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M.Sc. Thesis
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Abstract
The rapid growth in cellular and wireless local area networks made
wireless communication a very desirable and inevitable service. As these two
distinctly different centralized technologies addressed only a portion of
connectivity needs, the necessity for a new technology has emerged. Wireless
mesh networks are promising directions for future broadband network access
with low operation and management costs.
Channel assignment in wireless mesh networks inﬂuence the contention
among wireless links and the network topology or connectivity between mesh
nodes. Moreover it determines the interference between adjacent channels and
affects the connectivity of mesh nodes with wired network gateways, which is a
key application of wireless mesh networks.
In this thesis, we present a new utility-based framework for channel
assignment and topology control in multi-rate multi-radio wireless mesh
networks. In addition, we present an optimization framework that involves
utility functions of the end-to-end throughput between gateways and mesh
nodes. Key features of the proposed approaches are the support for different
target objectives, which are expressed as utility functions of the MAC layer
throughput, and the efficient utilization of wired network gateways. Finally we
present the implementation of greedy procedures for solving the corresponding
optimization problems.
Our experiments show the inﬂuence of the target objective on the channel
assignment and node connectivity, the load-balancing properties of the
proposed approaches, the inﬂuence of 802.11a adjacent channel interference on
channel assignment, and the higher performance compared to a rate-based
channel assignment scheme.
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Ανάθεση καναλιών και έλεγχος τοπολογίας με χρήση συναρτήσεων
χρησιμότητας σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος.
Θεόδωρος Χ. Διονυσίου
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη
Η ταχεία ανάπτυξη στα κυψελοειδή και ασύρματα τοπικά δίκτυα
κατέστησε την ασύρματη επικοινωνία μια πολύ επιθυμητή και αναπόφευκτη
υπηρεσία. Καθώς οι παραπάνω κεντρικοποιημένες και σαφώς διαφορετικές
τεχνολογίες ικανοποιούσαν μερικώς τις ανάγκες για συνδεσιμότητα, η ανάγκη
ανάδειξης μιας νέας τεχνολογίας είχε προκύψει. Τα ασύρματα δίκτυα
πλέγματος αναδεικνύονται ως μια νέα σημαντική τεχνολογία για υψηλής
ταχύτητας ευρυζωνική πρόσβαση με χαμηλές δαπάνες λειτουργίας και
διαχείρισης.
Η ανάθεση καναλιών σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος επηρεάζει τον
συναγωνισμό μεταξύ των ασύρματων ζεύξεων καθώς και τη συνδεσιμότητα
μεταξύ των κόμβων του πλέγματος. Επιπλέον καθορίζει την παρεμβολή μεταξύ
των παρακείμενων καναλιών και έχει επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα των
κόμβων με τις ενσύρματες πύλες δικτύου, η οποία είναι μια βασική εφαρμογή
των ασύρματων δικτύων πλέγματος.
Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζουμε ένα νέο πλαίσιο βασισμένο σε
συναρτήσεις χρησιμότητας, για την από κοινού ανάθεση καναλιών και τον
έλεγχο τοπολογίας σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος πολλαπλών διεπαφών και
ρυθμών μετάδοσης. Επιπλέον, παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο βελτιστοποίησης
που περιλαμβάνει συναρτήσεις χρησιμότητας της συνολικής ρυθμαπόδοσης
μεταξύ των κόμβων πλέγματος και των ενσύρματων πυλών δικτύου. Τα κύρια
χαρακτηριστικά των προτεινόμενων προσεγγίσεων είναι η υποστήριξη
διαφορετικών αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι εκφράζονται ως συναρτήσεις
χρησιμότητας της ρυθμαπόδοσης του επιπέδου προσπέλασης μέσου καθώς και
η αποδοτική χρήση των ενσύρματων πυλών δικτύου. Τέλος παρουσιάζουμε την

x
υλοποίηση greedy αλγορίθμων για την λύση των πιο πάνω προβλημάτων
βελτιστοποίησης.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αναδεικνύουν την επιρροή του στόχου
της συνάρτησης χρησιμότητας στην ανάθεση καναλιών και τη συνδεσιμότητα
των κόμβων, τις ιδιότητες εξισορρόπησης φόρτου των προτεινόμενων
προσεγγίσεων, την επίδραση της παρεμβολής των παρακείμενων καναλιών του
προτύπου 802.11a στην ανάθεση καναλιών και τέλος την υψηλότερη απόδοση
σε σύγκριση με ένα σύστημα ανάθεσης καναλιών το οποίο βασίζεται στους
ρυθμούς μετάδοσης των ασύρματων διεπαφών κάθε κόμβου του πλέγματος.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

1

1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη εποχή των τηλεπικοινωνιών γεννιέται την δεκαετία του
1940 με την δημιουργία του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τότε
μέχρι σήμερα ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει καταστεί κλειδί για την
οικονομία. Ιδιαίτερα ο κλάδος των ασύρματων τηλεπικοινωνιών αποτελεί ένα
από τους κύριους στυλοβάτες για την ευρωπαϊκή οικονομία ξεπερνώντας
παραδοσιακούς τομείς όπως τις μεταφορές την υγεία και την ασφάλεια.
Τα τελευταία χρόνια η ταχεία ανάπτυξη στα κυψελοειδή (cellular) και
ασύρματα τοπικά δίκτυα (802.11 WLANs) κατέστησε την ασύρματη
επικοινωνία μια πολύ επιθυμητή και αναπόφευκτη υπηρεσία. Ωστόσο σήμερα,
οι πιο πάνω κεντρικοποιημένες και σαφώς διαφορετικές τεχνολογίες
ικανοποιούν μερικώς τις ανάγκες για συνδεσιμότητα, και επιπλέον υπάρχει
πλήθος καινούριων εφαρμογών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την
ασύρματη επικοινωνία. Τα κυψελοειδή δίκτυα προσφέρουν ευρεία ακτίνα
κάλυψης με σημαντικά μειονέκτημα το υψηλό κόστος υπηρεσιών και τις
χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε σύγκριση με τα WLANs. Από την
άλλη πλευρά τα WLANs χαρακτηρίζονται από το χαμηλό κόστος υπηρεσιών,
τους υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε σύγκριση με τα πρώτα,
έχοντας κύρια μειονέκτημα την περιορισμένη ακτίνα κάλυψης και τη μειωμένη
κινητική δυνατότητα (mobility) του ασύρματου χρήστη.
Η πιο πρόσφατη προσπάθεια για την κάλυψη των πιο πάνω
μειονεκτημάτων έγινε με την είσοδο των ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων
(WMANs) τα οποία υποστηρίχτηκαν από την οικογένεια προτύπων 802.16. Τα
WMANs πρόσφεραν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, μεγάλη ακτίνα
κάλυψης (μέχρι 16km από το σταθμό βάσης) και παράλληλα εξασφάλιζαν την
ποιότητα υπηρεσίας στους ασύρματους χρήστες. Το κύριο μειονέκτημα των
WMANs ήταν η αδυναμία υποστήριξης της κινητικότητας του ασύρματου
χρήστη και η απαίτηση για άμεση οπτική επαφή (LoS, Line of Sight) του
ασύρματου χρήστη με το σταθμό βάσης του WMAN.
Με την εμφάνιση των ασύρματων δικτύων πλέγματος (WMNs) ως
αναδυόμενη τεχνολογία, παρουσιάζονται μεγάλες προοπτικές και τεράστιο
ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Τα παραδοσιακά ασύρματα δίκτυα
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(WLANs) βασίζονται κυρίως στην παρουσία υποδομής (infrastructure) που
είναι υπεύθυνη για την παροχή ασύρματης κάλυψης στις διάφορες συσκευές.
Σε ένα WLAN με υποδομή, η επικοινωνία μεταξύ ασύρματων συσκευών ή με
το ενσύρματο δίκτυο (backbone network) υλοποιείται μέσω του σημείου
πρόσβασης (access point). Η αυξανόμενη ζήτηση για ασύρματη κάλυψη οδηγεί
στην εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού σημείων πρόσβασης. Παρόλο που το
κόστος αυτών των συσκευών δεν είναι υψηλό, η διασύνδεση σημείων
πρόσβασης απαιτεί ενσύρματες ζεύξεις, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα
εγκατάστασης καθώς και το κόστος για συγκεκριμένες τοποθεσίες. Επομένως η
διασύνδεση σημείων πρόσβασης μέσω ασύρματων ζεύξεων και συγκεκριμένα
η δημιουργία ασύρματων δικτύων πλέγματος είναι απαραίτητη για την
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ασύρματων δικτύων.
Τα WMNs μπορούν εύκολα, αποτελεσματικά και ασύρματα να
διασύνδεουν ολόκληρες πόλεις χρησιμοποιώντας φθηνό

και υπάρχον

εξοπλισμό. Οι κόμβοι (mesh nodes) του πλέγματος λειτουργούν όπως ακριβώς
ένας ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιώντας τα κοινά Wi-Fi πρότυπα,
επικοινωνώντας ασύρματα τόσο με τους χρήστες όσο και μεταξύ τους. Σε ένα
WMN τουλάχιστον ένας κόμβος (mesh gateway) απαιτείται να συνδέεται με το
ενσύρματο δίκτυο όπως για παράδειγμα μια διαδικτυακή συσκευή DSL.
Έπειτα, o συγκεκριμένος κόμβος μοιράζεται τη σύνδεση με όλους τους
κόμβους που βρίσκονται στην εγγύτητα του. Στη συνέχεια οι πιο πάνω κόμβοι
μοιράζονται την σύνδεση με όλους τους κόμβους που βρίσκονται στην
εμβέλεια τους, δημιουργώντας ένα ασύρματο σύννεφο συνδεσιμότητας ικανό
να εξυπηρετήσει από ένα μικρό γραφείο μέχρι μια πόλη εκατομμυρίων
(ανάλογα με το πλήθος των mesh gateways).
Το τεράστιο εμπορικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τα WMNs
προκύπτει από το μικρό κόστος εγκατάστασης ιδικά για μεγάλες περιοχές
κάλυψης, η συμβατότητα με τα υπάρχον πρότυπα 802.11 αλλά και η
δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες τεχνολογίες, η δυνατότητα κάλυψης
αστικών και αγροτικών περιοχών και γενικά περιοχών όπου δεν υπάρχει άμεση
και απρόσκοπτη οπτική επαφή (NLoS, Near LoS). Επιπλέον τα WMNs έχουν
ιδιότητες όπως η αυτοθεραπεία (self healing) και η αυτοδιαμόρφωση (self
configuring), καθώς το δίκτυο βρίσκει αυτόματα τις γρηγορότερες και πιο
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αξιόπιστες διαδρομές για την αποστολή δεδομένων και είναι σε θέση να
ενσωματώνει νέους κόμβους χωρίς την ανάγκη οποιοσδήποτε παρέμβασης.

1.1. Παρουσίαση του προβλήματος
Το πρόβλημα που μελετάται στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι
η ανάθεση καναλιών σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος πολλαπλών διεπαφών
(multi radio) και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων (multi rate).
Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός νέου πλαισίου
βασισμένο σε συναρτήσεις χρησιμότητας, για την από κοινού ανάθεση
καναλιών και τον έλεγχο τοπολογίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραπάνω δικτύων.
Όπως γνωρίζουμε οι παρεμβολές αποτελούν βασικό παράγοντα για τη
μείωση της χωρητικότητας και απόδοσης των WLANs γενικότερα, και multiradio (MR) multi-channel (MC) WMNs ειδικότερα. Οι παρεμβολές δύναται να
ελαττώνουν τον εφικτό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων των ασύρματων
διεπαφών, αυξάνουν το ποσοστό απώλειας πλαισίων και μειώνουν την
αξιοποίηση του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων λόγο συναγωνισμού στα
κατανεμημένα πρωτόκολλα πρόσβασης μέσου, όπως λόγου χάριν στο
ασύρματο πρότυπο 802.11. Μια μέθοδος για την ελάττωση των παρεμβολών
είναι η κατάλληλη ανάθεση καναλιών στις ασύρματες διεπαφές με σκοπό τη
συνολική μείωση των παρεμβολών στο δίκτυο.
Η ανάθεση καναλιών στα WMNs επηρεάζει τον συναγωνισμό μεταξύ
των ασύρματων ζεύξεων καθώς και τη συνδεσιμότητα μεταξύ των κόμβων του
πλέγματος, δημιουργώντας έτσι αντιστάθμιση μεταξύ της ελαχιστοποίησης
της παρεμβολής και της μεγιστοποίησης της συνδεσιμότητας [1], [2], [3].
Επιπλέον η ανάθεση καναλιών καθορίζει την παρεμβολή μεταξύ των
παρακείμενων καναλιών τόσο για τα πρότυπα 802.11b/g όσο και στο πρότυπο
802.11a όταν η απόσταση των ασύρματων διεπαφών είναι μικρή [4], [5],
πράγμα που συμβαίνει όταν ένας ασύρματος κόμβος πλέγματος διαθέτει
περισσότερες του ενός διεπαφές. Τέλος η ανάθεση καναλιών επηρεάζει την
συνδεσιμότητα των κόμβων του πλέγματος με τις ενσύρματες πύλες δικτύου,
η οποία είναι μια βασική εφαρμογή των ασύρματων δικτύων πλέγματος.
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Το πρόβλημα ανάθεσης καναλιών σε MC-MR WMNs προϋποθέτει την
ανάθεση ενός συγκεκριμένου καναλιού σε κάθε ασύρματη διεπαφή στο δίκτυο
και είναι γνωστό ως NP-hard πρόβλημα [18]. Η ανάθεση καναλιών έχει ως
περιορισμό το διαθέσιμο συνολικό αριθμό καναλιών, και την απαίτηση ότι
μόνο ένα κανάλι ανατίθεται σε μια διεπαφή οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Επίσης λόγω του ότι η ανάθεση καναλιών επηρεάζει τη μέγιστη απλούάλματος

(single-hop)

και

άκρο-σε-άκρο

(end-to-end)

ρυθμαπόδοση

(throughput), χρειάζεται να εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί
κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις ρυθμαπόδοσης. Θέτοντας όμως το συγκεκριμένο
περιορισμό ικανοποίησης δημιουργείται η αλληλεξάρτηση μεταξύ ανάθεσης
καναλιών και δρομολόγησης.
Μελετώντας τους πιο πάνω ισχυρούς συλλογισμούς παρατηρούμε ότι η
σχεδίαση και υλοποίηση ενός αποδοτικού αλγορίθμου για την από κοινού
ανάθεση καναλιών και έλεγχο τοπολογίας είναι επιβεβλημένη.

1.2. Συνεισφορά Εργασίας
Το πρόβλημα ανάθεσης καναλιών σε multi radio WMNs είναι γνωστό ως
NP-hard πρόβλημα [18]. Για αυτό το λόγο, η ανάθεση καναλιών βασίζεται σε
ευριστικές μεθόδους οι οποίες αναθέτουν κανάλια στις ασύρματες διεπαφές ή
ζεύξεις βασισμένες σε κάποια ταξινόμηση (rank) ή σειρά. Στην παρούσα
διατριβή η ανάθεση καναλιών γίνεται με κάποια σειρά, ωστόσο η σειρά δεν
είναι πάγια ή γνωστή εκ’ των προτέρων αλλά καθορίζεται κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της διαδικασίας ανάθεσης καναλιών, και βασίζεται σε
αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι εκφράζονται ως συναρτήσεις χρησιμότητας
της ρυθμαπόδοσης του επιπέδου προσπέλασης μέσου.
Η συνεισφορά αυτής της διατριβής είναι διμερής. Κατ' αρχάς,
διατυπώνουμε ένα νέο πλαίσιο βασισμένο σε συναρτήσεις χρησιμότητας, για
την από κοινού ανάθεση καναλιών και τον έλεγχο τοπολογίας σε ασύρματα
δίκτυα πλέγματος πολλαπλών διεπαφών και ρυθμών μετάδοσης. Επιπλέον,
παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο βελτιστοποίησης που περιλαμβάνει συναρτήσεις
χρησιμότητας της συνολικής ρυθμαπόδοσης μεταξύ των κόμβων πλέγματος
και των ενσύρματων πυλών δικτύου. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την
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υλοποίηση greedy αλγορίθμων για την λύση των πιο πάνω προβλημάτων
βελτιστοποίησης.
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της παρούσας εργασίας
αναφέρονται παρακάτω. Κατ’ αρχάς η ανάθεση καναλιών μπορεί να εκτελεστεί
με διαφορετικούς αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις
διαφορετικές και εξαρτώμενες από κάθε πάροχο ανάγκες. Οι στόχοι
εκφράζονται ως συναρτήσεις χρησιμότητας της ρυθμαπόδοσης του επιπέδου
MAC με πλεονέκτημα την σύλληψη των διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης
(transmission rate diversity). Επίσης δεν γίνονται οποιεσδήποτε υποθέσεις
σχετικά με τη συνδεσιμότητα των κόμβων του πλέγματος αφού η λογική
τοπολογία

ή συνδεσιμότητα αποφασίζεται από κοινού κατά την ανάθεση

καναλιών.

Επιπλέον,

η

προσέγγιση

μας

επιτυχαίνει

την

αποδοτική

χρησιμοποίηση των ενσύρματων πυλών δικτύου και διασφαλίζει ότι για κάθε
κόμβο του πλέγματος υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι προς ένα gateway.
Τέλος κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ανάθεσης καναλιών σε ένα MR WMN
συλλαμβάνεται η επίδραση της παρεμβολής των παρακείμενων καναλιών του
προτύπου 802.11a.

1.3. Οργάνωση - Δομή Εργασίας
Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 γίνεται
ανασκόπηση των μεθόδων ανάθεσης καναλιών σε ασύρματα δίκτυα
πλέγματος που έχουν προταθεί στο παρελθόν, επισημαίνοντας τις διαφορές
τους με τη παρούσα προτεινόμενη λύση.
Στο κεφάλαιο 3 δίνουμε το βασικό υπόβαθρο που σχετίζεται με το
πρόβλημα ανάθεσης καναλιών και αναφέρουμε τα βασικά ζητήματα που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση και υλοποίηση των
διάφορων σχημάτων ανάθεσης. Τέλος παρουσιάζουμε μια ταξινόμηση των
διάφορων σχημάτων ανάθεσης καναλιών ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
τους, και αναφέρουμε τα βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά την σχεδίαση και υλοποίηση τους.
Στο κεφάλαιο 4 αναλύουμε από θεωρητική σκοπιά τα πλαίσια για την
από κοινού ανάθεση καναλιών και έλεγχο τοπολογίας σε ασύρματα δίκτυα
πλέγματος πολλαπλών διεπαφών και ρυθμών μετάδοσης, για το single hop και
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end-to-end μοντέλο. Επιπλέον αναλύουμε τους greedy αλγορίθμους που
υλοποιήθηκαν για την λύση των πιο πάνω προβλημάτων βελτιστοποίησης.
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφουμε την υλοποίηση των πλαισίων ανάθεσης
καναλιών τόσο για το hop-by-hop μοντέλο όσο και για το end-to-end μοντέλο.
Στο κεφάλαιο 6 αξιολογούμε τα πλαίσια ελέγχου τοπολογίας και ανάθεσης
καναλιών μέσα από μια σειρά πειραμάτων και αναφέρουμε τα συμπεράσματα
που προέκυψαν με την εκτέλεση των πειραμάτων.
Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα και αναλύουμε
τις μελλοντικές μας σκέψεις για τη διεύρυνση της παρούσας εργασίας.
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2. Σχετική Εργασία
Η ανάθεση καναλιών σε MR-MC WMNs αποτελεί ένα πολυδιάστατο
και δύσκολο πρόβλημα λόγο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πιο πάνω
δικτύων.

