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Abstract
In many networks, some kind of fix infrastructure is assumed to exist and the nodes
of the network can use this infrastructure to communicate with each other. In an
ad hoc network one assumes that there don’t exist any kind of fix infrastructure
and that the nodes must use each other to be able to communicate. One example
of an ad hoc network could be laptops connected together with infrared links
during a meeting. When an ad hoc network is mobile it implies that the nodes are
moving.
In this work, the three protocols Epidemic, GeoMean and GeoMove together with
the two mobility models Waypoint and Extended Random Walk, have been im-
plemented in a newly written simulator for this kind of network.
The two Geo-protocols are newly developed and aim to use geographical infor-
mation to aid communication in this category of networks together with the new
Extended Random Walk model.

Sammanfattning
I många nätverk antas det att någon form av fix infrastruktur existerar och att
nätverkets olika noder kan använda denna för att kommunicera med varandra. I
ett ad hoc-nätverk antar man att det inte finns någon fix infrastruktur och att
noderna måste använda varandra för att kunna kommunicera. Ett exempel på ett
ad hoc-nätverk kan vara bärbara datorer sammankopplade med infraröda länkar
under ett möte. När ad hoc-nätverket är mobilt innebär det att noderna rör sig.
I detta arbete har de tre protokollen Epidemic, GeoMean och GeoMove tillsam-
mans med de två rörelsemodellernaWaypoint och den utökade slumpmässiga vand-
ringen implementerats i en nyskriven simulator för denna typ av nätverk.
De två Geo-protokollen är nyutvecklade och syftar till att använda geografisk in-
formation för att underlätta kommunikationen i denna kategori av nätverk till-
sammans med den nya utvidgade slumpmässiga vandringsmodellen.
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Det bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det.

– Winston Churchill
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Kapitel 1

Introduktion

I denna text har svenska begrepp använts när sådana existerar. Syftet med detta
är att minska den språkblandning som annars lätt uppstår i tekniska texter. Un-
dantaget från detta är engelska namn och källkodsrelaterade delar. Läsaren antas
ha en viss teknisk erfarenhet men behöver inte ha någon djupare kunskap i hur
nätverk fungerar även om sådan underlättar. Det är dock fördelaktigt om läsaren
är insatt i vad som menas med begrepp som noder.

1.1 Hur ett kommunikationssystem fungerar

Grunden för all form av kommunikation är att överföra information från ett om-
råde till ett annat. Avståndet mellan områdena kan vara av varierad längd. Det
kan t.ex. röra sig om att överföra information från en DVD-skiva till ett minne
eller att samla in mätdata från en satellit ute i rymden. Gemensamt för båda fal-
len är att informationen måste kunna åskådliggöras på ett praktiskt sätt, något
som idag brukar göras i binär form. Den informationsmängd man önskar överföra
kallas för ett meddelande. Ett meddelande har en källa och en eller flera desti-
nationer. I detta arbete är fallet det tidigare. Ett kommunikationssystem försöker
under givna transportförhållanden överföra meddelanden från källa till destination
så effektivt som möjligt. Systemet kan t.ex. utgöras av ett nätverk, vilket här är
fallet. I ett nätverk ingår ett antal noder. Noderna är användarna av nätverket
och utgör källor samt destinationer. Utöver dessa kan det ibland ingå vissa spe-
cialnoder vilka enbart är till för att underlätta överföring av meddelanden från
källa till destination, ett exempel på en sådan är en router. I ett nätverk önskar
man kunna transportera meddelanden över längre sträckor genom att utnyttja de
omnämnda specialnoderna eller genom att utnyttja andra noder. Det senare är
fallet i detta arbete. I ett nätverk handlar det därför i första hand om att lösa två
väsentliga delar. Den första är delöverföringar mellan olika noder och den andra
är hur en mellanliggande nod ska vidarebefordra meddelanden så att de når sina
destinationer.
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2 Introduktion

