηµαντικά τεχνολογικά πεδία στις µέρες µας. Το ∆ιαδίκτυο (Internet) 
διασυνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, παρέχοντας µια παγκόσµια υποδοµή 
για επικοινωνία, αποθήκευση, υπολογιστικές εργασίες, πρόσβαση σε 
αποµακρυσµένες πληροφορίες, διασκέδαση µε αλληλεπίδραση. Επιπλέον, το 
∆ιαδίκτυο υποστηρίζεται, σήµερα, από τεχνολογίες κινητής και ασύρµατης 
επικοινωνίας, εισάγοντας µια εντυπωσιακή σειρά νέων εφαρµογών. Η 
υποστήριξη κινητικότητας (mobility) από το ∆ιαδίκτυο, δίνει νέες 
δυνατότητες σε συσκευές όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, 
τα PDAs. 

Για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους οι υπολογιστές (και οι άλλες 
συσκευές) ανταλλάσσουν µηνύµατα (πακέτα). Ο συνδετικός ιστός του 
∆ιαδικτύου είναι το πρωτόκολλο ΙΡ. Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε το 
IPv6 (Internet Protocol version 6), το οποίο στο άµεσο µέλλον θα 
αντικαταστήσει το υπάρχον ΙΡν4, προσφέροντας µεγαλύτερη λειτουργικότητα 
και καλύτερη αποδοτικότητα. Υπάρχουν τρεις τύποι τεχνολογίας µετάδοσης 
µηνυµάτων: α) η µονοεκποµπή (unicasting), όπου το πακέτο έχει έναν 
αποστολέα και έναν παραλήπτη, β) η πολυεκποµπή1 (multicasting), όπου το 
πακέτο έχει έναν αποστολέα και ένα υποσύνολο από παραλήπτες και γ) η 
εκποµπή (broadcasting), όπου το πακέτο παραλαµβάνεται από κάθε µηχανή 
του δικτύου. Στην εργασία χρησιµοποιήθηκε η πολυεκποµπή, η οποία 
εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όσων αφορά την οικονοµία χρόνου και 
πόρων του δικτύου. 

Τα δίκτυα διακρίνονται στα τοπικά (Local Area Networks-LAN), στα 
µητροπολιτικά (Metropolitan Area Networks-MAN) και στα ευρείας περιοχής 
(Wide Area Networks-WAN). Τα τοπικά είναι συνήθως δίκτυα που 
εκτείνονται εντός δωµατίου ή κτιρίου ή το πολύ µερικών χιλιοµέτρων. Τα 
µητροπολιτικά δίκτυα εκτείνονται σε πόλεις (π.χ. πολύ ανεπτυγµένο είναι το 
Athens Wireless Metropolitan Network-ΑWMN), ενώ τα WAN δίκτυα 
καλύπτουν µεγάλες γεωγραφικές περιοχές, συχνά χώρες. [1] 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1Σηµείωση: Στην παρούσα εργασία ο όρος πολυεκποµπή και εκποµπή πολλαπλών 
προορισµών θα χρησιµοποιούνται αδιάκριτα ως µετάφραση του αγγλικού όρου multicast. 
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2. Tεχνολογίες διαδικτύου σε σύγχρονο 
περιβάλλον  

 
  

Προκειµένου να µειωθεί η πολυπλοκότητα της σχεδίασης του ∆ιαδικτύου, 
οργανώθηκαν πρωτόκολλα σε επτά επίπεδα: το φυσικό, το επίπεδο ζεύξης 
δεδοµένων, το επίπεδο δικτύου, το επίπεδο µεταφοράς, το επίπεδο συνόδου, 
το επίπεδο παρουσίασης και το επίπεδο εφαρµογής. Το επίπεδο δικτύου είναι 
υπεύθυνο για τη δροµολόγηση δεδοµενογραµµάτων (datagrams) από έναν 
υπολογιστή υπηρεσίας (host) σε έναν άλλο. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 
2.1, το επίπεδο δικτύου του ∆ιαδικτύου έχει τρία βασικά συστατικά: 

• Το ΙΡ είναι το πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου, που ορίζει τη 
διευθυνσιοδότηση επιπέδου δικτύου, τα πεδία µέσα στο 
δεδοµενόγραµµα και τις ενέργειες που γίνονται από δροµολογητές και 
τερµατικά συστήµατα επάνω σε ένα δεδοµενόγραµµα µε βάση τις τιµές 
των πεδίων αυτών. 

• Τα πρωτόκολλα δροµολόγησης, τα οποία καθορίζουν τις διαδροµές 
που παίρνουν τα δεδοµενογράµµατα ανάµεσα στις προελεύσεις και 
τους προορισµούς.  

• Το πρωτόκολλο αναφοράς σφαλµάτων και πληροφοριών (ICMP). 
 
 

Πρωτόκολλα 
δροµολόγησης

Πίνακας 
προώθησης

Πρωτόκολλο ΙΡ

Πρωτόκολλο ICMP

Επίπεδο Μεταφοράς: TCP,UDP

Eπίπεδο Ζεύξης

Φυσικό επίπεδο

Επίπεδο 
δικτύου

 

   Σχήµα 2.1 : Το επίπεδο δικτύου 
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Ένας υπολογιστής υπηρεσίας συνήθως έχει µόνο µία ζεύξη1 στο δίκτυο 
στο οποίο είναι συνδεδεµένος. Όταν το ΙΡ στον υπολογιστή υπηρεσίας θέλει 
να στείλει ένα δεδοµενόγραµµα, το κάνει επάνω σε αυτή τη ζεύξη. Το όριο 
ανάµεσα στον υπολογιστή υπηρεσίας και στη φυσική ζεύξη καλείται 
διασύνδεση (interface). Ένας δροµολογητής, από την άλλη, είναι ουσιωδώς 
διαφορετικός από έναν υπολογιστή υπηρεσίας. Επειδή η δουλειά του 
δροµολογητή είναι να δέχεται ένα δεδοµενόγραµµα σε µια «εισερχόµενη» 
ζεύξη και να το προωθεί σε κάποια «εξερχόµενη», ένας δροµολογητής έχει 
απαραίτητα δύο ή περισσότερες ζεύξεις µε τις οποίες είναι συνδεδεµένος και 
άρα πολλαπλές διασυνδέσεις, µία για κάθεµία από τις ζεύξεις του. Το ΙΡ 
απαιτεί κάθε διασύνδεση υπολογιστή και δροµολογητή να έχει τη δική της 
διεύθυνση ΙΡ. Επί τη ευκαιρία ας δώσουµε ένα πιο αυστηρό  ορισµό για τους 
υπολογιστές υπηρεσίας (hosts)  και τους δροµολογητές (routers).  
∆ροµολογητές είναι οι κόµβοι που έχουν τη δυνατότητα να προωθούν πακέτα 
που δεν προορίζονται ρητά για αυτούς, ενώ hosts είναι οι κόµβοι που δεν 
είναι δροµολογητές. 

Κάθε δεδοµενόγραµµα ΙΡ έχει ένα πεδίο διεύθυνσης προέλευσης και ένα 
πεδίο διεύθυνσης προορισµού, τα οποία συµπληρώνει ο υπολογιστής 
προέλευσης (Α). Ο Α συµβουλεύεται τον εσωτερικό του πίνακα προώθησης ΙΡ 
από τον οποίο καταλαβαίνει αν η προέλευση και ο προορισµός βρίσκονται 
στο ίδιο δίκτυο ή όχι. Αν βρίσκονται στο ίδιο, περνά το δεδοµενόγραµµα στο 
πρωτόκολλο επιπέδου ζεύξης, το οποίο έχει την ευθύνη µεταφοράς του 
δεδοµενογράµµατος στον προορισµό. Αν, όµως, ο υπολογιστής προορισµός 
(Β) βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο θα πρέπει να εµπλακεί ένας 
τουλάχιστο ενδιάµεσος δροµολογητής. Ο πίνακας προώθησης λέει στον Α ότι 
για να φτάσει το δεδοµενόγραµµα στον Β πρέπει πρώτα να το στείλει στη 
διεύθυνση ΙΡ που ορίζει το πεδίο Επόµενος ∆ροµολογητής. Αφού σταλεί στον 
δροµολογητή είναι πλέον στην ευθύνη του δροµολογητή να το στείλει στον 
τελικό προορισµό. Ο δροµολογητής συµβουλεύεται τον δικό του πίνακα 
προώθησης και βρίσκει µία καταχώριση η διεύθυνση δικτύου της οποίας 
ταιριάζει µε τα αρχικά bit της διεύθυνσης του Β. Ο πίνακας προώθησης 
δηλώνει ότι το δεδοµενόγραµµα πρέπει να προωθηθεί στη διασύνδεση 
δροµολογητή y. Εφόσον ο αριθµός αλµάτων προς τον προορισµό είναι 1, ο 
δροµολογητής γνωρίζει ότι ο υπολογιστής Β βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο µε 
αυτόν. Έτσι, µεταφέρει το δεδοµενόγραµµα στην y, η οποία κατόπιν το 
µεταδίδει στον υπολογιστή Β. Αν ο αριθµός αλµάτων ήταν µεγαλύτερος του 1, 
ο πίνακας προώθησης θα καθόριζε τη διεύθυνση ΙΡ του επόµενου 
δροµολογητή επάνω στη διαδροµή. Ο πρώτος δροµολογητής θα προωθούσε 
το δεδοµενόγραµµα στον δεύτερο και ούτω καθεξής [1].   
 
 
                                            
1 Σηµείωση: Στην παρούσα εργασία ο όρος ζεύξη και σύνδεση θα χρησιµοποιούνται 
αδιάκριτα ως µετάφραση του αγγλικού όρου link. 
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2.1 Το Πρωτόκολλο στρώµατος δικτύου ΙΡv6 
 
  

Το IPv6 είναι ένα νέο πρωτόκολλο το οποίο αποτελεί την αναβάθµιση των 
πρωτοκόλλων δικτύου που ρυθµίζουν τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου. Ένα 
πρωτόκολλο, γενικά, ορίζει τη µορφή και τη σειρά των µηνυµάτων που 
ανταλλάσσονται ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες επικοινωνούσες οντότητες, 
όπως και τις ενέργειες που γίνονται κατά τη διάρκεια της µετάδοσης και της 
λήψης ενός µηνύµατος ή άλλου γεγονότος. H Οµάδα Έργου Μηχανίκευσης 
του ∆ιαδικτύου, ΙΕΤF (Internet Engineering Task Force) είναι υπεύθυνη για 
την ανάπτυξή του, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90. Tα έντυπα προτύπων της 
IETF ονοµάζονται RFC (request for comments, αιτήµατα για σχόλια) και αν 
και τυπικά δεν είναι πρότυπα, έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο σηµείο ώστε να 
θεωρούνται πρότυπα. Tο RFC που προτυποποιεί το ΙΡν6 ειναι το 2460 [3]. 

Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε  στην ανάγκη για προτυποποίηση, και 
υλοποίηση ακόλουθα, ενός νέου πρωτοκόλλου δικτύου ήταν η απαίτηση για 
όλο και περισσότερες διευθύνσεις από νέες συσκευές (PDAs,κινητά τηλέφωνα 
κ.ά.), νέους χρήστες (από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία κ.ά.) και νέες 
τεχνολογίες (xDSL, cable, Ethernet-to-the-home, fibre-to-the-home, PLC κ.ά.). 
Η ν4 έκδοση του ΙΡ πρωτοκόλλου έδινε τη δυνατότητα  για 232  διευθύνσεις, 
αριθµός που αποδείχθηκε εξαιρετικά µικρός για την παγκόσµια ζήτηση. 
(Σχήµα 2.2)  

 

 
Σχήµα 2.2: Κατανάλωση χώρου διευθύνσεων ΙΡv4 [2] 
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Αρχικά η λύση που δόθηκε ήταν το CIDR1 (Classless Interdomain 
Routing). Αυτό είναι ένα σχέδιο οµαδοποίησης και απόδοσης διευθύνσεων 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε , ορίζοντας λιγότερο αυστηρά ποιό κοµµάτι της ΙΡ 
διεύθυνσης  αφορά το δικτύο και ποιό τον host, να µπορούν να αποδοθούν 
περισσότερες διευθύνσεις χρησιµοποιώντας τον ίδιο χώρο διευθύνσεων, 
δηλαδή τα 32 bits. Αυτή η µέθοδος έχει υπολογιστεί ότι µπορεί να επιµηκύνει 
τη ζωή του ΙΡν4 έως το 2008. [2] 

Στη συνέχεια, ένα άλλο σχέδιο, το Νetwork Address Translation (ΝΑΤ) 
[1] έδωσε λύσεις στο πρόβληµα έλλειψης διευθύνσεων ΙΡ, µε µειονεκτήµατα 
όµως, όπως το γεγονός ότι δυσκολεύει την εξάπλωση εφαρµογών και δεν 
µπορεί να υποστηρίξει νέες περιοχές ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου 
συµπεριλαµβανοµένων των «πάντα σε λειτουργία (always-on)» και peer-to-
peer υπηρεσιών, που απαιτούν συνδέσεις δηµιουργηµένες σε συσκευές σε 
οικεία δίκτυα, τα οποία αποκρύπτονται από τους ΝΑΤ δροµολογητές. Ο 
δροµολογητής ΝΑΤ συµπεριφέρεται για τον εξωτερικό κόσµο σαν µία µόνο 
συσκευή µε µία µόνο διεύθυνση ΙΡ – όλη η κίνηση που φεύγει από τον οικείο 
δροµολογητή για το ευρύτερο ∆ιαδίκτυο έχει µία διεύθυνση προέλευσης ΙΡ 
και όλη η κίνηση που εισέρχεται στο οικείο δίκτυο έχει µία διεύθυνση 
προορισµού. Στην ουσία, ο δροµολογητής µε δυνατότητες ΝΑΤ κρύβει τις 
λεπτοµέρειες του οικείου δικτύου από τον έξω κόσµο. 

Ωστόσο η απαίτηση για περισσότερες διευθύνσεις δεν είναι το µοναδικό 
πρόβληµα καθώς ανέκυψαν και αρκετά ακόµα λόγω των πιο απαιτητικών 
υπηρεσιών των χρηστών. Τέτοια είναι η ασφάλεια , η υπηρεσία πολυεκποµπής 
(multicasting) , η αυτόµατη ρύθµιση (autoconfiguration), η κινητικότητα και η 
δέσµευση πόρων (resource reservation). Έτσι κρίθηκε αναγκαία η 
προτυποποίηση ενός νέου πρωτοκόλλου δικτύου που θα επέλυε όλα τα 
προαναφερθέντα προβλήµατα. Αναφέρουµε αρχικά ότι µε το IPv6 ο χώρος 
διευθύνσεων από τα 32 bits στο ΙΡν4 , ανέβηκε στα 128 επιλύοντας οριστικά το 
πρόβληµα  απαίτησης για νέες διευθύνσεις, αφού αντιστοιχούν 6,67 x 2710  ΙΡ 
διευθύνσεις ανά τετραγωνικό µέτρο της επιφάνειας της γης [2].  
Άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του IPv6 είναι : 
 
• Απλοποίηση της δοµής των επικεφαλίδων. Κάποια πεδία των IPv4 

επικεφαλίδων παραλήφθηκαν ή έγιναν προαιρετικά, προκειµένου να 
µειωθεί το κόστος, σε υπολογιστική ισχύ, της επεξεργασίας των πακέτων 
και να περιοριστεί το εύρος της IPv6 επικεφαλίδας. 

 
 
                                            
 
 
1 Σηµείωση: Κατά τη συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας, έγινε επεξεργασία σε διάφορα 
και αρκετά το πλήθος ξενόγλωσσα έγγραφα και δηµοσιεύσεις. Επειδή η ορολογία που 
χρησιµοποιείται διεθνώς δεν µπορεί, αλλά ούτε και έχει νόηµα να αποδοθεί στα Ελληνικά, 
κρίθηκε σκόπιµο σε κάποιες περιπτώσεις να διατηρείται ο ξενόγλωσσος όρος ή να 
παρατίθεται και αυτός. 
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• Βελτιωµένη υποστήριξη για επεκτάσεις (extensions) και επιλογές. Έτσι 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αποδοτικότητα στη δροµολόγηση και 
µεγαλύτερη ευελιξία στην εισαγωγή νέων παραµέτρων  στο µέλλον 

• Πιο αποδοτικοί µηχανισµοί κινητικότητας 
• Μεγαλύτερη ασφάλεια, κωδικοποίηση και πιστοποίηση 
• Αυτο-διάρθρωση και επαναδιάρθρωση χωρίς εξυπηρετητή 
• ∆υνατότητα χαρακτηρισµού πακέτων που ανήκουν  σε κοινή ροή (flow 
 labeling ) , ώστε να µπορούν να έχουν κάποια ιδιαίτερη µεταχείριση.[2] 
 
 

2.1.1 Επικεφαλίδες (Headers) 
 
 

Στη συνέχεια παραθέτουµε δύο σχήµατα µε τις επικεφαλίδες για 
δεδοµενογράµµατα πρωτοκόλλου ΙPv4 και ΙΡν6, ώστε να έχουµε 
αντιπαραβολή µεταξύ των δύο εκδόσεων του πρωτοκόλλου. 
 

 
  Σχήµα 2.3: Μορφή δεδοµενογράµµατος ΙΡv4 
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  Σχήµα 2.4: Μορφή δεδοµενογράµµατος ΙΡv6 

 

Από τη σύγκριση των παραπάνω σχηµάτων, παρατηρούµε ότι αρκετά 
πεδία που υπάρχουν στο δεδοµενόγραµµα ΙΡν4, δεν υπάρχουν πλέον στο 
αντίστοιχο ΙΡν6. Είναι φανερή λοιπόν η απλοποίηση της δοµής των 
επικεφαλίδων. Τα πεδία του IPv6 δεδοµενογράµατος αναλυτικότερα είναι: 
 
 
Έκδοση: πεδίο 4 bit  που καθορίζει τον αριθµό του 

πρωτοκόλλου της στοίβας TCP/IP στον οποίο 
αντιστοιχεί το συγκεκριµένο δεδοµενόγραµµα. 

 
Τάξη κίνησης: πεδίο 8 bit που χρησιµοποιείται για να δώσει  

προτεραιότητα σε ορισµένα πακέτα µέσα σε µια 
ροή ή σε δεδοµενογράµµατα από ορισµένες 
εφαρµογές. 

 
Ετικέτα ροής: πεδίο 20 bit που καθορίζει µία ροή 

δεδοµενογραµµάτων (βίντεο, χρήστης  υψηλής 
προτεραιότητας κ.ά.) που απαιτεί ειδική 
µεταχείριση από τους δροµολογητές 

 
Ωφέλιµο φορτίο: πεδίο 16 bit , µη προσηµασµένου ακέραιου που 

δίνει τον αριθµό των bytes στο δεδοµενόγραµµα 
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ΙΡν6, που ακολουθούν τη σταθερού µήκους, 40-
byte επικεφαλίδα. Ας σηµειωθεί ότι 
οποιεσδήποτε επιπλέον επικεφαλίδες (extention 
headers) λογίζονται ως µέρος του ωφέλιµου 
φορτίου και συµπεριλαµβάνονται στη 
καταµέτρηση του.  

 
Επόµενη επικεφαλίδα: πεδίο 8 bit που καθορίζει το πρωτόκολλο στο 

οποίο θα παραδοθούν τα περιεχόµενα αυτού του 
δεδοµενογράµµατος (π.χ. στο TCP ή στο UDP). 

 
Όριο αλµάτων: πεδίο 16 bit , µη προσηµασµένου ακέραιου. Τα 

περιεχόµενα αυτού του πεδίου µειώνονται κατά 
ένα από κάθε δροµολογητή που προωθεί το 
δεδοµενόγραµµα. Όταν ο µετρητής φτάσει το 
µηδέν,αυτό απορρίπτεται. 

 
∆ιεύθυνση προέλευσης:   πεδίο 128 bit , που δηλώνει τον δηµιουργό-

αποστολέα του πακέτου. 
  
∆ιεύθυνση προορισµού:   πεδίο 128 bit , που δηλώνει τον προσµενόµενο 

παραλήπτη του πακέτου (πιθανώς όχι τον τελικό 
παραλήπτη αν έπεται επιπλέον επικαφαλίδα 
δροµολόγησης (routing header). 

 
 
∆εδοµένα: το ωφέλιµο φορτίο του δεδοµενογράµµατος 

ΙΡν6-όταν το  δεδοµενόγραµµα φτάσει στον 
προορισµό του, το τµήµα αυτό θα αφαιρεθεί και 
θα περάσει στο πρωτόκολλο που καθορίζεται στο 
πεδίο επόµενηςεπικεφαλίδας.[1] 

 
 

2.1.2 Οι Επικεφαλίδες  Επέκτασης (Εxtension Headers) 
 
 
Οι επιλογές στο IPv6 πρωτόκολλο τοποθετούνται σε χωριστές extension 

επικεφαλίδες (headers) που βρίσκονται µεταξύ της IPv6 επικεφαλίδας και της 
επικεφαλίδας του στρώµατος µεταφοράς σε ένα πακέτο. Οι IPv6 extension 
επικεφαλίδες δεν εξετάζονται ή επεξεργάζονται από κανένα δροµολογητή 
που συναντά το πακέτο µέχρι να φτάσει στον τελικό προορισµό (µε µία 
εξαίρεση), σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε µε το IPv4 πρωτόκολλο, µε 
αποτέλεσµα τη βελτίωση της απόδοσης των δροµολογητών. Ένα ΙΡν6 πακέτο 
µπορεί να µεταφέρει καµία, µία ή περισσότερες extension επικεφαλίδες, κάθε 
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µία από τις οποίες αναγνωρίζεται από το πεδίο Επόµενη Επικεφαλίδα (Νext 
Header) της προηγούµενης επικεφαλίδας. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται 
πώς παρεµβάλλονται οι επικεφαλίδες επέκτασης στο πακέτο.  
 
 

 
   Σχήµα 2.5: Επικεφαλίδες επέκτασης 

 
 
Το περιεχόµενο και η σηµασία κάθε επικεφαλίδας επέκτασης καθορίζουν εάν 
θα συνεχίσει η αποκωδικοποίηση της επόµενης επικεφαλίδας. Γι’ αυτό, οι 
επιπλέον επικεφαλίδες πρέπει να «ξετυλίγονται» µε τη σειρά που 
εµφανίζονται στο πακέτο. Η εξαίρεση που αναφέρθηκε προηγουµένως αφορά 
την Hop-by-Hop Options επικεφαλίδα, η οποία µεταφέρει πληροφορία που 
πρέπει να εξεταστεί από κάθε κόµβο που περνά το πακέτο, 
συµπεριλαµβανοµένων του αποστολέα και του δέκτη. Η Hop-by-Hop 
επικεφαλίδα, όταν υπάρχει, πρέπει να ακολουθεί αµέσως µετά την ΙΡν6 
επικεφαλίδα. Οι extension επικεφαλίδες είναι οι ακόλουθες : 
 

1. Ηοp-by-Hop Options  
2. Routing: Χρησιµοποιείται από τον αποστολέα για να αριθµήσει έναν ή 

περισσότερους ενδιάµεσους κόµβους που πρέπει να επισκεφτεί το 
πακέτο µέχρι να φτάσει στον προορισµό του.  

3. Fragment: Χρησιµοποιείται από τον αποστολέα για να στείλει πακέτο 
µεγαλύτερο από αυτό που θα ταίριαζε στο path ΜΤU για τον 
προορισµό. Αντίθετα µε ό,τι συνέβαινε στο ΙΡν4, η διάσπαση στο ΙΡν6 
γίνεται µόνο στους αποστολείς και όχι από δροµολογητές κατά µήκος 
του δρόµου µεταφοράς του πακέτου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
πριν αρχίσει η αποστολή, ο αποστολέας πρέπει εκ των προτέρων να 
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έχει υπολογίσει το ελάχιστο MTU της διαδροµής και να τεµαχίσει τα 
πακέτα ανάλογα.  Την πληροφορία αυτή (path MTU discovery) την 
προσλαµβάνει ο αποστολέας µε κατάλληλα µηνύµατα ICMPv6 , όπως 
προτυποποιείται από το rfc 2463[8]. Ωστόσο αν ο αποστολέας δεν 
υλοποιεί το   MTU discovery µπορεί να υποθέσει ως path ΜΤU την 
τιµή 1280 bytes, που είναι η ελάχιστη απαιτούµενη από την 
προτυποποίηση του IPv6 για οποιαδήποτε σύνδεση (link).  
Aναλυτικότερα για θέµατα µεγέθους πακέτου βλέπε παράγραφο 2.1.9. 

4. Destination Options:  Μεταφέρει πληροφορία που χρειάζεται να 
εξεταστεί µόνο από τον κόµβο προορισµού του πακέτου. 

5. Αuthentication (πιστοποίηση) 
6. Encapsulating Security Payload (ωφέλιµο φορτίο ασφάλειας 

ενσωµάτωσης) 
 

Κάθε extension επικεφαλίδα µπορεί να ενσωµατώνεται µία φορά το πολύ 
σε ένα πακέτο, εκτός της Destination Options που µπορεί να προκύψει δύο 
φορές. Αν συµβεί αυτό τότε η εξωτερική επικεφαλίδα Destination Options 
αφορά πληροφορία που πρέπει να την επεξεργαστεί ο κόµβος που 
αναγράφεται στο πεδίο «διεύθυνση προορισµού»  αλλά και όποιοι άλλοι 
κόµβοι αναγράφονται στην Destination Options extension επικεφαλίδα. 
Αντίθετα, η εσωτερική  επικεφαλίδα αφορά πληροφορία που πρέπει να την 
επεξεργαστεί µόνο ο τελικός προορισµός.  
Αν, ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας µιας επικεφαλίδας (είτε της IPv6 είτε 
επέκτασης), απαιτείται η επεξεργασία και της επόµενης, αλλά η τιµή στο πεδίο 
«επόµενη επικεφαλίδα» είναι µη αναγνωρίσιµη από τον κόµβο,  θα πρέπει να 
απορρίψει το πακέτο και να στείλει ένα ICMPv6 Parameter Problem µήνυµα 
στον αποστολέα του πακέτου µε ICMP Code value ίσον 1, που δηλώνει 
ακριβώς ότι δεν αναγνωρίζει τον τύπο της επόµενης επικεφαλίδας. Το ίδιο  
µήνυµα θα πρέπει να στείλει ο κόµβος αν η τιµή στο πεδίο «επόµενη 
επικεφαλίδα» έχει τιµή 0 σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα διάφορη από την IPv6. 
Συγκεντρωτικά τα ICMPv6 µηνύµατα θα παρουσιαστούν στην παράγραφο 
2.1.10. Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας για τις extension επικεφαλίδες να 
προσθέσουµε πως σε κάθε περίπτωση το µέγεθος τους θα πρέπει να είναι 
πολλαπλάσιο των 8 bit , προκειµένου να µην αλλοιωθεί η στοίχιση των 8 bytes 
των επόµενων επικεφαλίδων.[3] 
 
 

2.1.2.1  Επιλογές Επικεφαλίδων 
 
 

∆ύο από τις ήδη προτυποποιηµένες extension επικεφαλίδες , η Ηοp-by-
Hop Options και η Destination Options, µεταφέρουν έναν µεταβλητού 
µεγέθους αριθµό από «επιλογές» (options), κωδικοποιηµένων κατά τύπο-
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µήκος-τιµή (type-length-value, TLV). To σχήµα αυτών των επιλογών 
επικεφαλίδων είναι το ακόλουθο: 
 
 

 
   Σχήµα 2.6: Επιλογές Επικεφαλίδων 

 

Τύπος επιλογής: πεδίο 8 bit που χρησιµοποιείται ως 
αναγνωριστικό του τύπου της επιλογής  

 
Μήκος δεδ/νων επιλογής: πεδίο 8 bit µη προσηµασµένου ακεραίου που 

καθορίζει το µέγεθος, σε byte, του πεδίου 
δεδοµένων της συγκεκριµένης επικεφαλίδας 
επιλογών  

 
∆εδοµένα επιλογής: πεδίο µεταβλητού µήκους που περιέχει δεδοµένα 

ανάλογα µε τον τύπο της επιλογής. 
 

Η σειρά των  επιλογών επικεφαλίδων είναι ουσιώδης και κάθε κόµβος που 
λαµβάνει το πακέτο θα πρέπει αυστηρά να τις επεξεργάζεται σύµφωνα µε 
αυτή και όχι κατά βούληση ( π.χ. ψάχνωντας όλες τις επιλογές για να βρει µια 
συγκεκριµένη). Τα αναγνωριστικά των τύπων της επιλογής είναι 
κωδικοποιηµένα κατά τετοιο τρόπο ώστε τα δύο σηµαντικότερα bit να 
πληροφορούν τι να κάνει ένας κόµβος µε το πακέτο, σε περίπτωση που δεν 
αναγνωρίσει τη συγκεκριµένη επιλογή. Συγκεκριµένα έχουµε τις ακόλουθες 
αντιστοιχίσεις : 
 
00 - παρέλειψε αυτή την επιλογή και συνέχισε µε την επεξεργασία του 

πακέτου 
01 - απόρριψε (αγνόησε)  το πακέτο 
10 - απόρριψε (αγνόησε)  το πακέτο, αδιαφορώντας για το αν στο πεδίο 

«διεύθυνση προορισµού» αναγράφεται διεύθυνση πολυεκποµπής 
(multicast), και στείλε ένα µήνυµα ICMP Parameter Problem, Code 2, 
δείχνωντας την µη αναγνωρίσιµη επικεφαλίδα επιλογών. 

11 - πέταξε (αγνόησε)  το πακέτο, µόνο αν στο πεδίο «διεύθυνση προορισµού» 
δεν αναγράφεται διεύθυνση πολυεκποµπής (multicast), και στείλε ένα 
µήνυµα ICMP Parameter Problem, Code 2, δείχνοντας την µη 
αναγνωρίσιµη επικεφαλίδα επιλογών. 

 
Το τρίτο σηµαντικότερο ψηφίο δηλώνει αν το περιεχόµενο του πακέτου 

µπορεί να αλλάξει κατά τη διαδροµή ή όχι ( 0, µπορεί – 1, δεν µπορεί). 
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Στο rfc 2460[3] που προτυποποιεί το ΙΡν6, ορίζονται δύο επιλογές 
επικεφαλίδων η Pad1 και PadN. Σκοπός και των δύο αυτών επιλογών είναι 
να συµπληρώσουν την επικεφαλίδα που τις περιλαµβάνει µε 1 byte ή Ν bytes 
αντίστοιχα, ώστε να τηρείται η στοίχιση των 8 byte σε αυτήν. [3] 
 
 

2.1.3 ∆ιευθυνσιοδότηση κατά ΙΡν6 
 

 
Πριν αναλύσουµε επιµέρους χαρακτηριστικά των τεχνολογιών 

διαδικτύου για το περιβάλλον  ΙΡν6, σε αυτό το σηµείο θα επεκταθούµε στην 
περιγραφή της αρχιτεκτονικής των ΙΡν6 διευθύνσεων (rfc 2373) [4].  Αυτό 
είναι απαραίτητο  για την κατανόηση των παραδειγµάτων που ακολουθούν 
όχι µόνο σε αυτή την ενότητα αλλά και σε ολόκληρη την εργασία. Οι 
διευθύνσεις στο ΙΡν6, που όπως αναφέρθηκε έχουν µήκος 128 bits, 
αναπαρίστανται µε την εξής µορφή  xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : 
xxxx : xxxx , όπου  x ένα δεκαεξαδικό ψηφίο. Όπως βλέπουµε τα 128 bits της 
διεύθυνσης επιµερίζονται σε οκτώ τµήµατα των δεκαέξι bits. Παράδειγµα 
επιτρεπόµενης ΙΡν6 διεύθυνσης είναι 1080:0:0:0:8:800:200C:417A. Επειδή 
συχνά οι διευθύνσεις θα περιλαµβάνουν πολλά µηδενικά υπάρχει 
εναλλακτική σύνταξη για να συµπιεστεί η αναπαράσταση της διεύθυνσης και 
να είναι πιο ευανάγνωστη. Γι’ αυτό χρησιµοποιούµε δύο φορές την άνω-κάτω 
τελεία “::” αναπαριστώντας έτσι πολλαπλά τµήµατα των 16 bits που 
περιέχουν µηδενικά. Το σύµβολο “::” µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια 
φορά στη διεύθυνση. Έτσι η παραπάνω διεύθυνση, µπορεί να γραφεί 
1080::8:800:200C:417A  ενώ η 0:0:0:0:0:0:0:1 που αντιστοιχεί στην loopback 
διεύθυνση γράφεται ::1. Η loopback διεύθυνση µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
ένα κόµβο για να στείλει ένα πακέτο στον εαυτό του και δεν πρέπει ποτέ να 
ανατεθεί σε κάποια φυσική (αντιδιαστέλλεται από την εικονική) διασύνδεση 
(interface), ούτε να αναγραφεί στο πεδίο «διεύθυνση προέλευσης» της ΙΡν6 
επικεφαλίδας. Επίσης στο rfc 2373 [4] ορίζεται και η «απροσδιόριστη» 
διεύθυνση (unspecified) που αντιστοιχεί στην παράσταση 0:0:0:0:0:0:0:0 ή :: . 
Αυτή δεν θα πρέπει να ανατεθεί σε κανένα κόµβο και δηλώνει την απουσία 
διεύθυνσης. Παράδειγµα χρήσης της είναι ως «διεύθυνση προέλευσης» της 
ΙΡν6 επικεφαλίδας ενός κόµβου που µόλις εκκινείται και δεν ξέρει ακόµα την 
διεύθυνση του.  Στην αρχιτεκτονική των ΙΡν6 διευθύνσεων  υπάρχει µια 
κατηγοριοποίηση. Αυτή γίνεται µε βάση τα πρώτα bits της διεύθυνσης τα 
οποία καλούνται Format Prefix (FP). Πρόκειται για κάτι παρόµοιο µε τους 
τύπους των κλάσεων που προβλέπεται για τις ΙΡν4 διευθύνσεις.  Στον πίνακα 
που ακολουθεί φαίνεται η αρχική ανάθεση αυτών των FPs.  
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Πίνακας 2.1: Κατηγοριοποίηση IPv6 διευθύνσεων [4] 

ανάθεση FP 
κλάσµα επί του 

συνόλου του πλήθους 
των ΙΡν6 διευθύνσων 

δεσµευµένο 0000 0000 1/256 
µη ανατεθειµένο 0000 0001 1/256 

δεσµευµένο για NSAP 0000 001 1/128 
δεσµευµένο για IPX 0000 010 1/128 

µη ανατεθειµένο 0000 011 1/128 
µη ανατεθειµένο 0000 1 1/32 
µη ανατεθειµένο 0001 1/16 

aggregatable παγκόσµιας 
εµβέλειας διευθύνσεις 

µονοεκποµπής (unicast) 
001 1/8 

µη ανατεθειµένο 010 1/8 
µη ανατεθειµένο 011 1/8 
µη ανατεθειµένο 100 1/8 
µη ανατεθειµένο 101 1/8 
µη ανατεθειµένο 110 1/8 
µη ανατεθειµένο 1110 1/16 
µη ανατεθειµένο 1111 0 1/32 
µη ανατεθειµένο 1111 10 1/64 
µη ανατεθειµένο 1111 110 1/128 
µη ανατεθειµένο 1111 1110 0 1/512 

τοπικές διευθύνσεις 
µονοεκποµπής (link local) 1111 1110 10 1/1024 

διευθύνσεις µονοεκποµπής 
site local 1111 1111 11 1/1024 

διευθύνσεις πολυεκποµπής 
(multicast) 1111 1111 1/256 

   

 
Από τον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να συγκρατήσουµε κυρίως τα FPs 

που αφορούν α) τις τοπικές διευθύνσεις µονοεκποµπής που σε δεκαεξαδική 
µορφή, και χρησιµοποιώντας τη µικρότερη  τιµή από τις ανατεθειµένες, 
γράφεται fe80 , β) τις παγκοσµίου εµβέλειας διευθύνσεις µονοεκποµπής και γ) 
τις διευθύνσεις πολυεκποµπής που σε δεκαεξαδική µορφή, και 
χρησιµοποιώντας τη µικρότερη  τιµή από τις ανατεθειµένες, γράφεται ff00. Σε 
αυτό το σηµείο προκαταβολικά θα αναφέρουµε ότι οι διευθύνσεις 
πολυεκποµπής στο ΙΡν6 δεν περιορίζονται στη διευθυνσιοδότηση κάποιων 
οµάδων πολυεκποµπής (multicast groups) αλλά και στη διευθυνσιοδότηση 
κάποιων οµάδων κόµβων γενικά. Αναλυτικότερα, οι κυριότερες µόνιµα 
ανατεθειµένες διευθύνσεις πολυεκποµπής παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.2.1. 
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Αυτό  συµβαίνει λόγω της ενισχυµένης λειτουργικότητας της πολυεκποµπής 
στο ΙΡν6.  Οι επιπρόσθετες αυτές λειτουργίες θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 2.2. 