Οι

διάφορες

λύσεις

που

έχουν

προταθεί

μέχρι

σήμερα

επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τα εξής βασικά ζητήματα: παρεμβολές
(interference),

συνδεσιμότητα

(connectivity),

σταθερότητα

(stability),

ρυθμαπόδοση (throughput), δρομολόγηση (routing), ανοχή σε σφάλματα (fault
tolerance) και δικαιοσύνη (fairness).
Τα παραπάνω δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά διότι
σχετίζονται αναπόφευκτα μεταξύ τους. Επιπλέον μερικά από τα ζητήματα
έχουν αμοιβαία-ευεργετικές σχέσεις όπως για παράδειγμα η ελάττωση της
παρεμβολής οδηγεί σε μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση, και ο πλεονασμός σε
συνδεσιμότητα προσφέρει μεγαλύτερη ανοχή σε σφάλματα. Ωστόσο υπάρχουν
και αντισταθμίσεις (trade-offs) όπως για παράδειγμα η ελάττωση της
παρεμβολής οδηγεί σε μειωμένη συνδεσιμότητα, και η υποστήριξη δικαιοσύνης
ελαττώνει το συνολική ρυθμαπόδοση.
Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας εργασίας είναι η
δημιουργία ενός νέου πλαισίου για από κοινού ανάθεση καναλιών και έλεγχο
τοπολογίας, το οποίο υποστηρίζει πολλαπλούς αντικειμενικούς στόχους και
έτσι μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις αντισταθμίσεις και τις αμοιβαία-ευεργετικές
σχέσεις που προαναφέρθηκαν. Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά οι
εργασίες που έχουν προταθεί στο παρελθόν και παράλληλα συγκρίνονται με
την δική μας προσέγγιση.

2.1. Προηγούμενες εργασίες
Οι εργασίες που παρουσιάζονται στα [6], [7], [8], έχουν ερευνήσει
διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής στο φυσικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα στην εργασία [6] παρουσιάζεται ένας κεντρικοποιημένος
αλγόριθμος ανάθεσης καναλιών, όπου η ταξινόμηση και σειρά ανάθεσης
καναλιών στις διάφορες ζεύξεις, εξαρτάται από την απόσταση τους από ένα
μοναδικό gateway. Σύμφωνα με τον πιο πάνω αλγόριθμο τα διάφορα κανάλια
ταξινομούνται βάση του βαθμού χρησιμοποίησης τους, και τον αριθμό των
παρεμβαλλόμενων διεπαφών σε αυτά. Σε κάθε ζεύξη ανατίθεται το εκάστοτε
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κανάλι με την καλύτερη θέση στη σειρά ταξινόμησης. Στην [7] παρουσιάζεται
ένας κατανεμημένος αλγόριθμος όπου κάθε διεπαφή επιλέγει άπληστα
(greedly) το κανάλι με το μικρότερο συνολικό κόστος παρεμβολής, για όλες
τις διεπαφές που βρίσκονται στην εμβέλεια της. Το κόστος παρεμβολής
εκφράζεται ως γραμμική συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των καναλιών.
Τέλος στην [8] οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα κατανεμημένο και ένα
κεντρικοποιημένο αλγόριθμο, οι οποίοι εκτελούν ανάθεση καναλιών με σκοπό
την ελαχιστοποίηση της συνολικής παρεμβολής, λαμβάνοντας υπόψη τον
φόρτο κίνησης στο δίκτυο πλέγματος. Οι δύο παραπάνω αλγόριθμοι
εφαρμόζουν άπληστες προσεγγίσεις που είναι εμπνευσμένες αντίστοιχα από
τα Max-K-cut και Tabu search προβλήματα. Η παρούσα εργασία εξετάζει ένα
στόχο βελτιστοποίησης ο οποίος είναι συνάρτηση της ρυθμαπόδοσης του
επιπέδου MAC, έχοντας ως πλεονέκτημα σε σχέση με τις πρώτες την σύλληψη
των διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης (transmission rate diversity).
Επίσης οι συγγραφείς στις εργασίες [2], [9], [10], [11], [12], [13], [14]
και [15] ερευνούν το πρόβλημα της ανάθεσης καναλιών με κύρια συνιστώσα
την ρυθμαπόδοση του δικτύου. Στις [15], [13], [14] εφαρμόζεται επίσης η ιδέα
ενός πλαισίου βασισμένο σε συναρτήσεις χρησιμότητας. Συγκριμένα στη [15]
και [13] γίνεται από κοινού ανάθεση καναλιών και έλεγχος συμφόρησης
(congestion control) θεωρώντας όμως στην πρώτη την τοπολογία του δικτύου
δεδομένη, και στη δεύτερη λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα ορθογώνια μεταξύ
τους κανάλια. Επίσης στη [14] τα βασικά ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη
είναι από κοινού ο έλεγχος συμφόρησης, η ανάθεση καναλιών και ο
χρονοπρογραμματισμός (scheduling), για τα οποία προτείνεται ένας greedy
ευριστικός αλγόριθμος που θεωρεί μόνο τα ορθογώνια μεταξύ τους κανάλια.
Στην εργασία [10] εξετάζεται το πρόβλημα για την από κοινού ανάθεση
καναλιών,

δρομολόγηση

και

χρονοπρογραμματισμό,

με

σκοπό

τη

βελτιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης στο δίκτυο, ικανοποιώντας παράλληλα
περιορισμούς δικαιοσύνης (fairness). Η εργασία [9] προτείνει ένα μοντέλο
δικτύου το οποίο συλλαμβάνει τους περιορισμούς των MC-MR WMNs και
παράλληλα αναπτύσσει ένα στατικό και ένα δυναμικό αλγόριθμο ώστε να
εξασφαλίσει τα χαμηλότερα όρια για την επιτεύξιμη ρυθμαπόδοση. Οι
συγγραφείς στην [11] προτείνουν ένα σχήμα στατικής ανάθεσης καναλιών για
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MC-MR WMNs, με στόχο την μεγιστοποίηση της συνολικής end-to-end
ρυθμαπόδοσης και, λύνουν το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης
θεωρώντας όμως την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού διεπαφών σε κάθε
κόμβο. Τέλος στην [12] προτείνεται ένας κεντρικοποιημένος

αλγόριθμος

ανάθεσης καναλιών για MC-MR WMNs με σκοπό τη μεγιστοποίηση της
συνολικής ρυθμαπόδοσης. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος αναγνωρίζει τις πιο
κρίσιμες ζεύξεις, προστατεύοντας τις από τις υπάρχουσες παρεμβολές. Η
παρούσα εργασία διαφέρει από τις παραπάνω, παρουσιάζοντας ένα νέο πλαίσιο
βασισμένο σε συναρτήσεις χρησιμότητας, για την από κοινού ανάθεση
καναλιών και τον έλεγχο τοπολογίας και ερευνά τις επιδράσεις της συνάρτησης
χρησιμότητας και στα δύο, λαμβάνοντας υπόψη και μη ορθογώνια κανάλια.
Επιπλέον η εφαρμογή ενός πλαισίου για τον έλεγχο της συμφόρησης διαφέρει
στοιχειωδώς από το προτεινόμενο, αφού το πρώτο είναι διακριτό πρόβλημα.
Η εργασία [17] αντιμετωπίζει το πρόβλημα ελέγχου τοπολογίας και
προτείνει μια διαδικασία ανάθεσης καναλιών για την ελαχιστοποίηση της
συνολικής παρεμβολής, ικανοποιώντας παράλληλα ένα ελάχιστο όριο
συνδεσιμότητας. Η προσέγγιση μας διαφέρει δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε
αντικειμενικούς στόχους για τον έλεγχο της τοπολογίας και οι οποίοι είναι
συναρτήσεις χρησιμότητας της ρυθμαπόδοσης.
Οι εργασίες [1], [2], [8], θεωρούν πλήρη συνδεσιμότητα μεταξύ κόμβων
που βρίσκονται σε εμβέλεια επικοινωνίας ή αναθέτουν ένα κοινό κανάλι σε
μία ασύρματη διεπαφή κάθε κόμβου [6]. Η πρώτη προσέγγιση μειονεκτεί όταν
εφαρμόζεται σε δίκτυα πολλών ρυθμών μετάδοσης αφού η απόσταση μεταξύ
δύο διεπαφών επηρεάζει τον ρυθμό μετάδοσης. Θεωρώντας ότι όλοι οι κόμβοι
που βρίσκονται σε εμβέλεια επικοινωνούν μεταξύ τους, πιθανόν να οδηγήσει
σε χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του
δικτύου. Επίσης στη δεύτερη προσέγγιση, η ανάθεση ενός κοινού καναλιού σε
όλους τους κόμβους ελαττώνει κατά μια τις διαθέσιμες διεπαφές σε κάθε ένα
από αυτούς, Η παραπάνω τακτική αποδυναμώνει τις ευεργετικές ιδιότητες
εξυπνότερων μεθόδων ανάθεσης καναλιών, αφού στην πράξη τα δίκτυα
πλέγματος αποτελούνται από κόμβους με μικρό αριθμό διεπαφών (τυπικά 3 με
4). Λόγο του ότι το πρόβλημα ανάθεσης καναλιών σε MR-MC WMNs είναι
γνωστό ως NP-hard πρόβλημα [18], η ανάθεση καναλιών βασίζεται σε
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ευριστικές μεθόδους οι οποίες αναθέτουν κανάλια στις ασύρματες διεπαφές ή
ζεύξεις βασισμένες σε κάποια ταξινόμηση (rank) ή σειρά. Στην περίπτωση
όπου η ταξινόμηση είναι φθίνουσα, ανατίθεται το καλύτερο κανάλι στις
διεπαφές σύμφωνα με κάποια κριτήρια [2], [3], [6], [7], [8]. Στην παρούσα
διατριβή η ανάθεση καναλιών γίνεται με κάποια σειρά, ωστόσο η σειρά δεν
είναι πάγια ή γνωστή εκ’ των προτέρων αλλά καθορίζεται κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της διαδικασίας ανάθεσης καναλιών, βασισμένη σε αντικειμενικούς
στόχους.
Οι συγγραφείς στην [22] παρουσιάζουν ένα κατανεμημένο αλγόριθμο
εξισορρόπησης φόρτου για την ανάθεση καναλιών στο δίκτυο πλέγματος. Η
σειρά με την οποία ανατίθενται στις ζεύξεις κανάλια, βασίζεται στην
απόσταση τους από ένα μοναδικό gateway. H εκάστοτε ζεύξη επιλέγει το
κανάλι με το λιγότερο φόρτο, που εξαρτάται από το συνολικό φόρτο κίνησης
και τον αριθμό των κόμβων που χρησιμοποιούν το κανάλι. Επίσης στην [18]
προτείνεται ένας κεντρικοποιημένες αλγόριθμος εξισορρόπησης φόρτου για
την ανάθεση καναλιών, όπου τα κανάλια ανατίθενται στις ζεύξεις σύμφωνα με
την αναμενόμενη μείωση του φόρτου. Η αδυναμία του παραπάνω αλγορίθμου
είναι ότι οι αποφάσεις για την εκ' νέου ανάθεση καναλιών στις διάφορες
διεπαφές οδηγεί στο φαινόμενο του κυματισμού (3.2.3).
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3. Ανάθεση καναλιών
Τον τελευταίο καιρό, η ανάθεση καναλιών έχει ξαναμετατραπεί σε ένα
ενεργό ερευνητικά τομέα λόγω των πολλαπλών αναπτύξεων δικτύων
πλέγματος πολλών διεπαφών και καναλιών (ΜR-MC WMNs), τόσο ως
δημοτικά όσο και ως επιχειρησιακά δίκτυα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα
παρουσιάσουμε αρχικά τους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη των
παραδοσιακών WMNs στην παραπάνω μορφή. Επιπλέον θα επεκταθούμε στα
βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση και
υλοποίηση τους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο βασικό υπόβαθρο και
ορισμούς που σχετίζονται με το πρόβλημα της ανάθεσης καναλιών. Τέλος θα
παρουσιάσουμε μια ταξινόμηση των διάφορων σχημάτων ανάθεσης καναλιών
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους.

3.1. Ασύρματα δίκτυα πλέγματος πολλαπλών διεπαφών και καναλιών
Κατά την αρχική σχεδίαση των WMNs είχε ακολουθηθεί το παραδοσιακό
παράδειγμα ασύρματου δικτύου, όπου ο κάθε κόμβος του πλέγματος ήταν
εξοπλισμένος με μια μόνο ασύρματη διεπαφή [19], [20]. Ωστόσο, αρκετές
ερευνητικές μελέτες αποκάλυψαν ότι η χωρητικότητα για κάθε κόμβο
μειώνεται σημαντικά με την διεύρυνση του δικτύου. Οι συγγραφείς στο [21]
απόδειξαν ότι σε ένα δίκτυο πολλαπλών αλμάτων όπου όλες οι ζεύξεις τρέχουν
το ίδιο 802.11 πρωτόκολλο, η συνολική (end-to-end) απόδοση πάσχει από
προβλήματα χαμηλής ρυθμαπόδοσης και αδικίας (unfairness). Μια διαισθητική
ερμηνεία [26] για τα παραπάνω φαινόμενα είναι η ακόλουθη: σε ένα δίκτυο
πολλαπλών αλμάτων όπου χρησιμοποιείται ένα και μόνο κανάλι, η παρεμβολή
που προκύπτει δημιουργείται τόσο μεταξύ των κοντινών ροών (inter-flow
interference), όσο και μεταξύ των κοντινών αλμάτων σε μια συγκεκριμένη ροή
(intra-flow interference). Στην Εικόνα 1. βλέπουμε ότι η συνολική παρεμβολή
που δημιουργείται με την ύπαρξη δύο ταυτόχρονων ροών σε ένα δίκτυο
πολλαπλών αλμάτων οφείλεται τόσο στην παρεμβολή μεταξύ της ροής 1 και 2
όσο και στην παρεμβολή μεταξύ των κοντινών ζεύξεων, πχ. Α→Β, Β→C (ροή
1).
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Εικόνα 1: Inner-flow και intra-flow παρεμβολή
Μετά την εξακρίβωση των φαινομένων που προαναφέρθηκαν η
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική σταμάτησε να είναι πλέον ελκυστική. Στη
συνέχεια προτάθηκε μια εναλλακτική αρχιτεκτονική όπου ο κάθε κόμβος μονής
διεπαφής είχε τη δυνατότητα να εναλλάσσει δυναμικά την συχνότητα καναλιού
βασισμένος στη κίνηση δικτύου. Αυτή η λύση θεωρήθηκε επίσης ανεπιθύμητη
για τους εξής δύο λόγους. Η τεχνική της δυναμικής εναλλαγής καναλιού
(channel switching) όταν εφαρμόζεται στο υλικό του προτύπου 802.11
προκαλεί καθυστέρηση της τάξης αρκετών χιλιοστών του δευτερολέπτου [22],
η οποία είναι αρκετά σημαντική σε σύγκριση με την καθυστέρηση μετάδοσης
(transmission delay). Επιπλέον με την ανάθεση διαφορετικών καναλιών σε
κόμβους μιας διεπαφής για την μείωση της παρεμβολής, οδηγεί σε μειωμένη
συνδεσιμότητα και συχνές αποσυνδέσεις στο δίκτυο.
Λόγω των μειονεκτημάτων που παρατηρήθηκαν στις δύο προηγούμενες
αρχιτεκτονικές, σήμερα σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις WMNs υιοθετούν την
ιδέα των πολλαπλών διεπαφών και καναλιών (MR-MC WMNs). Τα
πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής των MR-MC WMNs είναι εμφανή. Με τον
εξοπλισμό κάθε κόμβου με πολλές ασύρματες διεπαφές μπορούν ταυτόχρονα
να συμβούν πολλές μεταδόσεις και λήψεις, πολλαπλασιάζοντας την
ρυθμαπόδοση. Επιπλέον με τη χρήση πολλαπλών καναλιών, μπορούν να
ανατίθενται στις γειτονικές ζεύξεις διαφορετικά κανάλια, μειώνοντας τις
παρεμβολές και παράλληλα την καθυστέρηση στο επίπεδο ζεύξης (link-layer).
Οι συγγραφείς της εργασίας [22] αναφέρουν ότι η χρήση MR-MC βελτιώνει τη
ρυθμαπόδοση στο δίκτυο μέχρι και επτά φορές ενώ στη [24] μέχρι και πέντε.
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Ωστόσο τα πλεονεκτήματα αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, εκτός
και αν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την ανάθεση καναλιών
χειριστούν κατάλληλα. Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε στα
ζητήματα αυτά και επιπλέον θα αναφερθούμε στους περιορισμούς και τις
προκλήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε προσέγγιση ανάθεσης
καναλιών.

3.2. Βασικά ζητήματα σχεδίασης για το πρόβλημα ανάθεσης
καναλιών
Οι διάφορες λύσεις ανάθεσης καναλιών που έχουν προταθεί μέχρι
σήμερα επικεντρώνονται γύρω από βασικά ζητήματα [26], τα οποία και θα
αναφέρουμε αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
3.2.1. Παρεμβολή
Η παρεμβολή είναι ο πλέον επιφανέστερος παράγοντας μείωσης της
απόδοσης του δικτύου, έτσι πρωταρχικός στόχος της ανάθεσης καναλιών είναι
η μείωση της παρεμβολής στο MR MC WMN με την αξιοποίηση πολλαπλών
διεπαφών και καναλιών. Για την περιγραφή των επιπτώσεων της παρεμβολής
υπάρχουν δύο κύρια μοντέλα τα οποία υιοθετούνται ευρέως: το protocol και
physical τα οποία προτάθηκαν αρχικά στην [24]. Το protocol model είναι το
απλούστερο και περιγράφεται ως ακολούθως: κάθε διεπαφή στο δίκτυο
χαρακτηρίζεται από μια εμβέλεια μετάδοσης (transmission range) και μια
εμβέλεια παρεμβολής (interference range) με την δεύτερη να είναι μεγαλύτερη
από την πρώτη. Επιπλέον μια μετάδοση από τη διεπαφή X στη διεπαφή Y είναι
επιτυχής, εάν η Υ βρίσκεται στην εμβέλεια μετάδοσης του Χ και όχι στην
εμβέλεια παρεμβολής άλλων διεπαφών που μεταδίδουν την συγκεκριμένη
στιγμή. Σε σύγκριση με το protocol model, το physical model βρίσκεται πιο
κοντά στην πραγματικότητα αλλά είναι πολυπλοκότερο. Το μοντέλο
περιγράφεται από τις εξής δύο σχέσεις: μια μετάδοση στο δέκτη είναι επιτυχής
εάν το SINR (Signal to Interference and Noise Ratio) του σήματος του πομπού
είναι μεγαλύτερο από κάποια σταθερή τιμή, και κατά δεύτερον η ισχύς της
παρεμβολής και του θορύβου στο δέκτη αποτελείται από τον θόρυβο άλλων
μεταδόσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αθροισμένο με το θόρυβο που
περιβάλλει το δίκτυο. Λόγο της αυξημένης πολυπλοκότητας του πιο πάνω
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μοντέλου οι περισσότερες προσεγγίσεις ανάθεσης καναλιών υιοθετούν το
protocol model.
Επιπρόσθετα εκτός από το μοντέλο της παρεμβολής που χρησιμοποιείται
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι περιορισμοί που σχετίζονται με
την παρεμβολή. Καταρχάς ο αριθμός των διαθέσιμων ορθογώνιων καναλιών
είναι περιορισμένος, έτσι η παρεμβολή δεν μπορεί να εξουδετερωθεί εντελώς
στα MR-MC WMNs. Επίσης ο αριθμός των διεπαφών σε κάθε κόμβο
περιορίζει τον αριθμό των μη επικαλυπτόμενων καναλιών που μπορούν να του
ανατεθούν. Τέλος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η φυσική τοπολογία (θέσεις
των κόμβων) του δικτύου αφού επηρεάζει τις σχέσεις της παρεμβολής μεταξύ
των κόμβων.
3.2.2. Συνδεσιμότητα
Η συνδεσιμότητα είναι μια έννοια που ορίζεται στους γράφους, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται εκτενώς στη μοντελοποίηση των δικτύων υπολογιστών.
Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες έννοιες που αξιοποιούνται από τις
διάφορες προσεγγίσεις ανάθεσης καναλιών: o unit disk και network topology
γράφος.
Ο unit disk γράφος [25] χρησιμοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση
ασύρματων δικτύων στο protocol model που αναφέραμε προηγουμένως.
Ορισμός: Ένας unit disk γράφος G(V, E) ορίζεται ως ένας μη κατευθυνόμενος
γράφος, όπου V είναι το σύνολο των κόμβων στο δίκτυο και ∀ v1,v2 ∈ V, (v1,v2)
∈ E εάν v1 βρίσκεται στην εμβέλεια μετάδοσης του v2 και αντίθετα (θεωρούμε
ίδια εμβέλεια μετάδοσης για όλους τους κόμβους).
Ενώ ο unit disk γράφος λαμβάνει υπόψη μόνο τις γεωμετρικές αποστάσεις
μεταξύ των κόμβων, ο network topology γράφος [1], [6] επιπλέον μοντελοποιεί
αν οποιοιδήποτε δύο κόμβοι μοιράζονται το ίδιο κανάλι στη ζεύξη
επικοινωνίας τους.
Ορισμός: Ένας network topology γράφος G(V, E) ορίζεται ως ένας μη
κατευθυνόμενος γράφος όπου το V αναπαριστά το σύνολο των κόμβων και Ε
το σύνολο των ζεύξεων επικοινωνίας (communication links) στο δίκτυο.
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Επιπλέον ∀ v1,v2 ∈ V, (v1,v2) ∈ E εάν μία από τις διεπαφές του v1 και μια από τις
διεπαφές του v2 μοιράζονται ένα κοινό κανάλι και βρίσκονται μέσα στην
αναμεταξύ τους εμβέλεια μετάδοσης. Εάν υπάρχουν k διεπαφές σε v1 και v2
τότε υπάρχουν n ζεύξεις επικοινωνίας (v1,v2) ∈ E, με n και k θετικούς
ακέραιους.
Σύμφωνα με τον ορισμό βλέπουμε ότι ο unit disk γράφος είναι
ανεξάρτητος από την ανάθεση καναλιών ενώ ο network topology γράφος είναι
γνωστός

μόνο όταν ολοκληρωθεί η ανάθεση καναλιών. Στην Εικόνα 2.