All kommunikation mellan noder sker med hjälp av paket. Ett paket kan ses som
en förslutning av ett meddelande och kan innehålla information om vilken nod som
är destination och dylikt. Eftersom ett meddelande kan vara stort brukar de ibland
delas upp i flera paket som sedan sätts samman när de nått destinationen, något
som t.ex. är fallet i nätverket Internet. I detta arbete antas dock meddelandena
vara så pass små att de alltid kan få rum i varsitt paket. Det existerar även andra
typer av paket vilka inte innehåller några meddelanden. Dessa kan användas av
noderna för att kunna administrera trafiken av meddelanden. Det kan t.ex. röra
sig om att sända en verifiering till källan om att meddelandet nått destinationen.
I de överföringar som uppstår mellan noder används begreppen sändare respektive
mottagare. I vissa fall kan sändaren utgöras av meddelandets källa och mottagaren
av meddelandets destination men detta är ingenting som behöver gälla. De algo-
ritmer som styr hur meddelanden ska transporteras mellan noder benämns i detta
dokument som leveransmetoder1 eller som protokoll.

1.2 Ad hoc-nätverk och rörelsebaserad kommuni-
kation

I många nätverk antas det att någon form av fix infrastruktur existerar och att
nätverkets olika noder kan använda denna för att kommunicera med varandra. I
ett ad hoc-nätverk antar man att det inte finns någon fix infrastruktur och att
noderna måste använda varandra för att kunna kommunicera. Ett exempel på ett
ad hoc-nätverk kan vara bärbara datorer sammankopplade med infraröda länkar
under ett möte. När ad hoc-nätverket är mobilt innebär det att noderna rör sig.
I traditionella ad hoc-nätverk är det vanligt att anta att noderna kan bilda sam-
mankopplade kedjor så att meddelanden kan vidarebefordras från en nod till en
annan med hjälp av dessa kedjor. Dessa kedjor behöver inte alltid vara tillgäng-
liga men det viktiga är att de har potential att bildas och är varaktiga så pass
länge att meddelanden kan överföras från en källa till en destination. Situatio-
nen förändras om man antar det motsatta, d.v.s. att det aldrig uppkommer några
sammanbindande kedjor mellan källor och destinationer. I detta arbete antas det
senare och noderna antas röra sig så pass mycket att rörelserna själva måste an-
vändas för att bära informationen mot sina mål. Detta är vad som menas med att
kommunikationen är rörelsebaserad. Rörelsebaserad kommunikation illustreras i
figur 1.1.
I ett traditionellt nätverk kan man säga att noder arbetar enligt: (1) ta emot, (2)
lagra och (3) sända vidare. I och med att kommunikationen blir rörelsebaserad
gäller istället: (1) ta emot, (2) lagra, (3) bära vidare, (4) sända vidare. Nummer
tre blir här ofta tidskrävande.
För noderna i ad hoc-nätverk med rörelsebaserad kommunikation gäller det ofta
att nodernas kommunikationsräckvidder är korta, deras datatakter är låga samt

1Benämns i andra texter ofta som routingalgoritmer.



1.3 Problemställning 3

Källa
Bärande

Destination

Nod X

Kommunikationsräckvidd

Figur 1.1. Illustration av rörelsebaserad kommunikation. Källan är här bärare av med-
delandet. Det kan vara fördelaktigt att låta källan överlämna meddelandet till nod X.

att deras minnen och energiresurser är små. Därför har dessa egenskaper tagits
som antaganden i detta arbete.

1.3 Problemställning

Detta arbete går ut på att ta fram en anpassad simulator för den lite mer unika si-
tuation som uppstår när kommunikationen antas vara rörelsebaserad. Intressanta
värden att studera i dessa nätverk är i större grad sannolikheterna för att med-
delanden når sina destinationer än hur stora fördröjningarna blir. Naturligtvis är
fördröjningar också av intresse men när dessa nätverk kan behöva flera timmar
för att leverera ett meddelande är det mer intressant att veta om meddelandena
kommer fram än när de kommer fram. Vidare gäller det ofta att noderna som
används i dessa nätverk har ganska begränsade energiresurser och då belastningen
av nätverket kan antas påverka energiåtgången i ganska stor grad blir det totala
trafikutbytet en intressant parameter.
Arbetet syftar också till att undersöka hur väl geografisk meddelandeleverans fun-
gerar i denna kategori av nätverk. Med geografisk meddelandeleverans menas att
information om nodernas geografiska beteenden används för att avgöra hur med-
delanden ska levereras i nätverket.