Επιµένοντας λίγο περισσότερο στις διευθύνσεις µονοεκποµπής, µπορούµε 
να πούµε ότι αυτές µπορούν να έχουν µία εσωτερική δοµή, την οποία ένας 
κόµβος µπορεί να αναγνωρίζει ή όχι. Η ελάχιστη εσωτερική δοµή, η οποία 
συνήθως αναγνωρίζεται από όλους τους κόµβους είναι αυτή που χωρίζει τα 
128 bits της διεύθυνσης σε 64 bits δικτυακού προθέµατος, που λειτουργεί  ως 
αναγνωριστικό του δικτύου και 64 bits επιθέµατος, που λειτουργεί ως 
αναγνωριστικό κάποιας διασύνδεσης (interface) εντός του δικτύου. 

Στο rfc  2373 [4] ορίζονται επίσης οι διευθύνσεις anycast. Πρόκειται για 
διευθύνσεις που ανατίθενται σε πολλές διασυνδέσεις (interfaces) ταυτόχρονα,  
οι οποίες µπορεί να ανήκουν στον ίδιο ή διαφορετικούς κόµβους. Ένα πακέτο 
µε προορισµό µια διεύθυνση anycast δροµολογείται προς την πλησιέστερη 
διασύνδεση µε αυτήν τη διεύθυνση (η εγκύτητα προσδιορίζεται από τον 
αλγόριθµο δροµολόγησης που χρησιµοποιείται). Οι διευθύνσεις αυτές έχουν 
FP διεύθυνσης µονοεκποµπής και για αυτό συντακτικά δε διαφέρουν σε 
τίποτα από τις διευθύνσεις µονοεκποµπής.  Αν η διεύθυνση που έχει ανατεθεί 
σε µία διασύνδεση έχει ήδη χρησιµοποιηθεί και σε κάποια άλλη, 
µετατρέποντας την διεύθυνση αυτή σε anycast, τότε ο κόµβος στον οποίο 
ανήκει η διασύνδεση  θα πρέπει να ρυθµιστεί ρητώς, λαµβάνοντας υπόψη 
αυτό το γεγονός. ∆ιευθύνσεις anycast δεν πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο 
«διεύθυνση αποστολέα» της  IPv6 επικεφαλίδας, ούτε πρέπει να ανατίθενται 
σε κόµβους που λειτουργούν ως host και όχι ως δροµολογητές. [4] 

Η αρχιτεκτονική διευθύνσεων πολυεκποµπής θα αναλυθεί στην 
παράγραφο που αφορά στην πολυεκποµπή (2.2). 
 
 

2.1.4 To Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Γείτονος (Neighbor 
Discovery) 

 
 

To πρωτόκολλο Ανακάλυψης Γείτονος λύνει µία σειρά προβληµάτων που 
σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση µεταξύ κόµβων που συνδέονται στο ίδιο 
δίκτυο. Το Neighbor Discovery ορίζει µηχανισµούς για την επίλυση καθενός 
από τα παρακάτω προβλήµατα: 
 

• Router Discovery: Πώς οι υπολογιστές υπηρεσίας εντοπίζουν 
δροµολογητές που βρίσκονται σε συνδεδεµένο δίκτυο. 

• Prefix Discovery: Πώς οι υπολογιστές υπηρεσίας ανακαλύπτουν τα 
προθέµατα των διευθύνσεων που ορίζουν ποιοι προορισµοί είναι on-
link για ένα συνδεδεµένο δίκτυο. (Οι κόµβοι χρησιµοποιούν 
προθέµατα για να διακρίνουν τους προορισµούς που βρίσκονται στο 
δίκτυο από τους άλλους που µπορούν να προσεγγιστούν µόνο µέσω 
δροµολογητή.) 
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• Parameter Discovery: Πώς ο κόµβος µαθαίνει παραµέτρους δικτύου 
όπως το link ΜTU ή παραµέτρους ∆ιαδικτύου, όπως τον αριθµό 
αλµάτων που θα βάλει στα εξερχόµενα από αυτόν πακέτα. 

• Address Autoconfiguration: Πώς οι κόµβοι ρυθµίζουν αυτόµατα µια 
διεύθυνση για µία σύνδεση. 

• Address resolution: Πώς οι κόµβοι καθορίζουν την τοπικής εµβέλειας 
διεύθυνση ενός on-link προορισµού, δοθέντος µόνο της ΙΡ διεύθυνσής 
του. 

• Next-hop determination: Ο αλγόριθµος καταγραφής µιας ΙΡ 
διεύθυνσης προορισµού µέσα στην ΙΡ διεύθυνση του γείτονα κόµβου 
στον οποίο πρέπει να στέλνεται κίνηση για τον προορισµό. Το επόµενο 
άλµα (next-hop) µπορεί να είναι δροµολογητής ή ο ίδιος ο προορισµός. 

• Νeighbor Unreachability Detection: Πώς οι κόµβοι διαπιστώνουν ότι 
ένας γείτονας δεν είναι πλέον προσιτός. Για γείτονες κόµβους 
δροµολογητές, µπορεί να γίνει προσπάθεια προσέγγισης µε άλλους 
default δροµολογητές. 

• Duplicate Address Detection: Πώς ένας κόµβος πιστοποιεί ότι µία 
διεύθυνση που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει δεν χρησιµοποιείται ήδη 
από άλλο κόµβο.  

• Redirect: Πώς ο δροµολογητής πληροφορεί τον κόµβο για την ύπαρξη 
ενός καλύτερου κόµβου πρώτου άλµατος προκειµένου να φτάσει έναν 
συγκεκριµένο προορισµό. [7] 

 
Το Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Γείτονος - Νeighbor Discovery (ND) 

προτυποποιείται από το rfc 2461 [7] και χρησιµοποιείται από δροµολογητές 
και hosts για την εύρεση-επιβεβαίωση-διαγραφή διευθύνσεων επιπέδου 
στρώµατος ζεύξεως δεδοµένων (link layer) κόµβων που βρίσκονται 
διασυνδεδεµένοι στην ίδια σύνδεση (link). Οι κόµβοι  αυτοί ονοµάζονται 
γειτονικοί. Πρόκειται ουσιαστικά για το διάδοχο πρωτόκολλο που ρυθµίζει, 
στο περιβάλλον IPv6, τις λειτουργίες που τελούνταν παλαιότερα από τα ARP, 
ICMP Router Discovery και ICMP Redirect. Το πρωτόκολλο ND είναι γενικού 
χαρακτήρα και είναι εφαρµόσιµο για οποιαδήποτε είδους ζεύξη. Ωστόσο 
επειδή για κάποιες λειτουργίες του ΝD απαιτείται η χρήση διευθύνσεων 
πολυεκποµπής (εννοείται επιπέδου ζεύξεως δεδοµένων) και ορισµένοι τύποι 
ζεύξεων µπορεί να µην τις υποστηρίζουν (π.χ.  NBMA συνδέσεις), έχουν 
συντακτεί και άλλα πρότυπα που καθορίζουν την υλοποίηση αυτών των 
υπηρεσιών για τις συγκεκριµένες  συνδέσεις. Σηµαντικό   ρόλο για τις 
λειτουργίες του ΝD παίζει η  αιτούµενη-κόµβου διεύθυνση πολυεκποµπής 
(solicited-node multicast address), που είναι διεύθυνση επιπέδου δικτύου. Η 
διεύθυνση αυτή κατασκευάζεται από την διεύθυνση-στόχο, για την οποία 
ζητείται διερεύνηση, µε τέτοιο τρόπο ώστε τα πιο σηµαντικά ψηφία να µην 
λαµβάνονται υπόψη στη κατασκεύη της. Αυτό γίνεται γιατί, αν κάποια 
διασύνδεση  έχει ανατεθειµένες πολλαπλές διευθύνσεις, τότε αυτές θα 
διαφέρουν, κατά πάσα πιθανότητα, µόνο στα πιο σηµαντικά ψηφία, οπότε 
για διευθύνσεις µε κοινά χαµηλής τάξης ψηφία θα προκύψει κοινή  solicited-
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node multicast address. Αυτό συνεπάγεται µείωση των οµάδων 
πολυεκποµπής στις οποίες θα πρέπει να εγγραφεί ο κάθε κόµβος.  

Προκειµένου ένας κόµβος να διερευνήσει τη διεύθυνση επιπέδου 
στρώµατος ζεύξεως δεδοµένων κάποιου κόµβου-στόχου στέλνει, στη solicited-
node multicast address της συγκεκριµένης διεύθυνσης-στόχου,  ένα neighbor 
solicitation µήνυµα ζητώντας την link-layer διεύθυνσή του. Σε απάντηση 
αυτού του µηνύµατος ο κόµβος-στόχος στέλνει ένα µήνυµα neighbor 
advertisement . Ένα και µόνο τέτοιο ζευγάρι µηνυµάτων είναι αρκετό για να 
µάθουν και οι δύο κόµβοι την link-layer διεύθυνση  του άλλου. 
Συγκεκριµένα, όταν ο κόµβος θέλει να µάθει την διεύθυνση ενός άλλου 
κόµβου χρησιµοποιεί πολυεκποµπή στο επίπεδο  ζεύξεως δεδοµένων, ενώ 
όταν θέλει να επιβεβαιώσει την προσβασιµότητα σε αυτόν χρησιµοποιεί 
µονοεκποµπή. Τα µηνύµατα αυτά είναι ICMPv6 µηνύµατα. Συγκεντρωτικά 
όλοι οι τύποι των ΙCMPv6 µηνυµάτων θα παρουσιαστούν στην αντίστοιχη 
παράγραφο (2.1.10). 

Γενικότερα, οι τύποι µηνυµάτων (neighbor solicitation - neighbor 
advertisement) που ορίζονται από το ND πρωτόκολλο χρησιµοποιούνται και 
από το µηχανισµό εύρεσης διπλής διεύθυνσης (DAD). Ωστόσο, 
διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίο τα επεξεργάζονται οι κόµβοι, αφού 
καλούνται να επιτελέσουν διαφορετικές λειτουργίες. Η ειδοποιός διαφορά 
στα µηνύµατα αυτά, και η οποία διαφοροποιεί τον τρόπο που πρέπει να γίνει 
η επεξεργασία τους, είναι αν η διεύθυνση-στόχος είναι «δοκιµαστική» ή όχι. Ο  
ορισµός της δοκιµαστικής διεύθυνσης και ο τρόπος µε τον οποίο οι κόµβοι 
επεξεργάζονται αυτά τα µηνύµατα περιγράφεται στην παράγραφο 
µηχανισµού Εύρεσης  ∆ιπλής ∆ιεύθυνσης (2.1.5).  
 
 

2.1.5 Eύρεση ∆ιπλής ∆ιεύθυνσης (DAD) 
 
 

To ΙPv6 περιέχει µία πολύ χρήσιµη λειτουργία η οποία δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο IPv4, που ονοµάζεται Duplicate Address Detection 
(DAD). Όταν ένας κόµβος σχηµατίζει µία IPv6 διεύθυνση, µπορεί να 
χρησιµοποιήσει Νeighbor Discovery για να ελέγξει εάν άλλος κόµβος στο 
δίκτυο έχει την ίδια διεύθυνση. Η διεύθυνση για την οποία δεν έχει 
επιτελεστεί ακόµα επιτυχώς ο µηχανισµός εύρεσης διπλής διεύθυνσης λέγεται 
«δοκιµαστική» (tentative) και δε θεωρείται ότι έχει ανατεθεί µε την 
παραδοσιακή έννοια στη διασύνδεση. Γι’ αυτό, η διασύνδεση µε µία 
δοκιµαστική διεύθυνση θα πρέπει να αγνοεί σιωπηρά τα πακέτα που 
αποστέλλονται προς αυτήν εκτός από αυτά που αφορούν µηνύµατα του  
Νeighbor Discovery. Για παράδειγµα, έστω ότι ο κόµβος Α πρέπει να 
επιβεβαιώσει αν η «δοκιµαστική» διεύθυνση fe80::200:88ff:fe12:3456 είναι 
µοναδική. Πρώτα ο κόµβος Α στέλνει ένα neighbor solicitation πακέτο στην 
multicast διεύθυνση FF02::1:fe12:3456 µε source διεύθυνση την 0:0:0:0:0:0:0:0. 
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Εάν κάποιος κόµβος Β απαντήσει στην all-node multicast διεύθυνση FF02::1, 
τότε το DAD αποτυγχάνει (η διευθυνσιοδότηση για την πολυεκποµπή θα 
αναλυθεί στην παράγραφο 2.2.1). Η διεύθυνση είναι µοναδική αν δεν ληφθεί 
καµία απάντηση. [5] 
 
 

2.1.6  Αυτόµατη διευθυνσιοδότηση σε ΙΡν6 δίκτυα 
 
 

H αυτόµατη ρύθµιση διεύθυνσης αναφέρεται στην ικανότητα των 
συσκευών δικτύου να ρυθµίζονται και να λειτουργούν σωστά, όσο είναι αυτό 
δυνατό, χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. Αυτή η λειτουργία είναι 
απαραίτητη σε πολλά δίκτυα, ειδικά όταν η ειδίκευση του χρήστη είναι 
υποτυπώδης, όπως σε οικιακά δικτυακά περιβάλλοντα. Το ΙΡν6 υποστηρίζει 
αυτόµατη διευθυνσιοδότηση µέσω δύο διαδικασιών: α) του ακαταστασικού 
και β) του καταστασικού µοντέλου αυτόµατης ρύθµισης διεύθυνσης. 
 
 

2.1.6.1  Ακαταστασικό Mοντέλο Aυτόµατης Ρύθµισης ∆ιεύθυνσης  
 
 

Ένας κόµβος πρέπει να υλοποιήσει αρκετά βήµατα για να αυτορυθµίσει 
τις διασυνδέσεις του στο ΙΡν6. Η διαδικασία της Ακαταστασικής Αυτόµατης 
Ρύθµισης ∆ιεύθυνσης (Stateless  address autoconfiguration) δηµιουργεί µία 
τοπικής εµβέλειας διεύθυνση και πιστοποιεί την µοναδικότητά της στο τοπικό 
δίκτυο. Ο κόµβος πρέπει πρώτα να πιστοποιήσει αν η δοκιµαστική τοπικής 
εµβέλειας διεύθυνση που δηµιούργησε είναι ήδη σε χρήση από άλλο κόµβο 
του τοπικού δικτύου. Αυτό γίνεται µε χρήση του µηχανισµού εύρεσης διπλής 
διεύθυνσης (DAD), το οποίο αναλύσαµε παραπάνω. Μετά την πιστοποίηση η 
διεύθυνση µπορεί να αποδοθεί στη διασύνδεση.  Mέσω του Ακαταστασικού 
µοντέλου αυτόµατης ρύθµισης, µια IPv6 συσκευή µπορεί να µάθει 128-bit link 
local και global διευθύνσεις δικτύου και τον default router µέσω του οποίου 
µπορεί να στέλνει κίνηση σε εκτός δικτύου προορισµούς. Αυτό γίνεται µε την 
ακόλουθη διαδικασία. Ένας IPv6 router on-link στέλνει περιοδικά multicast 
Router Advertisements (RAs) τα οποία υποδεικνύουν: α) ποιο είναι το 
παγκοσµίου εµβέλειας 64-bit IPv6 δικτυακό πρόθεµα και β) τη διεύθυνση του 
default router για τις συσκευές του δικτύου (από την διεύθυνση απ’ όπου 
στάλθηκε το RA). Ένας κόµβος µπορεί να ακούει για RAs στο δίκτυο ή να 
στέλνει ένα ή περισσότερα Router Solicitation multicast µηνύµατα ζητώντας 
από τον on-link router να στείλει ένα RA. Το τελευταίο γίνεται για οικονοµία 
χρόνου. To RA περιέχει ένα bit το οποίο καθορίζει εάν οι συσκευές του 
δικτύου πρέπει να χρησιµοποιήσουν managed (DHCPv6) ή stateless 
autoconfiguration. 
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Η stateless autoconfiguration διαδικασία απαιτεί δύο στοιχεία 
προκειµένου ο κόµβος να δηµιουργήσει την παγκοσµίου εµβέλειας διεύθυνσή 
του: α) το παγκοσµίου εµβέλειας 64-bit IPv6 δικτυακό πρόθεµα, που 
περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο πως αποκτάται  και β) ένα EUI-
64 αναγνωριστικό διασύνδεσης που µοναδικά χαρακτηρίζει µία διασύνδεση 
σε ένα υποδίκτυο. Το EUI-64 κατασκευάζεται από την MAC διεύθυνση µε τη 
µέθοδο που περιγράφεται στο rfc 2462 [5]. Η διεύθυνση  σχηµατίζεται από το 
συνδυασµό του προθέµατος και του αναγνωριστικού διασύνδεσης. Όταν δεν 
υπάρχει δροµολογητής, ένας κόµβος µπορεί να παράγει µόνο τοπικής 
εµβέλειας διευθύνσεις, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία µόνο µεταξύ 
κόµβων του ίδιου τοπικού δικτύου. [6] [2] 

Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα σχήµα που δείχνει ακριβώς την 
ανταλλαγή µηνυµάτων  µεταξύ ενός υπολογιστή υπηρεσίας (host)  και του 
δροµολογητή κατά την εκκίνηση του πρώτου. Η περίπτωση αυτή είναι 
ιδανική για την κατανόηση των µηχανισµών ακαταστασικής αυτόµατης 
ρύθµισης (stateless autoconfiguration) και εύρεσης διπλής διεύθυνσης ( DAD).  
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Σχήµα 2.7: Mηνύµατα ακαταστασικής αυτόµατης ρύθµισης 

 
Το µήνυµα 1 του παραπάνω σχήµατος κάνει εγγραφή του υπολογιστή 
υπηρεσίας στην solicited node multicast διεύθυνση. Αυτό πρέπει να γίνεται 
κατά την εκκίνηση κάθε κόµβου για όλες τις διευθύνσεις που πρόκειται να 
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ανατεθούν στις διασυνδέσεις του. Στη συνέχεια, το δεύτερο µήνυµα αφορά το 
µηχανισµό εύρεσης διπλής διεύθυνσης. Στο πεδίο «διεύθυνση αποστολέα» 
τίθεται η διεύθυνση «::» ενώ στο πεδίο «διεύθυνση προορισµού» τίθεται η 
solicited node multicast διεύθυνση στην οποία ενεγράφη πριν ο κόµβος. Έτσι 
αν ένας κόµβος  έχει την ίδια διεύθυνση και συνεπώς έχει εγγραφεί στην ίδια 
οµάδα πολυεκποµπής της solicited node multicast διεύθυνσης θα «ακούσει» 
το µήνυµα και θα απαντήσει µε αποτέλεσµα το DAD να αποτύχει. Το τρίτο 
µήνυµα έχει την ίδια έννοια µε το πρώτο και στέλνεται προκειµένου ο 
αποστολέας να εξασφαλίσει την εγγραφή του σε περίπτωση που το πρώτο 
πακέτο χάθηκε. Αυτό προδιαγράφεται από το MLD πρωτόκολλο. [12] Τα 
µηνύµατα  4 και 5 επιτελούν το µηχανισµό ακαταστασικής αυτόµατης 
ρύθµισης προκειµένου να ανατεθεί από τον δροµολογητή το παγκοσµίου 
εµβέλειας 64-bit IPv6 δικτυακό πρόθεµα στον υπολογιστή υπηρεσίας. Το 
µήνυµα 6 επιτελεί το DAD για την global διεύθυνση. 

 
 
 

2.1.6.2  Καταστασικό Μοντέλο Αυτόµατης Ρύθµισης ∆ιεύθυνσης  
 
 

Το IPv6 πρωτόκολλο, όπως και το IPv4, προσφέρει στις δικτυακές 
συσκευές την επιλογή να ρυθµιστούν µέσω του Καταστασικού Μοντέλου 
Αυτόµατης Ρύθµισης ∆ιεύθυνσης (Stateful Address Autoconfiguration), µε το 
πρωτόκολλο DHCPv6. Στο µοντέλο αυτό, οι κόµβοι αποκτούν διευθύνσεις 
διασυνδέσεων ή πληροφορίες και παραµέτρους διάρθρωσης από έναν 
εξυπηρετητή. Οι εξυπηρετητές διατηρούν βάση δεδοµένων η οποία ελέγχει 
ποιες διευθύνσεις έχουν αποδοθεί και σε ποιούς κόµβους. Το καταστασικό και 
το ακαταστασικό µοντέλο µπορούν να συµπληρώνουν το ένα το άλλο και να 
συνδυαστούν [6].  
 
 

2.1.6.2.1 Πρωτόκολλο ∆υναµικής Παραµετροποίησης  
Υπολογιστή Υπηρεσίας (DHCPv6) 

 
 

To DHCP [18] (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ένα 
πρωτόκολλο πελάτη-εξυπηρετητή. Ένας πελάτης είναι συνήθως ένας µόλις 
αφικνούµενος υπολογιστής υπηρεσίας που θέλει να πάρει πληροφορίες 
παραµετροποίησης δικτύου, περιλαµβανοµένης µιας διεύθυνσης ΙΡ για τον 
εαυτό του. Πελάτες και εξυπηρετητές ανταλλάσσουν DHCP µηνύµατα 
χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο επιπέδου µεταφοράς UDP [23]. Ο πελάτης 
χρησιµοποιεί µια διεύθυνση τοπικής εµβέλειας ή διευθύνσεις που 
καθορίζονται από άλλους µηχανισµούς, προκειµένου να µεταδώσει και να 
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λάβει DHCP µηνύµατα. Οι DHCP εξυπηρετητές λαµβάνουν µηνύµατα από 
τους πελάτες µε χρήση µιας δεσµευµένης διεύθυνσης πολυεκποµπής τοπικής 
εµβέλειας - All DHCP Relay Agents and Servers. Σε αυτή µεταδίδουν τα 
µηνύµατά τους οι πελάτες, έτσι οι τελευταίοι δεν χρειάζεται να ξέρουν την 
διεύθυνση ή τις διευθύνσεις των DHCP εξυπηρετητών. Aν δεν υπάρχει 
εξυπηρετητής στο δίκτυο, χρειάζεται ένας πράκτορας αναµετάδοσης DHCP 
(συνήθως ένας δροµολογητής) που θα µεταδίδει τα πακέτα µεταξύ πελάτη και 
εξυπηρετητή. Από τη στιγµή που ο πελάτης έχει καθορίσει τη διεύθυνση του 
εξυπηρετητή του, µπορεί υπό προϋποθέσεις να στέλνει µηνύµατα κατευθείαν 
στον εξυπηρετητή µε χρήση µονοεκποµπής. 

Όταν ο DHCP πελάτης δεν χρειάζεται να του ανατεθεί ΙΡ διεύθυνση από 
τον εξυπηρετητή, µπορεί να αποκτήσει πληροφορίες διάρθρωσης -όπως µια 
λίστα από διαθέσιµους DNS ή NTP εξυπηρετητές- µέσω του “Information 
Request” µηνύµατος που στέλνεται στην All DHCP Relay Agents and Servers 
διεύθυνση πολυεκποµπής. Οι εξυπηρετητές απαντούν µε ένα “Reply” µήνυµα 
το οποίο περιέχει την πληροφορία. 

Όταν ο εξυπηρετητής έχει ήδη παραδώσει ΙΡν6 διευθύνσεις και 
πληροφορίες στον πελάτη, η διαδικασία ανταλλαγής µπορεί να ολοκληρωθεί 
µε δύο µηνύµατα αντί για τέσσερα (τα οποία θα περιγράψουµε ακριβώς 
µετά). Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης στέλνει ένα “Solicit” µήνυµα στην 
All DHCP Relay Agents and Servers διεύθυνση ζητώντας την ανάθεση 
διευθύνσεων και άλλες πληροφορίες. Ο εξυπηρετητής ο οποίος επιθυµεί να 
παραδώσει την ανάθεση διεύθυνσης στον πελάτη αµέσως απαντά µε ένα 
“Reply” µήνυµα. 

Περιγράφοντας τη διαδικασία ανταλλαγής τεσσάρων µηνυµάτων µεταξύ 
πελάτη και εξυπηρετητή, επισηµαίνουµε ότι ο πελάτης, προκειµένου να 
ζητήσει την ανάθεση ενός ή περισσότερων ΙΡν6 διευθύνσεων, πρώτα εντοπίζει 
και εν συνεχεία ζητά την πληροφορία από τον εξυπηρετητή: 
 

• Ανακάλυψη εξυπηρετητή DHCP. H πρώτη εργασία ενός µόλις 
αφικνούµενου υπολογιστή είναι να βρει έναν εξυπηρετητή DHCP µε 
τον οποίο θα αλληλεπιδράσει. Aυτό γίνεται χρησιµοποιώντας ένα 
µήνυµα ανακάλυψης DHCP (Solicit message). Ο πελάτης, όµως, δεν 
ξέρει την διεύθυνση κανενός εξυπηρετητή για το δίκτυο αυτό. 
∆εδοµένου αυτού, ο πελάτης DHCP κάνει εκποµπή του 
δεδοµενογράµµατος ΙΡ που περιέχει το µήνυµα ανακάλυψης του 
DHCP, προς την “All DHCP Relay Agents and Servers” διεύθυνση για 
να βρει διαθέσιµους DHCP εξυπηρετητές. 

 
•  Προσφορά εξυπηρετητή DHCP.  Οποιοσδήποτε εξυπηρετητής DHCP που 

µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη απαντά µε ένα 
“Advertise” µήνυµα. Εφόσον αρκετοί DHCP εξυπηρετητές µπορούν να 
είναι παρόντες µέσα στο δίκτυο, ο πελάτης µπορεί να βρεθεί στη θέση 
να επιλέγει ανάµεσα σε αρκετές προσφορές.  
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• Request µήνυµα. O αφικνούµενος πελάτης θα επιλέξει ανάµεσα σε µία 
από τις προσφορές εξυπηρετητών και αποκρίνεται στην επιλεγµένη 
προσφορά µε ένα Request µήνυµα ζητώντας επιβεβαιωµένη ανάθεση 
διευθύνσεων και άλλες πληροφορίες διάρθρωσης. 

 
• Reply µήνυµα. Ο εξυπηρετητής αποκρίνεται στο µήνυµα αίτησης µε ένα 

µήνυµα απάντησης, που περιέχει τις επιβεβαιωµένες διευθύνσεις και 
πληροφορίες. [18] 

 
Παρουσιάζουµε την παραπάνω διαδικασία σχηµατικά: 

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

DHCP server A

DHCP server B

DHCP server C

host

 

Σχήµα 2.8: Λειτουργία DHCPv6 4 µηνυµάτων 

 
Αρχικά, ο υπολογιστής υπηρεσίας στέλνει το Solicited µήνυµα 1 στην 
διεύθυνση πολυεκποµπής που «ακούνε» όλοι οι DHCP εξυπηρετητές. Ο Α και 
ο C είναι διαθέσιµοι να εξυπηρετήσουν τον πελάτη και στέλνουν τα 
µηνύµατα Αdvertise 2 και 3 αντίστοιχα. Ο host µε το Request µήνυµά του (4) 
επιλέγει τον Α και ζητά επιβεβαίωση. Τέλος, ο εξυπηρετητής Α στέλνει το 
µήνυµα 5 Reply µήνυµα στον πελάτη µε την πληροφορία ή διεύθυνση. 

 
Όταν ο πελάτης δεχθεί το Reply, η αλληλεπίδραση τελειώνει και ο 

πελάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τη διεύθυνση ΙΡ που έχει δεσµευτεί από το 
DHCP για τη διάρκεια της µίσθωσης. Κάθε διεύθυνση περιέχει ένα χρόνο 
µίσθωσης διεύθυνσης ΙΡ, τον χρόνο για τον οποίο η διεύθυνση ΙΡ θα είναι 
έγκυρη. Είναι συνηθισµένο για τον εξυπηρετητή να θέσει το χρόνο µίσθωσης 



 
2. Τεχνολογίες διαδικτύου σε σύγχρονο περιβάλλον                                                                                                           
 

       
___________________________________________________________________________________ 
  Σελίδα 34 

σε αρκετές ώρες ή µέρες. Για να ζητήσει µία επέκταση της µίσθωσης, ο πελάτης 
στέλνει ένα µήνυµα «Ανανέωσης» στον εξυπηρετητή και αυτός απαντά µε 
“Reply” µήνυµα µε τις νέες µισθώσεις, επιτρέποντας στον πελάτη να συνεχίσει 
να χρησιµοποιεί την διεύθυνση, χωρίς διακοπή. 

 
 

2.1.6.3  Πότε ενδείκνυται η χρήση καταστασικής και πότε   
 ακαταστασικής µεθόδου 

 
 

Η ακαταστασική µέθοδος χρησιµοποιείται όταν δεν µας νοιάζει η 
ακριβής διεύθυνση που χρησιµοποιεί ο κάθε κόµβος. Όταν ενδιαφερόµαστε 
για την ακριβή διεύθυνση χρησιµοποιούµε καταστασική µέθοδο. Γενικά, θα 
ήταν καλό να µην χρησιµοποιείται stateless autoconfiguration στους 
εξυπηρετητές (servers), καθώς µία αλλαγή στην network interface card οδηγεί 
σε νέα EUI-64 διεύθυνση. 

Οι ΙΡν6 διευθύνσεις δίνονται σε µία διασύνδεση για έναν καθορισµένο, 
πιθανόν απροσδιόριστο, χρόνο. ∆ηλαδή, κάθε διεύθυνση έχει διάρκεια ζωής. 
Όταν αυτή λήξει, η διεύθυνση  µπορεί να αποδοθεί σε άλλη διασύνδεση, 
οπουδήποτε. Για την καλύτερη διαχείριση της λήξης ζωής των διευθύνσεων 
έχουν χωριστεί δύο φάσεις στη ζωή τους. Αρχικά, η διεύθυνση είναι 
«προτιµότερη», ενώ αργότερα είναι «ανεπιθύµητη» (deprecated). Όταν η 
διεύθυνση βρίσκεται στη δεύτερη φάση, η χρήση της δεν συνίσταται, αλλά δεν 
απαγορεύεται κιόλας. Μια ανεπιθύµητη διεύθυνση µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
επί παραδείγµατι από εφαρµογές που δεν µπορουν να αλλάξουν διεύθυνση 
χωρίς να «πέσει» η υπηρεσία που προσφέρουν [6].  
 

2.1.7 Ασφάλεια 
 
 

Το τωρινό ∆ιαδίκτυο αντιµετωπίζει σωρεία προβληµάτων ασφάλειας: δεν 
προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών και δεν έχει αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς πιστοποίησης κάτω από το στρώµα εφαρµογής. Το IPv6 
πρωτόκολλο σε συνδυασµό µε το IPsec λύνει τα προβλήµατα αυτά, 
ενσωµατώνοντας δύο επιλογές που µπορούν να αξιοποιηθούν είτε και οι δύο 
µαζί, είτε η καθεµία ξεχωριστά, ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη. Η πρώτη 
είναι µία επικεφαλίδα που λέγεται IPv6 Authentication Header (AH), η οποία 
προσφέρει πιστοποίηση, σε IPv6 δεδοµενογράµµατα (datagrams). Η χρήση 
του ΑΗ εξουδετερώνει ένα µεγάλο ποσοστό δικτυακών επιθέσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των host masquerading επιθέσεων. H δεύτερη επιλογή 
είναι µία επικεφαλίδα που λέγεται IPv6 Encapsulating Security Payload (ESP) 
[2]. 
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2.1.8 Μηχανισµοί κινητικότητας  
 
 
Αρχικά ας αναφέρουµε εδώ ότι µε τον όρο “µηχανισµοί κινητικότητας“ 

εννοούµε τις διαδικασίες εκείνες που πρέπει να γίνουν ώστε ένας κινητός 
κόµβος να µπορεί να διατηρεί την επικοινωνία του µε τον correspondent 
node (ανταποκριτής κόµβος) ανεξαρτήτως του σηµείου πρόσδεσής του στο 
δίκτυο. Οι µηχανισµοί κινητικότητας που προβλέπονται για το ΙΡν6 
προτυποποιούνται από το ΜΙΡν6 πρωτόκολλο [14] και θα αναλυθούν 
εµπεριστατωµένα στην αντίστοιχη παράγραφο. 
 
 

2.1.9 Μέγιστο Μέγεθος Πακέτου (ΜΤU) 
 
 

Το ΙΡν6 απαιτεί από κάθε σύνδεση (γραµµή µεταφοράς) του ∆ιαδικτύου 
να έχει ΜΤU 1280 οκτάδες ή περισσότερες. Για κάθε σύνδεση που δεν µπορεί 
να µεταφέρει πακέτο 1280 οκτάδων, πρέπει να παρέχεται διάσπαση και 
επανασχηµατισµός σε επίπεδο χαµηλότερο του ΙΡν6. Μάλιστα, προτείνεται οι 
συνδέσεις να ρυθµίζονται για ΜΤU 1500 οκτάδων ή και περισσότερων, ώστε 
να µπορούν να εξυπηρετήσουν πιθανές ενθυλακώσεις (όπως συµβαίνει στη 
λειτουργία σήραγγας, γνωστής διεθνώς µε την ονοµασία tunneling), χωρίς να 
χρειάζεται να γίνει ΙΡν6-επιπέδου διάσπαση. Προτείνεται αυστηρά οι ΙΡν6 
κόµβοι να υλοποιούν Path MTU Discovery, προκειµένου να ανακαλύπτουν 
και να επωφελούνται από µονοπάτια MTUs µεγαλύτερα των 1280 οκτάδων 
[3]. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε πώς ο αποστολέας της κίνησης 
ανακαλύπτει το Path MTU και στέλνει αναλόγου µεγέθους πακέτα. 
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Σχήµα 2.9: Path MTU Discovery 

 
 

2.1.10 Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μηνυµάτων του ∆ιαδικτύου 
(ICMPv6) 

 
 

Στο ΙΡν4 το ΙCMP (Internet Control Message Protocol) χρησιµοποιείται 
από κόµβους ΙΡ για αναφορά συνθηκών σφάλµατος και παροχή 
περιορισµένων πληροφοριών προς ένα τερµατικό σύστηµα. Το ICMPv6 [8] 
έχει επίσης προσθέσει νέους τύπους και κωδικούς που απαιτούνται από τη νέα 
λειτουργικότητα του ΙΡν6. Αυτοί περιλαµβάνουν τον τύπο “Packet Too Big” 
(πολύ µεγάλο πακέτο) και ένα κωδικό σφάλµατος “unrecognized IPv6 
options” (άγνωστες επιλογές ΙΡν6). Επίσης, το ICMPv6 εντάσσει τη 
λειτουργικότητα του MLD (Multicast Listener Discovery), το οποίο έχει 
αντικαταστήσει το Πρωτοκόλλο ∆ιαχείρισης Οµάδων ∆ιαδικτύου (Internet 
Group Management Protocol, IGMP) , που χρησιµοποιείτο στο ΙΡν4 . Το  
πρωτόκολλο αυτο διαχειρίζεται τη σύνδεση και αποσύνδεση ενός υπολογιστή 
υπηρεσίας στις ονοµαζόµενες οµάδες πολυεκποµπής και θα αναλυθεί στη 
παράγραφο που αφορά την πολυεκποµπή. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε τη 
γενική µορφή του ICMPv6 header ενώ τα δύο ακόλουθα παρουσιάζουν τους 
βασικούς τύπους ICMPv6 µηνυµάτων καθώς και τη λειτουργικότητά τους 
αντίστοιχα.  
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Σχήµα 2.10 Μορφή πακέτου ICMPv6 

 
 
 
 

 
Σχήµα 2.11: Βασικοί τύποι  ICMPv6 µηνυµάτων 
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Σχήµα 2.12: Λειτουργία βασικών τύπων  ICMPv6 µηνυµάτων 

 
 
Από το Σχήµα 2.11 αναγνωρίζουµε σχεδόν όλα τα µηνύµατα  που 
αναλύθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
ενισχυµένη λειτουργικότητα του  ICPMPv6 σε σχέση µε τo ICMPv4. 
 