βλέπουμε τις δύο περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ του unit disk και network
topology γράφου. Στο σχήμα χρησιμοποιούνται τρία ορθογώνια κανάλια (1, 2
και 3 αντίστοιχα), οι κόμβοι A, C έχουν από μια διεπαφή και οι κόμβοι B, D
από δύο. Μια ζεύξη επικοινωνίας μεταξύ δυο κόμβων στο unit disk γράφο
απουσιάζει από τον network topology γράφο εάν οι διεπαφές αυτών δεν
μοιράζονται ένα κοινό κανάλι (2b). Επιπλέον υπάρχουν πολλαπλές ζεύξεις
επικοινωνίας μεταξύ δύο κόμβων εάν πολλαπλά κοινά κανάλια ανατίθενται
στις διεπαφές τους (2c).
Παρόλο που τα δύο είδη γράφων διαφέρουν μεταξύ τους, είναι το ίδιο
σημαντικά για την ανάθεση καναλιών αφού η χρήση και των δύο χρησιμεύει
τόσο για να δώσει τις σχέσεις απόστασης μεταξύ των κόμβων όσο και για την
διατύπωση των απαιτήσεων συνδεσιμότητας στο δίκτυο. Επιπλέον, για την
προσέγγιση του θέματος της συνδεσιμότητας σε MR-MC WMNs πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι οι αποφάσεις για συγκεκριμένες αναθέσεις καναλιών
μπορεί να αλάζουν την τοπολογία δικτύου.
Τέλος όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως υπάρχει αντιστάθμιση
μεταξύ συνδεσιμότητας και παρεμβολής αφού όσο αυξάνεται ο αριθμός των
διεπαφών που είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι, τόσο αυξάνεται η
παρεμβολή στο δίκτυο. Στην Εικόνα 3. η πιο πάνω σχέση φαίνεται σχηματικά.
Σε αυτό το σενάριο υπάρχουν τέσσερα διαθέσιμα ορθογώνια κανάλια και 2
διαθέσιμες διεπαφές ανά κόμβο. Στο (3a) βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχουν
τέσσερα διαθέσιμα κανάλια, από αυτά μόνο τα τρία μπορούν να ανατεθούν
ώστε να μεγιστοποιηθεί η συνδεσιμότητα. Επιπλέον βλέπουμε ότι εάν ο
αντικειμενικός στόχος στην ανάθεση καναλιών προέβλεπε μόνο την μείωση
των παρεμβολών η τοπολογία δικτύου θα ήταν αυτή στο (3b).
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Εικόνα 2: Ασυμφωνίες μεταξύ unit disk και network topology γράφου.

Εικόνα 3: Αντιστάθμιση μεταξύ μέγιστης συνδεσιμότητας και ελάχιστης
παρεμβολής
3.2.3. Σταθερότητα
Η ανάθεση καναλιών μπορεί να προκαλέσει δύο φαινόμενα τα οποία
υπονομεύουν την σταθερότητα του δικτύου: το φαινόμενο του κυματισμού
(ripple effect) και η ταλάντωση καναλιού (channel oscillation). Το φαινόμενο
του κυματισμού προκύπτει σε δίκτυα πολλών καναλιών, όπου δύο γειτονικές
διεπαφές μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο εάν μοιράζονται ένα κοινό κανάλι.
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Στην Εικόνα 4. βλέπουμε σχηματικά το φαινόμενο αυτό. Όταν σε κάποιο βήμα
της ανάθεσης καναλιών ο κόμβος C προσπαθεί να συνδεθεί με το γειτονικό D,
δημιουργείται το φαινόμενο του κυματισμού, αφού ο C πρέπει να αλλάξει
κανάλι και στη συνέχεια το φαινόμενο αυτό μεταδίδεται στο B και τέλος στον
A, προκαλώντας έτσι διαδοχικές αλλαγές καναλιών.
Ένα παράμοιο φαινόμενο με το παραπάνω είναι το φαινόμενο της
ταλάντευσης το οποίο και σχετίζεται με την δρομολόγηση. Σε αυτό το
φαινόμενο, η ανάθεση καναλιών δεν συγκλίνει αλλά αμφιταλαντεύεται μεταξύ
πολλών επιλογών ανάθεσης, και συναντάται συνήθως σε προσεγγίσεις
ανάθεσης καναλιών που στηρίζονται σε κάποια δυναμική μετρική. Για
παράδειγμα

όταν

δύο

κόμβοι

ανακαλύπτουν

ότι

ένα

κανάλι

δεν

χρησιμοποιείται πολύ, σύμφωνα πάντα με την δυναμική μετρική, αλλάζουν
ταυτόχρονα κανάλι και αρχίζουν μετάδοση σε αυτό. Όταν όμως το κανάλι
αρχίσει να χρησιμοποιείται υπερβολικά, οι παραπάνω κόμβοι επιστρέφουν
στην αρχική τους επιλογή. Γνωρίζοντας όμως ότι η αλλαγή καναλιού προσθέτει
σημαντική επιβάρυνση (overhead) και διακοπή της κινήσης, συμπεραίνουμε ότι
η συχνή αλλαγή καναλιών που οφείλεται στο πίο πάνω φαινόμενο, έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του δικτύου.

Εικόνα 4: Το φαινόμενο του κυματισμού (ripple effect)
3.2.4. Ρυθμαπόδοση
Η ρυθμαπόδοση μαζί με την λανθάνουσα κατάσταση (latency) είναι οι
δύο πιο σημαντικές μετρικές για την απόδοση του δικτύου και συνήθως
αντιμετωπίζονται από κοινού στο πρόβλημα ανάθεσης καναλιών. Για την
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προσέγγιση της βέλτιστης ρυθμαπόδοσης/λανθάνουσας κατάστασης στα MRMC

WMNs

κατά

πρώτον

επιβάλλεται

η

μείωση

της

παρεμβολής

προσαρμοσμένη κατά προτίμηση στην δυναμική κίνηση του δικτύου. Επιπλέον
οι ζεύξεις πρέπει αντιμετωπίζονται διαφορετικά όσο αφορά την ανάθεση
καναλιών, αφού κάποιες από αυτές μεταφέρουν περισσότερη κίνηση σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, οι ζεύξεις που ενώνουν το
ασύρματο πλέγμα με το ενσύρματο δίκτυο πρέπει να έχουν προτεραιότητα
έναντι των υπολοίπων, αναθέτοντας σε αυτές κανάλια με λιγότερη παρεμβολή.
3.2.5. Δρομολόγηση
Η τοπολογία δικτύου του ενός MR-MC WMN αποτελεί το βασικό
παράγοντα για την λήψη αποφάσεων δρομολόγησης. Η ανάθεση καναλιών
εξαρτάται από τον αναμενόμενο φόρτο (expected load) σε κάθε ζεύξη
επικοινωνίας, ενώ ο αναμενόμενος φόρτος εξαρτάται από την δρομολόγηση.
Παράλληλα η δρομολόγηση εξαρτάται από την χωρητικότητα των ζεύξεων
επικοινωνίας, η οποία καθορίζεται από την ανάθεση καναλιών. Βλέπουμε
λοιπόν ότι υπάρχει κυκλική εξάρτηση ανάμεσα σε δρομολόγηση και ανάθεση
καναλιών. Για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κυκλικής σχέσης προτείνονται
δύο λύσεις στην βιβλιογραφία. Η πρώτη λύση είναι να αντιμετωπίζεται η
ανάθεση καναλιών ως μηχανισμός κατώτερου επιπέδου χωρίς να λαμβάνει
υπόψη το φόρτο κίνησης, ενώ η δρομολόγηση ως μηχανισμός ανώτερου
επιπέδου, πλήρως υπεύθυνος για το φόρτο κίνησης. Επίσης σαν δεύτερη λύση,
η δρομολόγηση και η ανάθεση καναλιών αντιμετωπίζονται ως αμοιβαία
εξαρτώμενες, έτσι συνδυάζονται με σκοπό τη προσέγγιση της βέλτιστης
απόδοσης.
3.2.6. Ανοχή σε λάθη
Παρόλο που οι κόμβοι στα MR-MC WMNs είναι σταθεροί, μπορούν να
τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων τόσο στο υλικό όσο και στο
λογισμικό. Επιπλέον οι ασύρματες ζεύξεις μπορούν επίσης να τεθούν εκτός
λειτουργίας λόγω απρόβλεπτων σεναρίων που μπορούν να δημιουργηθούν είτε
από εξωτερικές παρεμβολές ή προσωρινά εμπόδια. Είναι λοιπόν απαραίτητο
για τις διάφορες προσεγγίσεις ανάθεσης καναλιών, να υποστηρίζουν ανοχή σε
λάθη ώστε το δίκτυο να μπορεί να αποθεραπεύεται. Η φύση κατασκευής των
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MR-MC WMNs παρέχει άφθονες επιλογές για την ανάκαμψη από τα
παραπάνω απρόβλεπτα σενάρια.
3.2.7. Δικαιοσύνη
Κατά την σχεδίαση μεθόδων επίλυσης του προβλήματος της ανάθεσης
καναλιών συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να θυσιάζεται η δικαιοσύνη
(fairness) μεταξύ των κόμβων για την προσέγγιση της βέλτιστης απόδοσης
δικτύου. Η συγκεκριμένη τακτική δεν είναι σωστή όταν η παράμετρος της
δικαιοσύνης είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα για την λειτουργία συγκεκριμένων
υπηρεσιών δικτύου. Ένα βασικό κριτήριο δικαιοσύνης για την ανάθεση
καναλιών είναι η ικανότητα να αποφεύγεται η κίνηση επί μέρους κόμβων να
έχει πρόσβαση μόνο σε συνωστισμένα κανάλια, τα οποία μοιράζονται από
πολλαπλές ζεύξεις.

3.3. Βασικές έννοιες
Πριν προχωρήσουμε στην ταξινόμηση των υπαρχόντων στρατηγικών για
ανάθεση καναλιών, θα αναφερθούμε στις βασικές έννοιες υπόβαθρου, οι
οποίες και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.
3.3.1. Γράφος συνδεσιμότητας
Για την περιγραφή του γράφου συνδεσιμότητας παραθέτουμε το WMN
της Εικόνα 5. με τους δρομολογητές να βρίσκονται κατανεμημένοι σε ένα
επίπεδο πλέγμα. Κάθε δρομολογητής είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες
διεπαφές με ομοιοκατευθυντικές κεραίες. Θεωρούμε ότι όλες οι διεπαφές
χαρακτηρίζονται από την ίδια εμβέλεια μετάδοσης (R) και επίσης την ίδια
εμβέλεια παρεμβολής (R’). Η εμβέλεια μετάδοσης ορίζεται ως η απόσταση
στην οποία ένας γειτονικός κόμβος μπορεί να λάβει τις μεταδόσεις πακέτων με
επιτυχία. Όταν ένας δέκτης βρίσκεται ανάμεσα στην εμβέλεια δύο πομπών οι
οποίοι μεταδίδουν ταυτόχρονα, τότε θεωρούμε ότι τα πακέτα δημιουργούν
παρεμβολή μεταξύ τους. Αυτό στη συνέχεια οδηγεί σε σύγκρουση (collision)
στο δέκτη και έτσι έχουμε ανεπιτυχή μετάδοση. Η εμβέλεια παρεμβολής
ορίζεται ως η απόσταση στην οποία η μετάδοση πακέτων δεν μπορεί να
αποκωδικοποιηθεί με επιτυχία στο δέκτη και, γενικά λαμβάνεται ως δεδομένο
ότι R<R’ [27]. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνδεσιμότητα μεταξύ των
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δρομολογητών πλέγματος μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα μη
κατευθυνόμενο γράφο, γνωστό και ως γράφο συνδεσιμότητας. Όπως βλέπουμε
στην Εικόνα 5., δύο κόμβοι είναι συνδεδεμένοι στο γράφο εάν βρίσκεται ο ένας
στην εμβέλεια μετάδοσης του άλλου. Ο γράφος τοπολογίας δικτύου γνωστός
και ως λογική τοπολογία διαφέρει από το γράφο συνδεσιμότητας αφού, μια
ζεύξη στο γράφο συνδεσιμότητας μπορεί να απουσιάζει από το πρώτο, εάν οι
κόμβοι στα άκρα της ζεύξης δεν έχουν κάποιες διεπαφές με ένα κοινό κανάλι.
Επιπλέον μια ζεύξη στο γράφο συνδεσιμότητας μπορεί να αντιστοιχεί σε
πολλές ζεύξεις στο γράφο τοπολογίας δικτύου, εάν οι κόμβοι στα άκρα της
ζεύξης έχουν περισσότερες από μια διεπαφές (ο καθένας) με κοινά κανάλια.

Εικόνα 5: Γράφος συνδεσιμότητας σε ένα WMN
3.3.2. Γράφος συγκρούσεων
Για την μοντελοποίηση των παρεμβολών στο ασύρματο μέσο γίνεται η
χρήση του γράφου συγκρούσεων (conflict graph) ο οποίος αποκομίζεται με τη
βοήθεια του γράφου συνδεσιμότητας [29]. Στην Εικόνα 6. βλέπουμε ότι μια
ζεύξη στο γράφο συνδεσιμότητας μεταξύ των κόμβων x και y (a),
αναπαριστάται ως μια κορυφή lxy στο γράφο συγκρούσεων (b). Επίσης
βλέπουμε ότι μια ακμή τοποθετείται μεταξύ δύο κορυφών στο γράφο
συγκρούσεων όταν οι αντίστοιχες ζεύξεις

στο γράφο συνδεσιμότητας,

δημιουργούν παρεμβολή η μία στην άλλη. Η ύπαρξη και η επέκταση της
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παρεμβολής ανάμεσα σε ένα ζευγάρι από ζεύξεις καθορίζεται από ένα μοντέλο
παρεμβολής.
Όπως έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενη ενότητα, υπάρχουν δύο
γνωστά μοντέλα για την μοντελοποίηση της παρεμβολής, το protocol και
physical μοντέλο. Θεωρώντας ότι όλοι οι κόμβοι στο δίκτυο έχουν την ίδια
εμβέλεια παρεμβολής, η μετάδοση από το x στο y είναι επιτυχής μόνο εάν
κανένας άλλος κόμβος που βρίσκεται μέσα σε απόσταση R’από το y, μεταδίδει
την ίδια στιγμή με τον x. Επιπρόσθετα εάν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός
RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) τότε η μετάδοση είναι επιτυχής
μόνο εάν κανένας άλλος κόμβος που βρίσκεται μέσα σε ακτίνα R’από το x,y
δεν μεταδίδει την ίδια στιγμή. Έτσι, ο γράφος συγκρούσεων για το protocol
μοντέλο περιέχει μια ακμή μεταξύ δύο κορυφών (π.χ. lxy, lxz), εάν είτε ο x είτε
ο y βρίσκονται μέσα σε απόσταση R’ από το z. Όταν χρησιμοποιείται το
physical μοντέλο οι συγκρούσεις δεν αναπαριστώνται δυαδικά. Έστω ότι ο
κόμβος x θέλει να μεταδώσει στον y. Η ισχύς του σήματος SSxy της μετάδοσης
του x υπολογίζεται όταν ληφθεί από τον y, και η μετάδοση θεωρείται επιτυχής
όταν SNRxy ≥ SNRtresh, όπου SNRxy είναι η σηματοθορυβική αναλογία στον y
βάση της μετάδοσης που έχει λάβει από το x. Ο συνολικός θόρυβος Ny στο y
ορίζεται ως το άθροισμα του περιρρέοντος θορύβου Na (ambient noise) και της
παρεμβολής λόγο άλλων μεταδόσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τη
συγκεκριμένη στιγμή. Βάση του πιο πάνω μοντέλου, μια ζεύξη lxy μεταξύ του x
και y υπάρχει μόνο όταν SSxy / Na ≥ SNRtresh. Λόγω του ότι οι συγκρούσεις σε
αυτό το μοντέλο δεν είναι δυαδικές, η παρεμβολή στο physical μοντέλο
αυξάνεται σταδιακά καθώς περισσότεροι γειτονικοί κόμβοι μεταδίδουν. Η
σταδιακή αυτή αύξηση υποδηλώνει ότι ο γράφος συγκρούσεων σε αυτό το
μοντέλο πρέπει να είναι ένας γράφος με βάρη, όπου το βάρος μίας
κατευθυνόμενης ακμής μεταξύ δύο κορυφών δείχνει το μέρος του επιτρεπτού
θορύβου στο λαμβάνοντα κόμβο [28].
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Εικόνα 6: Γράφος συνδεσιμότητας (a) και ο αντίστοιχος γράφος συγκρούσεων
(b)
3.3.3. Γράφος συγκρούσεων πολλών διεπαφών
Ο γράφος συγκρούσεων πολλών διεπαφών (multi-radio conflict graph,
MCG) [6],[29] είναι μια προέκταση του γράφου συγκρούσεων (conflict graph,
CG) που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Η διαφορά του MCG
από τον CG, είναι ότι οι ακμές δεν αναπαριστούν πλέον τις ζεύξεις μεταξύ των
δρομολογητών του πλέγματος αλλά τις ζεύξεις μεταξύ των διεπαφών των
κόμβων. Για την δημιουργία του MCG, κάθε διεπαφή του πλέγματος
αναπαριστάται πλέον ως κορυφή στο νέο γράφο συνδεσιμότητας G’ (στο
γράφο συνδεσιμότητας G οι κορυφές αναπαριστούν τους δρομολογητές).
Στην Εικόνα 7. ο κόμβος z διαθέτει δύο διεπαφές ενώ οι υπόλοιποι
κόμβοι από μια (a). Για αυτό το λόγο τώρα ο z αναπαριστάται ως δύο κορυφές
στο γράφο G’ οι οποίες αντιστοιχούν στις δύο διεπαφές (b). Τώρα κάθε ζεύξη
στον G’ αναπαριστάται ως κορυφή στον MCG και οι ακμές σχηματίζονται με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σχηματίζονταν και στον αρχικό CG (c). Δύο
κορυφές στον MCG ενώνονται με μια ακμή εάν οι ζεύξεις στον G’ που
αναπαριστώνται από τις συγκεκριμένες δύο κορυφές, δημιουργούν παρεμβολή
η μια στην άλλη. Το (c) δείχνει το MCG του WMN που αναπαριστάται στο (a).
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Εικόνα 7: (a) γράφος συνδεσιμότητας, (b) γράφος συνδεσιμότητας πολλαπλών
διεπαφών, (c) γράφος συγκρούσεων πολλών διεπαφών

3.4. Περιορισμοί στο πρόβλημα της ανάθεσης καναλιών
Δεδομένου του γράφου συνδεσιμότητας και του μοντέλου παρεμβολής, η
κύρια πρόκληση για την ανάθεση καναλιών είναι η ανάθεση καναλιού σε κάθε
διεπαφή με σκοπό την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής και την μεγιστοποίηση
της συνδεσιμότητας μεταξύ των κόμβων του πλέγματος. Οι σημαντικότεροι
περιορισμοί [18], [29] που πρέπει να ικανοποιούνται από τον αλγόριθμο της
ανάθεσης καναλιών είναι: α) ο συνολικός αριθμός των καναλιών είναι
σταθερά, β) ο αριθμός των διακριτών καναλιών τα οποία μπορούν να
ανατεθούν σε ένα δρομολογητή πλέγματος περιορίζεται από τον αριθμό των
διεπαφών του, γ) σε μια πιθανή ζεύξη επικοινωνίας (virtual link) μεταξύ δύο
κόμβων που αναμένεται να φέρει συγκεκριμένο ποσό κίνησης, πρέπει τα άκρα
της ζεύξης να δεσμεύονται με ένα κοινό κανάλι, δ) το άθροισμα του
αναμενόμενου φόρτου κίνησης στις ζεύξεις που μοιράζονται το ίδιο κανάλι και
δημιουργούν παρεμβολή η μια στην άλλη, δεν πρέπει να ξεπερνά τη μέγιστη
συνολική χωρητικότητα του καναλιού (channel raw capacity).
Με βάση τους πιο πάνω περιορισμούς και προδιαγραφές του
προβλήματος, βλέπουμε ότι συμβατικές λύσεις χρωματισμού γράφων (graph
coloring) δεν μπορούν να τους ικανοποιήσουν. Επίσης η διατύπωση του nodemulti-coloring [30] αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τον τρίτο περιορισμό όπου οι
κόμβοι που επικοινωνούν χρειάζονται ένα κοινό χρώμα. Τέλος, η διατύπωση

Κεφάλαιο 3. Ανάθεση καναλιών

24

του edge-coloring αποτυγχάνει επίσης να ικανοποιήσει το δεύτερο και τέταρτο
περιορισμό.