Kapitel 2

Bakgrund

Då en nätverkssimulators resultat dels beror på hur nätverket är uppbyggt och
dels på vilka leveransmetoder som används beskrivs rörelsemodeller och leverans-
metoder separat i detta kapitel. Vissa av de här beskrivna modellerna och meto-
derna används inte i själva arbetet utan är bara medtagna för att ge läsaren en
mer komplett bild av hur situationen för denna typ av nätverk ser ut.

2.1 Rörelsemodeller

Med rörelsemodell menas de regler enligt vilka ett nätverks noder förflyttar sig. För
att en simulering ska kunna ge några användbara resultat är det således viktigt att
den använda rörelsemodellen är tillräckligt realistisk. Ofta används dock tämligen
enkla modeller i simuleringar. Detta kan bero på flera anledningar men en av de
kanske vanligaste är att en komplett modellering av verkligheten sällan är möjlig
samt att komplexiteten för en verklighetsnära modell kan vara väldigt stor. I denna
avdelning beskrivs några av de rörelsemodeller som har använts i tidigare arbeten.
Gemensamt för alla utom en av de nedan beskriva rörelsemodellerna är att noderna
rör sig oberoende av varandra. Undantaget utgörs av fallet meddelandefärjor, se
avdelning 2.1.4.

2.1.1 Waypoint-modellen

Detta är kanske den absolut vanligaste rörelsemodellen och återfinns ofta inom
olika arbeten, vilket förmodligen beror på dess enkelhet. En nod väljer slump-
mässigt en destinationspunkt inom det område som noderna får röra sig och beger
sig sedan till denna destinationspunkt. När den kommit fram väljer den en ny
slumpmässig destinationspunkt. Vidare kan de hastigheter noderna rör sig med
slumpas. Framtagningen av hastigheter sker dock enbart i samband med att en
destinationspunkt tas fram och när en nod väl rör sig har den en fix hastighet.
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6 Bakgrund

Fördelen med denna modell är dess enkelhet, den går snabbt att implementera och
ger inga större beräkningsbördor. Nackdelen är att den ofta kan vara orealistisk
samt att det statistiskt sett inte finns mycket information om nodernas positioner
som går att utnyttja för geografisk meddelandeleverans.

2.1.2 Samhällsmodellen

Samhällsmodellen (eng. “Community Model”) togs fram i samband med utveck-
lingen av protokollet PRoPHET [2] [3]. Modellen är grovt sett en vidareutveckling
av Waypoint-modellen och baserar sig på ett antal samhällen samt ett gemensamt
samlingsområde som tillsammans fyller upp hela det simulerade området. Varje
nod tillhör ett av dessa samhällen. Noderna beter sig i stort sett som i Waypoint-
modellen fast med en viktig skillnad, slumpningen av destinationspunkt är viktad
beroende på varje nods aktuella position. Om en nod befinner sig i sitt egna sam-
hälle väljer den med stor sannolikhet en destinationspunkt inom samlingsområdet
och med liten sannolikhet en destinationspunkt inom något av de andra samhälle-
na. Om en nod befinner sig i något annat samhälle, eller i samlingsområdet, väljer
den med stor sannolikhet en destinationspunkt inom sitt egna samhälle och med
liten sannolikhet en destinationspunkt i något annat samhälle.

Tester har utförts som visat att denna modell kunnat komma relativt nära verk-
ligheten och att den är en klar förbättring jämfört med Waypoint-modellen [3].