2.1.11  Μετάβαση από το ΙΡν4 στο ΙΡν6 
 
 

Η µετάβαση από το ΙΡν4 στο ΙΡν6 αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα. 
Μια επιλογή θα είναι να ανακοινωθεί µια ηµεροµηνία µετάβασης, µια 
δεδοµένη ηµεροµηνία και ώρα που οι µηχανές του ∆ιαδικτύου θα σβήσουν 
και θα αναβαθµιστούν. Κάτι τέτοιο όµως είναι δύσκολο λόγω των 
εκατοµµυρίων µηχανών, διαχειριστών δικτύων και χρηστών που θα πρέπει 
να προβούν στη διαδικασία αυτή. Ο πιο άµεσος τρόπος είναι µία προσέγγιση 
διττής στοίβας, όπου οι κόµβοι έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και να 
λαµβάνουν δεδοµενογράµµατα ΙΡν4 και ΙΡν6. Όταν όµως υπάρχουν κόµβοι 
που υποστηρίζουν µόνο ΙΡν4 θα υπάρχει πρόβληµα. Η προσέγγιση που λύνει 
το παραπάνω πρόβληµα είναι γνωστή σαν σήραγγα (tunneling). Υποθέτουµε 
ότι δύο κόµβοι ΙΡν6 θέλουν να επικοινωνήσουν αλλά συνδέονται µεταξύ τους 
µέσω παρεµβαλλόµενων δροµολογητών ΙΡν4. Αναφερόµαστε στους 
ενδιάµεσους δροµολογητές ΙΡν4 σαν µια σήραγγα. Ο κόµβος ΙΡν6 στην 
πλευρά αποστολής της σήραγγας παίρνει όλο το δεδοµενόγραµµα και το 
τοποθετεί µέσα στο πεδίο δεδοµένων ενός δεδοµενογράµµατος ΙΡν4. Τα ΙΡν4 
,πλέον πακέτα έχουν τελικό προορισµό τον κόµβο ΙΡν6 στην άλλη πλευρά της 
σήραγγας, αλλά αρχικά στέλνονται στον πρώτο κόµβο της σήραγγας. Οι 
ενδιάµεσοι δροµολογητές ΙΡν4 δροµολογούν τα πακέτα σαν οποιαδήποτε 
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άλλα και ο τελικός κόµβος λαµβάνει το δεδοµενόγραµµα ΙΡν4, καθορίζει ότι 
περιέχει ένα δεδοµενόγραµµα ΙΡν6, το εξάγει και µετά το δροµολογεί σαν να 
το είχε λάβει απευθείας [1]. 

 
 

2.2 Η Υπηρεσία Πολυεκποµπής στο ∆ιαδίκτυο (IP 
Μulticast) 

  
 

Οι περισσότερες από τις ευρέως χρησιµοποιούµενες παραδοσιακές 
εφαρµογές του ∆ιαδικτύου, όπως π.χ. οι web browser και το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail), λειτουργούν ανάµεσα σε έναν αποστολέα (sender) και 
έναν παραλήπτη (receiver). Σε πολλές όµως εφαρµογές, ένας αποστολέας 
απαιτείται να µεταδώσει την πληροφορία του σε µια οµάδα παραληπτών 
ταυτόχρονα. Είναι αντιληπτό ότι η ταυτόχρονη διανοµή της πληροφορίας σε 
πολλαπλούς προορισµούς βοηθά να αυξηθεί η ικανότητα ενός οργανισµού ή 
µιας εταιρείας να επικοινωνεί και να συνεργάζεται και παράλληλα να 
µεγιστοποιεί τα κέρδη της από την επένδυσή της για το δίκτυο. Χωρίς την 
υπηρεσία πολυεκποµπής, η ίδια πληροφορία απαιτείται να µεταδοθεί στο 
δίκτυο πολλές φορές (µία για κάθε παραλήπτη), ή να δηµοσιοποιηθεί στον 
οποιονδήποτε στο δίκτυο, καταναλώνοντας άσκοπα εύρος ζώνης και 
επεξεργαστική ισχύ. Ο πρώτος λοιπόν και βασικός παράγοντας για τη χρήση 
της πολυεκποµπής είναι η µείωση του φορτίου, δηλαδή του όγκου 
πληροφορίας που διαρρέει το δίκτυο [9]. H πολυεκποµπή απαιτεί την 
εκποµπή ενός και µοναδικού πακέτου από την πηγή. Στην πορεία 
δηµιουργούνται πανοµοιότυπα αντίγραφα αυτού του πακέτου (αν είναι 
απαραίτητο και µόνο στα σηµεία διακλάδωσης ενός δέντρου διανοµής 
πολυεκποµπής-multicast delivery tree). Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν την 
υπηρεσία πολλαπλής διανοµής µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 
α) σε αυτήν ενός αποστολέα-πολλαπλών παραληπτών (one-to-many) και β) σε 
αυτήν πολλαπλών αποστολέων-πολλαπλών παραληπτών. Η προκαθορισµένη 
διανοµή βίντεο και ήχου (όπως νέα σε επικεφαλίδες, νέα καιρού, 
αποτελέσµατα αγώνων) και η διάθεση αρχείων είναι λίγες από τις πιο 
διαδεδοµένες «ενός αποστολέα-πολλαπλών παραληπτών» εφαρµογές. 
Συνδιάσκεψη µε πολυµέσα, διαµοιραζόµενες, κατανεµηµένες βάσεις 
δεδοµένων, µάθηση από απόσταση, οµάδες συνοµιλίας (chat groups) και 
παιχνίδια πολλών παικτών είναι εφαρµογές στις οποίες κάθε µέλος µπορεί να 
λάβει δεδοµένα από πολλούς αποστολείς και να στείλει δεδοµένα σε όλους 
αυτούς [2]. 
Στο IPv6, η multicast τεχνολογία εξελίχθηκε σε πολύ σηµαντικότερο 
µηχανισµό απ’ ότι ήταν στο IPv4. Πολλές εσωτερικές λειτουργίες του IPv6 
βασίζονται στο multicast όπως: 
• Stateless auto-configuration 
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• Aναζήτηση Οικείου Αντιπροσώπου (Home Agent discovery ) 
• Μεταβατικές καταστάσεις (6οver4 κ.ά.) 
• Service, Router, Neighbor Discovery 
• ∆ιαδικασία Απαρίθµησης ∆ροµολογητών (Router Renumbering    

procedure) 
 

Στην περίπτωση επικοινωνίας µονοεκποµπής, η διεύθυνση ΙΡ του δέκτη 
µεταφέρεται µέσα σε κάθε δεδοµενόγραµµα µονοεκποµπής ΙΡ και δηλώνει 
τον µοναδικό δέκτη. Στην περίπτωση όµως της πολυεκποµπής, έχουµε 
πολλαπλόυς δέκτες. ∆εν είναι λογικό κάθε δεδοµενόγραµµα πολυεκποµπής 
να µεταφέρει τις διευθύνσεις ΙΡ όλων των δεκτών. Η µεγάλη ποσότητα των 
πληροφοριών διευθύνσεων θα κατάκλυζε την ποσότητα των δεδοµένων που 
µεταφέρονται στο πεδίο ωφέλιµου φορτίου του δεδοµενογράµµατος. Για 
αυτούς τους λόγους, ένα δεδοµενόγραµµα πολυεκποµπής διευθυνσιοδοτείται 
µε χρήση έµµεσης διεύθυνσης. Αυτό σηµαίνει ότι µια µόνο ταυτότητα 
χρησιµοποιείται για την οµάδα των δεκτών και ένα αντίγραφο του 
δεδοµενογράµµατος που διευθυνσιοδοτείται προς την οµάδα, 
χρησιµοποιώντας αυτή την ταυτότητα παραδίδεται σε όλους τους δέκτες 
πολυεκποµπής που σχετίζονται µε αυτή την οµάδα, η οποία αναφέρεται ως 
οµάδα πολυεκποµπής. 
 Στο σηµείο αυτό, όµως εγείρονται πολλές ερωτήσεις όσων αφορά τον 
τρόπο µε τον οποίο µια οµάδα εκκινεί και τερµατίζει, τον τρόπο µε τον οποίο 
επιλέγεται η διεύθυνση οµάδας, πώς προστίθενται νέοι υπολογιστές 
υπηρεσίας στην οµάδα, αν η συµµετοχή είναι περιορισµένη, αν ξέρουν τα 
µέλη της οµάδας τις ταυτότητες των άλλων µελών, πώς διαλειτουργούν 
µεταξύ τους οι δροµολογητές του δικτύου για να παραδώσουν ένα 
δεδοµενόγραµµα πολυεκποµπής σε όλα τα µέλη. Η απάντηση στην τελευταία 
ερώτηση δίνεται από τα πρωτόκολλα δροµολόγησης πολυεκποµπής επιπέδου 
δικτύου, όπως το ΡΙΜ και το ΜOSPF, ενώ όλα τα άλλα ζητήµατα ρυθµίζονται 
από το πρωτόκολλο MLD.  
 
 

2.2.1 ∆ιευθυνσιοδότηση πολυεκποµπής στο πρωτόκολλο ΙΡν6 
 
 
Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται η µορφή µιας διεύθυνσης πολυεκποµπής: 
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  Σχήµα 2.13: Μορφή διεύθυνσης πολυεκποµπής 

  
Εµβέλεια:     1= κόµβος        Σηµαίες:  Τ: 0= µόνιµη δ/νση 
  2= link        1= προσωρινή δ/νση 

5= site                Ρ:  πρόθεµα ανάθεσης 
  8= oργανισµός        βασισµένο σε  

     Ε= παγκόσµια        µονοεκποµπή 
 
 

Οι κυριότερες µόνιµα ανατεθειµένες διευθύνσεις πολυεκποµπής 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
  

 Πίνακας 2.2: Κυριότερες µόνιµα ανατεθειµένες διευθύνσεις 
πολυεκποµπής [15] 

Λειτουργία ∆ιεύθυνση Σκοπός 

All nodes address FF01:0:0:0:0:0:0:1 Node-local 
All Routers Address FF01:0:0:0:0:0:0:2 Node-local 

All nodes address FF02:0:0:0:0:0:0:1 Link-local 
All Routers Address FF02:0:0:0:0:0:0:2 Link-local 

Mobile-Agents FF02:0:0:0:0:0:0:B Link-local 
All PIM Routers FF02:0:0:0:0:0:0:D Link-local 

Solicited-Node Address FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX Link-local 
All Routers Address FF05:0:0:0:0:0:0:2 Site-Local 

Network Time Protocol 
(NTP) FF0X:0:0:0:0:0:0:101 All Scope 

DVMRP on MOSPF FF0X:0:0:0:0:0:0:115 All Scope 
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2.2.2  Πρωτόκολλο ελέγχου µελών οµάδων πολυεκποµπής σε ΙΡν6 
δίκτυα (Μulticast Listener Discovery, MLD) 
 
 

H IPv6 υπηρεσία πολυεκποµπής βασίζεται στη λογική της οµάδας, όπως 
και η IPv4. Μία οµάδα από δέκτες εκφράζει ενδιαφέρον να λαµβάνει ένα 
συγκεκριµένο ρεύµα δεδοµένων. Αυτή η οµάδα δεν έχει φυσικά ή 
γεωγραφικά σύνορα. Οι κόµβοι µπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στο 
∆ιαδίκτυο. Αυτοί που θέλουν να λαµβάνουν ένα ρεύµα δεδοµένων  πρέπει να 
συνδεθούν στην οµάδα χρησιµοποιώντας το MLD (Μulticast Listener 
Discovery) πρωτόκολλο [12]. Το ΜLD είναι υπο-πρωτόκολλο του ICMPv6 και 
τα MLD µηνύµατα αναγνωρίζονται στα ΙΡν6 πακέτα αν η τιµή του πεδίου 
Επόµενη Επικεφαλίδα (που προηγείται) είναι 58. Το ΜLDv2 [11], 
συγκρινόµενο µε το MLDv1, προσθέτει υποστήριξη για «φιλτράρισµα πηγής», 
δηλαδή την δυνατότητα του κόµβου να δηλώσει ενδιαφέρον να ακούει 
πακέτα µόνο από συγκεκριµένες διευθύνσεις πηγές, όπως απαιτείται για την 
υποστήριξη του Source-Specific Multicast. 

 To MLD είναι ένα ασύµµετρο πρωτόκολλο, υπό την έννοια ότι ορίζει 
διαφορετική συµπεριφορά για την περίπτωση τελικών κόµβων που 
λαµβάνουν την κίνηση πολυεκποµπής και για την περίπτωση των 
δροµολογητών και χρησιµοποιείται για να ρυθµίζει τη συµµετοχή των 
κόµβων σε οµάδες πολυεκποµπής και των δροµολογητών στα αντίστοιχα 
δέντρα διανοµής. Οι δροµολογητές πολυεκποµπής µε το MLD µαθαίνουν για 
κάθε ένα από τα συνδεδεµένα µαζί τους  φυσικά δίκτυα, ποιες διευθύνσεις και 
ποιες πηγές έχουν ενδιαφερόµενους ακροατές. Η πληροφορία που µαζεύεται 
από το MLD διατίθεται σε όποιο πρωτόκολλο δροµολόγησης χρησιµοποιείται 
από τον δροµολογητή. Κάθε δροµολογητής πολυεκποµπής χρειάζεται να 
ξέρει µόνο ότι τουλάχιστον ένας κόµβος µίας ζεύξης που συνδέεται µε αυτόν 
(τον δροµολογητή) «ακούει» για πακέτα σε µία συγκεκριµένη διεύθυνση 
πολυεκποµπής. Ο δροµολογητής δεν χρειάζεται να είναι ενήµερος ξεχωριστά 
για τα ενδιαφέροντα του κάθε κόµβου. Αυτό διασφαλίζει ότι τα πακέτα 
µεταφέρονται σε όλα τα υποδίκτυα όπου υπάρχουν ενδιαφερόµενοι 
ακροατές. Αν ο δροµολογητής έχει περισσότερες από µία διασυνδέσεις στην 
ίδια ζεύξη, δεν χρειάζεται να εφαρµόσει το MLD παρά µόνο σε µία από τις 
διασυνδέσεις. Η συµπεριφορά του εξαρτάται από το αν υπάρχουν κι άλλοι 
δροµολογητές πολυεκποµπής στο ίδιο υποδίκτυο. Αν αυτό συµβαίνει, ένας 
µηχανισµός εκλέγει έναν µοναδικό δροµολογητή, για το τοπικό δίκτυο, ως 
αυτόν που θα κάνει τις ερωτήσεις, στον οποίον δίνουµε την ονοµασία 
Querier. Όλοι οι δροµολογητές πολυεκποµπής του υποδικτύου ακούν τα 
µηνύµατα που στέλνουν οι ακροατές και διατηρούν την ίδια κατάσταση 
πληροφοριών (λίστα µε τις multicast διευθύνσεις που έχουν ακροατές για 
κάθε συνδεδεµένη µε αυτόν ζεύξη), έτσι ώστε να µπορούν να αναλάβουν τον 
ρόλο του ερωτηµατολόγου, αν ο Querier αποτύχει. Επίσης, κρατάνε και 
χρονοµετρητή για κάθε µία από τις διευθύνσεις. 
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Το MLD καθορίζει τρεις τύπους µηνυµάτων: το multicast listener query 
(Mlq), το multicast listener report (Mlr) και το multicast listener done (Mld). 
To Mlq χωρίζεται σε δύο τύπους: α) το General Query που στέλνεται 
περιοδικά  από τους multicast δροµολογητές σε όλους τους τοπικούς κόµβους, 
ώστε να καθορίσουν για κάθε multicast διεύθυνση εάν υπάρχουν ακροατές ή 
όχι σε µια συνδεδεµένη ζεύξη και β) το Multicast-Address-Specific Query µε 
το οποίο ο Querier δροµολογητής µαθαίνει αν µία συγκεκριµένη διεύθυνση 
πολυεκποµπής έχει ακροατές σε µια συνδεδεµένη ζεύξη. Τα Μlrs στέλνονται 
κατά κανόνα σε απάντηση των Μlqs(περίπτωση Host A Σχήµα 2.14). Υπάρχει, 
όµως, περίπτωση να στέλνονται Μlrs αυτοβούλως από τους κόµβους που 
θέλουν να γίνουν δέκτες οµάδας πολυεκποµπής (unsolicited Mlrs). Oι 
αναφορές αυτές στέλνονται µε IPv6 link-local διευθύνσεις αποστολέων, κάτι 
που επιτρέπει σε άλλους γείτονες να καθυστερήσουν τις αναφορές τους. Οι 
δροµολογητές, τώρα, βασιζόµενοι στις πληροφορίες συµµετοχής, συνδέονται 
µε το multicast delivery tree (δέντρο διανοµής) του καθορισµένου multicast 
group χρησιµοποιώντας το κατάλληλο πρωτόκολλο δροµολόγησης. Tα µέλη 
πολυεκποµπής µπορούν να φύγουν από τις οµάδες πολυεκποµπής είτε 
ζητώντας το είτε υπονοώντας το. Στην πρώτη περίπτωση ο δέκτης στέλνει ένα 
Mld µήνυµα µε το οποίο πληροφορεί τον δροµολογητή ότι αποσυνδέεται από 
όλες τις οµάδες που «άκουγε» (περίπτωση Host B Σχήµα 2.14). Στην άλλη 
περίπτωση, ο δέκτης αγνοεί τα Mlq µηνύµατα και δεν απαντάει µε Mlr στον 
δροµολογητή (περίπτωση Host C Σχήµα 2.14). Όταν περάσει ο χρόνος-ζωής 
του mlq (Max Resp Delay-Σχήµα 2.15) και δεν έχει υπάρξει απάντηση από 
τους αποδέκτες, ο δροµολογητής πολυεκποµπής υποθέτει ότι δεν υπάρχει 
ενδιαφερόµενος και αποσύρεται από το multicast delivery tree.  Στο 
ακόλουθο σχήµα φαίνεται η ανταλλαγή των παραπάνω µηνυµάτων που 
υλοποιούν το MLD πρωτόκολλο: 
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  Σχήµα 2.14: Μηνύµατα πρωτοκόλλου ΜLD 

 
Στην έναρξη της λειτουργίας ενός δροµολογητή ως Querier, πρέπει να 

στέλνει General Queries µε µεγάλη συχνότητα ώστε να ανακαλύψει γρήγορα 
και αξιόπιστα την παρουσία ακροατών. Όταν ένας κόµβος, τώρα, ξεκινά να 
ακούει µια διεύθυνση πολυεκποµπής σε µια διασύνδεση, πρέπει να στείλει 
αµέσως µια unsolicited αναφορά στη διασύνδεση, σε περίπτωση που είναι ο 
πρώτος ακροατής της ζεύξης. Για να καλυφθεί το ενδεχόµενο η αναφορά να 
χαθεί ή να καταστραφεί, η αναφορά πρέπει να σταλεί άλλες µία ή δύο φορές 
µε µικρές καθυστερήσεις µεταξύ τους.    

Αξίζει να αναφερθεί η χρονοµεταβλητή αξιοπιστίας η οποία επιτρέπει την 
ρύθµιση του αναµενόµενου αριθµού χαµένων πακέτων σε µια ζεύξη. Αν η 
ζεύξη αναµένεται αναξιόπιστη (όπως είναι οι ασύρµατες), η χρονοµεταβλητή 
αξιοπιστίας πρέπει να αυξάνεται. Μάλιστα, υπάρχουν άλλες 9 
χρονοµεταβλητές που ρυθµίζουν τη συχνότητα που στέλνονται τα queries και 
τις αποφάσεις που παίρνουν κόµβοι και δροµολογητές. 

 
 

2.2.2.1  Η συµπεριφορά του κόµβου στο MLD 
 
 
Ο κόµβος µπορεί να βρίσκεται σε µία από τις παρακάτω τρεις καταστάσεις: 
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• “Νon-Listener” κατάσταση, όταν ο κόµβος δεν ακούει τη διεύθυνση της 

διασύνδεσης (δηλαδή, κανένα πρωτόκολλο ανώτερου επιπέδου ή εφαρµογή 
δεν έχει ζητήσει τη λήψη πακέτων σε αυτή τη διεύθυνση πολυεκποµπής). Αυτή 
είναι η αρχική κατάσταση για όλες διευθύνσεις σε όλες τις διασυνδέσεις. 

• “Delaying Listener” κατάσταση, όταν ο κόµβος ακούει τη διεύθυνση και 
τρέχει ο αντίστροφος χρονοµετρητής (timer Σχήµα 2.15) για αυτή. Ο 
χρονοµετρητής αυτός εκκινείται από τον κόµβο που ακούει στη διεύθυνση 
πολυεκποµπής όταν λάβει από το δροµολογητή πολυεκποµπής Mlq µήνυµα 
σε κάποια τυχαία τιµή πάντως όχι µεγαλύτερη από την τιµή του πεδίου Μax 
Resp Delay του Mlq µηνύµατος. Όταν λήξει ο χρονοµετρητής αυτός θα πρέπει 
ο κόµβος που ακούει στη διεύθυνση πολυεκποµπής να στείλει το Μlr µήνυµα. 
Αυτό γίνεται για να µη συµπέσουν την ίδια χρονική στιγµή όλα τα Mlqs και 
χαθούν κάποια από αυτά. 

• “Idle Listener” κατάσταση, όταν ο κόµβος ακούει στη διεύθυνση αλλά δεν 
τρέχει τον χρονοµετρητή, αφού έχει ήδη στείλει το Mlr µήνυµα. 
 
Η συµπεριφορά του κόµβου γίνεται πιο κατανοητή παρατηρώντας το 
παρακάτω σχήµα: 
 

Query received (start 
timer)

Report received (stop 
timer, clear flag)

Timer expired (send 
report, set flag)

Idle ListenerDelaying Listener

Non-Listener

Stop listening (stop timer, 
send done if flag set) Start listening (send 

report, set flag, start 
timer)

Stop listening 
(send done if flag 

set)

Query received (reset 
timer if Max Resp 

Delay < current timer)

 

Σχήµα 2.15: Μηνύµατα και ενέργειες κόµβων στο MLD 
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2.2.2.2  H συµπεριφορά των δροµολογητών στο MLD 
 
 
Ένας δροµολογητής µπορεί να βρίσκεται σε δύο πιθανές καταστάσεις:  
 

• “Querier”, όταν ο δροµολογητής είναι επιβαρυµένος µε τη µετάδοση 
MLD ερωτηµάτων σε αυτό το δίκτυο. 

• “Non-Querier”, όταν υπάρχει άλλος δροµολογητής επιβαρυµένος µε 
τη µετάδοση των MLD ερωτηµάτων. 

 
Η συµπεριφορά του δροµολογητή γίνεται πιο κατανοητή παρατηρώντας το 
παρακάτω σχήµα: 
 

 
 Σχήµα 2.16: Μηνύµατα και ενέργειες δροµολογητών στο MLD 
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2.2.3  Αλγόριθµοι ∆ροµολόγησης Πολυεκποµπής 
 

2.2.3.1  Ο αλγόριθµος Πληµµύρας (Flooding) 
 
 

Ο αλγόριθµος Πληµµύρας, που έχει χρησιµοποιηθεί σε πρωτόκολλα όπως 
το OSPF, είναι η απλούστερη τεχνική για την παράδοση πακέτων 
πολυεκποµπής στους δροµολογητές ενός δικτύου. Όταν ένας δροµολογητής 
λάβει ένα µήνυµα πολυεκποµπής, αρχικά θα ελέγξει αν έχει λάβει το 
συγκεκριµένο µήνυµα και νωρίτερα. Αν είναι η πρώτη φορά, ο δροµολογητής 
θα προωθήσει το µήνυµα σε όλα τα σηµεία προσαρµογής (interfaces), εκτός 
από εκείνο από το οποίο προήλθε. ∆ιαφορετικά, ο δροµολογητής θα 
απορρίψει το µήνυµα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι 
δροµολογητές θα λάβουν αντίγραφο του µηνύµατος. Ο αλγόριθµος 
Πληµµύρας είναι ιδιαίτερα απλός αλλά έχει το µειονέκτηµα ότι, λόγω του 
µεγάλου αριθµού αντιγράφων του µηνύµατος, καταναλώνει άσκοπα το εύρος 
ζώνης του δικτύου. Ακόµη, επειδή κάθε δροµολογητής πρέπει να γνωρίζει τα 
µηνύµατα που έχει λάβει, απαιτείται να διατηρεί ξεχωριστή είσοδο στον 
πίνακά του για κάθε µήνυµα. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω αλγόριθµος κάνει 
αναποτελεσµατική χρήση των πόρων του δροµολογητή [9]. 
 

2.2.3.2   Ο αλγόριθµος Εκτεινόµενου ∆έντρου (Spanning Tree) 
 
 

Στον αλγόριθµο Εκτεινόµενου ∆έντρου, ένα σύνολο από ζεύξεις 
επιλέγεται για να οριστεί η δοµή ενός δέντρου, έτσι ώστε να υπάρχει µόνο ένα 
ενεργό µονοπάτι µεταξύ δύο οποιωνδήποτε δροµολογητών στο διαδίκτυο. 
Εφόσον αυτό το δέντρο εκτείνεται προς όλους τους κόµβους του διαδικτύου, 
καλείται Spanning Tree (ST). Οποτεδήποτε ένας κόµβος λάβει ένα πακέτο 
πολυεκποµπής, το προωθεί προς όλες τις ζεύξεις που ανήκουν στο ST, εκτός 
από αυτή από την οποία αφίχθη, δίνοντας την εγγύηση ότι οι δροµολογητές 
θα λάβουν το πακέτο. Είναι φανερό λοιπόν ότι η µόνη πληροφορία που είναι 
απαραίτητη είναι µία boolean µεταβλητή ανά σηµείο προσαρµογής που να 
υποδεικνύει αν αυτή ανήκει στο ST ή όχι. ∆ύο είναι τα βασικά µειονεκτήµατα 
του αλγόριθµου: 

• Συγκεντρώνει όλη την κίνηση σε ένα µικρό αριθµό ζεύξεων. 
• ∆ε λαµβάνει υπόψη τη συµµετοχή ενός κόµβου στην οµάδα 

παραλαβής [9]. 
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2.2.3.3  O αλγόριθµος ∆έντρου βασιζόµενου σε Πυρήνα  (Core-
Based Tree, CBT) 

 
 

Σε αντίθεση µε τους άλλους αλγόριθµους, ο CBT δηµιουργεί ένα και 
µοναδικό δέντρο διανοµής για κάθε οµάδα παραλαβής. Με άλλα λόγια, το 
δέντρο είναι ανεξάρτητο από τη θέση του κόµβου πηγή. Ένας δροµολογητής ή 
ένα σύνολο δροµολογητών επιλέγεται να είναι ο δροµολογητής πυρήνας 
(core) του δέντρου διανοµής. Όλα τα µηνύµατα προς µία συγκεκριµένη 
οµάδα προωθούνται σαν µηνύµατα µονοεκποµπής προς τον δροµολογητή 
πυρήνα µέχρι να συναντήσουν ένα δροµολογητή που να ανήκει στο 
αντίστοιχο δέντρο διανοµής της εν λόγω οµάδας. Τότε το µήνυµα 
πολυεκποµπής προωθείται προς όλα τα απερχόµενα σηµεία προσαρµογής 
που αποτελούν µέρη του δέντρου διανοµής, εκτός από το σηµείο 
προσαρµογής µέσω του οποίου το µήνυµα εισήλθε στο δροµολογητή. 

Εφόσον ο αλγόριθµος CBT κατασκευάζει µόνο ένα δέντρο διανοµής για 
κάθε οµάδα πολυεκποµπής, οι δροµολογητές απαιτείται να διατηρούν 
λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις που υπάρχουν για 
άλλους αλγόριθµους. Ο CBT επίσης, δεν καταναλώνει αλόγιστα το εύρος 
ζώνης του δικτύου, επειδή δεν απαιτεί πληµµύρισµα του δικτύου µε κάθε 
µήνυµα πολυεκποµπής. Ωστόσο, χρησιµοποιώντας ένα µόνο δέντρο για κάθε 
οµάδα µπορεί να οδηγήσει σε εστίαση της κίνησης και κυκλοφοριακή 
συµφόρηση γύρω από τους δροµολογητές πυρήνα όπως επίσης και σε µη-
βέλτιστες διαδροµές για τα µηνύµατα και κατά συνέπεια καθυστέρηση στην 
παράδοσή τους [9]. 

 
 

2.2.4 Πρωτόκολλα ∆ροµολόγησης Πολυεκποµπής    
 

2.2.4.1 ∆ροµολόγηση Πολυεκποµπής Ανεξαρτήτως  Πρωτοκόλλου 
(PIM) 

 
 

To PIΜ µελετά δύο διαφορετικά σενάρια κατανοµής πολυεκποµπής. Σε 
πυκνό τρόπο λειτουργίας, τα µέλη της οµάδας πολυεκποµπής είναι σε πυκνή 
διάταξη, δηλαδή πολλοί ή οι περισσότεροι από τους δροµολογητές µέσα στην 
περιοχή πρέπει να λάβουν µέρος στη δροµολόγηση δεδοµενογραµµάτων 
πολυεκποµπής.  Σε αραιό τρόπο λειτουργίας ο αριθµός των δροµολογητών µε 
συνδεδεµένα µέλη οµάδας είναι µικρός σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό 
δροµολογητών και/ή τα µέλη της οµάδας είναι διασπαρµένα.  
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2.2.4.2 ΡΙΜ Πυκνής Λειτουργίας 
 
 

Σε πυκνό τρόπο λειτουργίας είναι λογικό να υποθέσουµε ότι κάθε 
δροµολογητής πρέπει να εµπλέκεται στην πολυεκποµπή. Έτσι, µια 
προσέγγιση σαν τον RPF (reverse path forwarding-προώθηση αντίστροφης 
διαδροµής) που πληµµυρίζει µε δεδοµενογράµµατα κάθε δροµολογητή 
πολυεκποµπής (εκτός και αν ο δροµολογητής αυτοεξαιρεθεί, pruning) θα 
είναι κατάλληλη για αυτό το σενάριο. Η ιδέα του αλγόριθµου είναι απλή [1]. 
Όταν ένας δροµολογητής δέχεται ένα πακέτο πολυεκποµπής µε µια δεδοµένη 
διεύθυνση προέλευσης, µεταδίδει το πακέτο σε όλες τις εξερχόµενες ζεύξεις του 
(εκτός αυτής από την οποία λήφθηκε) µόνο αν το πακέτο έφτασε επάνω στη 
ζεύξη που βρίσκεται στη δική του βραχύτερη διαδροµή µέχρι τον αποστολέα. 
Αλλιώς, ο δροµολογητής απλώς απορρίπτει το εισερχόµενο πακέτο χωρίς να 
το προωθήσει σε καµία από τις εξερχόµενες ζεύξεις του. Η προώθηση 
αντίστροφης διαδροµής δεν απαιτεί από τον δροµολογητή να γνωρίζει την 
πλήρη βραχύτερη διαδροµή από αυτόν µέχρι την προέλευση. Αρκεί να 
γνωρίζει το επόµενο βήµα στη βραχύτερη διαδροµή µονοεκποµπής προς τον 
αποστολέα. Στο Σχήµα 2.17 φαίνεται πιο παραστατικά η λειτουργία του 
αλγορίθµου, ενώ στο Σχήµα 2.18 η λειτουργία του πρωτοκόλλου: 

 

 
Σχήµα 2.17: Προώθηση αντίστροφης διαδροµής (RPF) 
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Mcast 
πακέτα

Pruning 
Μηνύµατα

Αποστολέας

Αποδέκτης

Αποδέκτης

 

  Σχήµα 2.18: PIM Πυκνής  Λειτουργίας 

 
 

2.2.4.3   ΡΙΜ Αραιής Λειτουργίας 
 
 

Σε αραιό τρόπο λειτουργίας, οι δροµολογητές που πρέπει να εµπλέκονται 
σε προώθηση πολυεκποµπής είναι λίγοι και απέχουν µεταξύ τους. Σε αυτή την 
περίπτωση, µια δεδοµενοκεντρική τεχνική πολυεκποµπής, σαν τον RPF, που 
υποχρεώνει ένα δροµολογητή να κάνει δουλειά (pruning) συνεχώς, απλώς για 
να αποφύγει να λάβει κίνηση πολυεκποµπής, είναι πολύ λιγότερο 
ικανοποιητική. Σε αραιό τρόπο λειτουργίας, πρέπει να γίνει η προεπιλεγµένη 
υπόθεση ότι ένας δροµολογητής δεν εµπλέκεται σε µια κατανοµή 
πολυεκποµπής. Ο δροµολογητής κάνει δουλειά όταν θέλει να συνδεθεί σε µια 
οµάδα πολυεκποµπής οπότε στέλνει ρητά µηνύµατα σύνδεσης. Ο ΡΙΜ αραιού 
τρόπου λειτουργίας είναι µια κεντρικοποιηµένη προσέγγιση, παρόµοια µε το 
πρωτόκολλο CBT (core-based tree)(παράγραφος 2.2.3.3). Οι δροµολογητές 
ΡΙΜ στέλνουν µηνύµατα σύνδεσης (JOIN) προς ένα σηµείο συνάντησης 
(κέντρο) για να συνδεθούν στο δέντρο. Μηνύµατα JOIN  στέλνονται 
περιοδικά αντιρρευµατικά (upstream) για ανανέωση/συντήρηση του δέντρου 
δροµολόγησης ΡΙΜ. Ένα νεωτεριστικό χαρακτηριστικό του ΡΙΜ είναι η 
δυνατότητα µεταγωγής από ένα δέντρο κοινής χρήσης οµάδας σε ένα δέντρο 
µε βάση την προέλευση, µετά τη σύνδεση µε το σηµείο συνάντησης. Ένα 
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δέντρο µε βάση την προέλευση µπορεί να προτιµάται λόγω της µειωµένης 
συγκέντρωσης κίνησης. Στον ΡΙΜ αραιού τρόπου λειτουργίας, ο 
δροµολογητής που δέχεται ένα δεδοµενόγραµµα προς αποστολή από έναν 
από τους προσαρτηµένους του υπολογιστές υπηρεσίας θα κάνει µονοεκποµπή 
του δεδοµενογράµµατος προς το σηµείο συνάντησης. Το σηµείο συνάντησης 
(rendezvous point, RP) κάνει κατόπιν πολυεκποµπή του δεδοµενογράµµατος 
µέσω του δέντρου κοινής χρήσης οµάδας (Σχήµα 2.19). Ένας αποστολέας 
ειδοποιείται από το RP ότι πρέπει να σταµατήσει να στέλνει στο RP, όταν δεν 
υπάρχουν δροµολογητές συνδεδεµένοι στο δέντρο.  

 

 
  Σχήµα 2.19: ΡΙΜ Αραιής Λειτουργίας 

 

2.2.5 Eπέκταση του ΟSPF για Πολλαπλούς Προορισµούς   
(MOSPF) 

 
 
Ένας άλλος αλγόριθµος δροµολόγησης πολυεκποµπής που έχει 

υλοποιηθεί είναι το πρωτόκολλο Μulticast Open Shortest Path First (MOSPF) 
[RFC 1584]. To MOSPF λειτουργεί µέσα σε ένα αυτόνοµο σύστηµα (ΑΣ), το 
οποίο χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First, ανοιχτή 
πρώτα η βραχύτερη διαδροµή) [19] για δροµολόγηση µονοεκποµπής. Σε ένα 
δίκτυο µε OSPF/MOSPF κάθε δροµολογητής διατηρεί µια ενηµερωµένη 
εικόνα της τοπολογίας ολόκληρου του δικτύου, µε ανταλλαγή πληροφοριών 
µε τους γειτονικούς δροµολογητές. Αυτή η πληροφορία για την κατάσταση 
των ζεύξεων χρησιµοποιείται για την κατασκευή δέντρων κατανοµής 
πολυεκποµπής. Η πηγή πολυεκποµπής αποτελεί τη ρίζα του δέντρου και τα 
µέλη της οµάδας τα φύλλα. Όλοι οι δροµολογητές θα υπολογίσουν το ίδιο 
δέντρο, αφού περιοδικά µοιράζονται την ίδια πληροφορία για την 
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κατάσταση των ζεύξεων. Για τον υπολογισµό της συντοµότερης διαδροµής το 
MOSPF χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο του Dijkstra [9]. 
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3. Το Πρωτόκολλο Κινητού ∆ιαδικτύου ΜΙΡv6 
 
 

Πολλοί χρήστες του ∆ιαδικτύου έχουν φορητούς υπολογιστές και θέλουν 
να παραµένουν συνδεδεµένοι µε το ∆ιαδίκτυο όταν επισκέπτονται µια 
αποµακρυσµένη θέση του, ή ακόµη και καθ’ οδόν. Όµως, το ίδιο το σύστηµα 
διευθυνσιοδότησης του ΙΡ δηµιουργεί πρόβληµα. Κάθε ΙPv6 διεύθυνση, εν 
γένει χωρίζεται σε δύο πεδία: το πρόθεµα δικτύου και το ιnterface 
αναγνωριστικό. Έστω ότι έχουµε µία συσκευή µε διεύθυνση 
2001:648:2000:71:250:8dff:fe63:884f. Το 2001:648:2000:71 δίνει τον αριθµό 
δικτύου. Οι δροµολογητές σε όλο τον κόσµο έχουν πίνακες δροµολόγησης 
ποια γραµµή πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το δίκτυο 2001:648:2000:71. Κάθε 
φορά που φτάνει ένα πακέτο µε ΙΡ διεύθυνση προορισµού της µορφής δίκτυο 
2001:648:2000:71:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, πηγαίνει σε αυτή τη γραµµή. 