3.5. Ταξινόμηση σχημάτων ανάθεσης καναλιών
Το πρόβλημα της βέλτιστης ανάθεσης καναλιών σε μια αυθαίρετη
τοπολογία πλέγματος έχει αποδειχτεί ως NP-HARD πρόβλημα βάση της
αντιστοιχίας του σε ένα πρόβλημα χρωματισμού γράφων [18]. Λόγω αυτής της
ιδιαιτερότητας τα διάφορα σχήματα ανάθεσης καναλιών χρησιμοποιούν
ευριστικές τεχνικές για την ανάθεση καναλιών στις διεπαφές των κόμβων του
πλέγματος.
Οι ευριστικές τεχνικές καναλιών μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις
κύριες κατηγορίες: στατική, δυναμική και υβριδική ανάθεση, ανάλογα με τη
συχνότητα των βελτιωτικών αλλαγών στο σχήμα ανάθεσης καναλιών.
Επιπλέον οι αλγόριθμοι ανάθεσης ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους
μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως κεντρικοποιημένοι είτε ως κατανεμημένοι.
Σε ένα σταθερό σχήμα η ανάθεση καναλιών είναι σχεδόν σταθερή, ενώ σε ένα
δυναμικό σχήμα συνεχώς ανανεώνεται για την βελτίωση της απόδοσης. Τέλος
σε ένα υβριδικό σχήμα συνδυάζονται τα δύο παραπάνω, εφαρμόζοντας
στατικές αναθέσεις σε ένα μέρος του δικτύου και δυναμικές σε ένα άλλο. Στην
Εικόνα 8. βλέπουμε την ταξινόμηση των διάφορων σχημάτων ανάθεσης [29] τα
οποία και θα αναλύσουμε στις επόμενες παραγράφους, αναφέροντας
παράλληλα αλγορίθμους που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία.

Εικόνα 8: Ταξινόμηση σχημάτων ανάθεσης καναλιών σε ασύρματα δίκτυα
πλέγματος
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3.5.1. Στατική ανάθεση καναλιών
Τα στατικά σχήματα αναθέτουν κανάλια στις διεπαφές μόνιμα είτε για
μακρινά χρονικά διαστήματα και μπορούν επιπλέον να χωριστούν στις
υποκατηγορίες: common channel assignment και varying channel assignment.
3.5.1.1. Common Channel Assignment - CCA
Το Common Channel Assignment είναι το απλούστερο σχήμα ανάθεσης
όπου ανατίθεται το ίδιο σύνολο καναλιών στις ασύρματες διεπαφές κάθε
κόμβου [31]. Στην Εικόνα 9. κάθε δρομολογητής έχει δύο ασύρματες διεπαφές
και έτσι σε κάθε ένα από αυτούς ανατίθενται τα κανάλια 1 και 2. Το κύριο
πλεονέκτημα είναι ότι η συνδεσιμότητα είναι η ίδια με αυτή της προσέγγισης
του ενός διαθέσιμου καναλιού, ενώ η χρήση πολλαπλών καναλιών αυξάνει τη
ρυθμαπόδοση του δικτύου. Ωστόσο το κέρδος μπορεί να περιορίζεται σε
σενάρια όπου ο αριθμός των μη επικαλυπτόμενων καναλιών είναι μεγαλύτερος
από τον αριθμό των ασύρματων διεπαφών σε κάθε κόμβο. Συμπεραίνουμε
λοιπόν ότι αν και το σχήμα είναι απλό, δεν λαμβάνει υπόψη τους διάφορους
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάθεση καναλιών σε ένα WMN.
3.5.1.2. Varying Channel Assignment - VCA
Στο VCA σχήμα, οι διεπαφές διαφορετικών κόμβων μπορούν να
ανατίθενται διαφορετικά σύνολα καναλιών [1], [18]. Ωστόσο η ανάθεση
καναλιών μπορεί να οδηγήσει σε διαμερισμούς του δικτύου και επιπλέον
αλλαγές στην τοπολογία, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν το μήκος των
διαδρομών (routes) μεταξύ των κόμβων του πλέγματος. Συνεπώς σε αυτό το
σχήμα η ανάθεση καναλιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Μερικοί
VCA αλγόριθμοι που προτάθηκαν στο παρελθόν είναι ο C-HYA [18], CLICA
[1], MICA [8], o οποίος είναι μια επέκταση του CLICA, MesTiC [3] και
TiMesh [32].
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Εικόνα 9: Παράδειγμα χρήσης του σχήματος Common Channel Assignment
3.5.2. Δυναμική ανάθεση καναλιών
Τα δυναμικά σχήματα ανάθεσης καναλιών σε σύγκριση με τα σχήματα
VCA επιτρέπουν την ανάθεση οποιουδήποτε καναλιού σε οποιαδήποτε
διεπαφή στο δίκτυο και επιπλέον οι διεπαφές μπορούν συχνά να
εναλλάσσονται σε διάφορα κανάλια. Λόγω της δυναμικής αυτής φύσης, τα
παραπάνω σχήματα χρειάζονται μηχανισμούς συντονισμού για την ταυτόχρονη
εναλλαγή καναλιών. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση μηχανισμού που απαιτεί
από όλους τους κόμβους να επισκέπτονται περιοδικά ένα προκαθορισμένο
κανάλι (rendezvous channel) [33], όπου γίνεται η επιλογή καναλιών για την
επόμενη φάση μεταδόσεων. Ακόμα ένας μηχανισμός συντονισμού είναι ο
Slotted Seeded Channel Hopping (SSCH), ο οποίος χρησιμοποιεί ψευδοτυχαίες
ακολουθίες [34], και κάθε κόμβος πρέπει να εναλλάσσει σύγχρονα κανάλι
βάση αυτών, με αποτέλεσμα όλοι οι γειτονικοί κόμβοι να συναντούνται
περιοδικά στο ίδιο κανάλι. Συγκεκριμένα ο χρόνος διαιρείται σε διαστήματα
ίσου χρόνου (slots) και τα κανάλια εναλλάσσονται στην αρχή του κάθε slot
σύμφωνα με τον τύπο:
New Channel = (Old Channel + Seed) mod (Number of Channels)
Με αυτή την προσέγγιση οι διεπαφές πρέπει να έχουν την δυνατότητα της
γρήγορης και σύγχρονης εναλλαγής καναλιού. Μια τελευταία προσέγγιση είναι
η χρήση ενός κοινού καναλιού (control channel) το οποίο και ανατίθεται σε μια
από τις διεπαφές κάθε κόμβου. Το κανάλι ελέγχου χρησιμοποιείται για την
ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου, και τα εναπομείναντα κανάλια για την

Κεφάλαιο 3. Ανάθεση καναλιών

27

δυναμική εναλλαγή και τη μεταφορά δεδομένων. Το μεγάλο πλεονέκτημα της
δυναμικής εναλλαγής καναλιών είναι η προοπτική χρησιμοποίησης πολλών
καναλιών από μερικές μόνο διεπαφές. Η χρήση όμως αυτής της τακτικής
εμπεριέχει και προκλήσεις όπως η ανάπτυξη ενός σωστού και ακριβή
μηχανισμού συντονισμού, τη χρήση υλικού με τη δυνατότητα της γρήγορης
εναλλαγής (συνήθως τέτοιο υλικό έχει αρκετά μεγάλο κόστος) και τέλος την
ανάπτυξη ενός έξυπνου αλγορίθμου για τη λήψη αποφάσεων όπως το πότε και
σε πιο κανάλι να γίνεται η εναλλαγή. Μερικοί δυναμικοί αλγόριθμοι που
προτάθηκαν στο παρελθόν είναι ο D-HYA [22], CCM [35], και SSCH [34].
3.5.3. Υβριδική ανάθεση καναλιών
Η

υβριδικές

στρατηγικές

ανάθεσης

καναλιών

συνδυάζουν

τα

πλεονεκτήματα τόσο των στατικών όσο και των δυναμικών στρατηγικών, αφού
κάθε διεπαφή μπορεί να είναι είτε σταθερή είτε εναλλασσόμενη (switchable).
Σύμφωνα με τη στατική ανάθεση, μια διεπαφή παραμένει στο κανάλι που της
ανατέθηκε, είτε μόνιμα είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, σε
ένα δυναμικό σχήμα μια εναλλασσόμενη διεπαφή μπορεί να εναλλάσσεται
μεταξύ διαφορετικών καναλιών. Για κάθε μετάδοση ο αποστολέας μπορεί να
αναθέτει σε μια από τις εναλλασσόμενες διεπαφές ένα κανάλι που είναι
σταθερό στο λήπτη. Με αυτό τον τρόπο ένας κόμβος μπορεί να αξιοποιεί
πληθώρα καναλιών μέσω των εναλλασσόμενων του διεπαφών.
Γενικά το υβριδικό σχήμα είναι πιο ελκυστικό από το αντίστοιχο
δυναμικό λόγο της πρακτικότητας του, αφού η υλοποίηση της εναλλαγής
καναλιών (channel switching) είναι ευκολότερη του συντονισμού (channel
coordination). Μερικοί δυναμικοί αλγόριθμοι που προτάθηκαν στο παρελθόν
είναι ο HMCP [36] και ΒSF-CA [6].
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4. Θεωρητική προσέγγιση των πλαισίων ανάθεσης
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε μέσα από θεωρητική σκοπιά, τα
πλαίσια για την από κοινού ανάθεση καναλιών και τον έλεγχο τοπολογίας σε
ασύρματα δίκτυα πλέγματος πολλαπλών διεπαφών και ρυθμών μετάδοσης,
τόσο για το single hop όσο και για το end-to-end μοντέλο. Συγκεκριμένα,
αρχικά διατυπώσουμε το πρόβλημα παρουσιάζοντας τις συναρτήσεις
χρησιμότητας για τα δύο μοντέλα, στη συνέχεια θα επεκταθούμε στον τρόπο
μοντελοποίησης της ρυθμαπόδοσης και τέλος θα επιδείξουμε τους greedy
αλγόριθμους που υλοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση.

4.1. Ηop-by-Ηop μοντέλο
4.1.1. Συναρτήσεις χρησιμότητας
Στο μοντέλο αυτό μελετάμε ένα ασύρματο δίκτυο πλέγματος με ένα
σύνολο N κόμβων, όπου κάθε ένας από αυτούς διαθέτει πολλαπλές ασύρματες
διεπαφές. Κάποιοι από τους κόμβους διαθέτουν ενσύρματες συνδέσεις δικτύου
και αναφέρονται ως πύλες δικτύου (gateways). Το πρόβλημα που μελετάμε
είναι η ανάθεση καναλιών στους κόμβους του πλέγματος, και ο καθορισμός
ζεύξεων επικοινωνίας (communication links) μεταξύ ζευγαριών κόμβων,
εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι κόμβοι έχουν τουλάχιστον ένα μονοπάτι προς
κάποιο gateway. Η ανάθεση καναλιών από μόνη της, δεν καθορίζει πλήρως
την συνδεσιμότητα των κόμβων, αφού ο ρυθμός μετάδοσης μιας διεπαφής
εξαρτάται από την διεπαφή με την οποία επικοινωνεί. Επιπλέον ο ρυθμός
μετάδοσης επηρεάζει την ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνει η πιο πάνω ζεύξη,
καθώς επίσης και όλες τις ζεύξεις που λειτουργούν στο ίδιο κανάλι και
βρίσκονται στην ίδια εμβέλεια μετάδοσης.
Έστω L το σύνολο των ζεύξεων μεταξύ κόμβων, το οποίο περιέχει
στοιχεία της μορφής  i, j; k  , που υποδηλώνει μια ζεύξη μεταξύ των κόμβων i
και j στο κανάλι k. Επίσης το

Lij είναι το σύνολο των ζεύξεων μεταξύ των

κόμβων i και j και X ij = {x l , l  Lij } η ρυθμαπόδοση των ζεύξεων μεταξύ των
κόμβων i και j. Τέλος το Ki αντιστοιχεί στον αριθμό των καναλιών που
ανατέθηκαν στον κόμβο i και Ii ο αριθμός διεπαφών του.
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Ο στόχος του πλαισίου ανάθεσης καναλιών και ελέγχου τοπολογίας,
είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού utility:

 1

max  U(Xij ),
L

i,jN

υπό τον όρο ότι:  μονοπάτι από τον κόμβο i προς ένα gateway, i  N
και K i  Ii , i  N .
To U(X ij ) είναι μια συνάρτηση της ρυθμαπόδοσης των ζεύξεων μεταξύ
των κόμβων i και j. Η πιο πάνω διατύπωση υπολογίζει τη hop-by-hop
ρυθμαπόδοση μεταξύ κόμβων οι οποίοι συνδέονται με μια ή περισσότερες
ζεύξεις. To συνολικό utility U(.) στην
διαφορετικές

απαιτήσεις

1

κωδικοποιεί και αντικατοπτρίζει τις

και στόχους κάθε παρόχου.

Στις

επόμενες

παραγράφους θα παρουσιάσουμε τους διαφορετικούς αντικειμενικούς στόχους
οι οποίοι αντιστοιχούν σε διαφορετικές εκφράσεις του U(.) .
4.1.1.1. Aggregate throughput objective
Ο παρών αντικειμενικός στόχος αντιστοιχεί στο παρακάτω utility για το
ζευγάρι των κόμβων i και j :

U(Xij )   xl ,

 2

lLij

Το utility στην

2

εξαρτάται μόνο από τη συνολική ρυθμαπόδοση που

επιτυγχάνεται από τις ζεύξεις μεταξύ των κόμβων i και j. Αντίστοιχα το
συνολικό utility για όλο το δίκτυο

1

εξαρτάται από τη συνολική

ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνεται από όλες τις ζεύξεις του δικτύου.
4.1.1.2. Fairness objective
Ο παρών αντικειμενικός στόχος αντιστοιχεί στο παρακάτω utility για το
ζευγάρι των κόμβων i και j :

U(Xij )=log(  xl ),
lLij

 3
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εξαρτάται μόνο από τη συνολική

ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνεται από τις ζεύξεις μεταξύ των κόμβων i, j
ωστόσο τώρα το συνολικό utility για όλο το δίκτυο

1

είναι το άθροισμα των

λογαρίθμων. Ως εκ τούτου περισσότερη αξία δίνεται στα ζευγάρια κόμβων με
μικρή ρυθμαπόδοση, έναντι των ζευγαριών κόμβων με μια υψηλή
ρυθμαπόδοση, επιβάλλοντας έτσι κάποια δικαιοσύνη στα διαφορετικά
ζευγάρια κόμβων.
Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη βαρών, τα
οποία αντικατοπτρίζουν την σχετική σημασία των ζεύξεων. Για παράδειγμα,
ζεύξεις με μικρότερη απόσταση από τον gateway ή με μεγαλύτερο
αναμενόμενο φόρτο κίνησης μπορούν να έχουν μεγαλύτερα βάρη έναντι των
υπολοίπων.
4.1.1.3. Redundancy objective
Ο παρών αντικειμενικός στόχος αντιστοιχεί στο παρακάτω utility για το
ζευγάρι των κόμβων i και j :

U(Xij )   log(xl ),

 4

lLij

Το πιο πάνω utility δίνει μεγαλύτερη αξία στο σχηματισμό πολλών ζεύξεων με
μικρή ρυθμαπόδοση βελτιώνοντας κατά συνέπεια τον πλεονασμό, παρά
μερικές συνδέσεις με μεγάλη ρυθμαπόδοση.
4.1.2. Υπολογισμός ρυθμαπόδοσης για το hop-by-hop μοντέλο
Το κομμάτι υπολογισμού της ρυθμαπόδοσης παρέχει εκτιμήσεις για την
ρυθμαπόδοση στο επιπέδο MAC για κάθε ασύρματη ζεύξη και αποτελείται το
physical layer και MAC layer μοντέλο.
4.1.2.1. Μοντέλο φυσικού επιπέδου (PHY)
Το μοντέλο του φυσικού επιπέδου χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του
ρυθμού μετάδοσης κάθε ασύρματης ζεύξης, και βασίζεται στο SINR που
λαμβάνεται στη πλευρά λήψης της ζεύξης. Χρησιμοποιούμε ένα αθριστικό
(additive) μοντέλο παρεμβολής, το οποίο εξετάζει το άθροισμα της παρεμβολής
από διαφορετικά γειτονικά κανάλια. Αυτό παρακινείται από τις ανακρίβειες
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των απλούστερων προτύπων όπως το protocol ή το non-additive μοντέλο, το
οποίο εξετάζει την παρεμβολή μόνο από ένα κόμβο [37]. Για τον υπολογισμό
του επιπέδου ισχύος της παρεμβολής σε μια διεπαφή i βρίσκουμε, για όλα τα
κανάλια εκτός αυτού της διεπαφής i , την κοντινότερη διεπαφή στο i . Αυτές οι
διεπαφές είναι και εκείνες που προκαλούν την μεγαλύτερη παρεμβολή στο i .
Αθροίζοντας την λαμβανόμενη ισχύ στο i από τις παραπάνω διεπαφές,
υπολογίζουμε την συνολική παρεμβολή. Στην ισχύ παρεμβολής δεν εξετάζουμε
διεπαφές που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι με τη διεπαφή i , αφού είτε
βρίσκονται πολύ μακριά για τη δημιουργία σημαντικής παρεμβολής, είτε
βρίσκονται αρκετά κοντά με αποτέλεσμα ο μηχανισμός CSMA/CA του
επιπέδου MAC να αποτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση. Τέλος, για την
μοντελλοποίηση της παρεμβολής από γειτονικά κανάλια, λαμβάνουμε υπόψη
την διαρροή ισχύος για τα κανάλια του προτύπου 802.11a όπως φαίνεται στον
Πίνακα 1. Οι τιμές του Πίνακα 1 έχουν ληφθεί από ένα αναλυτικό μοντέλο και
έχουν εξακριβωθεί μέσω πραγματικών δοκιμών [5].
Εκτός από το SINR στη πλευρά λήψης μιας ζεύξης επικοινωνίας,
υπολογίζεται ο ρυθμός μετάδοσης βάση του ελάχιστου κατωφλίου SINR για
κάθε ρυθμό μετάδοσης, ο οποίος εξαρτάται από την ευαισθησία του λήπτη
(receiver sensitivity). Οι τιμές κατωφλίου για τους διάφορους ρυθμούς
μετάδοσης φαίνονται στον Πίνακα 2.
Ισχύς
παρεμβολέα
(dBm)
0