2.1.3 Sociologiska orbitaler

Denna rörelsemodell ligger till grund för protokollet SOLAR [4][5]. Modellen byg-
ger på ett antal centra (eng. Hubs) samt nodernas rörelser i och mellan dessa.
Modellen förstås bäst med ett exempel. Låt oss för enkelhetens skull anta att
noderna utgörs av studenter med någon form av kommunikationsutrustning, t.ex.
handdatorer med infraröda länkar. Olika centra kan här utgöras av föreläsnings-
lokaler, kafeterior, labbplatser, sovplatser och dylikt. När en nod befinner sig i ett
centrum rör den sig inom centrumet enligt någon enkel rörelsemodell som t.ex.
Waypoint-modellen. När en nod vill förflytta sig mellan två olika centra kan man
anta att noden bestämmer en destinationspunkt inom ett annat centrum och se-
dan beger sig dit med någon hastighet längs med en rät linje. Exakt hur noderna
rör sig i och mellan olika centra är dock inte det relevanta i denna modell, det
relevanta är de orbitaler som uppstår genom byten av centra. Varje nod har nå-
gon form av rörelseprofil som anger hur den kan röra sig mellan olika centra och
hur länge den beräknas vara kvar i varje centrum. Rörelseprofilerna kan vara av
stokastisk karaktär. Det viktiga är att man får någon information om orbitalerna
som sedan kan tillämpas vid meddelandeleveranser.
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2.1.4 Meddelandefärjor

I denna modell antas det existera några deterministiska eller reglerbara “färjor”
vilka kan förflyttas inom antingen hela eller delar av simuleringsområdet. I en
verklig situation skulle sådana färjor kunna utgöras av lastbilar som åker omkring
i ett krisdrabbat område med proviant till drabbade. Idén är att noderna vid
bestämda tidpunkter, antingen genom att bli tillkallade av färjan eller genom att
tillkalla färjan, ska kunna lämna meddelanden till eller ta emot meddelanden från
färjan. På detta vis kan splittrade nätverk bindas samman. De olika nätverken
kan i sin tur vara av olika karaktär.
Tillkallandet av noder eller färja sker med en radiolänk med längre räckvidd. I
fallet att färjan tillkallar noderna innebär detta inga problem eftersom färjan kan
ha både bättre räckvidd och större energiresurser än noderna. I det andra fallet
antar man att noderna har möjlighet att sända signaler över långa sträckor men
att detta är så pass dyrt att det endast kan användas för att tillkalla färjan.
Då denna rörelsemodell i sin rena form syftar till att binda samman partionera-
de nätverk faller den lite utanför ramen för vad detta arbete behandlar. Om de
olika nätverken antas använda rörelsebaserad kommunikation och vara av ad hoc-
karaktär kan dock modellen användas som en sammanbindande länk för att skapa
större nätverk av denna karaktär.
För ytterligare information om meddelandefärjor och protokoll som använder sig
av dessa hänvisas läsaren till [11], [12], [13] och [14].

2.1.5 Slumpmässig vandring

I [1] föreslås en enkel rörelsemodell i en dimension. Modellen går ut på att varje
nod har en hempunkt kring vilken den rör sig. Sett ur ett sannolikhetsmässigt
perspektiv är hempunkt detsamma som medelpunkt. Varje nod kan sedan röra sig
framåt och bakåt inom ett område centrerat kring sin hempunkt. Området storlek
bestäms av en rörelseparameter.
Rörelsemodellen är uppbyggd i en diskretiserad värld där varje nod alltid befinner
sig i en lucka och alltid kan kommunicera med andra noder i denna lucka. Även
tiden är diskretiserad och varje nod fattar för varje tidslucka beslut om hur den
ska röra sig. Detta leder till att alla noder har samma hastighet (flyttar sig alltid
en lucka i sidled) när de rör sig och att de inte har möjlighet att röra sig enligt
någon planering, d.v.s. att på förhand bestämma sig för att röra sig en sträcka om
x enheter.
Om man för en nod antar att hempunkten är 0, rörelseparametern är b och no-
dens nuvarande position är x rör sig noden till position x + 1 med sannolikheten
(b− x) / (2b+ 1), till positionen x−1 med sannolikheten (b+ x) / (2b+ 1) och står
stilla med sannolikheten 1/ (2b+ 1). Noden tillåts dock aldrig gå utanför området
[−b, b]. Som sannolikheterna är bestämda kommer noderna ha möjlighet att för-
flytta sig allt längre från sina hempunkter för varje tidslucka fast med en allt lägre
sannolikhet, noderna “dras” således mot sina hempunkter.
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2.2 Leveransmetoder