Αν η συσκευή µε αυτή τη διεύθυνση µεταφερθεί σε κάποια 
αποµακρυσµένη θέση, τα πακέτα που προορίζονται γι’ αυτό θα συνεχίσουν 
να δροµολογούνται προς το οικείο δίκτυο και η συσκευή δε θα τα λαµβάνει. 
∆εν θα ήταν αποδοτικό να δοθεί στη συσκευή µια νέα διεύθυνση που να 
αντιστοιχεί στη νέα της θέση επειδή θα έπρεπε να ενηµερωθεί για αυτή την 
αλλαγή ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων και βάσεων δεδοµένων. 

Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να χρησιµοποιούν οι δροµολογητές 
πλήρεις διευθύνσεις ΙΡ για τη δροµολόγηση, αντί µόνο την κατηγορία και το 
δίκτυο.Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε από κάθε δροµολογητή να διατηρεί 
εκατοµµύρια καταχωρήσεις στους πίνακές του, µε επακόλουθο το 
αστρονοµικό κόστος χρήσης του ∆ιαδικτύου. 

Η λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήµατα δόθηκε µε το πρωτόκολλο 
κινητού ΙΡ [13]. 
 

3.1 Γενική περιγραφή πρωτοκόλλου 
 
 

Το πρωτόκολλο MIPv6 [14] επιτυγχάνει οι κόµβοι να παραµένουν 
προσιτοί ενώ κινούνται στο ∆ιαδίκτυο. Κάθε κινητός κόµβος πάντοτε 
αναγνωρίζεται από την home address, ανεξάρτητα από το εκάστοτε σηµείο 
σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο. Η home address (οικεία διεύθυνση) είναι µία 
unicast address η οποία έχει αποδοθεί στον κινητό κόµβο και χρησιµοποιείται 
ως η µόνιµη διεύθυνσή του. Αυτή η διεύθυνση αντιστοιχεί στο home link του 
κινητού κόµβου. Το home link είναι το δίκτυο στο οποίο καθορίζεται το home 
ΙΡ subnet prefix (οικείο πρόθεµα υποδικτύου). Ενώ  βρίσκεται µακριά από το 
home link, συνδεδεµένος σε ένα ξένο δίκτυο (foreign link), στον κινητό κόµβο 
αποδίδεται µία ή περισσότερες  care-of addresses. Η care-of address είναι µία 
ΙΡ διεύθυνση «συσχετισµένη» µε έναν κινητό κόµβο και η οποία έχει το 
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πρόθεµα υποδικτύου του ξένου δικτύου. Ο κινητός κόµβος µπορεί να 
αποκτήσει την care-of address του µέσω συµβατικών IPv6 µηχανισµών, όπως 
stateless ή stateful auto-configuration. H συσχέτιση µεταξύ της home address 
και της care-of address είναι γνωστή ως ‘binding’ για τον κινητό κόµβο. Όσο 
ο κινητός κόµβος βρίσκεται µακριά από το οικείο του δίκτυο, δηλώνει την 
αρχική του care-of address µε έναν δροµολογητή στο οικείο δίκτυο, ζητώντας 
από τον δροµολογητή αυτό να λειτουργήσει ως home agent για τον κινητό 
κόµβο. Ο τελευταίος εκτελεί τη λειτουργία της δήλωσης της συσχέτισης 
στέλνοντας ένα ‘Binding Update’ µήνυµα στον home agent, o οποίος 
απαντάει επιστρέφοντας ένα “Binding Acknowledgement” µήνυµα. 
Οποιοσδήποτε κόµβος επικοινωνεί µε τον κινητό κόµβο αναφέρεται ως 
“correspondent node”(κόµβος ανταποκριτής). Oι κινητοί κόµβοι µπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα θέση τους στους correspondent 
nodes. Αυτό συµβαίνει µέσω της δήλωσης ανταποκριτή (correspondent 
registration). Ως µέρος της διαδικασίας, λαµβάνει χώρα ένα τεστ 
επιβεβαίωσης ληψιµότητας (return routability) προκειµένου να 
επισηµοποιηθεί η δηµιουργία της σύνδεσης. 

Υπάρχουν δύο πιθανές µέθοδοι για επικοινωνίες µεταξύ κινητού κόµβου 
και ανταποκριτή κόµβου. Η πρώτη, είναι η µέθοδος διπλής κατεύθυνσης 
σήραγγα (bidirectional tunneling) και δεν απαιτεί υποστήριξη του MIPv6 από 
τον ανταποκριτή κόµβο. Μάλιστα, είναι διαθέσιµη ακόµη κι όταν ο κινητός 
κόµβος δεν έχει δηλώσει τη σύνδεσή του µε τον ανταποκριτή κόµβο. Αυτός 
δροµολογεί τα πακέτα στον οικείο πράκτορα και από εκεί µε σήραγγα 
καταλήγουν στον κινητό κόµβο. Αυτή η σήραγγα δηµιουργείται µε χρήση 
ΙΡν6 ενθυλάκωσης. Οι παραπάνω λειτουργίες παρουσιάζονται παραστατικά 
στα σχήµατα: 
 

 
Σχήµα 3.1:  Μέθοδος σήραγγας διπλής κατεύθυνσης (το πακέτο           

 στέλνεται από τον ανταποκριτή στον κινητό κόµβο) 
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Σχήµα 3.2: Μέθοδος σήραγγας διπλής κατεύθυνσης (το πακέτο στέλνεται 

από τον κινητό στον ανταποκριτή κόµβο) 

 
 
 Η δεύτερη µέθοδος, η βελτιστοποίηση δρόµου (route optimization) 

απαιτεί από τον κινητό κόµβο να δηλώνει την τρέχουσα σύνδεσή του στον 
ανταποκριτή κόµβο. Τα πακέτα δροµολογούνται κατευθείαν από τον 
τελευταίο στην care-of address του κινητού κόµβου. Οι λειτουργίες του κάθε 
εµπλεκόµενου κόµβου θα αναλυθούν ξεχωριστά για τον καθένα στα επόµενα 
κεφάλαια. Ακολουθεί σχήµα το οποίο αποσαφηνίζει τη µέθοδο: 
 

 

Σχήµα 3.3: Μέθοδος βελτιστοποίησης δρόµου 
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Κάνοντας µια µικρή σύγκριση µεταξύ των δύο µεθόδων, συµπεραίνουµε 
ότι η βελτιστοποίηση δρόµου εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι της 
άλλης. Με τη δροµολόγηση πακέτων κατευθείαν στην care-of address του 
κινητού κόµβου χρησιµοποιείται ο συντοµότερος δρόµος επικοινωνίας. 
Ακόµη, µειώνεται η φόρτωση του οικείου πράκτορα και του οικείου δικτύου 
µε κίνηση, ενώ και σε ενδεχόµενη αποτυχία του οικείου πράκτορα ή των 
δικτύων µεταξύ του οικείου και του επισκεπτόµενου ο αντίκτυπος δεν θα είναι 
τόσο µεγάλος. 

Το ΜΙΡν6 πρωτόκολλο, επίσης,  παρέχει υποστήριξη για πολλαπλούς 
οικείους αντιπροσώπους και (περιορισµένη υποστήριξη) για επαναδιάρθρωση 
του οικείου δικτύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κινητός κόµβος µπορεί να µην 
ξέρει την ΙΡ διεύθυνση του οικείου αντιπροσώπου του και ακόµη και τα 
προθέµατα του οικείου υποδικτύου µπορεί να αλλάζουν µε την πάροδο του 
χρόνου. Ένας µηχανισµός, γνωστός ως «δυναµική ανακάλυψη διεύθυνσης 
οικείου πράκτορα»(dynamic home agent address discovery), επιτρέπει στον 
κινητό κόµβο(ΜΝ) να ανακαλύπτει δυναµικά την ΙΡ διεύθυνση ενός οικείου 
αντιπροσώπου στο οικείο του δίκτυο, ακόµη κι αν ο ΜΝ βρίσκεται µακριά 
από αυτό. Επιπρόσθετα, οι ΜΝs µπορούν να µαθαίνουν νέες πληροφορίες 
για προθέµατα οικείου υποδικτύου µέσω του µηχανισµού “mobile prefix 
discovery” [14]. 
 

3.2 Η Eπικεφαλίδα Κινητικότητας 
 
 

Η Επικεφαλίδα Κινητικότητας είναι µία επικεφαλίδα επέκτασης που 
χρησιµοποιείται από κινητούς κόµβους, ανταποκριτές κόµβους και οικείους 
πράκτορες σε όλα τα µηνύµατα που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και τη 
διαχείριση των συνδέσεων. Η Επικεφαλίδα Κινητικότητας χαρακτηρίζεται 
από την τιµή 135 στο πεδίο «Επόµενη Επικεφαλίδα» της αµέσως 
προηγούµενης επικεφαλίδας και έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

 
Σχήµα 3.4: Η Επικεφαλίδα Κινητικότητας 



 
3. Το Πρωτόκολλο Κινητού ∆ιαδικτύου ΜΙPv6                                                                                                                    

       
___________________________________________________________________________________ 
  Σελίδα 57 

 
Payload Proto:  8-bit επιλογέας. Ορίζει τον τύπο της επικεφαλίδας που 

 ακολουθεί αµέσως µετά την Επικεφαλίδα Κινητικότητας. 
 Χρησιµοποιεί τις ίδιες τιµές µε το πεδίο «Επόµενη 
 Επικεφαλίδα» του ΙΡν6. 

 
Header Len:  8-bit µη προσηµασµένος ακέραιος, ο οποίος αναπαριστά 

το µήκος της Επικεφαλίδας Κινητικότητας σε µονάδες των 
8 οκτάδων, χωρίς να υπολογίζει τις 8 πρώτες οκτάδες. 

 
ΜΗ Type:  8-bit επιλογέας. Καθορίζει το µήνυµα κινητικότητας. 
 
Reserved:  8-bit πεδίο για µελλοντική χρήση. 
 
Checksum:  16-bit ακέραιος. Περιέχει τον έλεγχο αθροίσµατος της  

 Επικεφαλίδας Κινητικότητας. 
 
Μessage Data:  πεδίο κινητού µήκους που περιέχει δεδοµένα ανάλογα µε 

 τον τύπο της Επικεφαλίδας Κινητικότητας. 
 
Το ΜΙΡν6 ορίζει επίσης έναν αριθµό από επιλογές (options)  κινητικότητας 
που πρέπει να εµφανίζονται µετά το πεδίο message data [14]. 
 
 

3.3 Τύποι Μηνυµάτων 
 
 
Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιάσουµε προκαταβολικά τα µηνύµατα που 
ανταλλάσσονται µεταξύ των οντοτήτων που ορίζει το πρωτόκολλο ΜΙΡν6. 
 

Binding Refresh Request: Ζητάει από τον κινητό κόµβο να ανανεώσει τη 
σύνδεση κινητικότητας. Αυτό το µήνυµα 
στέλνεται από τους ανταποκριτές κόµβους. ΜΗ 
type=0 

 
Home Test Init: Χρησιµοποιείται από έναν κινητό κόµβο 

προκειµένου να ξεκινήσει η return routability 
διαδικασία και ζητάει ένα οικείο κλειδί 
αντάλλαγµα από τον ανταποκριτή κόµβο. MH 
type=1 

 
Care-of Test Init:  Χρησιµοποιείται από έναν κινητό κόµβο για 

να ξεκινήσει η return routability διαδικασία 
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και ζητάει ένα care-of κλειδί αντάλλαγµα από 
τον ανταποκριτή κόµβο. MH type=2 

 
Home Test:  Είναι η απάντηση στο Home Test Init Message 

και στέλνεται από τον ανταποκριτή κόµβο. 
ΜΗ type=3 

 
Care-of Test:  Είναι η απάντηση στο Care-of Test Init 

Message. ΜΗ type=4  
 
Binding Update:  Χρησιµοποιείται από τον κινητό κόµβο για να 

ενηµερώσει άλλους κόµβους για τη νέα του 
CoA. ΜΗ type=5 

 
Binding Ack/ment:  Χρησιµοποιείται για να πιστοποιήσει  τη 

λήψη ενός Binding Update. ΜΗ type=6 
 
Binding Error:  Χρησιµοποιείται από τον ανταποκριτή κόµβο 

για να δηλώσει ένα λάθος σχετιζόµενο µε 
κινητικότητα. ΜΗ type=7  

 
 
 

3.4 Λειτουργία Ανταποκριτή Κόµβου (Correspοndent Node-
CN)  

 
 

Οι ΙΡν6 κόµβοι που υποστηρίζουν τη «βελτιστοποίηση δρόµου» 
διατηρούν Μνήµη Αντιστοίχησης µε άλλους κόµβους. Κάθε στοιχείο της 
Μνήµης Αντιστοίχησης (Binding Cache) περιέχει τα ακόλουθα πεδία: 
 

• Την οικεία διεύθυνση του κινητού κόµβου για την οποία έγινε η 
καταχώριση 

• Την care-of address (CoA) διεύθυνση του κινητού κόµβου 
• Την διάρκεια ζωής που αποµένει στην καταχώριση της Μνήµης 

Αντιστοίχησης 
• Μία σηµαία που δείχνει αν η καταχώριση είναι home registration, 

δηλαδή αν ο CN λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ο οικείος 
πράκτορας του κινητού κόµβου της καταχώρισης . 

• Πληροφορίες χρήσης. Χρειάζονται για την υλοποίηση της πολιτικής 
αντικατάστασης µνήµης. Πρόσφατη χρήση µιας καταχώρισης 
λειτουργεί ως ένδειξη ότι µία Αίτηση Ανανέωσης Αντιστοίχησης 
(Binding Refresh Request) πρέπει να σταλεί όταν ο χρόνος ζωής 
µιας καταχώρισης πλησιάζει στη λήξη [14]. 
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3.4.1 Λήψη και αποστολή πακέτων 
 
 

Οι κινητοί κόµβοι µπορούν να συµπεριλάβουν µία Επιλογή Προορισµού 
Οικείας ∆ιεύθυνσης (Home Address Destination Option) στο MIPv6 header του 
πακέτου αν πιστεύουν ότι ο correspondent node έχει καταχώριση στη Μνήµη 
Αντιστοίχησης (Binding Cache) για την οικεία διεύθυνση του κινητού 
κόµβου. Πακέτα που  περιέχουν την Επιλογή Οικείας ∆ιεύθυνσης αλλά δεν 
υπάρχει καταχώριση στη Μνήµη Αντιστοίχησης πρέπει να απορρίπτονται. Η 
καταχώριση πρέπει να έχει την ίδια οικεία διεύθυνση µε αυτήν που 
εµφανίζεται στην Επιλογή Προορισµού Οικείας ∆ιεύθυνσης και η CoA πρέπει 
να είναι ίση µε την διεύθυνση αποστολέα του πακέτου. Αν το πακέτο 
απορριφθεί από αυτά τα τεστ, ο ανταποκριτής κόµβος πρέπει να στείλει ένα 
µήνυµα Λάθους Αντιστοίχησης (Binding Error). Επίσης ο CN πρέπει να 
αντικαταστήσει την αρχική τιµή του πεδίου «∆ιεύθυνση αποστολέα» στην 
ΙΡν6 επικεφαλίδα του εισερχόµενου πακέτου τοποθετώντας στη θέση της την 
τιµή του πεδίου «Οικεία ∆ιεύθυνση» της επιλογής «Home Address 
Destination Option» . 

Για να στείλει ένα πακέτο, ο κόµβος αποστολέας πρέπει πρώτα να εξετάσει 
την Μνήµη Αντιστοίχησης για καταχώριση για την διεύθυνση προορισµού. 
Αν υπάρχει, ο αποστολέας πρέπει να χρησιµοποιήσει την τύπου-2 
επικεφαλίδα δροµολόγησης (type-2 routing header) για να δροµολογήσει το 
πακέτο µέσω της CoA του. Ο νέος αυτός τύπος της επικεφαλίδας επέκτασης 
«routing header» (την οποία αναφέραµε στην παράγραφο 2.1.2) ορίζεται από 
το ΜΙΡν6 προκειµένου  ακριβώς ο correspondent node να µπορεί να στείλει 
το πακέτο απ΄ ευθείας στην CoA του κινητού κόµβου (routing optimization).  
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει όταν ο CN πρόκειται να στείλει ένα 
Neighbor Discovery µήνυµα. Το πακέτο θα δροµολογηθεί στην CoA του 
κινητού κόµβου και από εκεί στον κινητό κόµβο. Αν ο αποστολέας δεν έχει 
καταχώριση στη Μνήµη Αντιστοίχησης για την διεύθυνση προορισµού του 
πακέτου, στέλνει το πακέτο κανονικά, χωρίς επικεφαλίδα δροµολόγησης. Αν 
ο προορισµός δεν είναι κινητός κόµβος, το πακέτο θα µεταφερθεί απ’ευθείας 
στον κόµβο, ενώ αν ο προορισµός είναι κινητός κόµβος µακριά από το οικείο 
του δίκτυο, το πακέτο θα πάει στον οικείο πράκτορα και µετά µε σήραγγα 
στην primary CoA του κινητού κόµβου. 

Το µήνυµα Λάθους Αντιστοίχησης στέλνεται απ’ ευθείας στη διεύθυνση που 
εµφανίστηκε στο πεδίο «∆ιεύθυνση αποστολέα» του πακέτου που προκάλεσε 
το πρόβληµα. Αν η ∆ιεύθυνση αποστολέα δεν είναι διεύθυνση µονοεκποµπής, 
τότε δεν στέλνεται. 

Οποιοδήποτε ICMP µήνυµα λάθους το οποίο προκλήθηκε από πακέτα στην 
πορεία τους προς την CoA επιστρέφει στον CN. Αντίθετα, οποιοδήποτε ICMP 
µήνυµα λάθους προκληθεί από το πακέτο όσο βρίσκεται στη σήραγγα για τον 
κινητό κόµβο, θα µεταδοθεί στον οικείο πράκτορα (του κινητού κόµβου). Ο 
τελευταίος πρέπει να στείλει συγκεκριµένα ICMP µηνύµατα λάθους στον 
αρχικό αποστολέα της κίνησης, δηλαδή τον CN. Αν αυτός λάβει πολλά και 
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διαδοχικά ICMP Destination Unreachable µηνύµατα, αφού έχει στείλει 
πακέτα σε έναν κινητό κόµβο σύµφωνα µε καταχώριση της Μνήµης 
Αντιστοίχησης, τότε πρέπει να σβήσει την καταχώριση αυτή. 
 
 

3.4.2  Ο χειρισµός των αντιστοιχίσεων (bindings) 
 

 
Πριν δεχτεί ένα binding update (BU) µήνυµα, ο κόµβος αποδέκτης το 

πιστοποιεί κάνοντας ορισµένα τεστ, τα οποία δε  θα αναλυθούν στην 
παρούσα εργασία. Εάν το BU είναι έγκυρο ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία:  
α) το sequence number που ελήφθη από το µήνυµα αποθηκεύεται στην 
καταχώριση της δοθείσης οικείας διεύθυνσης στη Μνήµη Αντιστοίχησης 
(Binding Cache). 
β) αν η διάρκεια ζωής που καθορίζεται από το BU δεν είναι µηδενική και η 
CoA δεν είναι ίση µε την οικεία διεύθυνση, τότε πρόκειται για αίτηση που 
ζητά να φορτωθεί µια αντιστοίχηση για την συγκεκριµένη οικεία διεύθυνση . 
 γ) αν η διάρκεια ζωής είναι µηδέν και η CoA είναι ίση µε την οικεία 
διεύθυνση, πρόκειται για αίτηση διαγραφής της οικείας διεύθυνσης από τη 
Μνήµη Αντιστοίχησης. 

Η CoA καθορίζεται ως εξής: αν η «Alternate CoA» επιλογή υπάρχει, η 
CoA είναι η διεύθυνση σε αυτή την επιλογή, διαφορετικά η CoA είναι η 
∆ιεύθυνση Αποστολέα στην επικεφαλίδα του πακέτου. Κανονικά, ένα BU 
καθορίζει την επιθυµητή CoA στο πεδίο ∆ιεύθυνση Αποστολέα στην ΙΡν6 
επικεφαλίδα. Ωστόσο, αυτό δεν συµβαίνει σε µερικές περιπτώσεις, όπως όταν 
ο κινητός κόµβος επιθυµεί να δείξει µια CoA την οποία δε µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ως τοπολογικά σωστή διεύθυνση αποστολέα ή όταν ο 
µηχανισµός ασφαλείας δεν προστατεύει την ΙΡν6 επικεφαλίδα. Τότε, 
χρησιµοποιείται η επιλογή «Alternate CoA». Η οικεία διεύθυνση για την 
αντιστοίχηση καθορίζεται ως εξής: αν  η επιλογή «Προορισµού Οικείας 
∆ιεύθυνσης»  είναι παρούσα, η οικεία διεύθυνση είναι η διεύθυνση σε αυτή 
την επιλογή, διαφορετικά η οικεία διεύθυνση είναι η «∆ιεύθυνση Αποστολέα» 
στην επικεφαλίδα του πακέτου.  

Εν συνεχεία, περιγράφουµε την επεξεργασία ενός έγκυρου Binding 
Update το οποίο αιτεί από έναν κόµβο να φορτώσει µια αντιστοίχηση, για 
την οποία ο CN δεν είναι και HA. Σε αυτή την περίπτωση, ο αποδέκτης 
πρέπει να δηµιουργήσει µια νέα καταχώριση στη Μνήµη Αντιστοίχησης για 
την οικεία διεύθυνση ή να ανανεώσει την καταχώριση αν ήδη υπάρχει. Ο 
χρόνος ζωής για την καταχώριση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από την 
τιµή Lifetime του ΒU. Κάθε καταχώριση πρέπει να διαγραφεί µετά τη λήξη 
του χρόνου ζωής. Ο CN µπορεί να αρνηθεί να δεχτεί µια νέα καταχώριση αν 
δεν έχει επαρκή µνήµη ή πιστεύει ότι η µνήµη του χρησιµοποιείται πιο 
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αποδοτικά σε άλλο σκοπό, όπως η εξυπηρέτηση άλλου κινητού κόµβου µε 
µεγαλύτερη κίνηση. 

Μετά τη λήψη ενός ΒU µπορεί να σταλεί από τον CN ένα Binding 
Acknowledgement - Μήνυµα Επιβεβαίωσης Αντιστοίχησης (ΒΑ) όπως 
περιγράφουµε: 
 α) Αν το ΒU απορρίφθηκε, δεν πρέπει να σταλεί ΒΑ 
 β) Αν το Αcknowledge (A) bit τεθεί στο BU, το ΒΑ πρέπει να σταλεί 
 γ) Αν ο κόµβος απορρίπτει το ΒU εξαιτίας ενός ληγµένου ειδικού σήµατος, 
αν το sequence number βγει εκτός παραθύρου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας 
µνήµης πρέπει να σταλεί το ΒΑ.  
 δ)Αν ο κόµβος, τέλος, δεχτεί το ΒU, τo BA δεν πρέπει να σταλεί. 

Αν µία καταχώριση που διαγράφεται είναι ακόµη σε χρήση όταν στέλνει 
πακέτα σε έναν κινητό κόµβο, τότε το επόµενο πακέτο που στέλνεται στον 
κινητό κόµβο θα δροµολογηθεί κανονικά στο οικείο δίκτυό του. Η 
επικοινωνία µε τον κινητό κόµβο συνεχίζεται, αλλά η σήραγγα από το οικείο 
δίκτυο δηµιουργεί πρόσθετη κίνηση και καθυστέρηση στη µεταφορά πακέτων 
στον κινητό κόµβο. Σε αυτή την περίπτωση, ο αποστολέας µπορεί να στείλει 
ένα Binding Refresh Request µήνυµα στον κινητό κόµβο σε µια προσπάθεια 
να αποφύγει την καθυστέρηση που οφείλεται επίσης και στη διαγραφή και 
επαναδηµιουργία της καταχώρισης στη Μνήµη Αντιστοίχησης. Ο CN πρέπει 
να σταµατήσει την µετάδοση όταν λάβει ένα ΒU. 

Κάθε κόµβος διατηρεί διαφορετικό χρονοµετρητή για κάθε καταχώριση 
στη Μνήµη Αντιστοίχησης. Όταν δηµιουργείται ή ανανεώνεται µια 
καταχώριση ο κόµβος θέτει τον µετρητή στην καθορισµένη περίοδο ζωής. 
Κάθε καταχώριση που λήγει διαγράφεται. Επίσης, κάθε καταχώριση έχει 
συγκεκριµένο µέγεθος. Κάθε κόµβος µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε 
λογική τοπικής πολιτικής για να οργανώσει το χώρο του µνήµης. Ένας 
κόµβος µπορεί, ακόµη, να επιλέξει να διαγράψει κάποια καταχώριση που 
βρίσκεται ήδη στη µνήµη του για να κάνει χώρο για νέα. Για παράδειγµα, µια 
στρατηγική «πιο παλαιάς χρησιµοποιηµένης» αντικατάστασης καταχώρισης 
θα ήταν µια καλή λύση. 
 
 

3.5 Λειτουργία Οικείου Πράκτορα 
 
 

Κάθε οικείος πράκτορας (ΗΑ) πρέπει να διατηρεί Μνήµη Αντιστοίχησης 
και Λίστα Οικείων Πρακτόρων (Home Agents List-HAL). Οι κανόνες για τη 
διατήρηση της Μνήµης Αντιστοίχησης είναι ίδιοι για τους οικείους πράκτορες 
και για τους ανταποκριτές κόµβους. Η HAL χρησιµοποιείται από το 
µηχανισµό δυναµικής ανακάλυψης διευθύνσεων οικείων πρακτόρων. Ένας 
δροµολογητής γίνεται γνωστό ότι συµπεριφέρεται ως ΗΑ, αν στείλει Router 
Advertisement µε το Ηome Agent (Η) bit ενεργοποιηµένο. Γενικά, το ΜΙΡν6 
εισάγει κάποιες τροποποιήσεις στη µορφή των Router Advertisement (RA)  
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µηνυµάτων. Έτσι RA µηνύµατα που αποστέλλονται από ΗΑ έχουν επιπλέον 
τις επιλογές: home agent information option και advertisement interval 
option. Η πρώτη παρέχει στον παραλήπτη του RA κάποιες επιπλέον 
πληροφορίες για τον οικείο πράκτορα (προτεραιότητα και διάρκεια ζωής 
οικείων πρακτόρων), ενώ η δεύτερη τον πληροφορεί πόσο συχνά αναµένεται 
να λαµβάνει RA µηνύµατα. Το τελευταίο είναι σηµαντικό για το µηχανισµό 
«εντοπισµού κίνησης» όπως θα αναλυθεί στην παράγραφο που αφορά τη 
λειτουργία του κινητού κόµβου. Όταν ο χρόνος ζωής για µία καταχώριση 
λήξει, αυτή διαγράφεται από τη λίστα. Μια νέα καταχώριση δηµιουργείται ή 
µια ήδη υπάρχουσα ανανεώνεται µε τη λήψη ενός έγκυρου Router 
Advertisement (RA) µε το H bit ενεργοποιηµένο. Κάθε καταχώριση περιέχει 
τα ακόλουθα πεδία: 
 

• Την τοπικής εµβέλειας ΙΡ διεύθυνση του ΗΑ του δικτύου. Αυτή η 
διεύθυνση µαθαίνεται µέσω της ∆ιεύθυνσης Πηγής των RAs. 

 
• Mία ή περισσότερες παγκοσµίου εµβέλειας (global) διευθύνσεις για 

τον ΗΑ. Oι global διευθύνσεις µαθαίνονται µέσω επιλογών 
Πληροφοριών Προθέµατος µε το Router Address (R) bit 
ενεργοποιηµένο και λαµβάνονται µε RAs από την τοπικής εµβέλειας 
διεύθυνση που αναφέραµε ακριβώς παραπάνω. Οι global διευθύνσεις 
πρέπει να διαγράφονται όταν το πρόθεµα το σχετιζόµενο µε την 
διεύθυνση δεν είναι πλέον έγκυρο. 

 
• Τον αποµένων χρόνο ζωής της καταχώρισης. 

 
• Την προτίµηση σε ΗΑ. Μεγαλύτερες τιµές σηµαίνουν µεγαλύτερη 

προτίµηση. Η τιµή προτίµησης έχει ληφθεί από το πεδίο «Προτίµηση 
Οικείου Αντιπροσώπου» του ληφθέντος RA αν το RA περιέχει Home 
Agent Information Option. Default τιµή=0. Ο ΗΑ χρησιµοποιεί την 
προτίµηση αυτή όταν παραγγέλνει την ΗΑL, όταν στέλνει ένα ICMP 
Home Agent Address Discovery µήνυµα [14]. 

 

3.5.1 Ο χειρισµός των αντιστοιχίσεων 

  
Όταν ένας κόµβος λαµβάνει BU, πρέπει να ελέγξει την εγκυρότητά του, 

να διακρίνει τον τύπο του και να το πιστοποιήσει. Εάν ο οικείος πράκτορας 
δεχτεί τελικά το BU, πρέπει να δηµιουργήσει νέα καταχώριση στη Μνήµη 
Αντιστοίχησης για τον κινητό δέκτη που το έστειλε ή να ανανεώσει την 
καταχώριση αν ήδη υπάρχει. Ο οικείος πράκτορας πρέπει να «σηµαδέψει» 
την καταχώριση ως οικεία εγγραφή (home registration) για να δηλώσει ότι ο 
κόµβος είναι οικείος πράκτορας για την αντιστοίχηση. Καταχωρίσεις 
δηλωµένες ως οικείες εγγραφές εξαιρούνται από την κανονική πολιτική 
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αντικατάστασης µνήµης και δεν µετακινούνται από τη Μνήµη Αντιστοίχησης 
µέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής τους.  Ο οικείος πράκτορας πρέπει να 
εφαρµόσει DAD στο οικείο δίκτυο του κινητού κόµβου πριν επιστρέψει 
Binding Acknowledgement (BA), εκτός αν έχει ήδη µια αντιστοίχηση για την 
δοθείσα οικεία διεύθυνση. Όταν ο οικείος πράκτορας (ΗΑ) στείλει 
επιτυχηµένο ΒΑ στον κινητό κόµβο, τον βεβαιώνει ότι η διεύθυνσή του θα 
κρατηθεί µοναδική όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος ζωής της αντιστοίχησης. Οι 
διευθύνσεις που ελέγχονται πριν την αποδοχή του ΒU και αργότερα 
προστατεύονται από το DAD εξαρτώνται από τη ρύθµιση του link-local 
Address Compatibility (L) bit ως εξής: 

• L=0 προστάτευσε µόνο τη δοθείσα διεύθυνση. 

• L=1 προστάτευσε και τη δοθείσα unicast  διεύθυνση και την τοπική την 
προερχόµενη από τη δοθείσα. Η τοπική προκύπτει αντικαθιστώντας το 
πρόθεµα υποδικτύου της οικείας διεύθυνσης του κινητού κόµβου µε το 
πρόθεµα τοπικής εµβέλειας. 

Μια αντιστοίχηση µπορεί να χρειαστεί να διαγραφεί, όταν ο κινητός 
κόµβος επιστρέψει στο οικείο δίκτυο ή όταν ξέρει ότι δεν θα έχει CoA στο 
επισκεπτόµενο δίκτυο. Τότε, ο κινητός κόµβος στέλνει ένα BU το οποίο ζητά 
από τον ΗΑ να µην τον υπηρετεί πλέον ως οικείος πράκτορας, διαγράφοντας 
την primary CoA. O ΗΑ πρέπει να σβήσει την καταχώριση για τον κινητό 
κόµβο. 

  
 

3.5.2 Χειρισµός πακέτων για τον κινητό κόµβο 
 

 

Όταν ένας κόµβος υπηρετεί ως οικείος πράκτορας έναν κινητό κόµβο, 
πρέπει να προσπαθήσει να λάβει πακέτα στο οικείο δίκτυο, τα οποία 
κατευθύνονταν στον κινητό κόµβο. Για να το κάνει, ο ΗΑ στέλνει, για την 
οικεία διεύθυνση ΙΡ που προσδιορίζεται στο BU, ένα Neighbor Advertisement 
(ΝΑ) µήνυµα στην all-nodes διεύθυνση πολυεκποµπής στο οικείο δίκτυο για 
να δηµοσιοποιήσει την τοπικής εµβέλειας διεύθυνση του ΗΑ για την ΙΡ 
διεύθυνση, εκ µέρους του κινητού κόµβου. Οποιοσδήποτε κόµβος στο οικείο 
δίκτυο που λαµβάνει ένα από τα ΝΑ µηνύµατα θα ανανεώσει την Μνήµη 
Γείτονα για να συσχετίσει την διεύθυνση του ΜΝ µε την διεύθυνση τοπικής 
εµβέλειας του ΗΑ, µε αποτέλεσµα να µεταδίδει τα επόµενα πακέτα, που 
κανονικά θα κατευθύνονταν στον ΜΝ, στον ΗΑ. Όµως, επειδή η 
πολυεκποµπή στο τοπικό δίκτυο (όπως Ethernet) δεν είναι εγγυηµένα 
αξιόπιστη, ο ΗΑ µπορεί να µεταδώσει αρκετές φορές το ΝΑ προκειµένου να 
αυξήσει την αξιοπιστία του. Παρ’όλα αυτά, είναι ακόµη πιθανό µερικοί 
κόµβοι στο οικείο δίκτυο να µην λάβουν κανένα από τα ΝΑs, όµως οι κόµβοι 
αυτοί είναι σε θέση να εντοπίσουν την αλλαγή της διεύθυνσης τοπικής 
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εµβέλειας, µε τη χρήση του Neighbor Unreachability Detection. O HA πρέπει 
να λειτουργεί ως ανταποκριτής για τον ΜΝ και να απαντά σε κάθε ληφθέν 
Neighbor Solicitation για αυτόν, µε ΝΑ. Όταν ο ΗΑ ενθυλακώνει ένα πακέτο 
και το προωθεί στον ΜΝ, ο ΗΑ θέτει την ∆ιεύθυνση Αποστολέα στην νέα 
επικεφαλίδα σήραγγας, ίδια µε την ΙΡ διεύθυνση του ΗΑ και ως ∆ιεύθυνση 
Προορισµού την primary CoA του κινητού κόµβου. Ωστόσο, πακέτα 
κατευθυνόµενα στην διεύθυνση τοπικής εµβέλειας του κινητού κόµβου δεν 
πρέπει να προωθούνται στον ΜΝ. Αντίθετα, πρέπει να παραβλέπονται και ο 
ΗΑ να επιστρέφει ένα ICMP Destination Unreachable µήνυµα στην 
∆ιεύθυνση Αποστολέα του πακέτου (εκτός αν η ∆ιεύθυνση Αποστολέα είναι 
διεύθυνση πολυεκποµπής). Πακέτα πολυεκποµπής λαµβάνονται και 
προωθούνται µέσω σήραγγας µόνο αν ο ΗΑ υποστηρίζει µηνύµατα ελέγχου 
συµµετοχής σε οµάδες πολυεκποµπής. Πακέτα πολυεκποµπής που 
κατευθύνονται σε διεύθυνση πολυεκποµπής µε σκοπό µεγαλύτερο από 
τοπικής εµβέλειας, αλλά µικρότερο από παγκόσµιας (π.χ. site-local ή 
organization-local), δεν προωθούνται στον ΜΝ. 