Εύρος
ζώνης
δέκτη
20 MHz

Διαρροή ισχύος
γειτονικού καναλιού

Διαρροή ισχύος
επόμενου γειτονικού
καναλιού
-39.67
-36.67

-22.04

-19.5

Πίνακας 1: Διαρροή Ισχύος γειτονικού καναλιού
Ρυθμός Μετάδοσης
Ελάχιστο SINR (dBm)

6
4.8

9
5.8

12
7.8

18
8.8

24
12.8

36
15.8

48
21.8

54
24.8

Πίνακας 2: Ελάχιστες τιμές SINR
4.1.2.2. Μοντέλο επιπέδου πρόσβασης μέσου (MAC)
Το μοντέλο του επιπέδου MAC μελετά το γράφο συνδεσιμότητας

G =(V,E) , όπου V αναπαριστά το σύνολο των διεπαφών και E το σνολο των
κατευθυνόμενων ζεύξεων, και το γράφο συγκρούσεων Gc =(V c ,Ec ) , όπου
κάθε κορυφή στο V c αναπαριστά μια ζεύξη μεταξύ δυο ασύρματων διεπαφών
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και κάθε ακμή στο E c σηματοδοτεί ότι οι δύο κορυφές που ενώνει δεν
μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργές. Ο υπολογισμός της ρυθμαπόδοσης
βασίζεται στον προσδιορισμό όλων των maximal cliques στο γράφο
συγκρούσεων G c . Υπάρχουν αποδοτικές κατά προσέγγιση μέθοδοι σε
ασύρματα δίκτυα για τον πιο πάνω υπολογισμό [38].
Στο παραπάνω μοντέλο, υποθέτουμε συνθήκες κορεσμού (saturated
conditions), δηλ. οι πομποί έχουν πάντα ένα πακέτο έτοιμο για τη μετάδοση,
και όλες οι ζεύξεις έχουν δίκαια πρόσβαση στο ασύρματο κανάλι. Επίσης
αγνοούμε τις συγκρούσεις (collisions), και για απλότητα δεν λαμβάνουμε
υπόψη τις επιβαρύνσεις (overheads) του πρωτοκόλλου. Τέλος υποθέτουμε ότι
όλα τα πακέτα έχουν το ίδιο μέγεθος.
4.1.2.2.1. Maximal cliques
Στην περίπτωση μιας μέγιστης κλίκας (maximal clique), ο χρόνος για τη
μετάδοση ενός πακέτου μέσω μιας ζεύξης l χρησιμοποιώντας το ρυθμό
μετάδοσης rl είναι ανάλογος του 1 / rl , και το χρονικό μερίδιο (time share) της
ζεύξης l που ανήκει στην c είναι ίσο με:

s c,l =

1
rl

1

mLc rm

,

 5

Όπου L c είναι το σύνολο των ζεύξεων στην maximal clique c . Η εξίσωση  5
έχει πλεονέκτημα της σύλληψης των διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης (rate
diversity), αφού ζεύξεις με χαμηλότερους ρυθμούς καταλαμβάνουν το κανάλι
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Η ρυθμαπόδοση για όλες τις ζεύξεις που ανήκουν σε μια maximal clique

c και περιορίζονται από αυτή, είναι:

x c =

1
1

mLc rm

,

6
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Με την ανάλυση της απλής περίπτωσης, προχωράμε στην περίπτωση
πολλαπλών cliques. Εάν μία ζεύξη ανήκει σε περισσότερες από μια maximal
cliques, τότε η ρυθμαπόδοση καθορίζεται από την πιο συμφορημένη. Μια
βασική παρατήρηση είναι ότι οι ζεύξεις που ανήκουν στην πιο συμφορημένη
clique c , παίρνουν μικρότερο χρονικό μερίδιο στη c από ότι σε οποιαδήποτε
άλλη maximal clique ανήκουν. Βάση αυτής της παρατήρησης, μπορούμε να
υπολογίσουμε την ρυθμαπόδοση για όλες τις ζεύξεις χρησιμοποιώντας την
διαδικασία διαμοιρασμού μεγίστου-ελαχίστου (max-min sharing), που αρχίζει
με την εύρεση της πιο συνωστισμένης maximal clique.
Σύμφωνα με την πιο πάνω μεθόδευση, οι ζεύξεις των λιγότερο
συνωστισμένων maximal cliques θα μοιράζονται τα αχρισιμοποίητα χρονικά
μερίσματα των ζεύξεων που ανήκουν σε περισσότερο συνωστισμένες cliques.
Έστω Lxc

 Lc το σύνολο των ζεύξεων που ανήκουν από κοινού στην maximal

clique c και σε μια πιο συνωστισμένη maximal clique. Ο συνολικός πρόσθετος
χρόνος Tce για διαμοιρασμό μεταξύ των ζεύξεων l  Lc -Lxc ισούται με:

Tce =

 x(sc,m -sf(m),m ),

7

mLc

Όπου s c,m δίνεται από την  5 και αντιστοιχεί στο χρονικό μερίδιο της ζεύξης
m στην clique c έαν η clique είναι η μοναδική, sc,m το χρονικό μερίδιο της

ζεύξης m στην clique c , και f(m) ορίζεται ως η πιο συνωστισμένη maximal
clique όπου η ζεύξη m ανήκει.
Από το Tce , μπορούμε να υπολογίσουμε το περρίσειο χρονικό μερίδιο και
επιπλέον την περρίσεια ρυθμαπόδοση για κάθε ζεύξη l  Lc -Lxc :

( 1 )  Tce
rl
e
sc,l
=
,
1
 r
m(L - Lx ) m
c

c

xce =

Tce

1
 x rm
m(L - L )
c

, 8

c

Τέλος το συνολικό χρονικό μερίδιο και ρυθμαπόδοση δίνονται από τις σχέσεις:
e
sc,l = s c,l +sc,l
,

xc = x c +xce ,

9
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Η διαδικασία υπολογισμού του sc,l και xc προχωρά ακολουθιακά. Σε κάθε
επανάληψη προσδιορίζεται η πιο συνωστισμένη maximal clique - η clique με
το μικρότερο sc,l . Η παραπάνω clique καθορίζει τη ρυθμαπόδοση xc των
ζεύξεων l για τις οποίες f(l)= c , και τις τιμές του sc,l οι οποίες και θα
χρησιμοποιηθούν σε επόμενες επαναλήψεις.
4.1.3. Αλγόριθμος ελέγχου τοπολογίας και ανάθεσης καναλιών για το

hop-by-hop μοντέλο
Η προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης καναλιών εφαρμόζει μια ευριστική
διαδικασία μέσο ενός greedy αλγορίθμου (greedy heuristic) για την
μεγιστοποίηση του συνολικού utility 1 στο δίκτυο πλέγματος. Η σειρά με την
οποία

ανατίθενται

τα

κανάλια

στις

ασύρματες

ζεύξεις

δεν

είναι

προκαθορισμένη αλλά καθορίζεται βάση της απόδοσης του utility για τις
διάφορες αναθέσεις καναλιών, η οποία υπολογίζεται κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος για την διαδικασία ανάθεσης
καναλιών, ο οποίος και εκτελείται σε κάποια κεντρική τοποθεσία παρατίθεται
στον Πίνακα 3.
Algorithm Greedy utility-based channel and link selection for hop-by-hop
model
1: Variables:
2: Nunassigned: set of nodes that have been assigned fewer channels than their number of
interfaces; initially contains all nodes
3: Npath−to−gw: set of nodes with path to a gateway; initially contains only the gateway nodes
4: L: set of links, which contains elements of the form (i, j, ; k), denoting there is a link between
nodes i and j operating on channel k; initially empty
5: Chs(i): set of channels currently assigned to interfaces of node i
6: Ifs(i): number of interfaces in node i
7: U(L): aggregate utility for set of links L
8: U′(i, j, k): aggregate utility if link between i, j operating on channel k, is added to current set
of links
9: K: set of all available channels
10: Algorithm:
11: do
12: for all i ∈ Nunassigned do
13: for all j ∈ Npath−to−gw do
14:
if |Chs(j)| == Ifs(j) then K′= Chs(j) else K′ = K
15:
for k ∈ K′ do
16:
U′(i, j, k) = U(L + {(i, j, ; k)})
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17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

end for
end for
end for
L′ = {(i′, j′; k′) : U′(i′, j′, k′) ≥ U′(i, j, k) ∀ i, j, k}
if L′ has one element (i, j, ; k) then
if U′(i, j, k) > Ulast or node i does not have path to a gateway then
L = L + {(i, j, ; k)} /* Add link between i and j on channel k */
Add node i to Npath−to−gw
Ulast = U′(i, j, k)
end if
end if
else /* L′ has multiple elements */
select (i, j, ; k) ∈ L′ with smallest number of hops to a gateway and
(U′(i, j, k) > Ulast or node i does not have path to a gateway) then
30:
L = L + {(i, j, ; k)} /* Add link between i and j on channel k */
31:
Add node i to Npath−to−gw
32:
Ulast = U′(i, j, k)
33:
end select
34: if |Chs(i)| == Ifs(i) then remove i from Nunassigned
35: if |Chs(j)| == Ifs(j) then remove j from Nunassigned
36: while Last execution of loop resulted in new channel assignment

Πίνακας 3: Αλγόριθμος ανάθεσης καναλιών και ελέγχου τοπολογίας για το
hop-by-hop μοντέλο
4.1.3.1. Περιγραφή hop-by-hop αλγορίθμου
Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει την αρχική επανάληψη (γραμμές 11-36) που
αποτελείται από δύο κύρια μέρη και εκτελείται εφόσον, υπάρχουν είτε
αναθέσεις καναλιών που αυξάνουν το συνολικό utility είτε κόμβοι χωρίς
μονοπάτι προς ένα gateway.
Το πρώτο μέρος (γραμμές 12-19) υπολογίζει, για κάθε κόμβο με
διαθέσιμες διεπαφές και για όλες τις δυνατές συνδέσεις από τον εκάστοτε
κόμβο προς ένα δεύτερο με μονοπάτι προς τον gateway, και για όλες τις
πιθανές αναθέσεις καναλιών, το συνολικό utility εάν αυτό προστίθεται στο
παρόν σύνολο των ζεύξεων (γραμμή 16). Εάν σε ένα κόμβο j έχουν είδη
ανατεθεί κανάλια ίσα με τον αριθμό των διεπαφών του (|Chs(j)|== Ifs(j) ,
γραμμή 14), τότε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα κανάλια που έχουν ανατεθεί στο

j ( K =Chs(j) , γραμμή 14). Από την άλλη εάν στο κόμβο j έχουν ανατεθεί
λιγότερα κανάλια από τον αριθμό των διεπαφών του, τότε λαμβάνονται υπόψη
όλα τα κανάλια ( K  = K , γραμμή 14).
Στο δεύτερο μέρος του αλγορίθμου (γραμμές 20-35), γίνεται η επιλογή
καναλιού και ζεύξης για τα οποία προκύπτει το μεγαλύτερο συνολικό utility. Η
αντίστοιχη ανάθεση καναλιών εκτελείται εάν αυξάνει το συνολικό utility ή εάν
η ζεύξη περιλαμβάνει έναν κόμβο χωρίς μονοπάτι προς τον gateway (γραμμή
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22). Εάν περισσότερες από μια ζεύξεις εκβάλουν στο ίδιο συνολικό utility, τότε
επιλέγεται η ανάθεση με τα λιγότερα άλματα από τον gateway (γραμμή 28). Η
προσθήκη της επιλεγμένης ζεύξης στο σύνολο L περιλαμβάνει την ανάθεση
του καναλιού k σε μια από τις διεπαφές των κόμβων i και j , εάν το τελευταίο
δεν έχει ήδη μια διεπαφή που λειτουργεί στο κανάλι k . Ο αλγόριθμος
τερματίζει όταν έχει ανατεθεί κανάλι σε όλες οι διεπαφές, ή οι εναπομείναντες
διεπαφές ανήκουν σε κόμβους που είδη έχουν μονοπάτι προς τον gateway και η
περετέρω ανάθεση καναλιού σε αυτούς δεν αυξάνει το συνολικό utility. Η
πολυπλοκότητα του αλγορίθμου επιλογής καναλιών είναι O(|I|  | N|2  |K |) ,
όπου | I|,| N|,| K | is είναι ο συνολικός αριθμός διεπαφών, κόμβων και
καναλιών αντίστοιχα.

4.2. End-to-End μοντέλο
4.2.1. Συναρτήσεις χρησιμότητας
Παρόμοια με το πρότυπο ανάθεσης καναλιών το οποίο βασίζεται στην
hop-by-hop ρυθμαπόδοση, εξετάζουμε ένα ασύρματο δίκτυο πλέγματος
αποτελούμενο από N κόμβους, όπου κάθε ένας από αυτούς διαθέτει
πολλαπλές ασύρματες διεπαφές. Επιπλέον κάποιοι από τους κόμβους
διαθέτουν ενσύρματες συνδέσεις δικτύου και αναφέρονται ως πύλες δικτύου
(gateways). Έστω L το σύνολο των ζεύξεων μεταξύ των κόμβων, το οποίο
περιέχει στοιχεία της μορφής  i, j; k  υποδηλώνοντας μια ζεύξη μεταξύ των
κόμβων i και j στο κανάλι k. Τέλος το X i ορίζει την ρυθμαπόδοση από ένα
gateway σε ένα κόμβο i .
Ο στόχος του πλαισίου ανάθεσης καναλιών και ελέγχου τοπολογίας όταν
εξετάζουμε την end-to-end ρυθμαπόδοση, είναι η μεγιστοποίηση του
συνολικού utility:

max U({X i ,i  N}),
L

10 

iN

υπό τον όρο ότι:  μονοπάτι από τον κόμβο i προς ένα gateway, i  N
και K i  Ii , i  N .
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Στην παραπάνω διατύπωση θεωρούμε ότι υπάρχει μια μοναδική ροή για
κάθε κόμβο από ένα gateway. Το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί ώστε να
εξετάζει πολλαπλές διαδρομές επιτρέποντας σε ένα κόμβο να έχει πολλαπλές
ροές τόσο σε ένα όσο και σε διαφορετικούς gateways. To συνολικό utility U(.)
στην

1

κωδικοποιεί τις διαφορετικές απαιτήσεις, ανάγκες και στόχους κάθε

παρόχου. Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιάσουμε τους διαφορετικούς
αντικειμενικούς στόχους οι οποίοι αντιστοιχούν σε διαφορετικές εκφράσεις του

U(.) .
4.2.1.1. Aggregate throughput objective
Ο παρών αντικειμενικός στόχος αντιστοιχεί στο παρακάτω συνολικό
utility:

U(X ij )   xl ,

 11 

lLij

Το συνολικό utility στην

 11 

είναι ίσο με το άθροισμα της end-to-end

ρυθμαπόδοσης από τον gateway προς όλους τους κόμβους.

4.2.1.2. Fairness objective
Ο παρών αντικειμενικός στόχος αντιστοιχεί στο παρακάτω συνολικό
utility:

U({Xi ,i N})= log  Xi , 12
iN

4.2.1.3. Load balance across gateways objective
Ο παρών αντικειμενικός στόχος επιτυγχάνει την εξισορρόπηση των
φορτίων διαμέσου διαφορετικών gateways. Έστω G το σύνολο των gateways
και Fk το σύνολο των ροών που διέρχονται μέσω του gateway k . O
αντικειμενικός στόχος της εξισορρόπησης φόρτου αντιστοιχεί στο παρακάτω
utility:
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13

Σύμφωνα με τον πιο πάνω ορισμό βλέπουμε την προσπάθεια της
επιβολής δικαιοσύνης πάνω στη συνολική ρυθμαπόδοση που διέρχεται από
κάθε gateway.
4.2.2. Υπολογισμός ρυθμαπόδοσης για το end-to-end μοντέλο
Το κομμάτι υπολογισμού της end-to-end ρυθμαπόδοσης παρέχει
εκτιμήσεις για την ρυθμαπόδοση στο επιπέδο MAC για κάθε end-to-end ροή,
και αποτελείται το physical layer και MAC layer μοντέλο.
4.2.2.1. Μοντέλο φυσικού επιπέδου (PHY)
Ο ρυθμός μετάδοσης κάθε ασύρματης ζεύξης μοντελοποιείται ως
βηματική συνάρτηση (step function) του SINR, που υπολογίζεται στη πλευρά
λήψης της ζεύξης. Το ελάχιστο SINR που απαιτείται για τη διατήρηση ενός
συγκεκριμένου ρυθμού μετάδοσης r δίνεται από την παρακάτω σχέση:

SINR min (r)= R s (r)-N,

13

To R s (r) είναι η ευαισθησία του λήπτη και η οποία καθορίζεται από το 802.11
πρότυπο, και N ο εσωτερικός θόρυβος συστήματος στο δέκτη.
Θεωρώντας μόνο τις απώλειες διάδοσης (path loss), το SINR στο λήπτη j
μπορεί να εκφρραστεί σε dB ως:

SINR j = Pi +Gi,j -10  log(Nj +Ij ),

14

όπου Pi η ισχύς μετάδοσης στη διεπαφή i , Gi,j η εξασθένηση του σήματος
κατά τη διάδοση από τη διεπαφή i στη j , Nj η ισχύς του θορύβου στη
λαμβάνουσα διεπαφή j και, Ij η ισχύς των παρεμβαλλόμενων σημάτων που
λαμβάνονται από το j .
Υπολογίζουμε την εξασθένηση πάνω από ένα μονοπάτι μήκους d από τη
σχέση:

Gi,j(d)= Gi,j(1)+10×log(Dn ) ,

15 ,
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όπου Gi,j (1) είναι η απώλεια διάδοσης στο ένα μέτρο και n , ο εκθέτης της
απώλειας διάδοσης που ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά εξασθένησης
του συγκεκριμένου περιβάλλοντος που εξετάζεται.
Όταν δύο διεπαφές i , j λειτουργούν σε μη ορθογώνια κανάλια, η
παρεμβολή των παρακείμενων καναλιών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την
παρακάτω σχέση:

Ii,j = Pi  ξi,j  Gi,j , 16 
όπου ο παράγοντας ξ i,j εξαρτάται από τη φασματική απόσταση των καναλιών,
το εύρος του καναλιού και τη φασματική μάσκα των καναλιών που
χρηισιμοποιούν τα i , j [5]. Υπολογίζουμε τα συνολικά επίπεδα παρεμβολής Ij
με τη βοήθεια ενός αθριστικού μοντέλου. Κατ' αρχάς, ομαδοποιούμε όλες τις
ασύρματες διεπαφές σύμφωνα με το κανάλι που τους έχει ανατεθεί.
Μεταξύ των διεπαφών κάθε προκύπτουσας ομάδας, αποκλείοντας την ομάδα
που περιλαμβάνει τη διεπαφή j , βρίσκουμε την διεπαφή που προκαλεί τη
μέγιστη παρεμβολή στο j , η οποία είναι και η διεπαφή που βρίσκεται πιο
κοντά σε αυτό. Θεωρώντας όλα τα επίπεδα παρεμβολής του προηγούμενου
βήματος, λαμβάνουμε μια εκτίμηση της παρεμβολής στο j .
4.2.2.2. Μοντέλο επιπέδου πρόσβασης μέσου (MAC)
Για την μοντελοποίηση του επιπέδου MAC θεωρούμε ένα δίκτυο με
στατικούς δρομολογητές με μια ή περισσότερες 802.11 ασύρματες
διεπαφές. Οι δρομολογητές με ενσύρματες συνδέσεις παρέχουν στους
ασύρματους δρομολογητές συνδεσιμότητα στο εξωτερικό σταθερό
δίκτυο. Για την μοντελοποίηση του δικτύου θεωρούμε το