Vilken leveransmetod som används är viktigt för alla nätverk eftersom det är
denna metod som egentligen bestämmer hur nätverket fungerar. Det är intressant
att välja metoder som minskar fördröjningar och total mängd överförd data (d.v.s.
minimera redundant information i nätverket) samtidigt som man vill maximera
tillförlitligheten. Som tidigare nämndes i avdelning 1.3 är tillförlitligheten, vilken
innefattar leveranssannolikheterna, det viktigaste i den klass av nätverk som detta
arbete behandlar. I klassiska nätverk byggs ofta meddelandeleveranstabeller1 upp
vilka bestämmer hur meddelanden ska sändas men i de nätverk som detta arbete
behandlar blir sådana metoder inte särskilt hållbara då nätverken ständigt ändrar
sig. Informationsutbytet för att hålla dessa tabeller uppdaterade skulle bli väldigt
omfattande. Ännu värre är att denna information skulle bli väldigt svår att utbyta
då, som sagt, nätverket ständigt ändrar sig.

2.2.1 Epidemic (EPI)

Epidemic [16] var en de av första och är fortfarande en av de enklaste metoderna
för meddelandeleverans då kommunikationen antas vara rörelsebaserad. Metoden
fungerar enligt följande: När två noder möter varandra utbyter de vektorer inne-
hållande vilka meddelanden de har i sina buffertar. För att minska den utbytta
informationsmängden kan hashtabeller i kombination med bitvektorer användas.
Detta sätter dock vissa krav på hur meddelandenas ID:n genereras, i annat fall
kommer de utbytta bitvektorerna inte att ge någon värdefull information. Om
den ena noden har meddelanden som den andra noden inte har sänder den första
kopior av dessa till den andra, detsamma gäller i den omvända riktningen. Det
inses lätt att ett meddelande förr eller senare måste nå sin destination med denna
metod eftersom alla möjliga spridningsvägar kommer att användas. Detta gäller
dock enbart om mötande noder hinner utbyta alla sina meddelanden med varand-
ra och om de har plats att lagra meddelandena i sina buffertar. Betraktas detta
förstås det att ett nätverk där ny trafik ständigt tillkommer förr eller senare kom-
mer få problem med bandbredd och lagringsutrymme. En bidragande orsak till
detta är att gamla meddelanden fortsätter att lagras och sändas omkring även
om meddelandena levererats till sina destinationer. För att minska denna trafik
något används parametern “hop count” som anger hur många noder ett medde-
lande får passera på vägen mot sin destination. Extremfallet att denna parameter
har värdet ett medför att en direkt överföring från källa till destination måste ske.
Denna parameter begränsar dock enbart hur djupt meddelandena kan sändas, inte
hur brett. Begreppen djup och bredd illustreras i figur 2.1. Med tillräckligt många
kontaktmöjligheter mellan olika noder kommer ändå alla noder kunna få kopior
av alla meddelanden i sina buffertar, om nu bandbredd och buffertarnas storlekar
tillåter det.
Time-to-live fält i meddelandepaketen och metoder som använder neutraliserande
paket, vilka destinationerna sänder ut när de fått sina meddelanden, har under-

1Benämns i andra texter ofta som routingtabeller.
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Figur 2.1. Illustration av begreppen djup och bredd i Epidemic.

sökts för att råda bot på överbelastningsproblemen [9][10]. Även om dessa metoder
visar sig minska trafikmängden är den fortfarande ganska stor. Vidare har metoder
som Spray and Wait [8] föreslagit att enbart ett begränsat antal kopior av varje
meddelande ska tillåtas samtidigt i nätverket.

Protokollet använder sig inte av någon kunskap om hur nätverket ser ut eller
vilken rörelsemodell det agerar enligt. Trots detta är protokollet ur simulerings-
synpunkt intressant p.g.a. att det är enkelt att implementera och för att dess
simuleringsresultat är bra som en jämförelse. Under en simulering kan bandbredd
och buffertstorlek antas vara stora och då ger protokollet en lägre gräns för för-
dröjning.