Ένας κινητός κόµβος προσπαθεί να κάνει δυναµική ανακάλυψη 
διεύθυνσης οικείου κόµβου στέλνοντας ένα ICMP Home Agent Address 
Discovery Request µήνυµα στην Mobile IPv6 Home-Agents anycast 
διεύθυνση για το οικείο ΙΡ πρόθεµα υποδικτύου του. Ο ΗΑ που λαµβάνει το 
παραπάνω µήνυµα και εξυπηρετεί αυτό το υποδίκτυο επιστρέφει ένα ICMP 
Home Agent Address Discovery Reply µήνυµα, µε ∆ιεύθυνση Αποστολέα µία 
εκ των παγκοσµίων διευθύνσεων µονοεκποµπής του ΗΑ. 

Το ΜΙΡν6 πρωτόκολλο διαδίδει σχετικές πληροφορίες προθέµατος στον 
κινητό κόµβο όταν ο τελευταίος βρίσκεται µακριά από το οικείο του δίκτυο, 
ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη ρύθµιση της οικείας διεύθυνσης 
του ΜΝ. Με τον µηχανισµό αυτό, οι ΜΝs που βρίσκονται µακριά από το 
οικείο τους δίκτυο λαµβάνουν Mobile Prefix Advertisements µηνύµατα. Αν 
υπάρχουν πολλοί οικείοι πράκτορες, τυχόν διαφορές στις δηµοσιοποιήσεις 
διαφορετικών ΗΑs, µπορούν να οδηγήσουν σε ανικανότητα χρήσης µιας 
συγκεκριµένης οικείας διεύθυνσης, όταν ο ΜΝ αλλάζει οικείο πράκτορα. 
Προκειµένου, λοπόν να είµαστε σίγουροι ότι οι ΜΝs λαµβάνουν την ίδια 
πληροφόρηση από διαφορετικούς ΗΑs, προτιµάται όλοι οι ΗΑs της ίδιας 
ζεύξης να ρυθµίζονται µε τον ίδιο τρόπο. 
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3.6 Λειτουργία Κινητού Κόµβου 
 

3.6.1 H Λίστα Ανανέωσης Αντιστοίχησης  
 
 

Κάθε κινητός κόµβος πρέπει να διατηρεί µία Λίστα Ανανέωσης 
Αντιστοίχησης. Αυτή αρχειοθετεί πληροφορίες για κάθε Βinding Update 
(Ανανέωση Αντιστοίχησης-ΑΑ) που στέλνεται από τον ΜΝ στον οποίο 
ανήκει η Λίστα και που ο χρόνος ζωής της ΑΑ δεν έχει λήξει. Επίσης, περιέχει 
ΑΑ που περιµένουν την ολοκλήρωση της return routability διαδικασίας, πριν 
να µπορέσουν να σταλούν. Ωστόσο, για πολλές ΑΑ που έχουν σταλεί στον 
ίδιο προορισµό,  η Λίστα ΑΑ περιέχει µόνο τις πιο πρόσφατες ΑΑ (µε τον 
µεγαλύτερο Αριθµό Σειράς). Κάθε καταχώριση στη Λίστα περιέχει τα 
ακόλουθα πεδία: 
 

• Την ΙΡ διεύθυνση του κόµβου στον οποίο στάλθηκε το µήνυµα ΑΑ 
• Την οικεία διεύθυνση για την οποία στάλθηκε το ΑΑ 
• Την CoA που στέλνεται µέσα στο ΑΑ. 
• Την αρχική τιµή του πεδίου Χρόνου ζωής 
• Το χρόνο ζωής που αποµένει σε αυτήν την αντιστοίχηση. 
• Τον µέγιστο Αριθµό Σειράς που έχει σταλεί σε προηγούµενες ΑΑ προς 

τον προορισµό αυτό 
• Τον χρόνο τον οποίο στάλθηκε τελευταία φορά ΑΑ στον προορισµό 

αυτό. 
• Την κατάσταση οσωνδήποτε επαναµεταδόσεων χρειαστούν για αυτό το 

ΑΑ. 
• Μία σηµαία που προσδιορίζει αν θα σταλούν στο µέλλον ΑΑ προς τον 

προορισµό αυτό. 
 
Επίσης, η Λίστα περιέχει δεδοµένα σχετιζόµενα µε την return routability (RR) 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή εγκρίνει εγγραφές (registrations) µε µέθοδο 
ανταλλαγής κρυπτογραφικών κλειδιών [14]. 
 

3.6.2 Αποστολή πακέτων   
 
 

Ο κινητός κόµβος(MN), ενώ βρίσκεται µακριά από το οικείο του δίκτυο, 
συνεχίζει να χρησιµοποιεί την οικεία του διεύθυνση αλλά και µία ή 
περισσότερες CoA. Ο MN µπορεί να χρησιµοποιήσει µία από τις CoA του, ως 
πηγή του πακέτου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για µικρής διάρκειας 
επικοινωνία η οποία µπορεί εύκολα να ξαναγίνει αν αποτύχει. Η χρήση CoA 
ως διεύθυνση αποστολέα γενικά θα έχει µικρότερο µη ωφέλιµο φορτίο 
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(overhead) σε σχέση µε χρήση της οικείας διεύθυνσης, καθώς δεν χρειάζονται 
επιπλέον επιλογές. Τέτοια πακέτα µπορούν να δροµολογηθούν κανονικά, 
χωρίς να χρειάζονται υποστήριξη από το MIPv6. Για πακέτα που στέλνονται 
από τον ΜΝ µε διεύθυνση αποστολέα την οικεία του διεύθυνση χρειάζονται 
ειδικό χειρισµό από το ΜΙΡν6. Υπάρχουν δύο τρόποι: 
 

• H Βελτιστοποίηση δρόµου (Route Optimization) 
  
Αυτός ο τρόπος µεταφοράς πακέτων δεν απαιτεί την «παράκαµψη» από 

το οικείο δίκτυο και τυπικά επιτρέπει πιο γρήγορη και αξιόπιστη µετάδοση. Ο 
ΜΝ πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει καταχώριση στη Μνήµη 
Αντιστοίχησης για την οικεία του διεύθυνση ώστε ο CN να µπορεί να 
επεξεργαστεί το πακέτο. Ο ΜΝ τοποθετεί την οικεία του διεύθυνση στην 
επιλογή Οικείας ∆ιεύθυνσης και την CoA, την οποία έχει δηλώσει ότι θα 
χρησιµοποιεί µε το συγκεκριµένο CN, στο πεδίο ∆ιεύθυνση Αποστολέα της 
ΙΡν6 επικεφαλίδας. Ο CN τότε θα χρησιµοποιήσει την διεύθυνση στην 
επιλογή Οικείας ∆ιεύθυνσης για να επιτελέσει λειτουργία για την οποία 
παραδοσιακά θα χρησιµοποιούσε την ΙΡ ∆ιεύθυνση Αποστολέα της ΙΡν6 
επικεφαλίδας. Με τον τρόπο που µόλις περιγράψαµε το πακέτο µπορεί 
ασφαλώς να περάσει από δροµολογητές οι οποίοι υλοποιούν “ingress 
filtering”. 
 

• H Aντίστροφη Σήραγγα (Reverse Tunneling) 
 
Aυτός ο µηχανισµός στέλνει τα πακέτα στον οικείο πράκτορα (ΗΑ) και 

από εκεί µε σήραγγα στον CN. ∆εν είναι τόσο αποδοτικός όσο ο άλλος 
µηχανισµός αλλά είναι απαραίτητος όταν δεν υπάρχει ακόµη αντιστοίχηση 
µε τον CN. Συγκεκριµένα(όσων αφορά το πρώτο µισό της λειτουργίας, 
δηλαδή τα πακέτα που µέσω σήραγγας φτάνουν στον ΗΑ): α) το πακέτο 
στέλνεται στον ΗΑ µε χρήση ΙΡν6 ενθυλάκωσης, β) η ∆ιεύθυνση Αποστολέα 
στο πακέτο είναι η primary CoA, όπως δηλώθηκε στον ΗΑ, γ) η ∆ιεύθυνση 
Προορισµού είναι η διεύθυνση του ΗΑ. Τότε, ο ΗΑ θα προωθήσει το πακέτο 
στον CN. 

 

3.6.3 Λήψη πακέτων 
 
 
Μακριά από το οικείο δίκτυο, ο ΜΝ θα λάβει πακέτα µε προορισµό την 
οικεία του διεύθυνση µε µία εκ των δύο µεθόδων: 
 
• Πακέτα που έχουν σταλεί από τον CN, ο οποίος δεν έχει καταχώριση στη 
Μνήµη Αντιστοίχησης για τον κινητό κόµβο, θα σταλούν στην οικεία 
διεύθυνση, θα εντοπιστούν από τον ΗΑ και µε σήραγγα θα φτάσουν στον 
ΜΝ. 
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• Πακέτα που έχουν σταλεί από τον CN, o οποίος έχει καταχώριση στη 
Μνήµη Αντιστοίχησης για τον κινητό κόµβο η οποία περιέχει την 
τρέχουσα CoA του ΜΝ, θα σταλούν στον ΜΝ µε χρήση επικεφαλίδας 
δροµολόγησης τύπου 2. Το πακέτο θα κατευθυνθεί στην CoA του ΜΝ, µε το 
τελικό άλµα (hop) στην επικεφαλίδα δροµολόγησης να κατευθύνει το 
πακέτο στην οικεία διεύθυνση του ΜΝ. Η διαδικασία αυτού του τελευταίου 
άλµατος είναι εσωτερική του ΜΝ. 

 
 

3.6.4 Λήψη Μηνυµάτων Λάθους Αντιστοίχησης (Βinding Error) 
 
 

Όταν ο ΜΝ λάβει ένα µήνυµα Λάθους Αντιστοίχησης, πρέπει πρώτα να 
ελέγξει αν υπάρχει καταχώριση στη Λίστα Ανανέωσης Αντιστοίχισής του για 
τον αποστολέα του µηνύµατος. Αν δεν υπάρχει τέτοια καταχώριση, το 
µήνυµα πρέπει να αγνοηθεί. ∆ιαφορετικά,  
1) αν το πεδίο «Κατάσταση (Status)» είναι 1 (άγνωστη αντιστοίχηση για την 
«επιλογή προορισµού οικείας διεύθυνσης»), ο ΜΝ κάνει ένα από τα 
παρακάτω: 

• Αν ο ΜΝ έχει πρόσφατες πληροφορίες ανώτερου στρώµατος, οι οποίες 
δείχνουν ότι η επικοινωνία µε τον CN υπάρχει ακόµη, αγνοεί το 
µήνυµα. Έτσι, µειώνεται η ζηµιά από λανθασµένα µηνύµατα «Λάθους 
αντιστοίχησης» στην επικοινωνία. 

• Αν ο ΜΝ δεν έχει πληροφορίες ανώτερου στρώµατος, πρέπει να 
διαγράψει την καταχώριση και να στείλει την επικοινωνία µέσω του 
ΗΑ. 

2) αν το πεδίο «Κατάσταση (Status)» είναι 2 (µη αναγνωρίσιµη τιµή ΜΗ 
τύπου), ο ΜΝ κάνει ένα από τα παρακάτω: 

• Αν ο ΜΝ δεν περιµένει επιβεβαίωση ή απάντηση από CN, αγνοεί το 
µήνυµα. 

• Αλλιώς, ο ΜΝ σταµατάει τη χρήση επικεφαλίδων επέκτασης και άρα τη 
χρήση του µηχανισµού «βελτιστοποίησης δρόµου». 

 
 

3.6.5 Λήψη ICMP Μηνύµατος Λάθους 
 
 

Οποιοσδήποτε κόµβος δεν αναγνωρίζει την επικεφαλίδα Κινητικότητας 
θα επιστρέψει ένα ΙCMP µήνυµα Προβλήµατος Παραµέτρου, Code 1, στον 
αποστολέα του πακέτου. Αν ο ΜΝ λάβει τέτοιο µήνυµα σε απάντηση Βinding 
Update ή return routability διαδικασίας, καταγράφει στην Λίστα του 
Ανανέωσης Αντιστοίχησης ότι µελλοντικά ΒUs δεν πρέπει να στέλνονται στον 
προορισµό αυτό. Τέτοιες καταχωρήσεις διαγράφονται µετά από κάποιο 
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εύλογο χρονικό διάστηµα για να επιτραπεί νέα προσπάθεια «βελτιστοποίησης 
δρόµου». Εάν ο ΜΝ λάβει ΙCMP µήνυµα Προβλήµατος Παραµέτρου, Code 2, 
από κάποιο κόµβο, που σηµαίνει ότι ο κόµβος δεν υποστηρίζει την επιλογή 
Οικείας ∆ιεύθυνσης, ο ΜΝ καταγράφει το λάθος και αποδεσµεύει το µήνυµα. 
 

3.6.6 ∆υναµική Ανακάλυψη ∆ιεύθυνσης Οικείου Πράκτορα 
 

Μερικές φορές όταν ο ΜΝ πρέπει να στείλει ένα BU στον οικείο του 
πράκτορα, προκειµένου να δηλώσει την νέα του primary CoA, µπορεί να µην 
ξέρει την διεύθυνση κανενός δροµολογητή στο οικείο του δίκτυο ο οποίος να 
µπορεί να τον υπηρετήσει ως οικείος πράκτορας. Για παράδειγµα, µπορεί 
µερικοί κόµβοι στο οικείο δίκτυο να έχουν επαναδιαρθρωθεί έτσι ώστε ο 
δροµολογητής που υπηρετούσε τον ΜΝ να έχει αντικατασταθεί από άλλον. 
Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΜΝ προσπαθεί να ανακαλύψει την διεύθυνση του 
κατάλληλου οικείου πράκτορα. Έτσι στέλνει ένα ICMP Home Agent Address 
Discovery Request µήνυµα στην IPv6 Home-Agents anycast διεύθυνση για το 
πρόθεµα οικείου υποδικτύου του (µήνυµα 1 σχήµατος). Όποιος ΗΑ υπηρετεί 
το υποδίκτυο  απαντά µε ένα ICMP Home Agent Address Discovery Reply 
µήνυµα, το οποίο δίνει τις διευθύνσεις των ΗΑ που λειτουργούν στην οικεία 
σύνδεση (µηνύµατα 2,3 σχήµατος). Ο ΜΝ στέλνει τότε το ΒU «δήλωσης 
οικείας» (home registration) σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις που του 
απεστάλησαν (µήνυµα 4 σχήµατος), µέχρι να γίνει αποδεκτό, οπότε του 
αποστέλλεται ένα Binding Acknowledgement (µήνυµα 5). Η παραπάνω 
διαδικασία φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο ακόλουθο σχήµα: 
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Σχήµα 3.5: ∆υναµική Ανακάλυψη ∆ιεύθυνσης Οικείου Πράκτορα 
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3.6.7 Eντοπισµός κίνησης 
 
 

Ο πρωταρχικός σκοπός του «εντοπισµού κίνησης» είναι ο εντοπισµός L3 
διαποµπών (handovers). Κατά την L3 διαποµπή ο ΜΝ εντοπίζει αλλαγή στο 
on-link πρόθεµα υποδικτύου το οποίο απαιτεί αλλαγή στην primary CoA. Για 
παράδειγµα, αλλαγή access router εξαιτίας αλλαγής ασύρµατου σηµείου 
πρόσβασης (access point), τυπικά έχει ως αποτέλεσµα L3 διαποµπή. H L3 
διαποµπή αντιδιαστέλλεται από την L2 διαποµπή η οποία συµβαίνει όταν ο 
ΜΝ προσδένεται σε νέο αccess point εντός του ίδιου δικτύου, δηλαδή δεν 
παρατηρείται αλλαγή του δικτυακού προθέµατος. Την  L2 διοποµπή την 
χειρίζεται το επίπεδο στρώµατος ζεύξης δεδοµένων (link layer)  και από εδώ 
και στο εξής στην παρούσα εργασία θα αναφέρεται ως link-layer handover. 
Είναι προφανές ότι η L3 διαποµπή προυποθέτει link-layer handover και  η 
συνολική της διάρκεια είναι αυτή του  link-layer handover συν τη διάρκεια 
της απαραίτητης σηµατοδοσίας επιπέδου δικτύου. Η τελευταία θα καλείται 
στην παρούσα εργασία IP layer handover. O «εντοπισµός κίνησης» 
χρησιµοποιεί Neighbor Unreachability Detection προκειµένου να εντοπίσει 
πότε ο default δροµολογητής δεν είναι προσιτός, οπότε ο κινητός κόµβος 
πρέπει να ανακαλύψει νέο default δροµολογητή (συνήθως σε νέο link). 
Ωστόσο, αυτός ο εντοπισµός συµβαίνει µόνο όταν ο ΜΝ έχει να στείλει 
πακέτα, και σε απουσία συχνών router advertisements ή ενδείξεων από το 
στρώµα ζεύξης ο ΜΝ µπορεί να µην αντιληφθεί µια L3 διαποµπή. Έτσι, ο ΜΝ 
πρέπει να συµπληρώνει αυτή τη µέθοδο µε πληροφορίες όποτε αυτές είναι 
διαθέσιµες στον ΜΝ (π.χ. από πρωτόκολλα χαµηλότερων επιπέδων).  

Όταν ο ΜΝ εντοπίσει µια L3 διαποµπή, εφαρµόζει Duplicate Address 
Detection (Εντοπισµό ∆ιπλής ∆ιεύθυνσης) στην διεύθυνσή του τοπικής 
εµβέλειας, επιλέγει νέο default δροµολογητή (ως άµεση συνέπεια του Router 
Discovery-Ανακάλυψη ∆ροµολογητή) και τότε εφαρµόζει Prefix Discovery 
(Ανακάλυψη Προθέµατος) για να δηµιουργήσει τη νέα του CoA. Αυτή τη 
δηλώνει στον ΗΑ του και µετά ανανεώνει τις αντιστοιχίσεις µε τους CNs µε 
τους οποίους εφαρµόζει τη «βελτιστοποίηση δρόµου». Εξαιτίας της 
προσωρινής διακοπής ροής πακέτων και του µη-ωφέλιµου φορτίου που 
εισάγεται για την ανανέωση των αντιστοιχίσεων, ο ΜΝ πρέπει να αποφεύγει 
την L3 διαποµπή εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητη. Για παράδειγµα, όταν 
ένας κινητός κόµβος λάβει ένα Router Advertisement από ένα νέο 
δροµολογητή το οποίο περιέχει διαφορετικά on-link προθέµατα, αν γνωρίζει 
ότι ο ήδη επιλεγµένος δροµολογητής στην παλιά σύνδεση είναι ακόµη 
προσιτός, πρέπει να συνεχίσει να τον χρησιµοποιεί. 

Στο σηµείο αυτό, θα αναφερθούµε στην δηµιουργία νέας CoA από έναν 
ΜΝ όταν αυτός µετακινηθεί. ∆ηµιουργία νέας CoA µπορεί επίσης να γίνει 
όταν η τρέχουσα γίνει deprecated [2.1.6.3]. Aκόµη, ένας ΜΝ µπορεί να 
σχηµατίσει νέες non-primary CoAs ακόµη κι αν δεν έχει αλλάξει default 
δροµολογητή. Ένας ΜΝ µπορεί να έχει µόνο µία primary (κύρια) care-of 
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διεύθυνση τη φορά, αλλά µπορεί να έχει κι άλλη CoA για οποιοδήποτε ή όλα 
τα προθέµατα του δικτύου που βρίσκεται εκείνη τη στιγµή. 
 

3.6.8 Χειρισµός Αντιστοιχίσεων 
 
 

Ο κινητός κόµβος πρέπει να εγγράψει την care-of διεύθυνσή του στον ΗΑ 
του προκειµένου να την κάνει κύρια care-of διεύθυνσή του. Ακόµη, αν ο 
κινητός κόµβος θέλει τις υπηρεσίες του ΗΑ για περισσότερο χρόνο από αυτόν 
που προβλέπει η τρέχουσα εγγραφή, ο ΜΝ στέλνει νέο BU πριν τη λήξη του 
χρόνου αυτού, ακόµη κι αν δεν αλλάζει την κύρια care-of διεύθυνσή του.  

Επιπρόσθετα, οι ΜΝs οι οποίοι χρησιµοποιούν dynamic home agent 
address discovery πρέπει να είναι προσεκτικοί µε µεγάλες διάρκειες ζωής. Αν 
ο ΜΝ χάσει την πληροφορία ύπαρξης αντιστοίχησης µε συγκεκριµένο ΗΑ, θα 
είναι αδύνατη η εγγραφή νέας αντιστοίχησης σε άλλον ΗΑ λόγω του 
γεγονότος ότι ο προηγούµενος ΗΑ «υπερασπίζεται» ακόµη την υπάρχουσα 
αντιστοίχηση. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο για να είναι σίγουρο ότι οι ΜΝs δεν 
χάνουν την πληροφόρησή τους για την αντιστοίχισή τους πρέπει να 
ξεγράφονται πριν την χάσουν ή να χρησιµοποιούν µικρές διάρκειες ζωής. 

Αφού ο ΜΝ διαβεβαιωθεί ότι η οικεία του διεύθυνση ισχύει, µπορεί να 
εγκαθιδρύσει µια εγγραφή στον ανταποκριτή µε σκοπό να αφήσει τον CN να 
καταχωρίσει στη µνήµη του την CoA του ΜΝ. Όµως, ο ΜΝ µπορεί να 
επιλέξει να κρατήσει κρυφή την τοπολογική του θέση από ορισµένους 
ανταποκριτές και έτσι να µη χρειαστεί να εγκαθιδρύσει εγγραφή στον 
ανταποκριτή. 
 Το Binding Update κατασκευάζεται ως εξής: 

• Η τωρινή CoA του ΜΝ πρέπει να σταλεί είτε στην ∆ιεύθυνση 
Αποστολέα της ΙΡν6 επικεφαλίδας ή στην επιλογή κινητικότητας 
“Alternate Care-of Address”. 

• Η ∆ιεύθυνση Προορισµού της ΙΡν6 επικεφαλίδας πρέπει να περιέχει 
την διεύθυνση του κόµβου ανταποκριτή. 

• Εκτός αν η ∆ιεύθυνση Αποστολέα είναι η οικεία διεύθυνση του ΜΝ, η 
τελευταία πρέπει να προστεθεί στο πακέτο µέσα στην «Επιλογή 
Προορισµού Οικείας ∆ιεύθυνσης». Η επιλογή αυτή τοποθετείται στην 
Destination Option επικεφαλίδα επέκτασης.[2.1.2] 
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3.7 Σύγκριση µε ΜΙΡv4 
 
 
Συνοψίζουµε τις βασικές διαφορές µεταξύ ΜΙΡν4 και ΜΙΡν6[14]: 
 
• To “Route Optimization” είναι πλέον βασικό κοµµάτι του πρωτοκόλλου. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα της απ’ ευθείας δροµολόγησης από 
οποιονδήποτε correspondent node (ανταποκριτή κόµβο)  σε 
οποιονδήποτε κινητό κόµβο, χωρίς το πακέτο να χρειάζεται να περάσει 
από το οικείο δίκτυο του κινητού κόµβου και να προωθηθεί από τον 
home agent (οικείο πράκτορα). Έτσι εξαλείφεται το πρόβληµα της 
«τριγωνικής δροµολόγησης» που είχε παρουσιαστεί στο MIPv4. 

• Οι κινητοί κόµβοι µπορούν να συνυπάρξουν µε τους δροµολογητές που 
εφαρµόζουν “ingress filtering”. O κινητός κόµβος χρησιµοποιεί την care-
of διεύθυνσή του ως ∆ιεύθυνση Αποστολέα στην ΙΡ επικεφαλίδα των 
πακέτων που στέλνει, αφήνοντας τα πακέτα να περνούν κανονικά µέσω 
δροµολογητών ingress filtering. H χρήση της care-of διεύθυνσης ως 
∆ιεύθυνση Αποστολέα στην ΙΡ επικεφαλίδα των πακέτων απλοποιεί 
επίσης τη δροµολόγηση multicast πακέτων σταλθέντων από κινητό 
κόµβο. Με το ΜIPv4, ο τελευταίος έπρεπε να κάνει “tunneling” τα 
multicast πακέτα στον οικείο αντιπρόσωπό του ώστε να χρησιµοποιεί 
φανερά την οικεία διεύθυνση ως πηγή τους. 

• ∆εν υπάρχει πια η ανάγκη δέσµευσης ειδικών δροµολογητών ως 
«µακρινούς αντιπροσώπους». Με το MIPv6, οι κινητοί κόµβοι κάνοντας 
χρήση λειτουργιών όπως το Neighbor Discovery και το Address 
Autoconfiguration (Aυτόµατη ρύθµιση της διεύθυνσής τους), λειτουργούν 
οπουδήποτε µακριά από το οικείο τους δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται 
κάποια ειδική υποστήριξη από τον τοπικό δροµολογητή του µακρινού 
δικτύου που βρίσκονται την κάθε στιγµή.  

• Ο µηχανισµός αντίληψης κίνησης στο ΜIPv6 παρέχει bi-directional 
επιβεβαίωση της δυνατότητας του κινητού κόµβου να επικοινωνεί µε τον 
default δροµολογητή του στην τρέχουσα θέση του. Αυτή η επιβεβαίωση 
παρέχει την αντίληψη της «µαύρης τρύπας» η οποία µπορεί να υπάρχει 
σε µερικά ασύρµατα περιβάλλοντα όπου η σύνδεση µε τον δροµολογητή 
δεν δουλεύει το ίδιο καλά και στις δύο κατευθύνσεις, όπως όταν ο κινητός 
κόµβος έχει µετακινηθεί έξω από τα όρια καλού σήµατος. Ο κινητός 
κόµβος µπορεί τότε να προσπαθήσει να βρει ένα άλλο δροµολογητή και 
να αρχίσει να χρησιµοποιεί µία καινούρια care-of address. Αντίθετα, στο 
ΜΙPv4, µόνο η εµπρόσθια κατεύθυνση επιβεβαιώνεται (δηλ. τα πακέτα 
από το δροµολογητή προς τον κινητό κόµβο), αφήνοντας να εκδηλωθεί η 
κατάσταση µαύρης τρύπας (black hole condition). 
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4. Παροχή υπηρεσιών µεταγωγής πακέτου 
πολυεκποµπής σε ασύρµατα δίκτυα 
 

 
Η παροχή υπηρεσιών πολυεκποµπής σε ασύρµατα δίκτυα παρουσιάζει 

αρκετά προβλήµατα, τα  οποία έχουµε οµαδοποιήσει σε αυτά που αφορούν τη 
δροµολόγηση και σε αυτά που οφείλονται στην κινιτηκότητα των δεκτών. 
 

4.1 Προβλήµατα δροµολόγησης 
 
 

Τα κυριότερα προβλήµατα δροµολόγησης που προκύπτουν κατά την 
πολυεκποµπή πακέτων σε ασύρµατα δίκτυα, µε χρήση ΜΙΡν6, είναι:  
 
Μη  δραστηριότητα δικτύου: το ξένο δίκτυο το οποίο επισκέπτονται οι κινητοί 
αποδέκτες της κίνησης µπορεί να απαγορεύει την υπηρεσία πολυεκποµπής. 
 
Multicast ενθυλάκωση/απενθυλάκωση: πολλές προσεγγίσεις χρησιµοποιούν τη 
σήραγγα για να υποστηρίξουν πολυεκποµπή για κινητούς κόµβους. Η χρήση 
ΙΡ σηράγγων εµπλέκει λειτουργίες ενθυλάκωσης και απενθυλάκωσης, που 
απαιτούν επιπλέον χρόνο και µνήµη από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας 
(CPU). Επίσης, οι πολλές ενθυλακώσεις αυξάνουν το µέγεθος του πακέτου και 
µπορούν να προκαλέσουν fragmentation  και µεγάλη κατανάλωση εύρους 
ζώνης. 
 
∆ιατήρηση κατάστασης δροµολόγησης: Η δροµολόγηση πακέτων πολυεκποµπής 
για κινητούς αποδέκτες µπορεί να αλλάζει συχνά. Έτσι, το δέντρο µεταφοράς 
της πολυεκποµπής πρέπει να ανανεώνεται δυναµικά και να χτίζεται 
ανάλογα. Το κόστος που συνδέεται µε την ανακατασκευή του δέντρου 
πολυεκποµπής είναι σηµαντικό. Για τη διατήρησή του µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν δύο προσεγγίσεις. Στην πρώτη, που φαίνεται να αποδίδει 
καλύτερα σε κινητά περιβάλλοντα, τα κλαδιά διαγράφονται αν δεν 
ανανεωθούν σε κάποιο συγκεκριµένο χρόνο. Στη δεύτερη απαιτούνται 
αιτήσεις αποχώρησης όταν µέλη φεύγουν ή αλλάζουν θέση. 
 
Θέση πυρήνα: Όταν δηµιουργείται ένα δέντρο πολυεκποµπής, τα υπάρχοντα 
πρωτόκολλα υποθέτουν ότι τα µέλη των οµάδων είναι τοπολογικά σταθερά. 
Όµως, στο κινητό ΙΡ, τα µέλη (αποστολείς ή αποδέκτες) µπορεί να 
µετακινούνται από το ένα υποδίκτυο στο άλλο. Επειδή κάποιοι δροµολογητές 
πυρήνα (rendezvous point (PIM-SM), core router (CBT)) είναι στατικά 
ρυθµισµένοι πριν την κατασκευή του δέντρου, συχνές διαποµπές µπορεί να 
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οδηγήσουν σε µια κατάσταση στην οποία αυτοί οι βασικοί δροµολογητές να 
βρίσκονται εκτός κέντρου. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στη µη βελτιστοποίηση 
των µονοπατιών δροµολόγησης. 
 

4.1.1 Προβλήµατα κινητών δεκτών 
 
 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας κινητός δέκτης, κατά 
την πολυεκποµπή πακέτων σε ασύρµατα δίκτυα, είναι:  
 
Join Latency: Όταν ένας δέκτης είναι κινητός, θα αντιµετωπίσει πρόσθετη 
καθυστέρηση στη λήψη πακέτων πολυεκποµπής εξαιτίας διαποµπών, 
δηµιουργίας δέντρων, αυξηµένο χρόνο διάδοσης σε νέες θέσεις. Σε πολλές 
περιπτώσεις ο κινητός δέκτης µπορεί να θεωρηθεί νέος δέκτης µετά τη 
µετάβασή του σε ένα νέο ξένο υποδίκτυο και να χρειαστεί να επανασυνδεθεί 
στην οµάδα πολυεκποµπής. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο κινητός αποδέκτης 
πρέπει πρώτα να ανακαλύψει την παρουσία του δροµολογητή πολυεκποµπής 
και να περιµένει για το επόµενο µήνυµα ερώτησης συµµετοχής για να 
εκφράσει ενδιαφέρον λήψης κίνησης πολυεκποµπής. Έτσι, ο κινητός κόµβος 
θα αντιµετωπίσει νέα καθυστέρηση και δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε  
επικοινωνία πολεκποµπής άµεσα. Για κάποιες χρονοευαίσθητες εφαρµογές 
αυτή η καθυστέρηση είναι κάτι παραπάνω από ανεπιθύµητη. 
 
Aπώλεια πακέτων: Το Κινητό ΙΡ δεν παρέχει µηχανισµούς τοπικών συνόδων 
που να υποστηρίζουν αδιάλειπτες διαποµπές. Κατά τη διάρκεια της 
διαποµπής από ένα υποδίκτυο σε άλλο, ο κινητός κόµβος πρέπει να λαµβάνει 
τα πακέτα χωρίς διακοπή ενώ κινείται. Όσο τα πακέτα συνεχίζουν να 
πηγαίνουν στο προηγούµενο ξένο δίκτυο, αφού ο κόµβος έχει φύγει, είναι 
φυσιολογικό να χάνει πακέτα. 
 
∆ιπλά πακέτα: το πρόβληµα αυτό µπορεί να προκύψει όταν ο κινητός δέκτης 
δέχεται τα ίδια δεδοµένα από διαφορετικούς δροµολογητές ή σταθµούς 
βάσης. 
 
Παράδοση πακέτων εκτός σειράς: εξαιτίας της διαποµπής ο κινητός δέκτης µπορεί 
να λάβει πακέτα σε λάθος σειρά. 
 
 

4.2    ΙΡ Μulticast λύσεις για κινητούς δέκτες  
 
 

Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε τη συµπεριφορά του κινητού 
κόµβου που βρίσκεται µακριά από το οικείο του δίκτυο και θέλει να συνδεθεί 
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σε µία οµάδα πολυεκποµπής[10]. Ο κινητός κόµβος µπορεί να είναι ήδη µέλος 
οµάδας ή να θέλει να συνδεθεί σε οµάδα για πρώτη φορά. Πολλές λύσεις 
έχουν προταθεί από την κοινωνία έρευνας του ∆ιαδικτύου όσων αφορά την 
υποστήριξη one-to-many IP πολυεκποµπής σε κινητούς κόµβους. Τις 
κατατάσσουµε σε τέσσερις κλάσεις. Η πρώτη κλάση περιλαµβάνει τις λύσεις 
που βασίζονται στην υποδοµή του οικείου δικτύου. Η δεύτερη περιλαµβάνει 
λύσεις βασισµένες στην αποµακρυσµένη εγγραφή, δηλαδή ο κινητός κόµβος 
συνδέεται στην οµάδα πολυεκποµπής µέσω του ξένου δικτύου. Η τρίτη κλάση 
περιέχει υβριδικές λύσεις που περιλαµβάνουν και τις δύο παραπάνω. Η 
τέταρτη κλάση χρησιµοποιεί λύσεις που δεν βασίζονται στο multicast IP. Το 
παρακάτω σχήµα συνοψίζει τις υπάρχουσες λύσεις. 
 

 
  Σχήµα 4.1: ΙΡ multicast λύσεις για κινητούς δέκτες 

 
    

4.2.1 Οικεία Εγγραφή Κινητού IP 
 
 

Η προσέγγιση οικείας εγγραφής (home subscription) ή σήραγγας διπλής 
κατεύθυνσης (bidirectional tunneling)1, βασίζεται στις αρχιτεκτονικές 
οντότητες του Κινητού ΙΡ (Οικείος Πράκτορας (ΗΑ) και Κινητός Κόµβος 
                                            
1 Σηµείωση: Oι όροι bidirectional tunneling και home subscription θα χρησιµοποιούνται 
αδιάκριτα από εδώ και στο εξής στην παρούσα εργασία. 
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(ΜΝ)) και χρησιµοποιεί ένα δροµολογητή πολυεκποµπής εβρισκόµενο  στο 
οικείο δίκτυο. Ο ΗΑ πρέπει να υποστηρίζει πολυεκποµπή και είναι υπεύθυνος 
να προωθεί περιοδικά µηνύµατα ελέγχου συµµετοχής σε οµάδες 
πολυεκποµπής  στον κινητό δέκτη όταν ο τελευταίος βρίσκεται µακριά από το 
οικείο δίκτυο. Για να συµµετάσχει σε µία οµάδα πολυεκποµπής, ο ΜΝ 
δηµιουργεί µία σήραγγα διπλής κατεύθυνσης µε τον ΗΑ του και στέλνει µέσω 
αυτής το µήνυµα αναφοράς της συµµετοχής του στον ΗΑ. Η σήραγγα είναι 
ενσωµατωµένη µέσα στην ίδια επικεφαλίδα σήραγγας που χρησιµοποιείται 
για τη δροµολόγηση πακέτων µονοεκποµπής µεταξύ του ΗΑ και του ΜΝ. 
Όταν ο ΗΑ λάβει το µήνυµα συµµετοχής το αποθυλακώνει και το προωθεί 
στον τοπικό δροµολογητή πολυεκποµπής του οικείου δικτύου. Ο τοπικός 
δροµολογητής πολυεκποµπής (ΜR) λαµβάνει το µήνυµα και στέλνει ένα 
µήνυµα σύνδεσης στον κοντινότερο εντός-δέντρου δροµολογητή του 
multicast δέντρου διανοµής. Μόλις το κλαδί  δηµιουργηθεί, ο ΗΑ προωθεί τα 
multicast πακέτα που λαµβάνει στη σήραγγα προς τον ΜΝ. Για να το κάνει 
αυτό, ο ΗΑ πρέπει να υλοποιεί τις λειτουργίες ενός αντιπροσώπου 
πολυεκποµπής και να διατηρεί λίστα µε τους ΜΝ που έχουν ζητήσει να 
συνδεθούν στις οµάδες πολυεκποµπής. Όταν ο κινητός δέκτης µετακινηθεί σε 
ένα νέο ξένο δίκτυο, δεν χρειάζεται να ξανασυνδεθεί στην οµάδα 
πολυεκποµπής αφού ο ΗΑ είναι ήδη πληροφορηµένος για τη συµµετοχή του.  