γράφο

συνδεσιμότητας G =(V,E) , όπου V αναπαριστά το σύνολο των διεπαφών και

E το

σνολο των κατευθυνόμενων ζεύξεων. Το πρώτο βήμα για τον

υπολογισμό της end-to-end ρυθμαπόδοσης κάθε ροής είναι η αναπαράσταση
του

ανταγωνισμού

μεταξύ

των

ασύρματων

ζεύξεων

στο

δίκτυο,

χρησιμοποιώντας το γράφο συγκρούσεων (conflict graph). O γράφος
συγκρούσεων Gc =(V c ,Ec ) είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος, όπου κάθε

Κεφάλαιο 4. Θεωρητική προσέγγιση των πλαισίων ανάθεσης

40

κορυφή στο V c αναπαριστά μια ζεύξη μεταξύ δυο ασύρματων διεπαφών και
κάθε ακμή στο E c σηματοδοτεί ότι οι δύο κορυφές που ενώνει δεν μπορούν
να είναι ταυτόχρονα ενεργές. Προκειμένου να απλοποίηθει η περιγραφή του
πιο πάνω μοντέλου, οι κορυφές του γράφου συγκρούσεων θα αναφέρονται
πλέον ως ασύρματες ζεύξεις. Με τον προσδιορισμό όλων των maximal cliques
στο γράφο συγκρούσεων, εντοπίζουμε στο ασύρματο δίκτυο πλέγματος τις
περιοχές ανταγωνισμού, όπου περιορίζεται η end-to-end ρυθμαπόδοση των
ροών. Υπάρχουν αποδοτικές κατά προσέγγιση μέθοδοι σε ασύρματα δίκτυα
για τον πιο πάνω υπολογισμό [38].
Εάν το μονοπάτι μιας ροής περιλαμβάνει ασύρματες ζεύξεις που ανήκουν
σε περισσότερες από μια maximal clique, τότε η end-to-end ρυθμαπόδοση
καθορίζεται από την πιο περιορισμένη maximal clique. Η παραπάνω
maximal clique χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού,
λόγο του μεγάλου αριθμού ζεύξεων και/ή των χαμηλών ρυθμών μετάδοσης.
Η ροή της οποίας η ρυθμαπόδοση περιορίζεται σε κάποια maximal clique δεν
μπορεί να αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους λιγότερο συνωστισμένων
cliques κατά μήκος του μονοπατιού το οποίο διανύει. Για την εκτίμηση των
πόρων που παραμένουν αχρησιμοποίητοι από τις περιορισμένες ροές και
διαμοιράζονται

μεταξύ

των

υπόλοιπων

ροών,

χρησιμοποιούμε

την

διαδικασία διαμοιρασμού μεγίστου-ελαχίστου.
4.2.2.2.1. Maximal cliques
Αρχίζουμε με την απλή περίπτωση όπου η maximal clique k είναι το
σημείο συμφόρησης (bottleneck) και περιορίζει τη ρυθμαπόδοση όλων των
ροών που την διασχίζουν. Αγνοώντας τις συγκρούσεις πακέτων και
υποθέτοντας δίκαιη πρόσβαση αναφορικά με τις προσπάθειες μετάδοσης στο
ασύρματο μέσο, η ρυθμαπόδοση της ροής στην maximal clique k υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση:

xck =

l

  T  l,r   F  +TBO
mL
m

k

m

, 17
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όπου l είναι το μήκος πακέτου, Lk το σύνολο των ασύρματων ζεύξεων που
αποτελούν την maximal clique k , T(l,rm ) είναι ο χρόνος που χρειάζεται για την
μετάδοση ενός πακέτου μήκους l μέσω της ζεύξης m  Lk με ρυθμό μετάδοσης

rm , και Fm , Fm το σύνολο και αριθμός των ροών που χρησιμοποιούν την
ζεύξη m αντίστοιχα. Ο παρονομαστής της εξίσωσης

17 

εκφράζει το

συνολικό χρόνο που χρειάζεται σε κάθε ροή για τη μετάδοση ενός πακέτου
μέσω όλων των ζεύξεων της maximal clique k , που ανήκουν στο μονοπάτι της.
Αυτό σχετίζεται με την υπόθεση της προηγούμενης παραγράφου για δίκαιη
πρόσβαση στο ασύρματο μέσο, που προϋποθέτει ότι ο ανταγωνισμός για
πρόσβαση στο κανάλι, τόσο στο λήπτη όσο και στο δέκτη της ζεύξης είναι
πανομοιότυπος.
Τέλος το TBO εκφράζει το συνολικό χρόνο για την εκπνοή του δυαδικού
εκθετικού backoff μετρητή. Στην περίπτωση ενός πομπού, το μέσο backoff
ισούται με

CWmin / 2

timeslots, όπου

CWmin το ελάχιστο παράθυρο

ανταγωνισμού. Στην περίπτωση πολλαπλών ανταγωνιζόμενων πομπών, ο
backoff μετρητής σε όλους τους πομπούς μειώνεται ταυτόχρονα, αφού παγώνει
συλλογικά, κάθε φορά ανιχνεύεται μια μετάδοση. Βάση αυτού και για ένα μικρό
αριθμό ανταγωνιζόμενων πομπών, η μέση backoff καθυστέρηση μπορεί επίσης
να προσεγγιστεί με CWmin / 2 timeslots.
Βάση της σχέσης

13

που χρησιμοποιείται από το μοντέλο του

φυσικού επιπέδου για τον υπολογισμό του ρυθμού μετάδοσης r για μια
ασύρματη ζεύξη, μπορούμε να υπολογίσουμε το T(l,r) χρησιμοποιώντας την
παρακάτω σχέση:

T(l,r)  TDIFS  TSIFS  TACK (r)  TDATA (l,r), 18 .
Ο παράγοντας

T(l,r) λαμβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις (802.11 overheads)

τόσο στο MAC όσο και στο PHY επίπεδο. Οι διάφοροι τύποι για τον
υπολογισμό των πιο πάνω επιβαρύνσεων παρουσιάζεται στην [39].
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Συνεχίζοντας, σε αυτή την παράγραφο εξετάζουμε την περίπτωση όπου
η maximal clique k δεν αποτελεί το σημείο συμφόρησης όλων των ροών που
διασχίζουν τις ζεύξεις αυτής. Υπάρχουν δηλαδή ροές που η ρυθμαπόδοσή τους
περιορίζεται από μια πιο συμφορημένη maximal clique. Θεωρώντας ότι μια ροή
έχει σταθερή ρυθμαπόδοση κατά μήκος μιας διαδρομής η εξίσωση

17

επεκτείνεται όπως παρακάτω:

l


 T  l,rm    fi  +TBO
iFm 
mLk 

, 19



όπου Fm είναι το σύνολο των ροών που διασχίζουν την ζεύξη m και

fi 
με

xi
, fi  1,
x ck

20

x i τη ρυθμαπόδοση της ροής i όπως αυτή καθορίζεται από την πιο

συμφορημένη maximal clique κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθεί. Εάν η
ρυθμαπόδοση της i δεν περιορίζεται από άλλη maximal clique εκτός της k ,
τότε x i  x ck και fi  1 , αλλιώς fi  1 υποδικνύοντας ότι η περιορισμένη ροή θα
μεταδίδει για λειγότερο χρόνο στην maximal clique k , σε σύγκριση με άλλες
ροές που περιορίζονται από την k . Σημειώνουμε ότι κάθε ροή μπορεί να έχει
διαφορετική fi τιμή κατά μήκος της διαδρομής της, στις διάφορες maximal
cliques.
c
Ορίζοντας Fm,k
 Fm ως το σύνολο των ροών που η ρυθμαπόδοση τους
u
περιορίζεται στην maximal clique k , και Fm,k
 Fm ως το σύνολο των ροών

που η ρυθμαπόδοση τους δεν περιορίζεται σε αυτή, τότε από τις εξισώσεις

19 , 20

προκύπτει η εξίσωση  21 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον

υπολογισμό της ρυθμαπόδοσης των ροών που περιορίζονται στην maximal
clique k :
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c
+TBO
T  l,rm   Fm,k

, 21 .

Τέλος για τον υπολογισμό της end-to-end ρυθμαπόδοσης όλων των ροών του
δικτύου πλέγματος ακολουθούμε την διαδικασία διαμοιρασμού μεγίστουελαχίστου (max-min sharing). Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία,
επισκεπτόμαστε τις maximal cliques από τις περισσότερο στις λιγότερο
συμφορημένες, και σύμφωνα με την εξίσωση  21 αναθέτουμε ρυθμαπόδοση σε
κάθε ροή που διασχίζει κάθε clique εφόσον δεν της έχει ανατεθεί
προηγουμένως. Η διαδικασία τελειώνει όταν σε όλες οι ροές έχει ανατεθεί
ρυθμαπόδοση.
4.2.3. Αλγόριθμος ελέγχου τοπολογίας και ανάθεσης καναλιών για το

end-to-end μοντέλο
Η προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης καναλιών εφαρμόζει μια ευριστική
διαδικασία μέσο ενός greedy αλγορίθμου (greedy heuristic) για την
μεγιστοποίηση του συνολικού utility 10  στο δίκτυο πλέγματος. Η σειρά με
την οποία δημιουργούνται οι διάφορες ροές δεν είναι προκαθορισμένη αλλά
καθορίζεται βάση της απόδοσης του utility για τις διάφορες αναθέσεις
καναλιών, η οποία υπολογίζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.
Ο αλγόριθμος για την διαδικασία ανάθεσης καναλιών, ο οποίος και εκτελείται
σε κάποια κεντρική τοποθεσία παρατίθεται στον Πίνακα 4. Το L συμβολίζει το
σύνολο των ζεύξεων μεταξύ κόμβων, το οποίο περιέχει στοιχεία της μορφής

 i,

j; k  , που υποδηλώνει μια ζεύξη μεταξύ των κόμβων i και j στο κανάλι k.

Επίσης το U  L  ορίζεται ως το συνολικό utility για το σύνολο των ζεύξεων στο

L.
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Algorithm Greedy utility-based channel and link selection for end-to-end
model
1: Variables:
2: Nunassigned: set of nodes that have been assigned an end-to-end flow from a gateway
3: L: set of links, which contains elements of the form (i, j, ; k), denoting there is a link between
nodes i and j operating on channel k; initially empty
4: U(L): aggregate utility for set of links L
5: pi: ordered set of nodes in the path from a gateway to node i as determined by the routing
algorithm
6: M(i): set of links, which contains elements of the form (i; j; ; k), for forming the path from a
gateway to link i
7: U′(i): aggregate utility if channels are assigned to the links along the path from a gateway to
link i
8: G: set of gateways in the mesh network
9: Algorithm:
10: do
11: for all i ∈ Nunassigned do
12:
for all g ∈ G do
13:
pi = ordered set of nodes from g to i, as determined from routing
algorithm
14:
for all (i, j) ∈ pi in order from closest to farthest from gateway g do
15:
select channel k that yields largest utility then
16:
Mi = Mi +{(i, j; k)}
17:
end select
18:
end for
19:
U′(i) = U(L + Mi);
20:
end for
21: end for
22: select i ∈ Nunassigned with highest U′(i) and smaller # of hops from a gateway then
23:
L = L + Mi // Assign channels to form a flow from gateway to i
24:
Remove i from Nunassigned
25: end select
26: while Nunassigned not empty

Πίνακας 4: Αλγόριθμος ανάθεσης καναλιών και ελέγχου τοπολογίας για το
end-to-end μοντέλο
4.2.3.1. Περιγραφή end-to-end αλγορίθμου
Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει την αρχική επανάληψη (γραμμές 11-26) που
αποτελείται από δύο κύρια μέρη και εκτελείται εφόσον, υπάρχουν κόμβοι στο
δίκτυο χωρίς μονοπάτι προς ένα gateway.
Αρχικά, στο πρώτο μέρος (γραμμές 11-21) της επανάληψης, ο
αλγόριθμος δρομολόγησης επιστρέφει για κάθε κόμβο i , ένα ταξινομημένο
σύνολο από κόμβους σύμφωνα με τον αριθμό των αλμάτων (hops) που απέχουν
από το gateway g (γραμμή 11). Στη συνέχεια για κάθε κόμβο κατασκευάζεται
το μονοπάτι ζεύξη προς ζεύξη αρχίζοντας από τη πλησιέστερη στο g και
τελειώνοντας με την πιο απομακρυσμένη. Τα μονοπάτια και κατά επέκταση οι
ζεύξεις που τα αποτελούν επιλέγονται με σκοπό της αύξηση του συνολικού
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utility (γραμμές 14-21). Συγκεκριμένα για όλα τα πιθανά μονοπάτια, τα
κανάλια αναθέτονται με άπληστο τρόπο (greedy manner) αρχίζοντας με τις
ζεύξεις του μονοπατιού που είναι πλησιέστερες στον gateway g (γραμμή 15).
Στο δεύτερο μέρος της βασικής επανάληψης (γραμμή 22-25) επιλέγεται
το μονοπάτι που η ανάθεση του αποφέρει το μεγαλύτερο συνολικό utility
(γραμμή 22), και εκτελούνται οι αντίστοιχες αναθέσεις καναλιών (γραμμή 23).
Η διαδικασία τερματίζεται, όταν όλοι οι κόμβοι διαθέτουν μονοπάτι προς ένα
gateway. Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου επιλογής καναλιών είναι

O(|I|  | N|4  |K |) , όπου | I|,| N|,| K | is είναι ο συνολικός αριθμός διεπαφών,
κόμβων και καναλιών αντίστοιχα.
Μια παραλλαγή του πιο πάνω αλγορίθμου είναι, για κάθε κόμβο i να
χρησιμοποιείται υπάρχον μονοπάτι προς ένα gateway με δυνατότητα ανάθεσης
καναλιού σε μια ζεύξη για σύνδεση σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση δεν
παρέχεται δυνατότητα ανάθεσης καναλιών σε πολλαπλές ζεύξεις με σκοπό τη
δημιουργία του βέλτιστου μονοπατιού προς ένα gateway. Συγκεκριμένα για
κάθε κόμβο i δοκιμάζουμε συνδέσεις με κάθε κόμβο j με μονοπάτι προς τον
gateway, και για όλες τις δυνατές συνδέσεις από τον i στον j και για όλες τις
πιθανές αναθέσεις καναλιών, επιλέγουμε το μονοπάτι που δίνει την μεγαλύτερη
αύξηση στο συνολικό utility. Τέλος ο παραπάνω αλγόριθμος μπορεί να
υλοποιηθεί ευκολότερα αφού η δρομολόγηση αντιστοιχεί σε απλή destination
base hop-by-hop δρομολόγηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο που απαιτεί
την υλοποίηση ενός source routing πρωτοκόλλου.

4.3. Greedy rate based μοντέλα
Οι greedy rate based αλγόριθμοι ανάθεσης καναλιών έχουν σχεδιαστεί
ώστε να γίνει εφικτή η σύγκριση και η αξιολόγηση της απόδοσης των
προτεινόμενων μοντέλων ελέγχου τοπολογίας και ανάθεσης καναλιών. Για
κάθε ένα από τους αλγόριθμους που έχουν παρουσιαστεί (4.1.3, 4.2.3), έχει
υλοποιηθεί και ο αντίστοιχος rate-based αλγόριθμος, στον οποίο και έχει
ενσωματωθεί η γνώση των μη επικαλυπτόμενων καναλιών και η δυνατότητα
επιλογής των ζεύξεων με το υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης. Επιπλέον ο
σχεδιασμός

τους

έχει

στηριχτεί

εξολοκλήρου

στους

προτεινόμενους
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αλγορίθμους με κύρια διαφορά την απουσία των αντικειμενικών στόχων και
των συναρτήσεων χρησιμότητας.
Ο hop-by-hop greedy rate based αλγόριθμος επιλέγει σε κάθε βήμα, από
ένα σύνολο κόμβων με διαθέσιμες διεπαφές και για όλες τις δυνατές συνδέσεις
από τον εκάστοτε κόμβο προς ένα δεύτερο με μονοπάτι προς τον gateway, την
ζεύξη εκείνη με το μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης και τη βέλτιστη ανάθεση
καναλιού. Εάν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις τότε επιλέγεται μια από
αυτές τυχαία. Η βέλτιστη ανάθεση καναλιού για κάθε πιθανή προς επιλογή
ζεύξη αποφασίζεται ως εξής: εάν ο εκάστοτε επιλεγμένος κόμβος για ανάθεση
περιέχει διεπαφές με αναθετημένα όσο και διεπαφές χωρίς αναθετημένα
κανάλια, τότε ο αλγόριθμος προσπαθεί να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων
καναλιών. Εάν όμως ο επιλεγμένος για ανάθεση κόμβος δεν διαθέτει ελεύθερες
προς ανάθεση διεπαφές τότε επιλέγεται τυχαία μια αναθετημένη διεπαφή για το
σχηματισμό ζεύξης.
Αντίστοιχα η πιο πάνω διαδικασία επιλογής ζεύξης με το βέλτιστο κανάλι
και ρυθμό μετάδοσης εφαρμόζεται επαναληπτικά στον end-to-end greedy rate
based αλγόριθμο για την επιλογή του βέλτιστου μονοπατιού. Συγκεκριμένα για
κάθε κόμβο χωρίς σύνδεση προς τον gateway η διαδικασία επαναλαμβάνεται
ζεύξη προς ζεύξη, αρχίζοντας από τη πλησιέστερη στο gateway και
τελειώνοντας με την πιο απομακρυσμένη για το σχηματισμό του βέλτιστου
μονοπατιού. Αν υπάρχουν πολλά βέλτιστα μονοπάτια τότε επιλέγεται
αντίστοιχα ένα τυχαία.
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5. Υλοποίηση πλαισίων ανάθεσης
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την υλοποίηση των πλαισίων για
την από κοινού ανάθεση καναλιών και τον έλεγχο τοπολογίας σε ασύρματα
δίκτυα πλέγματος πολλαπλών διεπαφών και ρυθμών μετάδοσης, τόσο για το
single hop όσο και για το end-to-end μοντέλο. Στη συνέχεια θα
παρουσιάζουμε την υλοποίηση των greedy rate based αλγορίθμων ανάθεσης
καναλιών, οι οποίοι κατασκευάστηκαν για την σύγκριση, και την αξιολόγηση
της απόδοσης των πιο πάνω μοντέλων. Στο παράρτημα της παρούσας
εργασίας παρουσιάζεται η μοντελοποίηση όλων τα παραπάνω υλοποιήσεων,
μέσο διαγραμμάτων UML (Unified Modeling Language).