 

 

Σχήµα 4.2: Μέθοδος Οικείας Εγγραφής [10] 
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Στο ακόλουθο σχήµα φαίνονται τα µηνύµατα που ανταλλάσονται στην 
λειτουργία της Οικείας Εγγραφής: 
 

 
Σχήµα 4.3: Μηνύµατα Οικείας Εγγραφής [10] 

   
Το πλεονέκτηµα της µεθόδου οικείας εγγραφής έγκειται στην απλότητά 

του και στη διαφάνεια της διαποµπής, καθώς ο κινητός δέκτης δεν χρειάζεται 
να ξανασυνδέεται στην οµάδα πολυεκποµπής όποτε κινείται από το ένα ξένο 
δίκτυο στο άλλο. Ωστόσο, η µέθοδος υποφέρει από το πρόβληµα της 
τριγωνικής δροµολόγησης η οποία αυξάνει συνήθως την καθυστέρηση 
σύνδεσης. Επιπρόσθετα, η σήραγγα µέσω του ΗΑ, δηµιουργεί overheads 
(επιπρόσθετες επικεφαλίδες-µη ωφέλιµο φορτίο) στο οικείο δίκτυο. Το άλλο 
µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι στηρίζεται σε ένα κεντρικό σηµείο, τον 
ΗΑ. Σε περίπτωση που πολλοί κινητοί κόµβοι του ίδιου ΗΑ θέλουν να 
συνδεθούν στην ίδια οµάδα πολυεκποµπής, ο ΗΑ πρέπει να δηµιουργήσει 
µία σήραγγα διπλής κατεύθυνσης για κάθε ΜΝ. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
συµφόρηση (congestion) όταν ένας σηµαντικός αριθµός κινητών κόµβων 
βρίσκεται στο ίδιο ξένο δίκτυο. Άλλο θέµα άξιο αναφοράς είναι ότι δεν 
υπάρχει µηχανισµός από την πλευρά του ΗΑ που να διαβεβαιώνει ότι το 
µήνυµα αναφοράς συµµετοχής (Mlr) που στάλθηκε από τον κινητό δέκτη έχει 
ληφθεί σωστά από τον δροµολογητή πολυεκποµπής. Τέλος, ένας κινητός ΙΡν6 
δέκτης πρέπει να περιµένει να λάβει ένα µήνυµα-ερώτηση πολυεκποµπής από 
τον ΗΑ πριν στείλει την αναφορά του µέσω της σήραγγας. Αυτή η επιταγή 
χρειάζεται για να µην επιβαρύνεται ο ΗΑ από unsolicited membership report 
µηνύµατα [10].  
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4.2.2 Αποµακρυσµένη Εγγραφή (Remote Subscription) 
 
 

Mε τη µέθοδο αυτή, ο κινητός δέκτης συνδέεται µε την οµάδα 
πολυεκποµπής µέσω ενός τοπικού δροµολογητή πολυεκποµπής του ξένου 
δικτύου. Για να γίνει αυτό, µόλις ο ΜΝ φτάσει στο επισκεπτόµενο δίκτυο και 
ενεργοποιήσει τη διασύνδεσή του, ο τοπικός δροµολογητής του στέλνει mld 
membership query µήνυµα ρωτώντας αν θέλει να εγγραφεί σε κάποια οµάδα 
πολυεκποµπής και ο ΜΝ απαντά µε το µήνυµα αναφοράς συµµετοχής (mld 
membership report). Ο δροµολογητής λαµβάνει το µήνυµα και συνδέεται, µε 
µήνυµα join, στην ζητούµενη οµάδα πολυεκποµπής. O MN χρησιµοποιεί την 
Care-of-Address (CoA) του ως ΙΡ διέυθυνση πηγή όταν στέλνει το µήνυµα 
αναφοράς συµµετοχής στον δροµολογητή πολυεκποµπής MR1 (βλέπε σχήµα 
4.4). Μετά τη διαποµπή στο επισκεπτόµενο δίκτυο 2, ο ΜΝ στέλνει νέο 
µήνυµα αναφοράς συµµετοχής στον MR2 χρησιµοποιώντας την νέα CoA του. 
Ενώ ο ΜR2 κατασκευάζει ένα νέο κλαδί πολυεκποµπής για τον ΜΝ, ο MR1 
καταστρέφει το δικό του αν δεν έχει δέκτες. Όµως, κατά τη διάρκεια της 
φάσης της διαποµπής ο ΜΝ µπορεί να χάσει κάποια πακέτα. 

 

 
Σχήµα 4.4: Μέθοδος αποµακρυσµένης εγγραφής 
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 Η µέθοδος της αποµακρυσµένης εγγραφής είναι ιδιαίτερα αποδοτική 

όταν ο ΜΝ µένει στο ξένο δίκτυο για σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Όποτε ένας κινητός δέκτης µετακινηθεί σε ένα ξένο δίκτυο, χρειάζεται να 
ξανασυνδεθεί στην οµάδα πολυεκποµπής. Συγκρινόµενη µε την µέθοδο 
οικείας εγγραφής, ο κινητός δέκτης µπορεί να συνδεθεί στην οµάδα 
πολυεκποµπής χωρίς να περιµένει την καταχώρηση της CoA του. Έτσι, 
µειώνεται η καθυστέρηση σύνδεσης. Επίσης και το µονοπάτι που 
ακολουθείται, για την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ του ΜΝ και του 
Correspodent Node (CN), είναι το βέλτιστο, καθώς δεν παρεµβάλλεται ο ΗΑ. 
Ωστόσο, η κατασκευή νέων δέντρων σε κάθε ξένο δίκτυο που επισκέπτεται ο 
κινητός κόµβος είναι µία διαδικασία η οποία εισάγει αρκετά µεγάλη 
καθυστέρηση. Στο ακόλουθο σχήµα φαίνονται τα µηνύµατα που 
ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της µεθόδου. 

   

 
Σχήµα 4.5: Μηνύµατα αποµακρυσµένης εγγραφής [10] 
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5. H Πειραµατική Μελέτη 
 
 

Στόχος της πειραµατικής εργασίας είναι η µελέτη της διαποµπής του 
κινητού κόµβου από ένα δίκτυο σε ένα άλλο, για µετάδοση πολυεκποµπής, µε 
χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο δροµολόγησης το ΡΙΜ αραιού τρόπου. 
Συγκεκριµένα, οι µετρήσεις αφορούν παραµέτρους όπως η καθυστέρηση 
διάδοσης ή η απώλεια πακέτων σε ασύρµατο δίκτυο, για τις δύο µεθόδους που 
προβλέπει το πρωτόκολλο ΜΙΡν6, bi-directional tunneling και remote 
subscription. H τοπολογία που θα µελετηθεί παρουσιάζεται στο ακόλουθο 
σχήµα: 

 

CN

RP

HA
FR

AP

AP

MN

Internet BackBone

Home
Network

AP

Foreign
Network

AP

HA

Public Internet

 

Σχήµα 5.1: Τοπολογία µελέτης 
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Στο παραπάνω σχήµα οι οντότητες που αναπαριστούν υπολογιστές 

υπηρεσίας και δροµολογητές συµβολίζονται ως εξής: 
 

ΜΝ: Μοbile Node  
CN: Correspondent Node 
RP: Rendez-vous Point 
HA: Home Agent 
FR : Foreign Router 
 
Ο δροµολογητής ΗΑ λειτουργεί ως οικείος πράκτορας για τον κινητό κόµβο 
ΜΝ. Ο δροµολογητής FR είναι ο δροµολογητής του ξένου δικτύου στο οποίο 
θα προσδεθεί ο ΜΝ κατά τη διαποµπή του. Ο RP αποτελεί το σηµείο 
συνάντησης του δέντρου πολυεκποµπής. Kαι οι τρεις παραπάνω είναι 
δροµολογητές πολυεκποµπής. Η τοπολογία αυτή είναι συνήθης τοπολογία 
για πολυεκποµπή ενός αποστολέα, πολλών παραληπτών. 
Η παραπάνω τοπολογία εξοµοιώθηκε εργαστηριακά ως εξής: 

 

 
Σχήµα 5.2: Τοπολογία πειράµατος 

 
Γενικά, οι ζεύξεις ΗΑ-RP, RP-FR και HA-FR  εξοµοιώνουν το 
παρεµβαλλόµενο δίκτυο µεταξύ των δροµολογητών που συνδέουν. Σε αυτές, 
κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών µετρήσεων, επιβάλαµε διάφορες 
καθυστερήσεις, εξοµοιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις πραγµατικές, που 
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οφείλονται στην καθυστέρηση διάδοσης και επεξεργασίας πακέτων στο 
πραγµατικό δίκτυο. Για τη λήψη των µετρήσεων, ο ΜΝ ήταν αρχικά 
προσδεδεµένος στο Access Point του οικείου δικτύου. Στη συνέχεια 
αποµακρύνθηκε από αυτό και µεταφέρθηκε προς το Access Point του 
επισκεπτόµενου δικτύου, όπου και προσδέθηκε τελικά.   
 
 

5.1 Τεχνολογίες και υλικό της εξοµοίωσης 
 
 
Όλες οι ενσύρµατες ζεύξεις υλοποιήθηκαν µε Εthernet crossover καλώδιο 

10/100 Mbps, ενώ για τις ασύρµατες χρησιµοποιήθηκαν Access Points (AP) 
τα οποία συµµορφώνονται µε το πρότυπο  ΙΕΕΕ 802.11b (γνωστό και σαν Wi-
Fi). Το πρότυπο αυτό προβλέπει εκποµπή σε ένα µη αδειοδοτηµένο 
ραδιοφάσµα 2.4 GHz και παρέχει ασύρµατη πρόσβαση Ethernet στα 11 Mbps. 
To πρότυπο 802.11b ορίζει το φυσικό επίπεδο, το οποίο χρησιµοποιεί Direct 
Sequence Spread Spectrum (DSSS), το οποίο κωδικοποιεί κάθε bit µέσα σε µια 
σειρά bit, που καλείται κώδικας chipping. Το DSSS διαχέει την ενέργεια ενός 
σήµατος επάνω σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων, βελτιώνοντας έτσι τη 
δυνατότητα του δέκτη να επαναφέρει τα αρχικά εκπεµπόµενα bit. To βασικό 
δοµικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής 802.11 είναι το «βασικό σύνολο 
υπηρεσίας» (basic service set, BSS), το οποίο, γενικά, περιέχει έναν ή 
περισσότερους ασύρµατους σταθµούς και έναν κεντρικό σταθµό βάσης (access 
point, AP). Tα δύο ΑΡ της τοπολογίας συνδέονται µε καλώδιο Εthernet µε 
τους ΗΑ και FR. 

 
Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα είναι: 
 
ΜΝ: φορητός υπολογιστής acer TravelMate 291LCi Pentium M 1.4 
GHz, µε ασύρµατη κάρτα δικτύου PCIMCIA  “Corega PCCB-11 ” 
  
CN: Intel Pentium MMX 2.8GHz, µε κάρτα Εthernet PCI “Edimax Fast 
Ethernet Adapter” 
 
RP: Intel Pentium ΙΙ 300ΜΗz, µε 2 κάρτες Εthernet PCI “Edimax Fast Ethernet 
Adapter” και µία “3Com 3C-905-TX” 
 
HA: Pentium IV 3.2GHz µε 3 κάρτες Εthernet PCI “Edimax Fast Ethernet 
Adapter”. Η µία από αυτές είναι συνδεδεµένη µε το “Corega Wireless Lan 
Access Point APL-11” 
 
FR: Pentium IV 3GHz µε 2 κάρτες Εthernet PCI “Edimax Fast Ethernet 
Adapter” και µία “3Com 3C-905-TX”. Η τελευταία είναι συνδεδεµένη µε το 
“Corega Wireless Lan Access Point APL-11” 
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Για ορισµένες µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε και δεύτερος ΜΝ µε 
χαρακτηριστικά: 
ΜΝ2: φορητός υπολογιστής Toshiba Satellite A80-127 Intel Pentium M 730, µε 
ασύρµατη κάρτα δικτύου PCIMCIA  “Corega PCCB-11 ” 
   
 

5.2  Λογισµικό εξοµοίωσης 
 
 

• Λειτουργικό σύστηµα 
 
Για όλους τους υπολογιστές της εξοµοίωσης χρησιµοποιήθηκε το λειτουργικό 
σύστηµα FreeBSD [16]. Το FreeBSD είναι ένα προηγµένο λειτουργικό 
σύστηµα συµβατό µε x86 (Pentium, Athlon) και άλλες αρχιτεκτονικές. 
Προέρχεται από το BSD, την έκδοση του UNIX που αναπτύχθηκε στο 
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, το Berkeley.  To FreeBSD είναι κατάλληλο για 
την υλοποίηση και ανάπτυξη δικτύων, ενώ είναι ιδανικό για εξυπηρετητές 
(servers), καθώς παρέχει εξελιγµένες δικτυακές υπηρεσίες υπό συνθήκες βαρύ 
φορτίου και χρησιµοποιεί τη µνήµη αποδοτικά επιτυγχάνοντας καλούς 
χρόνους απαντήσεων για χιλιάδες ταυτόχρονες διαδικασίες. Για την 
υλοποίηση της εργασίας επιλέχτηκε τo FreeBSD 5.4, η πλέον πρόσφατη 
έκδοσή του, λόγω της υποστήριξης που παρέχει για ΙΡν6 διευθύνσεις και 
λειτουργίες, µέσω του ΚΑΜΕ Project [17]. Το KAME Project είναι µία 
συνδυασµένη προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα µε στόχο να 
παρέχει εργαλεία που θα υποστηρίζουν το IPv6, το ΙPsec, κινητικότητα και 
άλλες προηγµένες δικτυακές υπηρεσίες σε χρήστες BSD λειτουργικών. 
Επιπλέον, προκειµένου να επιτύχουµε πιο αξιόπιστη υποστήριξη για το 
πρωτόκολλο ΜΙΡν6, εγκαταστήσαµε σε όλους τους υπολογιστές την έκδοση 
20050725 (snapshot) του ΚΑΜΕ Project, η οποία είναι πιο εξελιγµένη από 
αυτήν που ενσωµατώνεται στο FreeBSD. 
 
• Λογισµικό εξοµοίωσης καθυστερήσεων 
 
Προκειµένου να πετύχουµε καθυστερήσεις στις ζεύξεις, εξοµοιώνοντας µε τον 
τρόπο αυτό το πραγµατικό παρεµβαλλόµενο δίκτυο και την καθυστέρηση που 
αυτό επιβάλει χρησιµοποιήσαµε το dummynet. Το dummynet είναι ένα 
πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει τη ρύθµιση της κίνησης που κατευθύνεται σε 
διάφορες διασυνδέσεις δικτύου, εισάγοντας καθυστερήσεις, απώλεια πακέτων 
και περιορισµούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και το µέγεθος ουράς. Το 
dummynet διακόπτει την πορεία των πακέτων και τα περνάει µέσα από ουρές 
(queues) και σωληνώσεις (pipes), οι οποίες εξοµοιώνουν καθυστερήσεις 
διάδοσης και άλλα µεγέθη. Το πρόγραµµα αυτό είναι ενσωµατωµένο στο 
FreeBSD και η διασύνδεσή του µε το χρήστη γίνεται µε το πρόγραµµα ipfw 
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(ΙP firewall). Το τελευταίο είναι κι αυτό ενσωµατωµένο στο FreeBSD και 
χρησιµοποιείται καταρχήν για το χειρισµό των τοίχων πυρασφάλειας του 
συστήµατος(firewalls). 

 
 

• Λογισµικό πρωτοκόλλων δροµολόγησης 
 
Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήσαµε για δροµολόγηση πακέτων είναι το 
route6d το οποίο υλοποιεί το Πρωτόκολλο ∆ροµολόγησης Πληροφοριών (RIP 
[20]) για IPv6 διευθύνσεις. Για τη δροµολόγηση πολυεκποµπής 
χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα pim6sd που υλοποιεί το PIM πρωτόκολλο 
αραιού τρόπου (PIM-SM). Και τα δύο παρέχονται από το λογισµικό του 
ΚΑΜΕ Project. 

 
• Προγράµµατα υλοποίησης ΙΡν6-ΜΙΡν6 λειτουργιών 
 
To KAME Project παρέχει τα προγράµµατα rtadvd, rtsold, had, mnd, 
babymdd. Tα δύο πρώτα αφορούν την αποστολή και λήψη router 
advertisement και router solicitation µηνυµάτων αντίστοιχα. Το had είναι ένα 
πρόγραµµα που τρέχει στον οικείο πράκτορα και υλοποιεί αυτά που 
προβλέπει το ΜΙΡν6 για αυτόν. Το mnd είναι το πρόγραµµα το οποίο 
υλοποιεί τις ΜΙΡν6 λειτουργίες για κινητό κόµβο, εκτός από το µηχανισµό 
ανίχνευσης κίνησης τον οποίο υλοποιεί το babymdd. 
 
 

 
• Λογισµικό παρακολούθησης κίνησης δικτύου 
 
Προκειµένου να παρακολουθούµε τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν οι κόµβοι 
της εξοµοίωσης, χρησιµοποιήσαµε το ethereal v0.10.11, το οποίο είναι ένα 
πρόγραµµα σύλληψης και εµφάνισης σε γραφικό περιβάλλον της κίνησης του 
δικτύου. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε και το tcpdump, το οποίο είναι 
ενσωµατωµένο στο FreeBSD. 

 
 

• Λογισµικό παραγωγής κίνησης (traffic generator) 
 
Για την παραγωγή κίνησης επελέγη το πρόγραµµα mgen (v4.2b5) [22]. Το 
πρόγραµµα αυτό έχει διπλό ρόλο ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται από τον 
αποστολέα της κίνησης ή από τον παραλήπτη. Στην πρώτη περίπτωση, 
παράγει την επιθυµητή κίνηση και στη δεύτερη καταγράφει την λαµβανόµενη 
κίνηση. Το mgen προτιµήθηκε γιατί αφενός δύναται να παράγει ΙΡν6 
multicast κίνηση και αφετέρου τα παραγόµενα πακέτα είναι αριθµηµένα και 
συνεπώς µπορεί εύκολα ο παραλήπτης να υπολογίσει ποια πακέτα ακριβώς 
έχει λάβει. 
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• Λογισµικό συγχρονισµού ρολογιών κόµβων 
 
Για το συγχρονισµό των ρολογιών των κόµβων επελέγη το πρόγραµµα ntp 
v4.2.0 το οποίο υλοποιεί πλήρως το Network Time Protocol (NTP). [21] 
 
 

5.3 Οι ρυθµίσεις των κόµβων    
 
 

Στην παράγραφο αυτή θα αναλύσουµε τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για 
κάθε κόµβο προκειµένου να επιτελεί τις επιθυµητές λειτουργίες. Οι ρυθµίσεις 
αυτές αφορούν παραµέτρους του πυρήνα (kernel)  του λειτουργικού 
συστήµατος, παραµέτρους των  διασυνδέσεων των κόµβων και παραµέτρους 
των χρησιµοποιούµενων προγραµµάτων. Oι ρυθµίσεις του πυρήνα 
γράφονται στο kernel configuration file GENERIC.KAME, το οποίο βρίσκεται 
στον κατάλογο “/kame/freebsd5/sys/i386/conf/”. Οι ρυθµίσεις αυτές, 
προκειµένου να εφαρµοστούν, απαιτούν µεταγλώττιση και εγκατάσταση του 
νέου πυρήνα. Oι ρυθµίσεις για τις διασυνδέσεις γράφονται στο αρχείο rc.conf 
των κόµβων και βρίσκονται στον κατάλογο “/etc/”. Οι ρυθµίσεις για το 
rtadvd, το mnd, το had και για το pim6sd γράφονται στα αρχεία rtadvd.conf, 
mnd.conf, had.conf και pim6sd.conf αντίστοιχα που βρίσκονται στον 
κατάλογο “/usr/local/v6/etc/”. Oι ρυθµίσεις για το ΝΤΡ βρίσκονται στο 
αρχείο ntp.conf στον κατάλογο “/etc/”. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε 
επιµέρους τις ακριβείς ρυθµίσεις για κάθε κόµβο. Στον οικείο πράκτορα η 
ανάλυση των ρυθµίσεων θα είναι λεπτοµερής. Στους υπόλοιπους κόµβους θα 
παραθέσουµε τα αντίστοιχα αρχεία ρυθµίσεων επεξηγώντας µόνο τα 
κοµµάτια εκείνα στα οποία εντοπίζονται διαφορές.  

 
 

5.3.1 Ρυθµίσεις Οικείου Πράκτορα  
 
 
• Ρυθµίσεις πυρήνα 
 
Για οικονοµία χώρου δεν παραθέτουµε όλο το kernel configuration file παρά 
µόνο τις γραµµές που έχουν µεταβληθεί ή προστεθεί σε σχέση µε το αρχικό 
GENERIC.KAME: 
 
 
 
 
 

options  HZ=10000 
options  MIP6 
options IPFIREWALL 
options DUMMYNET 
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Η πρώτη επιλογή αφορά στη ρύθµιση της συχνότητας του ρολογιού του 
λειτουργικού στα 10000Hz. Αυτό το κάνουµε για να πετύχουµε ακρίβεια της 
τάξης του 0.1 ms στις µετρήσεις µας. Η δεύτερη επιλογή ενεργοποιεί τις 
λειτουργίες του ΜΙΡν6 για τον οικείο πράκτορα. Η τρίτη και η τέταρτη 
χρειάζονται για τη ρύθµιση του dummynet. 
 
• Ρυθµίσεις διασυνδέσεων 
 
Πριν περιγράψουµε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις διασυνδέσεις του 
συστήµατος παραθέτουµε το ακόλουθο σχήµα που αντιστοιχίζει διασυνδέσεις 
του ΗΑ µε ζεύξεις της τοπολογίας. 
 
 
 

HA-FR link

HA-RP 
link

HA-AP 
link

rl2

rl0

rl1

 
Σχήµα 5.3: ∆ιασυνδέσεις ΗΑ 

 
 
Στη συνέχεια παραθέτουµε τα περιεχόµενα του rc.conf αρχείου που αφορούν 
στη ρύθµιση των διασυνδέσεων του οικείου πράκτορα. 
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Ακολουθεί η επεξήγηση κάθε εντολής ξεχωριστά. 
 
PATH=/usr/local/v6/sbin:/usr/local/v6/bin:${PATH} : Η επιλογή αυτή 
µεταβάλλει την µεταβλητή «περιβάλλοντος» (environment variable) PATH 
και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των προγραµµάτων του KAME 
Project. 
 
ipv6_enable="YES": H επιλογή αυτή ενεργοποιεί τις λειτουργίες του 
πρωτοκόλλου ΙΡν6 για τις διασυνδέσεις του κόµβου. 
 
ipv6_gateway_enable="YES": Η επιλογή αυτή ρυθµίζει τον κόµβο για 
λειτουργία δροµολογητή, δηλαδή µπορεί να προωθεί πακέτα που δεν έχουν 
τελικό προορισµό τον ίδιο. 
 
ipv6_router_enable="YES": H επιλογή αυτή ενεργοποιεί το πρόγραµµα 
δροµολόγησης µονοεκποµπής. 
 
ipv6_router="/usr/local/v6/sbin/route6d": H επιλογή αυτή δηλώνει τον 
κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το πρόγραµµα δροµολόγησης µονοεκποµπής. 
 
ipv6_ifconfig_rl0="2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0 : 
Ρυθµίζουµε τη διεύθυνση της διασύνδεσης rl0 στατικά δίνοντάς της την 
παραπάνω ΙΡν6 διεύθυνση. Το rl0 συνδέει τον οικείο πράκτορα µε τον 
δροµολογητή του επισκεπτόµενου δικτύου. 

PATH=/usr/local/v6/sbin:/usr/local/v6/bin:${PATH} 
 
# IPv6 
ipv6_enable="YES" 
ipv6_gateway_enable="YES" 
ipv6_router_enable="YES" 
ipv6_router="/usr/local/v6/sbin/route6d" 
ipv6_ifconfig_rl0="2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0" 
ipv6_ifconfig_rl1="2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102" 
ipv6_ifconfig_rl1_alias0="2001:648:2000:93:: anycast" 
ipv6_ifconfig_rl2="2001:648:2000:59:20e:2eff:fe30:8b2" 
rtadvd_enable="YES" 
rtadvd_interfaces="rl0" 
 
# multicast 
mroute6d_enable="YES" 
mroute6d_program="/usr/local/v6/sbin/pim6sd" 
 
# MIPv6 
ipv6_mobile_enable="YES" 
ipv6_mobile_nodetype="home_agent" 
ipv6_mobile_home_interface="rl1" 
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ipv6_ifconfig_rl1="2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102": 
Ρυθµίζουµε τη διεύθυνση της διασύνδεσης rl1 στατικά δίνοντάς της την 
παραπάνω ΙΡν6 διεύθυνση. Το rl1 συνδέει τον οικείο πράκτορα µε το access 
point. Το επίθεµα (suffix) της διεύθυνσης αυτής, όπως και όλων που θα 
ρυθµιστούν στη συνέχεια, κατασκευάστηκε βάσει του αναγνωριστικού  EUI-64 
της κάθε διασύνδεσης. 
 
ipv6_ifconfig_rl1_alias0="2001:648:2000:93:: anycast": 
Ρυθµίζουµε ώστε στη διασύνδεση rl1 να ανατεθεί επιπλέον και η anycast 
διεύθυνση "2001:648:2000:93:: anycast". Αυτό απαιτείται για τη λειτουργία του 
κόµβου ως οικείος πράκτορας.  
 
ipv6_ifconfig_rl2="2001:648:2000:59:20e:2eff:fe30:8b2": Ρυθµίζουµε τη διεύθυνση 
της διασύνδεσης rl2 στατικά δίνοντάς της την παραπάνω ΙΡν6 διεύθυνση. Το 
rl2 συνδέει τον οικείο πράκτορα µε τον ανταποκριτή κόµβο. 
 
rtadvd_enable="YES": Ενεργοποιούµε το πρόγραµµα rtadvd προκειµένου να 
αποστέλλονται µηνύµατα router advertisement. 
 
rtadvd_interfaces="rl0": Eπιλέγουµε τη διασύνδεση από την οποία 
αποστέλλονται τα µηνύµατα router advertisement. Κανονικά, θα έπρεπε να 
επιλέξουµε να στέλνονται τα µηνύµατα αυτά και από τη διασύνδεση rl2. Αυτό 
όµως δεν το κάνουµε, αφού γίνεται αυτόµατα µε την ενεργοποίηση των 
ΜΙΡν6 ρυθµίσεων οικείου πράκτορα για τη διασύνδεση αυτή (βλέπε 
σχολιασµό τελευταίας ρύθµισης). 
 
mroute6d_enable="YES": Με την επιλογή αυτή ρυθµίζουµε τον κόµβο να 
λειτουργεί ως δροµολογητής πολυεκποµπής. 
 
mroute6d_program="/usr/local/v6/sbin/pim6sd": Με την ρύθµιση αυτή 
επιλέγουµε ως πρωτόκολλο δροµολόγησης πολυεκποµπής το ΡΙΜ αραιού 
τρόπου. 
 
ipv6_mobile_enable="YES": Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τις λειτουργίες του 
πρωτοκόλλου ΜΙΡν6  
 
ipv6_mobile_nodetype="home_agent": Η επιλογή αυτή ορίζει τον κόµβο ως 
οικείο πράκτορα. 
 
ipv6_mobile_home_interface="rl1": Η επιλογή αυτή ορίζει την rl1 ως τη 
διασύνδεση επικοινωνίας του οικείου πράκτορα µε τους κινητούς κόµβους (σε 
αυτήν είναι συνδεδεµένο το access point). Επίσης, µε την ρύθµιση αυτή 
εγείρεται αυτόµατα το πρόγραµµα rtadvd αποστολής µηνυµάτων router 
advertisement για τη διασύνδεση αυτή. Μάλιστα, τα µηνύµατα αυτά 
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διαφοροποιούνται από εκείνα που στέλνει ο ΗΑ προς τη διασύνδεση rl0 στο 
ότι περιέχουν τις επιπλέον επιλογές (options) που προβλέπει το ΜΙΡν6 για 
οικείους πράκτορες˙ home agent information και advertisement interval. 
 
• Ρυθµίσεις rtadvd 
 
Oι ρυθµίσεις για το rtadvd πρόγραµµα που στέλνει RAs από την rl0 
διασύνδεση βρίσκονται στο αρχείο “/etc/rtadvd.conf”.  
 
 

  
 
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις καθορίζεται το πρόθεµα που δηµοσιοποιείται 
από τον δροµολογητή στη σύνδεση αυτή. Ας σηµειωθεί εδώ ότι τα µηνύµατα 
αυτά θα αγνοηθούν από τον FR που βρίσκεται στην άλλη µεριά του link. 
 
Oι ρυθµίσεις για το rtadvd πρόγραµµα που στέλνει RAs από την rl1 
διασύνδεση βρίσκονται στο αρχείο ““/usr/local/v6/etc/rtadvd.conf”.  
 
 
 
 
 
 
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις καθορίζεται το πρόθεµα που δηµοσιοποιείται 
από τον δροµολογητή στη σύνδεση αυτή. Στη διασύνδεση αυτή 
αποστέλλονται τα τροποποιηµένα, κατά ΜΙΡν6, RAs. Παρατηρούµε εδώ ότι 
απαιτείται ο καθορισµός του µέγιστου και ελάχιστου ενδιάµεσου διαστήµατος 
µεταξύ διαδοχικών RAs. Aυτό γίνεται ώστε να συµπληρωθεί κατάλληλα η 
επιλογή advertisement interval. Eπιλέγουµε την ελάχιστη δυνατή τιµή που 
µας επιτρέπει το πρωτόκολλο, ώστε να µειώσουµε όσο το δυνατόν 
περισσότερο το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι να αντιληφθεί ο ΜΝ 
αν βρίσκεται στο οικείο δίκτυο ή όχι (από το δικτυακό πρόθεµα των RAs). 
 
 
• Ρυθµίσεις had 
 
 
 
 
 
 
 

rl0:\ 
  :addrs#1:addr="2001:648:2000:82::":prefixlen#64:tc=ether:  

rl1:\ 
:addr="2001:648:2000:93::":prefixlen#64:maxinterval#0.07: 

mininterval#0.031: 

debug 1; 
interface rl1 { 
 command-port 7778; 
 preference 10; 
}; 
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Με τις ρυθµίσεις αυτές, καθορίζουµε τη διασύνδεση rl1 µε την οποία 
λειτουργεί ο κόµβος ως οικείος πράκτορας. Επίσης, µε την preference επιλογή 
ρυθµίζουµε την προτεραιότητα του ΗΑ. Όσο µεγαλύτερη είναι τόσο 
µεγαλύτερη η προτεραιότητα. Το λογισµικό του ΚΑΜΕ µας δίνει τη 
δυνατότητα να πάρουµε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε δοµές δεδοµένων 
που αφορούν στο ΜΙΡν6 (binding update list, home address list κ.ά.). Αυτό 
επιτυγχάνεται µέσω µιας διαδραστικής telnet διασύνδεσης. Με την επιλογή 
command-port 7778 ορίζουµε την πόρτα στην οποία πρέπει να κάνουµε telnet 
(από το φλοιό γράφουµε # telnet localhost 7778). 
 
• Ρυθµίσεις pim6sd 
 
 
 
 
Η ρύθµιση αυτή φροντίζει ώστε να φορτώνονται όλα τα µηνύµατα που 
εµφανίζει το πρόγραµµα pim6sd.  
 
• Ρυθµίσεις NTP 
 
 
 
 
H πρώτη γραµµή συγχρονίζει τον ΗA µε το δικό του εσωτερικό ρολόι. Η 
διεύθυνση 127.127.1.x είναι δεσµευµένη από την υλοποίηση του πρωτοκόλλου 
και δηλώνει τη χρήση οδηγού (driver) για συγχρονισµό µε  εσωτερικό ρολόι 
(Υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις για άλλους τύπους ρολογιών π.χ. GPS 
receivers). 
Mε τη δεύτερη γραµµή µεταβάλλουµε το µέτρο εγγύτητας (stratum) στην 
πηγή συγχρονισµού, δηλαδή το εσωτερικό ρολόι, στην τιµή 1 (η default τιµή 
για αυτόν τον driver είναι 5). Το µέτρο εγγύτητας παίρνει τιµές από 0 έως 16.   
Όλοι οι λοιποί κόµβοι θα συγχρονιστούν µε τον ΗΑ. 
 

5.3.2 Ρυθµίσεις ∆ροµολογητή Επισκεπτόµενου δικτύου 
 
 
• Ρυθµίσεις πυρήνα 
 
Οι ρυθµίσεις του πυρήνα είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές του Οικείου 
Πράκτορα, οπότε κρίθηκε σκόπιµο να µην επαναληφθούν. 
 
 
 

log all; 

server 127.127.1.0 
fudge  127.127.1.0 stratum 1 
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• Ρυθµίσεις διασυνδέσεων 
 
Πριν παρουσιάσουµε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις διασυνδέσεις του κόµβου 
παραθέτουµε το ακόλουθο σχήµα που αντιστοιχίζει διασυνδέσεις του FR µε 
ζεύξεις της τοπολογίας. 
 

HA-FR link

FR-RP 
link

FR-AP 
link

xl0

rl1

rl0

 
Σχήµα 5.4: ∆ιασυνδέσεις FR 

 
Στη συνέχεια παραθέτουµε τα περιεχόµενα του rc.conf αρχείου που αφορούν 
στη ρύθµιση των διασυνδέσεων του δροµολογητή επισκεπτόµενου δικτύου. Οι 
ρυθµίσεις είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές του ΗΑ, εκτός βέβαια από τις 
διευθύνσεις των διασυνδέσεων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATH=/usr/local/v6/sbin:/usr/local/v6/bin:${PATH} 
 
# IPv6 
ipv6_enable="YES" 
ipv6_gateway_enable="YES" 
ipv6_router_enable="YES" 
ipv6_router="/usr/local/v6/sbin/route6d" 
ipv6_ifconfig_rl0="2001:648:2000:71:230:4fff:fe3c:fa87" 
ipv6_ifconfig_rl0_alias0="2001:648:2000:71:: anycast" 
ipv6_ifconfig_rl1="2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3c:8f5" 
ipv6_ifconfig_xl0="2001:648:2000:60:260:97ff:fe2a:3f35" 
 
# multicast 
mroute6d_enable="YES" 
mroute6d_program="/usr/local/v6/sbin/pim6sd" 
 
# MIPv6 
ipv6_mobile_enable="YES" 
ipv6_mobile_nodetype="home_agent" 
ipv6_mobile_home_interface="rl0" 
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• Ρυθµίσεις rtadvd 
 
 
 
 
 
 
 
• Ρυθµίσεις had 
 

 
 
• Ρυθµίσεις pim6sd 
 
 
 
 
• Ρυθµίσεις ΝΤΡ 
 
 
 
 
Με την επιλογή αυτή ρυθµίζουµε τον FR να συγχρονίζει το ρολόι του µε τον 
ΗΑ. 
 
 

5.3.3 Ρυθµίσεις ∆ροµολογητή RP 
 
 
• Ρυθµίσεις πυρήνα 
 
 
 
 
 
 
• Ρυθµίσεις διασυνδέσεων 
 
Πριν παρουσιάσουµε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις διασυνδέσεις του κόµβου 
παραθέτουµε το ακόλουθο σχήµα που αντιστοιχίζει διασυνδέσεις του RP µε 
ζεύξεις της τοπολογίας. 
 

debug 1; 
interface rl0 { 
 command-port 7778; 
 preference 10; 
}; 

rl0:\  
:addr="2001:648:2000:71::":prefixlen#64:maxinterval#0.07: 

mininterval#0.031: 

log all; 

options  HZ=10000 

server 2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0
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xl0rl0

rl1

RP-HA 
link

RP-FR 
link

RP-CN 
link

 
Σχήµα 5.5: ∆ιασυνδέσεις RP 

 

 
 
• Ρυθµίσεις rtadvd 
 
Oι ρυθµίσεις για το rtadvd πρόγραµµα που στέλνει RAs από την rl1 
διασύνδεση βρίσκονται στο αρχείο “/etc/rtadvd.conf”.  
 
 
 
 
  
 
• Ρυθµίσεις pim6sd 
 
 
 
 
• Ρυθµίσεις ΝΤΡ 
 
 
 
 
 
 
 

PATH=/usr/local/v6/sbin:/usr/local/v6/bin:${PATH} 
 
#IPv6 
ipv6_enable="YES" 
ipv6_gateway_enable="YES" 
ipv6_router_enable="YES" 
ipv6_router="/usr/sbin/route6d" 
ipv6_ifconfig_rl0="2001:648:2000:59:20e:2eff:fe4f:a98c" 
ipv6_ifconfig_xl0="2001:648:2000:60:201:2ff:feb0:abe3" 
ipv6_ifconfig_rl1="2001:648:2000:48:20e:2eff:fe4f:c754" 

rl1:\ 
  :addrs#1:addr="2001:648:2000:48::":prefixlen#64:tc=ether: 

log all; 

server 2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0
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5.3.4 Ρυθµίσεις Κινητού κόµβου 
 
 
• Ρυθµίσεις πυρήνα 
 
 
 
 
 
 
Η τελευταία ρύθµιση είναι µια εικονική διασύνδεση στην οποία ανατίθεται η 
οικεία διεύθυνση του κινητού όταν αυτό απουσιάζει από το οικείο δίκτυο.  
 
• Ρυθµίσεις διασυνδέσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ipv6_mobile_nodetype="mobile_node" : Η επιλογή αυτή ρυθµίζει τον κόµβο 
για λειτουργία κινητού κόµβου. 
 
ipv6_network_interfaces="wi0 mip0": H επιλογή αυτή ορίζει τις δικτυακές 
διασυνδέσεις που συµµετέχουν στη ΜΙΡν6 διαδικασία. Η wi0 είναι η φυσική 
διασύνδεση, ενώ η mip0 είναι η εικονική. Επίσης, η ρύθµιση αυτή µαζί µε την 
παραπάνω εγείρουν αυτόµατα το πρόγραµµα rtsold το οποίο φροντίζει ώστε 
ο κινητός κόµβος να στέλνει τακτικά router solicitation µηνύµατα και να 
επεξεργάζεται τα λαµβανόµενα router advertisement µηνύµατα, για τη 
συγκεκριµένη διασύνδεση. 
 
ipv6_ifconfig_mip0="2001:648:2000:93:250:8dff:fe63:884f home": Η 
ρύθµιση αυτή διευθυνσιοδοτεί την εικονική διασύνδεση του κινητού κόµβου.   
 
ipv6_ifconfig_wi0="up": Η ρύθµιση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να 
ενεργοποιείται αυτόµατα κατά την εκκίνηση του κόµβου η ασύρµατη 
διασύνδεση wi0. 
 
 
 
 

options  HZ=10000 
options  MIP6 
device mip 1 

PATH=/usr/local/v6/sbin:/usr/local/v6/bin:${PATH} 
 
ipv6_enable="YES" 
ipv6_mobile_enable="YES" 
ipv6_mobile_nodetype="mobile_node" 
ipv6_network_interfaces="wi0 mip0" 
ipv6_ifconfig_mip0="2001:648:2000:93:250:8dff:fe63:884f home" 
ipv6_ifconfig_wi0="up" 
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• Ρυθµίσεις mnd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η τελευταία επιλογή ρυθµίζει το πεδίο χρόνου ζωής, που αποµένει µέχρι το 
binding update να λήξει, στις 10 µονάδες χρόνου. Μία µονάδα χρόνου 
ισοδυναµεί µε 4 sec. 
 
• Ρυθµίσεις ΝΤΡ 
 
 
 
 

5.3.5 Ρυθµίσεις Ανταποκριτή Κόµβου 
 
 
• Ρυθµίσεις πυρήνα 
 
 
 
 
• Ρυθµίσεις διασυνδέσεων 
 
 
 
 
 
Mε την τελευταία ρύθµιση τρέχει το rtsold πρόγραµµα. 
 
 
• Ρυθµίσεις ΝΤΡ 
 
 
 
 
 
 
 

debug 1; 
 
interface mip0 { 
 command-port 7778; 
 home-registration-lifetime 10; 
}; 

PATH=/usr/local/v6/sbin:/usr/local/v6/bin:${PATH}
ipv6_enable="YES" 
rtadvd_accept=="YES" 

options  HZ=10000 

server 2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0

server 2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0
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5.3.6 ∆ιευθυνσιοδότηση τοπολογίας 
 
 
Mετά τις παραπάνω ρυθµίσεις, οι διασυνδέσεις των δροµολογητών έχουν τις 
διευθύνσεις που παρουσιάζονται στο σχήµα.  
 

2001:648:2000:48:20e:2eff:fe4f:c754

2001:648:2000:59:20e:2eff:fe4f:a98c 2001:648:2000:60:201:2ff:feb0:abe3

2001:648:2000:60:260:97ff:fe2a:3f35

2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102 2001:648:2000:71:230:4fff:fe3c:fa87

2001:648:2000:59:20e:2eff:fe30:8b2

2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3b:c5a0

2001:648:2000:82:20e:2eff:fe3c:8f5

 

Σχήµα 5.6: ∆ιευθύνσεις τοπολογίας 
 
 

5.4 ∆ιεξαγωγή πειραµάτων  
 

5.4.1 Σενάρια εξοµοίωσης 
 

Με βάση την τοπολογία του Σχήµατος 5.2, τα σενάρια εξοµοίωσης 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις καθυστερήσεις που επιβάλλονται στις 
ζεύξεις HA-RP, HA-FR και RP-FR και είναι τα παρακάτω: 
 
 
• HA-RP µεταβλητό και HA-FR, RP-FR σταθερά 
 
Συγκεκριµένα, µεταβάλλαµε την καθυστέρηση της ζεύξης HA-RP  σε 20ms, 
50ms, 200ms, 500ms, 2000ms, και 5000ms διατηρώντας αµετάβλητες την 
καθυστέρηση   HA-FR στα 10ms και την καθυστέρηση   RP-FR στα 2000ms. 
Επελέγησαν αυτές οι τιµές ως τυπικές καθυστερήσεις των δικτύων που οι 
ζεύξεις αυτές εξοµοιώνουν. Οι καθυστερήσεις αυτές επιβλήθηκαν µε χρήση 
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του dummynet. Παραθέτουµε ενδεικτικά ένα script αρχείο που δείχνει πώς 
γίνεται αυτό.  
 

 
 
Το αρχείο αυτό, έχει ληφθεί από τον FR και επιβάλλει καθυστέρηση 2sec στην 
επικοινωνία του µε τον RP, ενώ δεν επιβάλλει καµία καθυστέρηση στις άλλες 
του διασυνδέσεις.  
 
• HA-FR µεταβλητό και HA-RP, RP-FR σταθερά 
 
Συγκεκριµένα, µεταβάλλαµε την καθυστέρηση της ζεύξης HA-FR  σε 2ms, 
5ms, 20ms και 50ms διατηρώντας αµετάβλητες την καθυστέρηση   HA-RP στα 
2000ms και την καθυστέρηση   RP-FR στα 2000ms. Επελέγησαν αυτές οι τιµές 
ως τυπικές καθυστερήσεις των δικτύων που οι ζεύξεις αυτές εξοµοιώνουν.  
 
• RP-FR µεταβλητό και HA-RP, HA-FR σταθερά 
 
Συγκεκριµένα, µεταβάλλαµε την καθυστέρηση της ζεύξης RP-FR σε 20ms, 
50ms, 200ms, 500ms, 2000ms, και 5000ms διατηρώντας αµετάβλητες την 
καθυστέρηση   HA-RP στα 2000ms και την καθυστέρηση   HA-FR στα 10ms. 
Επελέγησαν αυτές οι τιµές ως τυπικές καθυστερήσεις των δικτύων που οι 
ζεύξεις αυτές εξοµοιώνουν. 
 

5.4.2 Η υπηρεσία που εξοµοιώθηκε  
 

Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων και την εξαγωγή των συµπερασµάτων 
θεωρήθηκε ότι το κινητό είναι αποδέκτης µίας ροής video της οποίας η 
µετάδοση πραγµατοποιείται µέσω πολυεκποµπής. Ο τύπος της κίνησης 
πολυεκποµπής που επελέγη για τις µετρήσεις είναι σταθερός ρυθµός CBR 
256kbps - 31 πακέτα των 1024bytes/sec. H κίνηση αυτή δεν αποτελεί 
ρεαλιστική κίνηση πολυεκποµπής, αλλά χρησιµοποιήθηκε ως σηµείο 
αναφοράς για τη σύγκριση των δύο µεθόδων bidirectional tunneling και 
remote subscription. Οι µετρήσεις που αφορούν την απώλεια πακέτων κατά 
τη διάρκεια της διαποµπής ελήφθησαν και για µεταβλητό ρυθµό VBR 
(Poisson) µέσου ρυθµού 256kbps- 7 πακέτα των 4570 bytes/sec. Η κίνηση 

#!/bin/csh 
  
ipfw flush 
ipfw pipe flush 
ipfw add 50 allow layer2 via rl0  
ipfw add 51 allow layer2 via rl1   
ipfw pipe 1 config delay 2000ms   
ipfw pipe 2 config delay 2000ms 
ipfw add 100 pipe 1 layer2 in via xl0 
ipfw add 200 pipe 2 layer2 out via xl0 
sysctl net.link.ether.ipfw=1 
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αυτή εξοµοιώνει καλύτερα την κίνηση πολυεκποµπής πραγµατικής ροής 
video. Στην κίνηση αυτή, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα πακέτα υπόκεινται σε 
διάσπαση (fragmentation).  
 
Οι µετρήσεις που πήραµε για τα παραπάνω σενάρια αφορούν τα µεγέθη: 
 
• Την απώλεια πακέτων, σε ακριβή αριθµό πακέτων, που χάνονται  
κατά την διάρκεια της διαποµπής του κινητού κόµβου από το οικείο δίκτυο 
στο επισκεπτόµενο.    

• Τη διάρκεια της διαποµπής συνόδου πολυεκποµπής σε επίπεδο δικτύου 
(ΙΡ-layer) και πώς αυτή επιµερίζεται σε σηµατοδοσία ΙΡν6-ΜΙΡν6 και στο 
join latency. Στη σηµατοδοσία ΙΡν6-ΜΙΡν6 περιλαµβάνονται µηνύµατα 
των µηχανισµών Νeighbor Unreachability Detection-Router discovery, 
DAD και Home Registration για τη home subscription. Για τη remote 
subscription η σηµατοδοσία ΙΡν6-ΜΙΡν6 περιλαµβάνει µηνύµατα για τους 
ίδιους µηχανισµούς, εκτός αυτών που αφορούν το Home Registration 
µηχανισµό. Ως join latency λογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
από την αποστολή από τον ΜΝ του mld report µηνύµατος ως τη λήψη του 
πρώτου πακέτου της κίνησης.  

 
Οι παραπάνω µετρήσεις αφορούν τη διαποµπή και µόνο. Έτσι, προκειµένου 
να κάνουµε µια γενικότερη σύγκριση µεταξύ των δύο µεθόδων, bidirectional 
tunneling και remote subscription, µετρήσαµε και τα παρακάτω µεγέθη: 
 
• Καθυστέρηση λήψης πακέτων. Χρησιµοποιούµε τη συνολική 
καθυστέρηση του πακέτου να µεταφερθεί από τον ανταποκριτή κόµβο έως 
τον κινητό ως µέτρο της ποιότητας υπηρεσίας. 

• Το συνολικό φόρτο δικτύου συγκριτικά για τις δύο περιπτώσεις 
bidirectional tunneling και remote subscription. Συγκεκριµένα, µετράµε το 
συνολικό πλήθος των πακέτων που κυκλοφορούν στο τρίγωνο των ζεύξεων 
ΗΑ-FR, FR-RP, RP-HA. Η µέτρηση έγινε για ένα και µόνο 
σενάριο˙καθυστέρηση ΗΑ-RP 2000msec, καθυστέρηση ΗΑ-FR 10msec, 
καθυστέρηση FR-RP 2000msec και ρυθµός κίνησης CBR 256kbps. Η λήψη 
µετρήσεων για άλλες καθυστερήσεις ζεύξεων δεν έχει νόηµα, αφού δεν τις 
επηρεάζουν. 

 
 

5.4.3 Λήψη δεδοµένων 
 
 

Η πρώτη σκέψη µας, προκειµένου να πάρουµε τις µετρήσεις αυτές,  ήταν 
να «τρέξουµε» τον mgen στον CN σε ρόλο δηµιουργού κίνησης και στον ΜΝ 
σε ρόλο αποδέκτη. Στον ΜΝ το πρόγραµµα mgen, το οποίο αναλαµβάνει και 
την αποστολή των mld report, φτιάχνει log files µε τα πακέτα που έχει 
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«πιάσει», πότε τα έλαβε, πότε τα έστειλε ο CN, παρακολουθώντας την πόρτα 
στην οποία τα αποστέλλει ο τελευταίος. Έτσι, όταν γινόταν η διαποµπή, 
παρατηρώντας τα log files, θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε πόσα πακέτα 
χάθηκαν. Κάτι τέτοιο, όµως, κατέστη αδύνατο για 2 λόγους. Πρώτον και 
κύριο, το λογισµικό του ΚΑΜΕ Project δεν υποστηρίζει bidirectional 
tunneling, δηλαδή όταν φτάνει ο ΜΝ στο επισκεπτόµενο δίκτυο, στέλνει 
υποχρεωτικά mld report µήνυµα στον FR και δεν δίνει τη δυνατότητα να 
επιλεχθεί η µέθοδος  home subscription. Επίσης, στην περίπτωση του remote 
subscription που υποστηρίζεται από το ΚΑΜΕ Project, όταν ο ΜΝ φτάνει στο 
επισκεπτόµενο δίκτυο δεν δέχεται mld query από τον FR µόλις ενεργοποιηθεί 
η διασύνδεση, ούτε στέλνει ο ΜΝ αυτοβούλως unsolicited mld report, µε 
αποτέλεσµα να χάνεται πολύς χρόνος µέχρι να σταλεί το mld query που 
στέλνει ούτως ή άλλως ο FR περιοδικά σε σχετικά µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα (default τιµή 125 sec) και να σταλεί τελικά το mld report από τον 
ΜΝ µε την πληροφορία της οµάδας πολυεκποµπής που θέλει να εγγραφεί. 
Προκειµένου οι µετρήσεις µας να είναι ανεξάρτητες αυτού του χρόνου, ο 
οποίος εµφανίζει τυχαία διακύµανση επιλέξαµε το mld report µήνυµα να 
στέλνεται unsolicited στον FR, µόλις ολοκληρωθεί ο µηχανισµός DAD για τη 
νέα CoA, που είναι η βέλτιστη χρονική στιγµή επιτρεπόµενη από το 
πρωτόκολλο ΜΙΡν6(Σχήµα 4.).  

Το πρόβληµα της µη-υποστήριξης bidirectional tunneling το λύσαµε 
αφενός µε τη δηµιουργία µιας εικονικής διασύνδεσης τόσο στον ΜΝ όσο και 
στον ΗΑ που αναλαµβάνουν τη δηµιουργία µιας σήραγγας (tunnel) µεταξύ 
τους, για την εξυπηρέτηση της κίνησης πολυεκποµπής και µόνο, και αφετέρου 
µε την αποστολή ενός µηνύµατος mld report από τον ΜΝ στον ΗΑ δια αυτής 
της σήραγγας. Το µήνυµα αυτό στέλνεται κατά παράβαση του πρωτοκόλλου 
MIPv6 το οποίο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Ωστόσο το σφάλµα που 
υπεισέρχεται στις µετρήσεις, λόγω της καθυστέρησης άφιξης του µηνύµατος 
αυτού στον HA  µπορεί  να θεωρηθεί αµελητέο, αφού η σύνδεση HA-FR είναι 
πολύ γρήγορη. Τις διασυνδέσεις, που κατασκευάστηκαν στον HA και στον 
MN  τις δηµιουργήσαµε πριν τη διεξαγωγή των µετρήσεων για την περίπτωση 
του bidirectional tunneling.  Παραθέτουµε τα script files tunnel_create_HA 
και tunnel_create_MN που δηµιουργούν αυτές τις εικονικές διασυνδέσεις. 

 
 
 

 
 
 
    
 

 
Στην πρώτη γραµµή δηλώνουµε τη δηµιουργία του tunnel µεταξύ της 
διεύθυνσης  2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102 που αντιστοιχεί στη διασύνδεση 
που είναι προσδεδεµένο το access point στον ΗΑ και της διεύθυνσης 

#!/bin/csh 
# tunnel_create HA 
 
ifconfig gif0 inet6 tunnel  2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102  

2001:648:2000:71:250:8dff:fe63:884f 
ifconfig gif0 inet6 fe80::93:20e:2eff:fe20:102 
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2001:648:2000:71:250:8dff:fe63:884f που είναι η CoA διεύθυνση που θα 
ρυθµιστεί ο ΜΝ στο επισκεπτόµενο δίκτυο. Κανονικά τη διεύθυνση αυτή ο 
ΗΑ δεν τη γνωρίζει εκ των προτέρων. Οι διευθύνσεις αυτές είναι οι 
διευθύνσεις που θα µπουν στα πεδία «∆ιεύθυνση Προορισµού» και 
«∆ιεύθυνση Αποστολέα» της εξωτερικής επικεφαλίδας ΙΡν6. 
Στη δεύτερη γραµµή δηλώνουµε τη διεύθυνση της διασύνδεσης αυτής που θα  
µπει στο πεδίο «∆ιεύθυνση Αποστολέα» της εσωτερικής επικεφαλίδας ΙΡν6 
των µηνυµάτων που θα στέλνονται από τον ΗΑ µέσω αυτής της εικονικής 
διασύνδεσης. Επελέγη η διεύθυνση τοπικής εµβέλειας της διασύνδεσης που 
είναι προσδεδεµένο το access point στον ΗΑ, καθώς τα µόνα µηνύµατα που 
θα σταλούν µέσω αυτής είναι τα Mld Query µηνύµατα προς τον ΜΝ και τα 
οποία απαιτούν link-local διευθύνσεις. ∆εν πρόκειται να σταλούν άλλα 
µηνύµατα µέσω αυτής της διασύνδεσης, γιατί υπάρχει ήδη µία άλλη σήραγγα  
που έχει υλοποιηθεί από το λογισµικό του ΚΑΜΕ Project η οποία όµως δεν 
υποστηρίζει τη λειτουργία home subscription σε πολυεκποµπή, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Εννοείται ότι τα µηνύµατα που στέλνονται από την εικονική 
διασύνδεση και δεν έχουν ως αποστολέα το ΗΑ διατηρούν στο πεδίο 
«∆ιεύθυνση Αποστολέα» της εσωτερικής επικεφαλίδας ΙΡν6 τη δικιά τους 
διεύθυνση. 

 
 
 
 
 
 
 

Ακριβώς αντίστοιχα µε τα παραπάνω ορίζουµε τη δηµιουργία της σήραγγας 
από την πλευρά του ΜΝ. 

 
Η δεύτερή µας σκέψη, έχοντας ξεπεράσει το πρόβληµα µη υποστήριξης 

του bidirectional tunneling, ήταν να τρέξουµε 2 φορές το πρόγραµµα mgen 
στον ΜΝ. Μία όταν βρίσκεται στο οικείο δίκτυο και άλλη µία αφότου έχει 
ολοκληρωθεί η link layer διαποµπή και συγκεκριµένα για την µεν περίπτωση 
του bidirectional tunneling ακριβώς µετά τη λήψη binding acknowledgement 
µηνύµατος από τον ΗΑ (Σχήµα 4.), για την δε περίπτωση remote subscription 
ακριβώς 1sec µετά την αποστολή από τον ΜΝ του neighbor solicitation 
µηνύµατος, που αποστέλλεται για να διενεργήσει το µηχανισµό εύρεσης 
διπλής διεύθυνσης DAD (Σχήµα 4.). Επιλέξαµε αυτές τις χρονικές στιγµές να 
ξεκινάει ο mgen για δεύτερη φορά, και συνεπώς να στέλνει το mld report 
µήνυµα, ως τις βέλτιστες, και ταυτόχρονα επιτρεπτές από το ΜΙΡν6 
(Θεωρούµε ότι ο κόµβος περιµένει 1 sec µέχρι ο µηχανισµός DAD να 
ολοκληρώσει τη λειτουργία του). Όµως και αυτός ο τρόπος απεδείχθη 
ανέφικτος αφού το mgen δεν µπορεί να τρέχει ταυτόχρονα στον ίδιο κόµβο 
δύο φορές παρακολουθώντας την ίδια πόρτα. 

#!/bin/csh 
# tunnel_create MN 
 
ifconfig gif0 inet6 tunnel  2001:648:2000:71:250:8dff:fe63:884f  

2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102 
ifconfig gif0 inet6 fe80::250:8dff:fe63:884f 
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Έτσι, επελέγη η παρακάτω διαδικασία. Εκκινήσαµε το mgen στον ΗΑ σε 
ρόλο αποδέκτη κίνησης πολυεκποµπής που θα στείλει ο CN και θεωρήσαµε 
ότι ο ΜΝ όσο είναι στο οικείο δίκτυο λαµβάνει τα ίδια πακέτα  µε τον ΗΑ. 
Κάτι τέτοιο δεν απέχει από την πραγµατικότητα, αφού η καθυστέρηση στη 
ζεύξη ΗΑ-ΜΝ είναι της τάξης των 400µsec η οποία είναι δύο τάξεις µεγέθους 
µικρότερη από το µέσο ενδιάµεσο χρόνο αποστολής διαδοχικών πακέτων, ο 
οποίος είναι της τάξης των 30msec για µέσο bit rate 256kbps που επελέγη για 
τις µετρήσεις. To mgen τρέχει στον ΗΑ µε την εντολή: 

 
 

 
To script file του mgen είναι το εξής: 
 
 
 

 
Με το παραπάνω script file ο HA εγγράφεται στην οµάδα πολυεκποµπής µε 
διεύθυνση ff15::34:4, στην οποία ο CN θα στείλει στη συνέχεια την κίνηση. H 
διεύθυνση αυτή επελέγη τυχαία από τον χώρο προσωρινών διευθύνσεων 
πολυεκποµπής στόχου site-local. 

Στον ΜΝ το mgen, το οποίο αναλαµβάνει και την αποστολή των mld 
report, το εκκινήσαµε για την µεν περίπτωση του bidirectional tunneling 
ακριβώς µετά τη λήψη binding acknowledgement µηνύµατος από τον ΗΑ, 
για τη δε περίπτωση remote subscription ακριβώς 1sec µετά την αποστολή 
από τον ΜΝ του neighbor solicitation µηνύµατος που αποστέλλεται για να 
διενεργήσει το µηχανισµό εύρεσης διπλής διεύθυνσης DAD για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Προκειµένου να πετύχουµε αυτούς τους 
χρόνους εκκίνησης του mgen γράφτηκε ένα πρόγραµµα που εκκινείται στον 
ΜΝ τη στιγµή που ολοκληρώνει αυτός τη διαποµπή στρώµατος ζεύξεως 
δεδοµένων (link-layer handover), το οποίο καταχωρεί  τη χρονική αυτή 
στιγµή σε ένα αρχείο log_time και στη συνέχεια παρακολουθώντας την 
κίνηση στη ζεύξη ξεκινάει ανάλογα µε την περίπτωση (bidirectional tunneling 
ή remote subscription) το mgen. Η παρακολούθηση της κίνησης γίνεται µε το 
πρόγραµµα tcpdump, του οποίου η έξοδος (output)  σωληνώνεται (pipe) ως 
είσοδος σε ένα script γραµµένο σε awk. To script αυτό αναλαµβάνει την 
εκκίνηση του mgen ακριβώς τις επιθυµητές στιγµές αφού η επεξεργασία του 
output του tcpdump γίνεται ασύγχρονα. Παραθέτουµε το script file, 
send_join_home το οποίο θα αναλυθεί για να γίνει αντιληπτή η λειτουργία 
του. 
 

 
 
 

 
 

mgen ipv6 input /Path_to_script_file log /Path_to_log_file  

0.0 LISTEN UDP 5000 
0.0  JOIN ff15::34:4 INTERFACE rl2

#!/bin/csh 
#send_join_home 
 
tcpdump -l -i wi0 src host 2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102 | awk 
'/BA/ {if (NR==1) print "mgen ipv6 input /Path_to_script_file log 
/Path_to_log_file " | "csh"}' 
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Η –l επιλογή του tcpdump αναγκάζει την έξοδό του να τυπώνεται µε τη λήψη 
κάθε πακέτου. 
Με την -i wi0 επιλέγουµε τη διασύνδεση της οποίας την κίνηση τυπώνει το 
tcpdump. 
Mε την επιλογή src host 2001:648:2000:93:20e:2eff:fe20:102 φιλτράρουµε τα 
πακέτα που τυπώνονται, περιορίζοντάς τα σε αυτά που προέρχονται από τον 
ΗΑ. 
Mε το awk script διαβάζουµε το output του tcpdump και µε την επιλογή 
/ΒΑ/ ψάχνουµε για το συγκεκριµένο πρότυπο (pattern), το οποίο είναι 
χαρακτηριστικό της λήψης Βinding Acknowledgement µηνύµατος. 
Με την εντολή if (NR==1) ορίζουµε ότι η πράξη(action) print που ακολουθεί 
θα πρέπει να γίνει µόνο για το πρώτο ταίριασµα του προτύπου ΒΑ και 
συνεπώς µόνο για την πρώτη λήψη Βinding Acknowledgement µηνύµατος. 
Η πράξη print  τυπώνει το όρισµά της, που είναι η εντολή φλοιού που καλεί 
το πρόγραµµα mgen και η οποία σωληνώνεται στο φλοιό (csh).  
 
Παραθέτουµε τα script files send_join_remote_A και send_join_remote_Β, τα 
οποία χρησιµοποιούµε για να καλέσουµε το mgen την επιθυµητή στιγµή για 
την περίπτωση remote subscription.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στο σηµείο αυτό, και πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή της 
επεξεργασίας των δεδοµένων, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όλοι οι κόµβοι 
της τοπολογίας έχουν συγχρονισµένα τα ρολόγια τους (αυτό απαιτείται για 
τη λήψη των δύο τελευταίων µετρήσεων - την καθυστέρηση λήψης πακέτων 
και το συνολικό φόρτο δικτύου). Όπως προείπαµε, επιλέξαµε τον ΗΑ ως 
server NTP και τους λοιπούς κόµβους να συγχρονίζονται βάση αυτού. Αυτό 
γίνεται καλώντας το ntpd πρόγραµµα στον HA (ntpd –p /var/run/ntpd.pid 
–c /etc/ntp.conf) και στους λοιπούς κόµβους, κατά την εκκίνησή τους, το 
πρόγραµµα ntpdate και στη συνέχεια και σε αυτούς το πρόγραµµα ntpd. 
Χρησιµοποιούµε αρχικά το ntpdate ώστε να επιτύχουµε γρήγορη χρονική 
σύγκλιση και στη συνέχεια το ntpd για ακρίβεια. 

#!/bin/sh 
#send_join_remote_A 
 
tcpdump -l -i wi0 src host :: | awk '{if (NR==1) print  
"/Path_to_send_join_remote_B" | "csh"}' 
 

#!/bin/sh 
#send_join_remote_B 
 
sleep 1 
/usr/local/bin/mgen ipv6 input /Path_to_script_file log 
/Path_to_log_file 
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Μέχρι το σηµείο αυτό, έχουµε περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο 
υλοποιήσαµε την εξοµοίωση και έχουµε στη διάθεσή µας προς επεξεργασία τα 
αρχεία log_file του HA και του ΜΝ (log_file_HA, log_file_MN) και το 
log_time (στο οποίο είναι καταχωρηµένη η χρονική στιγµή που 
ολοκληρώθηκε το link-layer handover). Αυτά είναι αρκετά για τα τρία πρώτα 
µεγέθη, δηλαδή την απώλεια πακέτων κατά την διάρκεια της διαποµπής του 
κινητού κόµβου, τη διάρκεια της διαποµπής σε ΙΡ layer και την καθυστέρηση 
λήψης πακέτων. Για το τέταρτο µέγεθος που αφορά το συνολικό φόρτο 
δικτύου, συγκριτικά για τις δύο περιπτώσεις bidirectional tunneling και 
remote subscription, οι µετρήσεις ελήφθησαν µε χρήση του ethereal. 
Συγκεκριµένα «τρέξαµε» το ethereal στον HA και στον FR, καταγράφοντας 
την κίνηση στις ζεύξεις τους προς τον RP, καθώς και στη µεταξύ τους. Για το 
µέγεθος αυτό ελήφθησαν επιπλέον µετρήσεις για περισσότερους ακροατές 
κίνησης πολυεκποµπής κοινής ή διαφορετικής οµάδας. Αυτό έγινε 
ρυθµίζοντας τον ένα και µοναδικό MN να «ακούει» σε αυτές τις οµάδες. 
Αντίστοιχη ρύθµιση έγινε και στον CN ώστε να αποστέλλει κίνηση για όλες 
τις επιθυµητές οµάδες. Προκειµένου να γίνει αυτό η αποστελλόµενη κίνηση  
γινόταν προς διαφορετικές πόρτες του ίδιου MN.   

 

5.4.4 Επεξεργασία δεδοµένων 
 
 
Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε πώς από τα δεδοµένα που έχουµε 
καταγράψει θα υπολογίσουµε τα µεγέθη που µας ενδιαφέρουν.  
 
• Απώλεια πακέτων κατά τη διαποµπή 
 

Αρχικά, πριν αναφερθούµε στον τρόπο υπολογισµού του µεγέθους, 
παραθέτουµε ένα µικρό δείγµα ενός log_file που παράγει το mgen όταν 
λειτουργεί σε ρόλο αποδέκτη κίνησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως βλέπουµε, το log_file µας πληροφορεί για την ώρα λήψης του πακέτου, 
την ώρα αποστολής του πακέτου και τον αύξοντα αριθµό του (τα πακέτα 
αποστέλλονται αριθµηµένα). To δείγµα αυτό είναι από log_file_MN αρχείο 

00:11:23.599397 START 
00:11:23.599777 LISTEN proto>UDP port>5000 
00:11:23.600294 JOIN group>ff15::34:4 interface>gif0 
 
00:11:23.643203 RECV flow>1 seq>1322 
src>2001:648:2000:48:20e:2eff:3f12:4f4/56193 dst>ff15::34:4/5000 
sent>00:11:23.540079 size>1024 
 
00:11:23.675092 RECV flow>1 seq>1323 
src>2001:648:2000:48:20e:2eff:3f12:4f4/56193 dst>ff15::34:4/5000 
sent>00:11:23.572002 size>1024 
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που παράγει το mgen στον ΜΝ για την περίπτωση bidirectional tunneling. 
Παρατηρούµε, εδώ, ότι επιλέγεται ως διασύνδεση αποστολής του mld report η 
εικονική διασύνδεση της σήραγγας προς τον ΗΑ (gif0). Στην περίπτωση 
remote subscription επιλέγεται ως διασύνδεση αποστολής η φυσική 
διασύνδεση wi0. 

O υπολογισµός της απώλειας πακέτων κατά τη διαποµπή γίνεται ως 
εξής. Αρχικά, η απώλεια πακέτων διαχωρίζεται σε αυτήν που οφείλεται στην 
διαποµπή στρώµατος ζεύξεως δεδοµένων - link layer handover (ο χρόνος που 
µεσολαβεί µεταξύ της αποσύνδεσης από το οικείο δίκτυο και της πρόσδεσης 
στο επισκεπτόµενο) και σε αυτή που οφείλεται στη διαποµπή στρώµατος 
δικτύου. Η τελευταία  αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστηµα που ο κινητός 
κόµβος δεν λαµβάνει πακέτα λόγω της απαίτησης ανταλλαγής µηνυµάτων 
ΙΡν6, ΜΙΡν6, ΜLD, PIM. To link-layer handover και η επίπτωσή του στην 
απώλεια πακέτων δεν υπολογίζεται σε κάθε µέτρηση ξεχωριστά, αλλά 
θεωρείται σταθερό και ίσο µε 150msec. Η τιµή αυτή προέκυψε ως µέση τιµή 
πολλών µετρήσεων του link-layer handover. Για τις µετρήσεις αυτές 
χρησιµοποιήσαµε το ethereal υπολογίζοντας το χρόνο µεταξύ των µηνυµάτων 
probe request και reassociation response που στέλνει και λαµβάνει αντίστοιχα ο 
ΜΝ. Γενικά, όταν το σήµα µεταξύ του ΜΝ και του ΑΡ µε το οποίο είναι 
προσδεδεµένο κατέβει κάτω από ένα συγκεκριµένο κατώφλι, ο ΜΝ ξεκινά ένα 
link-layer handover, στέλνοντας το probe request. Το κατώφλι αυτό ορίζεται 
από τον wi driver. Τα ΑPs που έλαβαν το  probe request (και άρα το ΜΝ 
βρίσκεται στην εµβέλειά τους)  απαντούν µε  probe response (στην περίπτωσή 
µας, βέβαια, υπάρχουν 2 ΑΡs) από τα οποία ο ΜΝ βγάζει συµπεράσµατα για 
την ισχύ του σήµατος των ΑΡs για το σηµείο που βρίσκεται . Ο ΜΝ διαλέγει 
το ΑΡ µε το δυνατότερο σήµα, στο οποίο µετά την ανταλλαγή authentication 
µηνυµάτων στέλνει reassociation request µε το οποίο ζητά να προσδεθεί στο ΑΡ. 
Το link-layer handover ολοκληρώνεται µε το reassociation response που 
λαµβάνει τελικά ο ΜΝ από το ΑP του επισκεπτόµενου δικτύου µε το οποίο 
διαβεβαιώνεται ότι έγινε η πρόσδεση (association). 

  Aπό το log_time αρχείο διαβάζουµε τη χρονική στιγµή που 
ολοκληρώθηκε το link-layer handover, έστω t_associated. Από το log_file_MN 
διαβάζουµε το χρόνο t_first_MN που ο ΜΝ έλαβε το πρώτο πακέτο και τον 
αύξοντα αριθµό αυτού, έστω seq_first. Στη συνέχεια, από το log_file_HA 
βρίσκουµε τη χρονική στιγµή t_first_HA, που έλαβε ο ΗΑ το συγκεκριµένο 
πακέτο (seq_first). Έπειτα, βρίσκουµε τον αύξοντα αριθµό του πακέτου, έστω 
seq_last  που έλαβε ο ΗΑ τη χρονική στιγµή t_last={t_first_HA-150ms-
(t_first_MN-t_associated)}. Το χρονικό διάστηµα (t_first_MN-t_associated) 
αντιπροσωπεύει το διάστηµα που ο κινητός κόµβος δεν λαµβάνει πακέτα 
λόγω της διαποµπής συνόδου πολυεκποµπής σε επίπεδο δικτύου ενώ η 
χρονική στιγµή t_last πότε ο ΜΝ αποσυνδέεται από το οικείο δίκτυο, στο 
ρολόι του ΗΑ. Έτσι, µε την πράξη (seq_first)-(seq_last)+1 υπολογίζουµε τη 
συνολική απώλεια πακέτων.  Να υπενθυµίσουµε σε αυτό το σηµείο τη 
θεώρηση που έχουµε κάνει ότι ο ΜΝ όσο είναι στο οικείο δίκτυο λαµβάνει τα 
ίδια πακέτα  µε τον ΗΑ. 
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•  ∆ιάρκεια διαποµπής στρώµατος δικτύου 
 
Από το log_time διαβάζουµε το χρονική στιγµή t_associated και από το 
log_file_MN διαβάζουµε τη χρονική στιγµή t_join που αντιπροσωπεύει πότε 
έστειλε ο ΜΝ το mld report και τη χρονική στιγµή t_first_MN. Η πράξη  
(t_join)-(t_associated) µας πληροφορεί πόσο χρόνο διαρκεί η ΙΡν6-ΜΙΡν6 
σηµατοδοσία. Ενώ η πράξη (t_first_MN)-(t_join) µας πληροφορεί για τη 
διάρκεια του join latency.   
 
• Καθυστέρηση λήψης πακέτων 
 
Ως µέτρο της ποιότητας υπηρεσίας επελέγη η καθυστέρηση παράδοσης 
πακέτων από τον CN στον ΜΝ. Αυτή µετράται από τα log_file_MN 
υπολογίζοντας τη διαφορά χρόνων παραλαβής και αποστολής των πακέτων. 
Η λήψη των µετρήσεων αυτών απαιτεί οπωσδήποτε συγχρονισµό των CN 
και ΜΝ. Οι µετρήσεις αυτές δεν αφορούν τη διαποµπή, αλλά µας δίνουν µια 
συνολική εικόνα συγκριτικά για τις µεθόδους bidirectional tunneling και 
remote subscription. 