5.1. Hop-by-hop software modules
To παρών πλαίσιο ανάθεσης αποτελείται από δύο ανεξάρτητες και
αυτοτελείς λογισμικές μονάδες (Εικόνα 10): το λογισμικό για την εκτίμηση της
ρυθμαπόδοσης και το λογισμικό για την ανάθεση καναλιών και την επιλογή
των ζεύξεων. Το πλεονέκτημα της παραπάνω σχεδίασης είναι ότι το πλαίσιο
ανάθεσης μπορεί να λειτουργεί και να αλληλεπιδρά με διαφορετικά πλαίσια
εκτίμησης της ρυθμαπόδοσης με την συνολική απόδοση να εξαρτάται από την
από κοινού λειτουργία των εκάστοτε modules.
Το λογισμικό για την εκτίμηση της ρυθμαπόδοσης έχει υλοποιηθεί με το
εργαλείο προγραμματισμού MATLAB και παρέχει εκτιμήση για την
ρυθμαπόδοση στο επιπέδο MAC, για την εκάστοτε ανάθεση καναλίου και
συνδεσιμότητα των κόμβων. Η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη την φυσική
τοπολογία του δικτύου, το 802.11 πρότυπο καναλιών που χρησιμοποίειται, την
ισχύ μετάδοσης και την ευαισθησία του δέκτη. Οι θέσεις των κόμβων καθώς
και η πιθανή συνδεσιμότητα και ανάθεση καναλιών σε αυτούς, λαμβάνονται
για κάθε εκτίμηση από το λογισμικό ανάθεσης καναλιών.
Το λογισμικό για την επιλογή των ζεύξεων και ανάθεση καναλιών έχει
υλοποιηθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Παίρνει ως είσοδο τον
αντικειμενικό στόχο (target objective) που εκφράζεται ως συνάρτηση
χρησιμότητας (utility function) και δεδομένου μιας φυσικής τοπολογίας
(συντεταγμένες των κόμβων και gateways) και του σχήματος καναλιών που
χρησιμοποιείται, αλληλεπιδρά με το λογισμικό εκτίμησης της ρυθμαπόδοσης
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για την επιλογή της ανάθεσης καναλιών και της συνδεσιμότητας των κόμβων
που βελτιστοποιεί το συγκεκριμένο αντικειμενικό στόχο.
Η αλληλεπίδραση και η διασύνδεση των δύο modules επιτυγχάνεται με
την χρήση των διεπαφών (interfaces) που παρέχει το λογισμικό J-Integra [40],
[41]. Οι παραπάνω διεπαφές επιτρέπουν την γεφύρωση και την ανταλλαγή
πληροφορίας μέσω JAVA αντικειμένων [42].

Εικόνα 10: Το λογισμικό ανάθεσης καναλιών αποτελείται από δύο αυτοτελή
στοιχεία: το module υπολογισμού της ρυθμαπόδοσης και, το module ανάθεσης
καναλιών και επιλογής ζεύξεων.

5.2. End-to-end software modules
Παρόμοια με το προηγούμενο πλαίσιο ανάθεσης, η υλοποίηση του παρόν
πλαισίου στηρίζεται στην ίδια αρχιτεκτονική , με τις δύο ανεξάρτητες μεταξύ
τους λογισμικές μονάδες να επεκτείνονται ώστε να είναι δυνατός ο
υπολογισμός της ρυθμαπόδοσης των ροών από όλους τους κόμβους προς τους
διάφορους gateways (Εικόνα 11.).
Συγκεκριμένα το λογισμικό για την εκτίμηση της ρυθμαπόδοσης
επεκτείνεται ώστε να υπολογίζει τη ρυθμαπόδοση των εκάστοτε ροών προς
τους gateways, σύμφωνα με το μοντέλο που έχει περιγραφεί στην παράγραφο
4.2.2. Επιπλέον το λογισμικό ανάθεσης καναλιών παρέχει για κάθε εκτίμηση,
εκτός από τις θέσεις των κόμβων, την πιθανή συνδεσιμότητα και ανάθεση
καναλιών σε αυτούς, τη διαδρομή (σύνολο ζεύξεων) κάθε ροής από ένα κόμβο
προς ένα gateway.
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Επίσης στο λογισμικό για την επιλογή των ζεύξεων και ανάθεση
καναλιών, υλοποιείται το λογισμικό δρομολόγησης το οποίο έχει την
δυνατότητα τόσο της εύρεσης των μονοπατιών από κάθε κόμβο προς ένα
gateway όσο και της ταξινόμησης των κόμβων ανάλογα με τον αριθμό των
αλμάτων (hops) που απέχουν από ένα gateway. Οι λειτουργίες του λογισμικού
δρομολόγησης χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τον end-to-end αλγόριθμο που
εκτελείται.

Εικόνα 11: Το λογισμικό ανάθεσης καναλιών αποτελείται από δύο αυτοτελή
στοιχεία: το module υπολογισμού της ρυθμαπόδοσης και, το module ανάθεσης
καναλιών/επιλογής ζεύξεων και δρομολόγησης.

5.3. Greedy rate based software modules
Οι greedy rate based αλγόριθμοι ανάθεσης καναλιών έχουν υλοποιηθεί
ώστε να γίνει εφικτή η σύγκριση και η αξιολόγηση της απόδοσης των
προτεινόμενων μοντέλων ελέγχου τοπολογίας και ανάθεσης καναλιών. Για
κάθε μια από τις υλοποιήσεις που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες δύο
παραγράφους, έχει υλοποιηθεί και η αντίστοιχη rate based υλοποίηση, που
βασίζεται ακριβώς στην ίδια αρχιτεκτονική και αλληλεπίδραση των modules. Η
διαφορά των rate based υλοποιήσεων είναι η απουσία των αντικειμενικών
στόχων/συναρτήσεων

χρησιμότητας

και

παρουσιάζεται εκτενώς στην παράγραφο 4.3.

ο

τρόπος

λειτουργίας

τους
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6. Πειραματική αξιολόγηση
Όπως έχει προαναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες, η πρωτότυπη
συμβολή της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση πλαισίων και διαδικασιών
για από κοινού ανάθεση καναλιών και έλεγχο τοπολογίας, με την υποστήριξη
διαφορετικών αντικειμενικών στόχων. Τα διάφορα πειράματα που θα
παρουσιαστούν σε αυτή την ενότητα, έχουν σκοπό την ανάδειξη της επίδρασης
των αντικειμενικών στόχων στην ανάθεση καναλιών και τον έλεγχο
τοπολογίας. Επίσης τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη προσέγγιση
μπορεί να αξιοποιεί την ύπαρξη πολλαπλών ενσύρματων gateways,
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό διεπαφών τους για την σύνδεση των διάφορων
κόμβων. Επιπλέον τα διάφορα πειράματα φανερώνουν την δυνατότητα της
εξισορρόπησης της ρυθμαπόδοσης κατά μήκος διαφορετικών ζεύξεων και
ροών και παράλληλα αναδεικνύουν την επίδραση της παρεμβολής των
παρακείμενων καναλιών του προτύπου 802.11a. Ακολούθως, για την
αξιολόγηση της επίδοσης των προτεινόμενων προσεγγίσεων, παρουσιάζεται η
σύγκριση τους με τα greedy rate based σχήματα ανάθεσης καναλιών που
αναλύσαμε σε προηγούμενες ενότητες.
Το μοντέλο απώλειας διάδοσης που χρησιμοποιείται στα διάφορα
πειράματα είναι το ακόλουθο:

PathLoss (dB)=P1  10  log 10(dn )
όπου d είναι η απόσταση μεταξύ της διεπαφής μετάδοσης και λήψης, P1 είναι η
απώλεια διάδοσης στο ένα μέτρο, και n είναι ο εκθέτης απώλειων. Τα διάφορα
πειράματα εκτελέστηκαν για P1=41 dB και n=2.9. Επιπλέον θεωρούμε ότι
όλες οι διεπαφές είναι συνδεδεμένες σε ομοικοατευθυντικές κεραίες και έχουν

30 dBm ισχύ μετάδοσης μαζί με το κέρδος κεραίας. Για το παραπάνω μοντέλο
απώλειας διάδοσης, ισχύς μετάδοσης και τις ελάχιστες τιμές SINR που
αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.1.2.1, η εμβέλεια μετάδοσης είναι περίπου
360 μέτρα.
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6.1. Πειράματα για το hop-by-hop μοντέλο
6.1.1. Επίδραση του αντικειμενικού στόχου στη ανάθεση καναλιών και
τοπολογία δικτύου
Αρχικά εξετάζουμε ένα απλό γραμμικό δίκτυο που αποτελείται από τρεις
κόμβους πλέγματος, Εικόνα 12. Όταν ο αντικειμενικός στόχος είναι η
μεγιστοποίηση της συνολικής ρυθμαπόδοσης, η ανάθεση καναλιών και η
συνδεσιμότητα των κόμβων παρουσιάζεται στο 12a. Εάν ο αντικειμενικός
στόχος είναι η δικαιοσύνη, η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα των
κόμβων παρουσιάζεται στο 12b. Η πρώτη περίπτωση δίχνει ότι η
χρησιμοποίηση του αντικειμενικού στόχου μεγιστοποίησης της συνολικής
ρυθμαπόδοσης, οδηγεί στην ανισόρροπη κατανομή της, μεταξύ των ζεύξεων AB (34.3 Mbps) και B-C (10.3 Mbps). Στη δεύτερη περίπτωση ο αντικειμενικός
στόχος επιβολής δικαιοσύνης επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία στην
κατανομή της ρυθμαπόδοσης για τις ζεύξεις A-B (24 Mbps) και B-C (18
Mbps) σε βάρος της συνολικής ρυθμαπόδοσης στο δίκτυο: 42 Mbps σε
σύγκριση με 44.6 Mbps που επιτυγχάνονται στην πρώτη περίπτωση.
Η επίδραση των αντικειμενικών στόχων της συνολικής ρυθμαπόδοσης
και πλεονασμού, για ένα γραμμικό δίκτυο επτά κόμβων πλέγματος με δύο
gateways φαίνεται στην Εικόνα 13. Όταν χρησιμοποιείται ο αντικειμενικός
στόχος της συνολικής ρυθμαπόδοσης, σε κάποιες διεπαφές δεν ανατίθεται
κανάλι (13a), αφού καμία από τις πιθανές αναθέσεις καναλιών δεν βελτιώνει τη
συνολική ρυθμαπόδοση. Αντίστοιχα όταν χρησιμοποιείται ο αντικειμενικός
στόχος πλεονασμού (13b), σχηματίζονται πολλαπλές ζεύξεις μεταξύ των
κόμβων του πλέγματος, με φυσικό

επακόλουθο

την βελτίωση της

διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του δικτύου πλέγματος.
Τα πειράματα στις Εικόνες 12,13 θεωρούν επτά διαδοχικά κανάλια του
προτύπου 802.11a. Ωστόσο, η τελική ανάθεση καναλιών χρησιμοποιεί μόνο τα
κανάλια1 1, 4, και 7. Το παραπάνω αποτέλεσμα εξηγείται από το ότι, κανάλια
με μικρότερο διαχωρισμό χαρακτηρίζονται από υψηλότερη εσωτερική (interchannel) παρεμβολή, όταν ανατίθενται σε διεπαφές που βρίσκονται στον ίδιο
κόμβο πλέγματος.

1

Στα πειράματα που περιγράφουμε για απλότητα χρησιμοποιούμε τους ακέραιους 1, 2,
3, κτλ, υποδηλώνοντας τα κανάλια (5.18 GHz), 40 (5.20 GHz), 44 (5.22 GHz), κτλ, του
προτύπου 802.11a.

Κεφάλαιο 6. Πειραματική αξιολόγηση

52

Εικόνα 12: Ανάθεση καναλιών για ένα γραμμικό δίκτυο με τρείς κόμβους
πλέγματος και ένα gateway. Η απόσταση μεταξύ των κόμβων A-B είναι 150μ
και Β-C 230μ. Η εμβέλεια μετάδοσης είναι προσεγγιστικά 360μ. Τα κανάλια
που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1 έως 7.

Εικόνα 13: Ανάθεση καναλιών για ένα γραμμικό δίκτυο με 7 κόμβους
πλέγματος και 2 gateways. Η απόσταση μεταξύ των γειτονικών κόμβων είναι
150μ και, τα κανάλια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1 έως 7.

Κεφάλαιο 6. Πειραματική αξιολόγηση

53

Στη συνέχεια μελετάμε την επίδραση του αντικειμενικού στόχου στη
συνδεσιμότητα των κόμβων χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο πλέγματος δώδεκα
κόμβων όπως φαίνεται στην Εικόνα 14. Η τελική ανάθεση καναλιών και η
συνδεσιμότητα για τον αντικειμενικό στόχο της συνολικής ρυθμαπόδοσης 14a),
οδηγεί στην ανισσόροπη κατανομή των κόμβων ανά gateway. Επιπλέον
παρατηρείται αδικία στη ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνεται από τις διάφορες
ζεύξεις, αφού αυτή κυμαίνεται από 6 Mbps για τις ζεύξεις που απαρτίζουν τις
διαδρομές προς τον πάνω δεξιά gateway, έως 36 Mbps για τη ζεύξη στο μεσαίο
gateway. Αντίστοιχα η τελική ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα των
κόμβων για τον αντικειμενικό στόχο της δικαιοσύνης φαίνεται στο 14b. Σε
αντιδιαστολή με την προηγούμενη περίπτωση, τώρα παρατηρείται η
ισορροπημένη κατανομή των κόμβων στους τρεις gateways. Επίσης η
ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνεται από τις διάφορες ζεύξεις είναι πιο δίκαιη, και
κυμαίνεται από 9 Mbps μέχρι 12 Mbps.
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεγιστοποίηση της
συνολικής ρυθμαπόδοσης δεν επιτυγχάνει κατά ανάγκη δικαιοσύνη και
εξισορρόπηση φόρτου, δικαιολογώντας έτσι την υποστήριξη πολλαπλών
αντικειμενικών στόχων, βασική ιδιότητα της παρούσας προτεινόμενης
προσέγγισης.

Εικόνα 14: Επίδραση του αντικειμενικού στόχου στην τοπολογία δικτύου και
ανάθεση καναλιών για ένα δίκτυο πλέγματος 12 κόμβων. Τα κανάλια που
λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1, 4 και 7.

Κεφάλαιο 6. Πειραματική αξιολόγηση

54

6.1.2. Εξισορρόπηση φόρτου με πολλαπλούς gateways
Σε αυτή την παράγραφο διερευνούμε της ιδιότητα του πλαισίου ανάθεσης
καναλιών και ελέγχου τοπολογίας, για την οποία επιτυγχάνεται εξισορρόπηση
φόρτου στο δίκτυο πλέγματος. Τα παρακάτω πειράματα δείχνουν την
ικανότητα του προτεινόμενου μοντέλου, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τόσο
τους επιπρόσθετους gateways όσο και τις επιπρόσθετες διεπαφές σε αυτούς.
Επιδιώκοντας την ισορροπημένη ρυθμαπόδοση σε όλες τις ζεύξεις, θα
εξετάσουμε τον αντικειμενικό στόχο δικαιοσύνης. Επιπλέον η έρευνα σε αυτή
την παράγραφο προτείνει, πώς το πλαίσιο μοντελοποίησης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, για το σχεδιασμό (network planning) ενός δικτύου πλέγματος.
Στην Εικόνα 15. βλέπουμε την ανάθεση καναλιών και συνδεσιμότητα
των κόμβων για ένα δίκτυο πλέγματος 11 κόμβων το οποίο περιέχει 2-4
gateways. Συγκρίνοντας 15a και 15b, παρατηρούμε ότι το προτεινόμενο
πλαίσιο αξιοποιεί αποτελεσματικά τον επιπρόσθετο gateway, επιτυγχάνοντας
την ισορροπημένη κατανομή των κόμβων του πλέγματος ανά gateway. Επίσης
σύμφωνα με τον Πίνακα 5, βλέπουμε ότι η προσθήκη τρίτης διεπαφής στο
σενάριο 15c βελτιώνει την συνολική ρυθμαπόδοση σε σύγκριση με το 15b
όπου κάθε ένας από τους τρείς gateways διαθέτει μια διεπαφή. Ωστόσο στο
σενάριο 15d, η πιο ομοιόμορφη κατανομή των τεσσάρων διεπαφών στους
gateways, επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία στη ρυθμαπόδοση (δύο
τελευταίες γραμμές του Πίνακα 5) κάθε ζεύξης, Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι
το προτεινόμενο σχήμα δεν επιτυγχάνει αποκλειστικά εξισορρόπηση φόρτου με
την ομοιόμορφη κατανομή των κόμβων του πλέγματος ανά gateway. Η
ομοιόμορφη κατανομή της ρυθμαπόδοσης επιτυγχάνεται επίσης, με την
επιλογή αναθέσεων καναλιών βασιζομένη στην εκτίμηση της ρυθμαπόδοσης
για τις διάφορες ζεύξεις2, η οποία λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς
ρυθμούς μετάδοσης (rate diversity). Εξετάζοντας το σενάριο 15d παρατηρούμε
ότι η απόσταση των πλησιέστερων κόμβων στους gateways με τις
συντεταγμένες (500, 500) και (1000, 1000) είναι μεγαλύτερη από αυτή των
πλησιέστερων κόμβων στους gateways με συντεταγμένες (600, 800) και (900,
600). Ως εκ' τούτου ο ρυθμός μετάδοσης των ζεύξεων που αφορούν τους δύο
πρώτους είναι χαμηλότερος (18 Mbps), σε σύγκριση με το ρυθμό μετάδοσης

2

Για απλότητα στα πειράματα χρησιμοποιούμε τον αντικειμενικό στόχο της
δικαιοσύνης, δίνοντας την ίδια σπουδαιότητα σε όλες τις ζεύξεις. Προσθέτοντας βάρη
(4.1.1.2), μπορεί να δίδεται περισσότερη σημασία στις πλησιέστερες στους gateways ζεύξεις.
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που αφορούν τους δεύτερους (36 Mbps). Συνεπώς, για την

ισορροπημένη κατανομή της ρυθμαπόδοσης, περισσότεροι κόμβοι συνδέονται
στους πρώτους, ενώ μόνο ένας κόμβος συνδέεται στους δεύτερους.

Εικόνα 15: Ανάθεση καναλιών και έλεγχος τοπολογίας για ένα δίκτυο
πλέγματος με 11 κόμβους. Χρησιμοποιείται ο αντικειμενικός στόχος
δικαιοσύνης και. τα κανάλια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1, 4, 7, 10. (Gws:
Gateways, Ifs: Interfaces)

2 Gws, 11 Ifs
3 Gws, 11 Ifs

Συνολική
ρυθμαπόδοση
(Μbps)
58.8
87

Ελάχιστη
ρυθμαπόδοση
ζεύξης (Μbps)
6
9

Μέγιστη
ρυθμαπόδοση
ζεύξης (Μbps)
7.2
12

3 Gws, 12 Ifs

123

9

36

4 Gws, 11 Ifs

108

12

18

Πίνακας 5: Συνολική, ελάχιστη και μέγιστη ρυθμαπόδοση για την ανάθεση
καναλιών και συνδεσιμότητα κόμβων, η οποία έχει εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας
το μοντέλο της παραγράφου 4.1.2.
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6.1.3. Επίδραση της παρεμβολής των παρακείμενων καναλιών του
προτύπου 802.11a
Όπως έχουμε προαναφέρει στην παράγραφο 4.1.2.1, το μοντέλο του
φυσικού επιπέδου λαμβάνει υπόψη την παρεμβολή μεταξύ των παρακείμενων
καναλιών του προτύπου 802.11a, επιτρέποντας στο προτεινόμενο μοντέλο να
λαμβάνει υπόψη την πιο πάνω συνιστώσα κατά την διαδικασία ανάθεσης
καναλιών. Η ανάθεση καναλιών της Εικόνας 13. λαμβάνει υπόψη τα κανάλια 1
έως 7 τα οποία απέχουν αναμεταξύ τους 20MHz. Παρόλο που υπάρχουν 7
διαθέσιμα κανάλια, τελικά μόνο 3 από αυτά χρησιμοποιούνται (1, 4 και 7).
Χρησιμοποιώντας κανάλια με μικρότερο διαχωρισμό θα είχε ως αποτέλεσμα
την δημιουργία σημαντικής παρεμβολής μεταξύ των παρακείμενων καναλιών,
αφού αυτά θα αναθέτονταν σε διεπαφές του ίδιου κόμβου, που διαχωρίζονται
με μικρή απόσταση. Επίσης παρατηρώντας την 13a βλέπουμε ότι οι κάτω
διεπαφές των κόμβων D και E δεν έχουν κανάλι. Αναθέτοντας δύο από τα
κανάλια 2, 3, 5 ή 6 και δεδομένου ότι οι ζεύξεις C-D και E-F λειτουργούν στα
κανάλια 1 και 7, θα προκαλούσε σημαντική μείωση της απόδοσης του δικτύου
λόγο παρεμβολής των παρακείμενων καναλιών. Επιπλέον αναθέτοντας τα
κανάλια 1, 4, ή 7 δεν θα βελτίωνε την απόδοση αφού τότε οι διεπαφές D και E
θα παρεμβάλλονταν με άλλες ζεύξεις που βρίσκονται στην εμβέλεια μετάδοσης
τους. Βάση των προηγούμενων παρατηρήσεων βλέπουμε ότι η παρεμβολή
μεταξύ των παρακείμενων καναλιών του προτύπου 802.11a έχει σημαντική
επίπτωση στην ανάθεση καναλιών σε MC-MR WMNs. Οι περισσότερες
εργασίες σε αυτό τον τομέα θεωρούν εσφαλμένα ότι όλα τα 802.11a κανάλια
είναι ορθογώνια 3.
6.1.4. Σύγκριση με το rate-based μοντέλο ανάθεσης καναλιών
Όπως αναφέραμε στην ενότητα 4.3, ο hop-by-hop rate based αλγόριθμος
ανάθεσης καναλιών έχει υλοποιηθεί ώστε να γίνει εφικτή η σύγκριση και η
αξιολόγηση της απόδοσης του προτεινόμενου μοντέλου ελέγχου τοπολογίας
και ανάθεσης καναλιών. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο μοντέλων
(Εικόνα 16.) δείχνουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο επιτυγχάνει από 5,3% μέχρι
47% υψηλότερη συνολική ρυθμαπόδοση από τη μέση ρυθμαπόδοση που

3

Τα κανάλια του προτύπου 802.11a μπορούν να θεωρούνται ορθογώνια όταν ανατίθενται σε
κόμβους με μία διεπαφή. Ωστόσο μπορούν να παρεμβάλλονται όταν ανατίθενται σε διεπαφές
που οι κεραίες τους βρίσκονται πολύ κοντά.
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επιτυγχάνει η άπληστη rate-based προσέγγιση για το στόχο της συνολικής
ρυθμαπόδοσης.