 
• Συνολικός φόρτος δικτύου 
 
Ως µέτρο του φόρτου δικτύου χρησιµοποιήσαµε το πλήθος byte του συνόλου 
των πακέτων στις ζεύξεις ΗΑ-FR, FR-RP, RP-HA. Από τα αρχεία καταγραφής 
κίνησης του ethereal, µε χρήση του εργαλείου editcap, αποµονώσαµε την 
κίνηση για τα ίδια ακριβώς 30sec σε όλες τις ζεύξεις. H λήψη και αυτών των 
µετρήσεων απαιτεί συγχρονισµό ΗΑ και FR (σε αυτούς τρέχει το ethereal). 
Tα 30 αυτά δευτερόλεπτα επελέγησαν µετά την ολοκλήρωση της διαποµπής, 
ώστε να είναι εµφανής η διαφορά φόρτου στις ζεύξεις για τις συγκρινόµενες 
µεθόδους bidirectional tunneling και remote subscription.  
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6. Αποτελέσµατα και Συµπεράσµατα   
 
 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουµε  µε µορφή διαγραµµάτων τα 
αποτελέσµατα των µεγεθών που υπολογίστηκαν και τα συµπεράσµατα που 
εξάγονται από αυτά. Πάνω στα διαγράµµατα έχουν επισηµανθεί ιδιαίτερα τα 
σηµεία λήψεως των µετρήσεων. Το κάθε σηµείο προκύπτει ως µέσος όρος 30 
µετρήσεων για το συγκεκριµένο σενάριο. 
 
 

6.1 Απώλεια πακέτων κατά τη διαποµπή 
 
 

Η απώλεια πακέτων κατά τη διαποµπή εξετάστηκε για τις δύο µεθόδους 
(home subscription και remote subscription) για κίνηση σταθερού ρυθµού 
(CBR, 256kbps-1024bytes packet size, 31packets/sec) και για κίνηση 
µεταβλητού ρυθµού (VBR-Poisson, 256kbps-4570bytes frame size, 7 
datagrams/sec), για δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη ο ΜΝ όταν προσδένετο στο 
επισκεπτόµενο δίκτυο αποτελούσε τον πρώτο ακροατή της κίνησης 
πολυεκποµπής και άρα ο FR δεν ήταν συνδεδεµένος στο δέντρο 
πολυεκποµπής. Στην δεύτερη, χρησιµοποιήθηκαν δύο ΜΝs. Ο πρώτος (ΜΝ1) 
ήταν µόνιµα συνδεδεµένος στο επισκεπτόµενο δίκτυο σε ρόλο ακροατή της 
κίνησης πολυεκποµπής και ο δεύτερος (ΜΝ2) µεταφερόµενος από το οικείο 
δίκτυο προς το επισκεπτόµενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κατά την άφιξη του 
ΜΝ2, ο FR να είναι ήδη συνδεδεµένος στο δέντρο πολυεκποµπής. 

Τα συµπεράσµατα που εξάγονται αφορούν τη σύγκριση των δύο µεθόδων 
home subscription και remote subscription και όχι τη σύγκριση µεταξύ των 
ρυθµών CBR και VBR. Για ρυθµό CBR τα συµπεράσµατα κρίνονται πιο 
ασφαλή, καθώς είναι απαλλαγµένα από τη µεταβολή του ρυθµού και την 
τυχαιότητα που αυτή εισάγει.  
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6.1.1 Κίνηση σταθερού ρυθµού 
 

6.1.1.1  ∆ροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου µη συνδεδεµένος 
στο δέντρο πολυεκποµπής (CBR κίνηση) 

 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-RP, RP-FR: 2000msec, 
     HA-FR: 10msec 
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Σχήµα 6.1: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

ΗΑ-RP 
 
Σχολιάζοντας το παραπάνω σχήµα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η 
καθυστέρηση της σύνδεσης ΗΑ-RP δεν επηρεάζει την απώλεια πακέτων στην 
περίπτωση home subscription, καθώς το διάγραµµα είναι σταθερό στα 63 
περίπου απολεσθέντα πακέτα, για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Αυτό είναι 
λογικό επειδή σηµατοδοσία στο HA-RP δεν συµβαίνει, αφού ο ΗΑ είναι ήδη 
εντός του multicast tree. Συνεπώς η µόνη καθυστέρηση είναι αυτή που 
επιφέρουν οι µηχανισµοί Νeighbor Unreachability Detection-Router 
discovery, DAD, και Home Registration οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι αυτού 
του link. Υπενθυµίζουµε σύντοµα τις λειτουργίες των παραπάνω µηχανισµών. 
Ο πρώτος µηχανισµός απαιτείται ώστε το κινητό να αντιληφθεί ότι ο default 
δροµολογητής του δεν είναι πλέον ο ΗΑ, αλλά o FR. Συγκεκριµένα ο ΜΝ 
αποστέλλει αρχικά ένα Router Solicitation προς την All Routers multicast 
address στο οποίο απαντά ο FR µε ένα Router Advertisement (RA) µήνυµα. 
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Επιπλέον ο MN στέλνει δύο Neighbor Solicitation µηνύµατα µονοεκποµπής 
προς την τοπικής εµβέλειας διεύθυνση του HA για να επιτελέσει το 
µηχανισµό  Νeighbor Unreachability Detection. Το διάστηµα µεταξύ των δύο 
αυτών µηνυµάτων είναι της τάξης των 700 ms.  Επίσης, δηµιουργείται και η 
CoA του ΜΝ (από το RA που λαµβάνει από τον FR). Το DAD 
χρησιµοποιείται για την πιστοποίηση της µοναδικότητας της CoA. Το Home 
Registration αναλαµβάνει την ενηµέρωση του ΗΑ για τη νέα CoA του ΜΝ 
(ανταλλαγή Βinding Update, Binding Acknowledgement µηνυµάτων).  

 Επιπρόσθετα, παρατηρούµε ότι η απώλεια πακέτων παραµένει σταθερή 
(στα 173 περίπου απολεσθέντα πακέτα) για τις διάφορες καθυστερήσεις και 
για την περίπτωση remote subscription. Αυτό συµβαίνει διότι το HA-RP link 
δεν συµµετέχει στη σηµατοδοσία της µεθόδου αυτής. 

 Tέλος, παρατηρείται ότι η µέθοδος home subscription προκαλεί πολύ 
µικρότερη απώλεια πακέτων σε σχέση µε τη remote subscription, κάτι που 
οφείλεται στην πρόσθετη καθυστέρηση που εισάγει η λειτουργία του 
πρωτοκόλλου δροµολόγησης PIM για την σύνδεση του FR στο δέντρο 
πολυεκποµπής, που υπεισέρχεται ως καθυστέρηση στη σύνδεση RP-FR. 
Υπενθυµίζεται ότι το link RP-FR είναι πολύ βραδύτερο σε σχέση µε το ΗΑ-FR. 
RP-FR: 2000msec, HA-FR: 10msec. 
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-FR, RP-FR: 2000msec,  

HA-RP: 2000msec 
 

 
Σχήµα 6.2: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

HA-FR  
 

Aπό το παραπάνω σχήµα φαίνεται αύξηση της απώλειας πακέτων στην 
περίπτωση της home subscription µε αύξηση της καθυστέρησης στο link HA-
FR. Αυτό είναι λογικό αφού αυξάνεται η καθυστέρηση για την λειτουργία τoυ 
µηχανισµού Ηome registration. Ακόµη, παρατηρούµε ότι η απώλεια πακέτων 
παραµένει σταθερή (στα 173 περίπου απολεσθέντα πακέτα) για τις διάφορες 
καθυστερήσεις για την περίπτωση remote subscription. Αυτό συµβαίνει γιατί 
στην περίπτωση remote subscription  δεν απαιτείται Ηome registration 
προκειµένου να σταλεί το mld report µήνυµα το οποίο µάλιστα στέλνεται 
στον FR (βλέπε παράγραφο 4.2.2). Άρα το link HA-FR  δεν επηρεάζει τη 
µέθοδο αυτή. Πάντως, η home subscription εµφανίζει µικρότερη απώλεια 
πακέτων και στο σενάριο αυτό. 
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης RP-FR, HA-FR: 10 msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.3: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

RP-FR 
 

Όπως φαίνεται από το σχήµα, σε µεταβολή της καθυστέρησης του link RP-FR 
η απώλεια πακέτων στη µέθοδο home subscription είναι σταθερή, πράγµα 
λογικό αφού κανένας µηχανισµός της µεθόδου δεν επιτελείται σε αυτό το link. 
Στη µέθοδο remote subscription η απώλεια πακέτων αυξάνει, αφού στο link 
που αυξάνουµε την καθυστέρηση επιτελείται η λειτουργία του πρωτοκόλλου 
PIM. Τέλος, παρατηρούµε ότι για καθυστέρηση του link RP-FR µέχρι 200msec 
η απώλεια πακέτων στη remote subscription είναι ελαφρώς µικρότερη αυτής 
σε home subscription. Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο αφού γίνεται αρκετά 
γρήγορα η PIM διαδικασία. Από εκεί και έπειτα, όσο η καθυστέρηση αυξάνει, 
αυξάνεται και η απώλεια των πακέτων για τη remote subscription.  
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6.1.1.2  ∆ροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου συνδεδεµένος στο  
δέντρο πολυεκποµπής (CBR κίνηση) 

 
 

Στα ακόλουθα διαγράµµατα θα συµπεριλάβουµε τόσο τις µετρήσεις για 
την περίπτωση που ο δροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου είναι 
συνδεδεµένος στο δέντρο πολυεκποµπής, όσο και αυτές της προηγούµενης 
παραγράφου που ο δροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου δεν είναι 
συνδεδεµένος, ώστε να γίνει σύγκριση µεταξύ των διαγραµµάτων. 

Στην περίπτωση που ο δροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου είναι 
συνδεδεµένος στο δέντρο πολυεκποµπής, η απώλεια πακέτων για τη µέθοδο 
home subscription δεν µεταβάλλεται, αφού η δροµολόγηση της κίνησης 
πολυεκποµπής γίνεται έτσι κι αλλιώς από τον ΗΑ. Γι’ αυτό στα διαγράµµατα 
που ακολουθούν δεν συµπεριλάβαµε και τις µετρήσεις home subscription για 
FR µη-συνδεδεµένο στο δέντρο πολυεκποµπής, αφού θα συνέπιπταν µε τις 
µετρήσεις για FR συνδεδεµένο. 

 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης ΗΑ-RP, RP-FR: 2000msec, 
     HA-FR: 10msec 
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Σχήµα 6.4: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

ΗΑ-RP για 2 ΜΝs  
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Όπως γίνεται σαφές από το διάγραµµα, σε περίπτωση που το δέντρο 
πολυεκποµπής είναι ήδη κατασκευασµένο, η απώλεια πακέτων remote 
subscription είναι σταθερή στα 50 απολεσθέντα πακέτα και εποµένως η  
µέθοδος remote subscription είναι καλύτερη όσον αφορά την απώλεια 
πακέτων για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Και τούτο διότι η απώλεια πακέτων 
η οποία προκύπτει, αφορά µόνο τους µηχανισµούς Νeighbor Unreachability 
Detection-Router discovery, DAD και την αποστολή mld report µηνύµατος 
προς τον FR, τα οποία είναι ανεξάρτητα των συνδέσεων. Eποµένως, 
οποιαδήποτε καθυστέρηση σε οποιαδήποτε από τις τρεις µετρούµενες 
συνδέσεις δεν επηρεάζει την απώλεια πακέτων για την περίπτωση αυτή.  
 
Παραθέτουµε τα επόµενα διαγράµµατα για πειραµατική πιστοποίηση των 
σκέψεών µας. 
 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-FR, RP-FR: 2000msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.5: Aπώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

ΗΑ-FR για 2 MNs 
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης RP-FR, HA-FR: 10 msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.6: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 
ΗΑ-FR για 2 MNs 
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6.1.2 Κίνηση µεταβλητού ρυθµού 
 
 

6.1.2.1 ∆ροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου µη συνδεδεµένος 
στο δέντρο πολυεκποµπής  (VBR κίνηση) 

 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης ΗΑ-RP, RP-FR: 2000msec, 
     HA-FR: 10msec 
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Σχήµα 6.7: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

ΗΑ-RP για VBR κίνηση 

 

 
Από το διάγραµµα αυτό παρατηρούµε ότι η µεταβολή της καθυστέρησης του 
link HA-RP δεν επηρεάζει γενικά την απώλεια πακέτων η οποία µένει 
σταθερή γύρω από κάποια µέση τιµή˙για την περίπτωση home subscription 
είναι 17 πακέτα και για την περίπτωση remote subscription 40 πακέτα. Η 
διακύµανση της απώλειας πακέτων οφείλεται στο µεταβαλλόµενο ρυθµό 
κίνησης πολυεκποµπής. Σύµφωνα µε αυτά που αναφέρθηκαν στην 
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προηγούµενη παράγραφο για τις ίδιες µετρήσεις µε σταθερό ρυθµό, τα 
αποτελέσµατα είναι αναµενόµενα. 
 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-FR, RP-FR: 2000msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.8: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

ΗΑ-FR για VBR κίνηση 

 
 

Το αναµενόµενο για τις µετρήσεις του παραπάνω διαγράµµατος είναι η 
απώλεια πακέτων για τη µέθοδο remote subscription να είναι ανεπηρέαστη 
από την καθυστέρηση του link HA-FR, ενώ για τη µέθοδο home subscription 
να είναι αύξουσα. Οι µετρήσεις δεν απέχουν πολύ από το αναµενόµενο και οι 
όποιες αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στο µεταβλητό ρυθµό της κίνησης 
πολυεκποµπής. 
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης RP-FR, HA-FR: 10 msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.9: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

RP-FR για VBR κίνηση 

 

Από το ανωτέρω σχήµα παρατηρούµε ότι σε µεταβολή της καθυστέρησης του 
link RP-FR η απώλεια πακέτων στη µέθοδο home subscription είναι σταθερή, 
πράγµα λογικό αφού κανένας µηχανισµός της µεθόδου δεν επιτελείται σε 
αυτό το link. Στη µέθοδο remote subscription η απώλεια πακέτων αυξάνει, 
κάτι αναµενόµενο όπως έχουµε πει και στην αντίστοιχη παράγραφο για 
κίνηση CBR. Τέλος, παρατηρούµε ότι για καθυστέρηση του link RP-FR µέχρι 
500msec η απώλεια πακέτων στη remote subscription είναι ελαφρώς 
µικρότερη αυτής σε home subscription. Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο αφού 
γίνεται αρκετά γρήγορα η PIM διαδικασία. Από εκεί και έπειτα, όσο η 
καθυστέρηση αυξάνει, αυξάνεται και η απώλεια των πακέτων για τη remote 
subscription.  
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6.1.2.2 ∆ροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου συνδεδεµένος στο 
δέντρο πολυεκποµπής  (VBR κίνηση) 

 
 
Στα ακόλουθα διαγράµµατα θα συµπεριλάβουµε τόσο τις µετρήσεις για 

την περίπτωση που ο δροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου είναι 
συνδεδεµένος στο δέντρο πολυεκποµπής, όσο και αυτές της προηγούµενης 
παραγράφου που ο δροµολογητής επισκεπτόµενου δικτύου δεν είναι 
συνδεδεµένος, ώστε να γίνει σύγκριση µεταξύ των διαγραµµάτων. Και σε 
αυτά τα διαγράµµατα δε συµπεριλάβαµε την απώλεια πακέτων για home 
subscription για FR µη-συνδεδεµένο στο δέντρο πολυεκποµπής, αφού θα 
συνέπιπταν µε τις µετρήσεις για FR συνδεδεµένο. 

 
 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης ΗΑ-RP, RP-FR: 2000msec, 
     HA-FR: 10msec 
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Σχήµα 6.10: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

HA-RP για VBR κίνηση για 2 ΜΝs     
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Όπως γίνεται εµφανές από το διάγραµµα, σε περίπτωση που το δέντρο 
πολυεκποµπής είναι ήδη κατασκευασµένο, η απώλεια πακέτων remote 
subscription κυµαίνεται στα 12 περίπου απολεσθέντα πακέτα και εποµένως η  
µέθοδος remote subscription είναι καλύτερη όσον αφορά την απώλεια 
πακέτων για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Και τούτο διότι η απώλεια πακέτων 
η οποία προκύπτει, αφορά µόνο τους µηχανισµούς Νeighbor Unreachability 
Detection-Router discovery, DAD και την αποστολή mld report µηνύµατος 
προς τον FR, τα οποία είναι ανεξάρτητα των συνδέσεων. Eποµένως, 
οποιαδήποτε καθυστέρηση σε οποιαδήποτε από τις τρεις µετρούµενες 
συνδέσεις δεν επηρεάζει την απώλεια πακέτων για την περίπτωση αυτή.  
 
Παραθέτουµε τα επόµενα διαγράµµατα για πειραµατική πιστοποίηση των 
σκέψεών µας. Οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στη µεταβολή του 
ρυθµού της κίνησης πολυεκποµπής. 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-FR, RP-FR: 2000msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.11: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

HA-FR για VBR κίνηση για 2 ΜΝs 
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης RP-FR, HA-FR: 10 msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.12: Απώλεια πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης 

RP-FR για VBR κίνηση για 2 ΜΝs 
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6.2  ∆ιάρκεια διαποµπής στρώµατος δικτύου 
 
 

 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης ΗΑ-RP, RP-FR: 2000msec, 
     HA-FR: 10msec 
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Σχήµα 6.13: Eπιµερισµός διάρκειας διαποµπής στρώµατος δικτύου 

συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης HA-RP 

 
Στο σχήµα αυτό συγκρίνουµε τη διάρκεια του ΙΡ-layer handover και πώς αυτό 
επιµερίζεται στην απαραίτητη σηµατοδοσία IPv6-MIPv6 και στο join latency,  
για τις δύο µεθόδους home subscription και remote subscription. Αρχικά, 
παρατηρούµε ότι και για τις δύο µεθόδους η διάρκεια του ΙΡ-layer handover 
παραµένει σταθερή, ανεξάρτητα της µεταβολής της καθυστέρησης της 
σύνδεσης ΗΑ-RP. Αυτό είναι αναµενόµενο για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν κατά το σχολιασµό των µετρήσεων της απώλειας πακέτων για 
την µεταβολή της καθυστέρησης της ίδιας σύνδεσης. 

Aπό το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε ότι η διάρκεια της διαποµπής για 
την home subscription οφείλεται σχεδόν ολοκληρωτικά στη σηµατοδοσία 
IPv6-MIPv6. Αυτή περιλαµβάνει τα απαραίτητα µηνύµατα για τις 
διαδικασίες Νeighbor Unreachability Detection – Router Discovery, DAD, 



 
6. Αποτελέσµατα  και Συµπεράσµατα                                                                                                                                        
 

       
___________________________________________________________________________________ 
  Σελίδα 120 

Home Registration. Το µεγαλύτερο διάστηµα καταλαµβάνει το DAD που 
διαρκεί περίπου 1sec και ακολούθως το  Νeighbor Unreachability Detection – 
Router Discovery που διαρκεί περίπου 0,75sec. Όσον αφορά το join latency, 
σηµατοδοσία για το PIM δεν υπάρχει αφού ο ΗΑ είναι ήδη συνδεδεµένος στο 
δέντρο πολυεκποµπής, ενώ η σηµατοδοσία για το ΜLD (Μld report) διαρκεί 
πολύ λίγο, αφού η σύνδεση ΗΑ-FR επιφέρει καθυστέρηση 10msec. 

Για τη remote subscription, η IPv6-ΜΙPv6 σηµατοδοσία περιλαµβάνει τα 
απαραίτητα µηνύµατα για τις διαδικασίες Νeighbor Unreachability Detection 
– Router Discovery και DAD. Παρατηρούµε ότι η διάρκεια της IPv6-ΜΙPv6 
σηµατοδοσίας είναι πιο µικρή συγκριτικά µε την home subscription γεγονός 
που οφείλεται στο ότι δεν απαιτείται Home Registration. Tη µεγαλύτερη 
διάρκεια καταλαµβάνει το join latency. Αυτό περιλαµβάνει την αποστολή 
ενός join µηνύµατος από τον FR στον RP και τελικά τη λήψη της κίνησης. 
Αυτό διαρκεί περίπου 4sec, δηλαδή το διπλάσιο της καθυστέρησης της 
σύνδεσης RP-FR.  
  
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-FR, RP-FR: 2000msec,  

HA-RP: 2000msec 
 
 
 

2 5 20 50

1

2

3

4

5

6

7

Home Subscription

HA-FR link delay (ms)

du
ra

tio
n(

s)

ip-mip signaling
join latency

2 5 20 50

1

2

3

4

5

6

7

Remote Subscription

HA-FR link delay (ms)

du
ra

tio
n(

s)

ip-mip signaling
join latency

 
Σχήµα 6.14: Eπιµερισµός διάρκειας διαποµπής στρώµατος δικτύου 

συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης HA-FR 

 
Παρατηρώντας το παραπάνω σχήµα, βλέπουµε ότι στην περίπτωση του 
Home Subscription τόσο η διάρκεια της σηµατοδοσίας IPv6-MIPv6 όσο και το 
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join latency  αυξάνεται µε την αύξηση της καθυστέρησης του HA-RP link. 
Tούτο είναι λογικό διότι τα µηνύµατα του Home Registration (Binding 
Update, Binding Acknowledgement) επηρεάζονται από την καθυστέρηση της 
σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή δεν επηρεάζει τη διάρκεια διαποµπής του 
στρώµατος δικτύου για την περίπτωση remote subscription. H διάρκεια των 
επιµέρους µηχανισµών που εκτελούνται κατά τη σηµατοδοσία IPv6-MIPv6 
και join latency και για τις δύο περιπτώσεις έχει αναλυθεί κατά το σχολιασµό 
του προηγούµενου διαγράµµατος. 
 
 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης RP-FR, HA-FR: 10 msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.15: Eπιµερισµός διάρκειας διαποµπής στρώµατος δικτύου 

συναρτήσει της καθυστέρησης της σύνδεσης RP-FR 

 
Από το παραπάνω σχήµα, φαίνεται ότι το home subscription δεν επηρεάζεται 
από την καθυστέρηση της σύνδεσης αυτής, που είναι λογικό αφού κανένας 
µηχανισµός της µεθόδου δεν επιτελείται σε αυτή τη σύνδεση. Στη µέθοδο 
remote subscription η διάρκεια τoυ PIM αυξάνεται µε την αύξηση της 
καθυστέρησης της σύνδεσης, κάτι αναµενόµενο αφού στη σύνδεση RP-FR 
στέλνεται το join µήνυµα στον RP και ο τελευταίος, µετά την κατασκευή του 
δέντρου πολυεκποµπής στέλνει το πρώτο δροµολογούµενο πακέτο. Mάλιστα, 
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η διάρκεια αυτή είναι περίπου ίση µε το διπλάσιο της καθυστέρησης της 
σύνδεσης RP-FR.  
 
 

6.3 Καθυστέρηση Λήψης Πακέτων 
 

 
• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης ΗΑ-RP, RP-FR: 2000msec, 
     HA-FR: 10msec 
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Σχήµα 6.16: Καθυστέρηση λήψης πακέτων  συναρτήσει της καθυστέρησης 

της σύνδεσης HA-RP 

 
Από το σχήµα συµπεραίνουµε ότι η καθυστέρηση λήψης πακέτων από τον 
ΜΝ για τη µέθοδο home subscription είναι εν γένει µικρότερη από αυτήν 
στην remote subscription, εκτός αν προκύψει µεγάλη καθυστέρηση (2sec και 
άνω) στη σύνδεση HA-RP. Μεγάλη καθυστέρηση στη σύνδεση HA-RP 
εµφανώς επηρεάζει αρνητικά την καθυστέρηση λήψης πακέτων  για τη home 
subscription, καθώς µέσω της σύνδεσης αυτής στέλνoνται τα πακέτα 
πολυεκποµπής. Η σταθερότητα της καθυστέρησης λήψης πακέτων από τον 
ΜΝ για τη remote subscription είναι αναµενόµενη, αφού η καθυστέρηση στη 
διαδροµή ενός πακέτου από τον CN στον ΜΝ εισάγεται σε άλλες συνδέσεις, 
έτσι όσο και να αυξήσουµε την καθυστέρηση στη σύνδεση HA-RP, αυτή δεν 
επηρεάζεται.  
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης HA-FR, RP-FR: 2000msec,  

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.17: Καθυστέρηση λήψης πακέτων  συναρτήσει της καθυστέρησης 

της σύνδεσης HA-FR 

 
Όπως παρατηρούµε από το σχήµα, η καθυστέρηση λήψης πακέτων από τον 
ΜΝ για τη remote subscription είναι σταθερή και οριακά καλύτερη της 
καθυστέρησης λήψης πακέτων από τον ΜΝ για τη home subscription. 
Mάλιστα, η καθυστέρηση λήψης πακέτων από τον ΜΝ για τη home 
subscription επηρεάζεται αρνητικά, σε αύξηση της καθυστέρησης της 
σύνδεσης HA-FR, αφού το µονοπάτι που ακολουθούν τα δροµολογούµενα 
πακέτα συµπεριλαµβάνει τη σύνδεση αυτή. 
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• Μεταβλητή καθυστέρηση σύνδεσης RP-FR, HA-FR: 10msec, 

HA-RP: 2000msec 
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Σχήµα 6.18: Καθυστέρηση λήψης πακέτων συναρτήσει της καθυστέρησης 

της σύνδεσης RP-FR 
 

Από παρατήρηση του ανωτέρω σχήµατος γίνεται σαφές ότι η καθυστέρηση 
λήψης πακέτων από τον ΜΝ για τη home subscription παραµένει σταθερή, 
ανεξαρτήτως της καθυστέρησης που υπάρχει στη σύνδεση RP-FR. Εκείνη που 
επηρεάζεται αρνητικά σε περίπτωση αύξησης της καθυστέρησης της σύνδεσης 
RP-FR είναι η καθυστέρηση λήψης πακέτων από τον ΜΝ για τη remote 
subscription, κάτι αναµενόµενο, αφού το µονοπάτι που ακολουθούν τα 
δροµολογούµενα πακέτα συµπεριλαµβάνει τη σύνδεση αυτή. Παρόλα αυτά η 
καθυστέρηση λήψης πακέτων από τον ΜΝ για καθυστερήσεις της σύνδεσης 
RP-FR µέχρι τα 2sec είναι εµφανώςµικρότερη.  
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6.4 Φόρτος δικτύου 
 
 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε το φόρτο δικτύου και 
συγκεκριµένα των συνδέσεων HA-RP , HA-FR, RP-FR, διατηρώντας σταθερές 
καθυστερήσεις για κάθε σύνδεση ίσες µε 2000msec, 10msec, 2000msec 
αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρατίθενται διαγράµµατα που δείχνουν πώς 
αυτός επιµερίζεται σε κάθε µία σύνδεση ξεχωριστά για τις δύο µεθόδους home 
subscription και remote subscription. 
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Σχήµα 6.19: Συνολικός φόρτος δικτύου 

 
Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται ξεκάθαρα η υπεροχή της µεθόδου remote 
subscription όσον αφορά το µειωµένο φόρτο κίνησης στις συνδέσεις 
γενικότερα. Η υπεροχή της µεθόδου  remote subscription φαίνεται ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί αποδέκτες κίνησης πολυεκποµπής για 
την ίδια οµάδα πολυεκποµπής (περιπτώσεις 2,4 σχήµατος), όπου ο φόρτος του 
δικτύου παραµένει σταθερός ανεξαρτήτως του πλήθους τους. Αντίθετα, στην 
home subscription πρέπει για κάθε αποδέκτη κίνησης να κατασκευάζεται 
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σήραγγα (tunnel), απ’ όπου περνάει η κίνηση, ανεξάρτητα αν µπορεί ήδη να 
υπάρχει σήραγγα που να στέλνει ακριβώς την ίδια κίνηση σε άλλον 
αποδέκτη, καταργώντας έτσι τα πλεονεκτήµατα της πολυεκποµπής. Επιπλέον, 
µε την εισαγωγή, των απαραίτητων για τη λειτουργία της σήραγγας, 
επικεφαλίδων δηµιουργείται  µη-ωφέλιµο φορτίο που επιβαρύνει το δίκτυο.  
Αυτό φαίνεται στο παραπάνω σχήµα από το γεγονός της αύξησης του φόρτου 
στην περίπτωση της home subscription  όσο αυξάνεται το πλήθος των 
ακροατών για την ίδια οµάδα πολυεκποµπής. Τέλος, τόσο στην home 
subscription όσο και στην remote subscription παρατηρείται αύξηση του 
φόρτου δικτύου όσο αυξάνεται ο αριθµός των ακροατών που ενδιαφέρονται 
για διαφορετικές οµάδες πολυεκποµπής. Τούτο συµβαίνει διότι αυξάνεται 
ανάλογα ο φόρτος κίνησης στη σύνδεση µεταξύ του RP και του ΗΑ ή FR 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 6.20: Κατανοµή φόρτου δικτύου στις συνδέσεις  για µεταβλητό 
πλήθος ακροατών και οµάδων πολυεκποµπής – Home Subscription 

 
Στο παραπάνω σχήµα παρατηρούµε ότι στην περίπτωση home subscription o 
κύριος φόρτος του δικτύου κατανέµεται στις συνδέσεις HA-RP και HA-FR, 
αφού η σύνδεση RP-FR επιβαρύνεται µε πολύ µικρό αριθµό µηνυµάτων (τα 
οποία ανταλλάσσονται σε όλες τις ζεύξεις που µελετήθηκαν και αφορούν 
λειτουργίες των πρωτοκόλλων  PIM, RIP, NTP, Neighbor Discovery), τα 
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οποία θεωρούνται αµελητέα κατά τη µέτρηση όλων των ανωτέρω µεγεθών. 
Για την περίπτωση που οι ακροατές ακούν διαφορετικές οµάδες 
πολυεκποµπής ο φόρτος της σύνδεσης HA-FR είναι ελάχιστα µεγαλύτερος 
αυτού της σύνδεσης HA-RP. Αυτό οφείλεται στις επιπλέον επικεφαλίδες που 
χρησιµοποιούνται για την δροµολόγηση των πακέτων µέσω της σήραγγας 
ΗΑ <-> ΜΝ. Για την περίπτωση που οι ακροατές ακούν την ίδια οµάδα 
πολυεκποµπής ο φόρτος της σύνδεσης HA-FR είναι πολλαπλάσιος αυτού της 
σύνδεσης HA-RP (αφού στη σύνδεση ΗΑ-RP το ρεύµα της κίνησης είναι κοινό 
λόγω πολυεκποµπής) και µάλιστα περίπου τόσες φορές όσοι είναι οι 
ακροατές. 
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Σχήµα 6.21: Κατανοµή φόρτου δικτύου στις συνδέσεις  για µεταβλητό 
πλήθος ακροατών και οµάδων πολυεκποµπής – Remote Subscription 

 
Στο παραπάνω σχήµα παρατηρούµε ότι, στην περίπτωση της remote 
subscription, σχεδόν όλος ο φόρτος του δικτύου επιβαρύνει τη σύνδεση RP-
FR, όπου δροµολογείται η κίνηση πολυεκποµπής. Η σύνδεση HA-RP 
επιβαρύνεται µε πολύ µικρό αριθµό µηνυµάτων, τα οποία αναφέραµε και 
ακριβώς παραπάνω, ενώ η σύνδεση HA-FR επιβαρύνεται επιπλέον µε τη 
σηµατοδοσία του ΜΙΡν6. 
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6.5 Συνολική Αποτίµηση - Συµπεράσµατα 
 
 
 

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την πειραµατική 
µελέτη, παρουσιάζεται µια σύγκριση των µεθόδων home subscription και 
remote subscription που προτείνει το Πρωτόκολλο Κινητού ∆ιαδικτύου 
(ΜΙΡν6) για διαχείριση συνόδων πολυεκποµπής σε περιβάλλον ασύρµατων 
τοπικών δικτύων. Η µέθοδος home subscription υπερτερεί της remote 
subscription στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που εισάγει η διαποµπή, 
καθώς αποφεύγει την ανακατασκευή του δέντρου πολυεκποµπής. Αυτό είναι 
εξαιρετικά επιθυµητό για δέκτες που εµφανίζουν έντονη κινητικότητα ή από 
εφαρµογές ευαίσθητες στην αυξηµένη απώλεια πακέτων. Από την άλλη, η 
µέθοδος remote subscription υπερτερεί σε θέµατα εκµετάλλευσης πόρων του 
δικτύου (βελτιστοποίηση δρόµου). Εν αντιθέσει,  η µέθοδος home subscription 
αποδεικνύεται σπάταλη σε εύρος ζώνης, αφού για αυτήν απαιτείται η 
δηµιουργία σήραγγας µεταξύ του Οικείου Πράκτορα και του Κινητού ∆έκτη. 
Η µέθοδος αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ασύµφορη όταν αυξάνεται το πλήθος των 
κινητών δεκτών. Τέλος, η µέθοδος home subscription µειονεκτεί στο γεγονός 
ότι όλη η κίνηση πολυεκποµπής δροµολογείται υποχρεωτικά µέσω του 
Οικείου Πράκτορα. Τούτο έχει ως αντίκτυπο την αύξηση του φόρτου 
επεξεργασίας για αυτόν, την συµφόρηση της κίνησης πολυεκποµπής προς 
αυτόν και επιπλέον, σε περίπτωση αστοχίας αυτού, την διακοπή της 
επικοινωνίας πολυεκποµπής.  

Συµπερασµατικά, η µέθοδος home subscription προτιµάται σε 
περιπτώσεις έντονης κινητικότητας δεκτών ή εφαρµογών ευαίσθητων στην 
αυξηµένη απώλεια πακέτων, ενώ η remote subscription σε περιπτώσεις 
υψηλού αριθµού κινητών δεκτών.  



 

       
___________________________________________________________________________________ 
  Σελίδα 129 

 
Bιβλιογραφία 
 
[1]  James F.Kurose, Keith W.Ross, “∆ικτύωση Υπολογιστών” 
[2]  ”ISTClusterbooklet2003”, http://www.ist-ipv6.org 
[3]  S. Deering, R. Hinden, “Internet Protocol, Version 6 (Ipv6)   
  Specification”, IETF RFC 2460, December 1998 
[4]  R. Hinden, S. Deering, “IP Version 6 Addressing Architecture”, IETF 
  RFC 2373, July 1998 
[5]  S. Thomson, T. Narten, “IPv6 Stateless Address Autoconfiguration”, 
  IETF RFC 2462, December 1998 
[6]  Sun Microsystems, “IPv6 Administration Guide”, April 2003 
[7]  T. Narten, E. Nordmark, W. Simpson, “Neighbor Discovery for IP  
  Version 6”, IETF RFC 2461, December 1998 
[8]  A. Conta, S. Deering, “Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for 
  the  Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification”, IETF RFC  
  2463,  December 1998 
[9]  Ιάκωβου Στ. Βενιέρη, Ευγενίας Νικολούζου, “Tεχνολογίες   
  ∆ιαδικτύου”, Ιούνιος 2003 
[10] Ι. Romdhani, M. Kellil, H. Lach, A. Bouabdallah, H. Bettahar, “IP  
 Mobile  Multicast: Challenges and Solutions”, IEEE Communications 
 Magazine, vol. 6, no. 1, First Quarter 2004 
[11]   R. Vida, L. Costa, “Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for 
   IPv6”, IETF RFC 3810, June 2004 
[12] S. Deering, W. Fenner, B. Haberman, “Multicast Listener Discovery  
  (MLD) for IPv6”, IETF RFC 2710, October 1999  
[13] Andrew S. Tanenbaum, “∆ίκτυα Υπολογιστών” 
[14] D. Johnson, C. Perkins, J. Arkko, “Mobility Support in IPv6”, IETF RFC 
  3775, June 2004 
[15] R. Hinden, S. Deering, “IPv6 Multicast Address Assignments”, IETF 

RFC 2375, July 1998 
[16] FreeBSD Project www.freebsd.org  
[17] Kame Project www.kame.net  
[18] R. Droms, J. Bound, B. Volz, T. Lemon, C. Perkins, M. Carney, 

“Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)”, IETF RFC 
3315, July 2003 

[19] Μοy, “OSPF Version 2”, IETF RFC 2328, April 1998 
[20] G. Malkin, “RIP Version 2”, IETF RFC 2453, November 1998 
[21] D. Mills, “Network Time Protocol (Version 3)”, IETF RFC 1305, March 

1992 
[22] U.S. Naval Research Laboratory Mgen, 

http://pf.itd.nrl.navy.mil/mgen/ 
[23] J.Postel, "User Datagram Protocol", STD 6, RFC 768, August 

1980 
 