Επίσης επιτυγχάνει από

0%

μέχρι 47%

υψηλότερη

ρυθμαπόδοση για τον αντικειμενικό στόχο δικαιοσύνης, και 47% με τον στόχο
του πλεονασμού. Ακόμα παρατηρούμε ότι η βελτίωση γίνεται υψηλότερη όσο
αυξάνεται ο αριθμός των διεπαφών στους κόμβους του δικτύου πλέγματος.
Τέλος βλέπουμε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση επιτυγχάνει υψηλότερη
συνολική ρυθμαπόδοση ακόμα και στις περιπτώσεις που προσπαθεί να
ικανοποιήσει τον αντικειμενικό στόχο πλεονασμού και δικαιοσύνης. Επιπλέον
πειράματα που έχουν διεξαχθεί και δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία
δείχνουν ότι το προτεινόμενο σχήμα ανάθεσης επιτυγχάνει το καθολικό
βέλτιστο, το οποίο βρέθηκε με brute force αναζήτηση για σενάρια μέχρι 8
κόμβους όπως στην Εικόνα 12,13.

Εικόνα 16: Συνολική ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνεται από τις greedy utilitybased και greedy rate-based αναθέσεις καναλιών. Για τη δεύτερη περίπτωση
παρουσιάζεται η μέση ρυθμαπόδοση και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης που
πάρθηκαν μετά από 100 εκτελέσεις. Η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα
των κόμβων για το greedy utility-based μοντέλο φαίνεται στις εικόνες 2, 3, 4,
5a, 5b, 5c και 5d.

6.2. Πειράματα για το end-to-end μοντέλο
6.2.1. Επίδραση του αντικειμενικού στόχου της δικαιοσύνης στη ανάθεση
καναλιών και τοπολογία δικτύου
Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε την επίδραση του αντικειμενικού
στόχου της δικαιοσύνης στην ανάθεση καναλιών και την τοπολογία δικτύου.
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Για να χαρακτηρίσουμε και να μετρήσουμε την δικαιοσύνη στα ακόλουθα
πειράματα χρησιμοποιούμε το δείκτη της δικαιοσύνης (fairness index) [43]. Ο
δείκτης της δικαιοσύνης χαρακτηρίζει πόσο δίκαια κατανέμονται οι πόροι σε
ένα δικτυακό σύστημα και εκφράζεται ως:

f  x1 ,x2 ,x3 ,...,x n 



=

n

 i=1 xi 
n

n i=1

2

 , 1  f( )  1
x2 n
i

όπου x i η ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνει η ροή i , και f() ο δείκτης της
δικαιοσύνης που χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί ή να συγκριθεί ένα
δικτυακό σύστημα, σχετικά με την ιδανική κατάσταση δικαιοσύνης f( )=1 .
Αρχικά εξετάζουμε δίκτυο πλέγματος που αποτελείται από 20 κόμβους
και 3 gateways, Εικόνα 17. Όταν ο αντικειμενικός στόχος είναι η
μεγιστοποίηση της συνολικής ρυθμαπόδοσης, η ανάθεση καναλιών και η
συνδεσιμότητα των κόμβων παρουσιάζεται στο 17a. Εάν ο αντικειμενικός
στόχος είναι η δικαιοσύνη, η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα των
κόμβων παρουσιάζεται στο 17b. Η πρώτη περίπτωση δίχνει ότι η
χρησιμοποίηση του αντικειμενικού στόχου μεγιστοποίησης της συνολικής
ρυθμαπόδοσης, οδηγεί στην ανισόρροπη κατανομή της, αφού ο δείκτης
δικαιοσύνης ισούται με 0,65. Στη δεύτερη περίπτωση ο αντικειμενικός στόχος
επιβολής δικαιοσύνης επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή της
ρυθμαπόδοσης με το δείκτη δικαιοσύνης να ισούται με 0,95 (Πίνακας 6.),
χωρίς να μειώνεται ιδιαίτερα η συνολική ρυθμαπόδοση του δικτύου.
Στη συνέχεια εξετάζουμε ένα δίκτυο πλέγματος που αποτελείται από 30
κόμβους και 3 gateways, Εικόνα 18. Όταν ο αντικειμενικός στόχος είναι η
μεγιστοποίηση της συνολικής ρυθμαπόδοσης, η ανάθεση καναλιών και η
συνδεσιμότητα των κόμβων παρουσιάζεται στο 18a. Εάν ο αντικειμενικός
στόχος είναι η δικαιοσύνη, η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα των
κόμβων παρουσιάζεται στο 18b. Στη πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι υπάρχει
άνιση κατανομή των ροών, με τον gateway (300, 500)

να δέχεται τον

περισσότερο

κατανομή

φόρτο.

Επιπλέον

παρατηρείται

άνιση

της

ρυθμαπόδοσης μεταξύ των κόμβων του δικτύου, με το δείκτη της δικαιοσύνης
να ισούται με 0,45 (Πίνακας 6). Στη δεύτερη περίπτωση ο δείκτης της
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δικαιοσύνης ισούται με 0,77 και η ρυθμαπόδοση κατανέμεται περισσότερο
ομοιόμορφα τόσο στους κόμβους του πλέγματος όσο και στους gateways του
δικτύου.

Εικόνα 17: Επίδραση του αντικειμενικού στόχου στην τοπολογία δικτύου και
ανάθεση καναλιών για ένα δίκτυο πλέγματος 20 κόμβων και 3 gateways. Τα
κανάλια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1, 4 7 και 10.
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Εικόνα 18: Επίδραση του αντικειμενικού στόχου στην τοπολογία δικτύου και
ανάθεση καναλιών για ένα δίκτυο πλέγματος 30 κόμβων και 3 gateways. Τα
κανάλια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1, 4 7 και 10.
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Ελάχιστη
ρυθμαπόδοση
ροής (Mbps)

Μέγιστη
ρυθμαπόδοση
ροής (Mbps)

3.3
4.2
0.5
2.9

19.6
10
19.6
14

Συνολική
ρυθμαπόδοση
δικτύου
(Mbps)
125.8
101.2
173.1
142.5

Δείκτης
δικαιοσύνης

0.65
0.95
0.45
0.77

Πίνακας 6: Συνολική, ελάχιστη και μέγιστη ρυθμαπόδοση για την ανάθεση
καναλιών και συνδεσιμότητα κόμβων, η οποία έχει εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας
το μοντέλο της παραγράφου 4.2.2.
6.2.2. Εξισορρόπηση φόρτου κατά μήκος πολλαπλών gateways
Σε αυτή τη παράγραφο παρουσιάζουμε την ιδιότητα του end-to-end
πλαισίου ανάθεσης καναλιών και ελέγχου τοπολογίας, να εξισορροπεί το φόρτο
κίνησης του δικτύου κατά μήκος των διαθέσιμων gateways. Στην Εικόνα 19
βλέπουμε ένα γραμμικό δίκτυο 15 κόμβων και 3 gateways. Όταν ο
αντικειμενικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής ρυθμαπόδοσης στο
δίκτυο, η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα των κόμβων παρουσιάζεται
στο 19a. Εάν ο αντικειμενικός στόχος είναι η εξισορρόπηση του φόρτου κατά
μήκος πολλαπλών gateways, η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα των
κόμβων παρουσιάζεται στο 19b. Παρατηρώντας την Εικόνα 19, βλέπουμε ότι ο
gateway B είναι ο πλησιέστερος για τους περισσότερους κόμβους, με
αποτέλεσμα οι μισοί από τους κόμβους του δικτύου να αποκτούν μονοπάτι σε
αυτόν (19a). Η χρήση του αντικειμενικού στόχου της συνολικής ρυθμαπόδοσης
οδηγεί στην ανισσόροπη κατανομή του συνολικού φόρτου κίνησης ανά
gateway όπως βλέπουμε στο ιστόγραμμα της Εικόνας 20.
Στην 19b βλέπουμε ότι η τελική ανάθεση καναλιών και συνδεσιμότητα
των κόμβων οδηγεί στην επιβολή δικαιοσύνης πάνω στη συνολική
ρυθμαπόδοση που διέρχεται από κάθε gateway, με κάθε ένα από αυτούς να
λαμβάνει κίνηση από ισάριθμο αριθμό ροών. Παρατηρώντας το ιστόγραμμα
της Εικόνας 20. βλέπουμε ότι ο συνολικός φόρτος κίνησης τείνει να
κατανέμεται ισόποσα κατά μήκος των gateways του δικτύου.
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Εικόνα 19: Επίδραση του αντικειμενικού στόχου στην τοπολογία δικτύου και
ανάθεση καναλιών για ένα γραμμικό δίκτυο 15 κόμβων και 3 gateways. Η
απόσταση μεταξύ των γειτονικών κόμβων είναι 100μ και, τα κανάλια που
λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1, 4, 7 και 10.

Εικόνα 20: Ποσοστό του συνολικού φόρτου κίνησης ανά gateway για το
γραμμικό δίκτυο 15 κόμβων και 3 gateways, ανάλογα με τον αντικειμενικό
στόχο που χρησιμοποιείται.
6.2.3. Αξιοποίηση πολλαπλών gateways
Τα παρακάτω πειράματα δείχνουν την ικανότητα του προτεινόμενου
μοντέλου, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τόσο τους επιπρόσθετους gateways
όσο και τις επιπρόσθετες διεπαφές σε αυτούς. Επιδιώκοντας την ισορροπημένη
ρυθμαπόδοση σε όλες τις ζεύξεις, θα εξετάσουμε τον αντικειμενικό στόχο
δικαιοσύνης. Παράλληλα όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 6.1.2, το
παρόν πλαίσιο μοντελοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για το σχεδιασμό
ενός δικτύου πλέγματος. Στην Εικόνα 21. βλέπουμε την ανάθεση καναλιών και
συνδεσιμότητα των κόμβων για ένα δίκτυο πλέγματος 11 κόμβων το οποίο
περιέχει 2-4 gateways. Συγκρίνοντας τα 21a, 21b, 21c και 21d παρατηρούμε ότι
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το προτεινόμενο end-to-end πλαίσιο ανάθεσης καναλιών και ελέγχου
τοπολογίας αξιοποιεί αποτελεσματικά την προσθήκη επιπλέον gateways ή
διεπαφών σε αυτούς, επιτυγχάνοντας

την ισορροπημένη κατανομή των

κόμβων του πλέγματος ανά gateway. Επίσης σύμφωνα με τον Πίνακα 7,
βλέπουμε ότι η προσθήκη επιπλέον gateway ή διεπαφής σε αυτόν βελτιώνει την
συνολική ρυθμαπόδοση του δικτύου αλλά και την ρυθμαπόδοση κάθε ροής στο
δίκτυο. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η ομοιόμορφη κατανομή της
ρυθμαπόδοσης ανά κόμβο επιτυγχάνεται επίσης, με την επιλογή αναθέσεων
καναλιών βασιζομένη στην εκτίμηση της ρυθμαπόδοσης για τις διάφορες
ζεύξεις, η οποία λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης (rate
diversity). Εξετάζοντας το σενάριο 21d εξάγουμε τα ίδια ακριβώς
συμπεράσματα με την παράγραφο 6.1.2.

Εικόνα 21: Ανάθεση καναλιών και έλεγχος τοπολογίας για ένα δίκτυο
πλέγματος με 11. Χρησιμοποιείται ο αντικειμενικός στόχος δικαιοσύνης και. τα
κανάλια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 1, 4, 7, 10. (Gws: Gateways, Ifs:
Interfaces)
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2 Gws, 11 Ifs
3 Gws, 11 Ifs
3 Gws, 12 Ifs
4 Gws, 11 Ifs

Συνολική
ρυθμαπόδοση
(Μbps)
18,4
40,3
55,9
67,4

Ελάχιστη
ρυθμαπόδοση ροής
(Μbps)
1,6
2,9
4,4
7,2
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Μέγιστη
ρυθμαπόδοση
ροής (Μbps)
2,7
7,2
10,5
12,4

Πίνακας 7: Συνολική, ελάχιστη και μέγιστη ρυθμαπόδοση για την ανάθεση
καναλιών και συνδεσιμότητα κόμβων, η οποία έχει εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας
το μοντέλο της παραγράφου 4.2.2.
6.2.4. Σύγκριση με το rate-based μοντέλο ανάθεσης καναλιών
Όπως αναφέρει στην ενότητα 4.3 ο end-to-end rate based αλγόριθμος
ανάθεσης καναλιών έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνει εφικτή η σύγκριση και η
αξιολόγηση της απόδοσης του προτεινόμενου μοντέλου ελέγχου τοπολογίας
και ανάθεσης καναλιών. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο μοντέλων
Εικόνα 22. δείχνουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο επιτυγχάνει από 65% μέχρι
106% υψηλότερη συνολική ρυθμαπόδοση από τη μέση ρυθμαπόδοση που
επιτυγχάνει η άπληστη rate-based προσέγγιση για το στόχο της συνολικής
ρυθμαπόδοσης. Επίσης επιτυγχάνει από 63% μέχρι 105% υψηλότερη
ρυθμαπόδοση όταν χρησιμοποιείται ο αντικειμενικός στόχος δικαιοσύνης, και
67% με τον στόχο της εξισορρόπησης φόρτου κατά μήκος πολλαπλών
gateways. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση
επιτυγχάνει υψηλότερη συνολική ρυθμαπόδοση ακόμα και στις περιπτώσεις
που προσπαθεί να ικανοποιήσει τους διάφορους αντικειμενικούς στόχους.
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Εικόνα 22: Συνολική ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνεται από τις greedy utilitybased και greedy rate-based αναθέσεις καναλιών. Για τη δεύτερη περίπτωση
παρουσιάζεται η μέση ρυθμαπόδοση και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης που
πάρθηκαν μετά από 100 εκτελέσεις. Η ανάθεση καναλιών και η συνδεσιμότητα
των κόμβων για το greedy utility-based μοντέλο φαίνεται στις εικόνες 17, 18,
19, 21a, 21b, 21c και 21d.
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7. Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία
Σε αυτή την μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάσαμε τα πλαίσια για την από
κοινού ανάθεση καναλιών και τον έλεγχο τοπολογίας, τα οποία υποστηρίζουν
διαφορετικούς αντικειμενικούς στόχους που εκφράζονται ως συναρτήσεις
χρησιμότητας της ρυθμαπόδοσης του επιπέδου MAC. Επίσης παρουσιάσαμε
τις άπληστες προσεγγίσεις για την επίλυση του αντίστοιχου προβλήματος
βελτιστοποίησης και αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα σε σχέση με τις
αντίστοιχες rate based προσεγγίσεις. Τα αποτελέσματα τόσο για το hop-by-hop
όσο και το end-to-end μοντέλο, ανέδειξαν την υψηλότερη απόδοση τους,
ακόμα και στις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα μοντέλα προσπαθούν να
ικανοποιήσουν τους αντικειμενικούς στόχους της εξισορρόπησης φόρτου, του
πλεονασμού και της δικαιοσύνης. Τα πειράματα που εκτελέσαμε έδειξαν την
επιρροή του αντικειμενικού στόχου στην ανάθεση καναλιών και την
συνδεσιμότητα των κόμβων, τις ιδιότητες εξισορρόπησης φόρτου της
προτεινόμενης προσέγγισης και, την επιρροή της παρεμβολής των γειτονικών
καναλιών του προτύπου 802.11a στην ανάθεση καναλιών.
Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 4 οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι ανάθεσης
καναλιών επιλέγουν με άπληστο τρόπο τις ζεύξεις στις οποίες ανατίθενται
κανάλια, βασισμένοι στην τιμή της εκάστοτε συνάρτησης χρησιμότητας για τις
αντίστοιχες αναθέσεις καναλιών. Οι παραπάνω ζεύξεις αφορούν κόμβους με
μονοπάτι προς ένα gateway, συνεπώς η διαδικασία αρχικά αναθέτει κανάλια
σε κόμβους που βρίσκονται πλησιέστερα σε αυτούς. Όταν οι gateways μαζί με
τους γειτονικούς σε αυτούς κόμβους, απέχουν πολύ αναμεταξύ τους, τότε για
διεπαφές που δεν δημιουργούν παρεμβολή η μια στην άλλη και έχουν
μονοπάτια σε διαφορετικούς gateways, μπορεί να ανατεθούν κανάλια τα οποία
αργότερα να καταστούν ζημιογόνα. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την εκτέλεση
της διαδικασίας μπορεί να ανατεθούν κανάλια σε διεπαφές που βρίσκονται σε
εμβέλεια παρεμβολής και έχουν μονοπάτι σε διαφορετικό gateway. Η υπό
βέλτιστη επιλογή μπορεί να προκύψει αφού η αρχική ανάθεση δεν εξετάζει την
παραπάνω παρεμβολή. Η τεχνική που θα υλοποιηθεί ως μελλοντική επέκταση
της παρούσας εργασίας είναι η χρήση της προπορευόμενης αναζήτησης
(lookahead search) [44]. Η βασική ιδέα της παραπάνω αναζήτησης είναι η
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εκτέλεση αναθέσεων που βασίζονται σε περισσότερη πληροφορία, κάνοντας
έτσι τις αναθέσεις λιγότερο άπληστες. Συγκεκριμένα

η προπορευόμενη

αναζήτηση βάθους k θα υλοποιηθεί ώστε οι επιλογές ανάθεσης να βασίζονται
σε πληροφορία που λαμβάνεται από όλες τις k μετέπειτα αναθέσεις.
Επίσης η μελλοντική εργασία περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση
πραγματικών μετρήσεων στο μοντέλο απώλειας διάδοσης και την υλοποίηση
της διαδικασίας ανάθεσης σε πραγματικό περιβάλλον. Τέλος περιλαμβάνει την
επέκταση του end-to-end πλαισίου ανάθεσης ώστε να γίνει εφικτή η υλοποίηση
σχημάτων δρομολόγησης πολλαπλών διαδρομών (multi-path) σε ένα gateway
και πολλαπλών διαδρομών σε πολλαπλούς gateways.
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