2.2.2 PRoPHET

PRoPHET [2] [3] försöker dra nytta av nodernas beteenden genom att förutse le-
veransmöjligheter mellan noder. Detta baserar sig på att noder, beroende på hur
ofta de möter varandra, uppskattar hur troligt det är att de möter varandra igen.
Detta utförs med två ekvationer. Om PA,B betecknar den förutsedda leveransmöj-
ligheten från nod A till nod B uppdateras PA,B enligt följande när nod A möter
nod B

PA,B = PA,B + (1− PA,B) · Pinit

där Pinit är en förutbestämd konstant. För att reducera den förutsedda leverans-
möjlighetens värde när noderna inte möter varandra används en åldrandefunktion
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definierad enligt

PA,B = PA,B · γk

där γ är en förutbestämd konstant och k är antalet tidsluckor som passerat. Detta
ger dock enbart ett möjlighetsmått för direkt leverans. För indirekt leverans an-
vänds följande uppdateringsfunktion för den förutsedda leveransmöjligheten från
nod A till nod C via nod B

PA,C = PA,C + (1− PA,C) · PA,B · PB,C · β

där β är en förutbestämd konstant. Med hjälp av dessa möjligheter att förutse
leveransmöjlighet kan PRoPHET bygga upp något som liknar en meddelande-
leveranstabell fast med förutsedda värden för olika leveransrutter istället för för-
utbestämda leveransrutter.
När två noder möter varandra utbyter de, precis som i EPI, vektorer över vilka
meddelanden de bär med sig. Till detta tillkommer utbyte av förutsedda leve-
ransmöjligheter. Noderna kommer sedan överens om vilka meddelanden som ska
utbytas. Den nod som har högre leveransmöjlighet för ett specifikt meddelande
kan nu få bära det vidare mot dess destination. Den ursprungliga noden kan dock
fortsätta ha meddelandet i sin buffert om den har plats för det, detta eftersom
den i framtiden kanske hittar en nod som har ännu högre leveransmöjlighet eller
för det fall den nyss påträffade noden försvinner ut ur nätverket. Då detta proto-
koll inte sprider omkring en massa meddelanden hit och dit som EPI gör kommer
trafiken att bli mindre än i EPI. Trots detta kan trafiken bli omfattande och alla
meddelanden som två noder vill utbyta hinner kanske inte överföras innan noderna
lämnar varandra. Därför kan det vara av stor vikt att vidarebefordra meddelan-
dena enligt någon prioritetsordning, t.ex. att de meddelanden som får störst ökad
förutsedd leveransmöjlighet överförs först. I [3] undersöks hur prestandan varierar
beroende på val av buffert- och överföringsstrategier.
Detta protokoll drar, till skillnad från EPI, nytta av nätverkets struktur. Proto-
kollet drar dock ej direkt nytta av geografisk uppbyggnad utan baserar sig enbart
på hur olika noder möter varandra.

2.2.3 MoVe

MoVe [6] står för Motion Vector och som namnet antyder arbetar protokollet med
de linjer längs vilka noder, eller rörliga routers, rör sig. Protokollet förutsätter att
destinationens geografiska position är känd. När två noder möter varandra utbyter
de rörelsevektorer och räknar sedan ut vilken av de två noderna som kommer att
röra sig snabbast mot (eller långsammast från) destinationen. Denna nod får sedan
bära vidare meddelandet mot dess destination. För uträkning av rörelsevektorer
kan t.ex. GPS användas. Protokollet drar således nytta av geografisk information
men lämpar sig inte alltid för de nätverk som här behandlas eftersom destina-
tionen inte alltid kan antas vara fix. Vidare är det kanske inte alltid rimligt att
rörelsevektorerna i dessa nätverk är aktuella några längre tidsperioder och då blir
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leveransbesluten av mindre värde i detta protokoll. Rörelsemönster används inte
av protokollet, enbart den momentana rörelsen utnyttjas.

2.2.4 Metoder för den slumpmässiga vandringsmodellen

I [1] föreslås tre olika leveransmetoder för den endimensionella slumpmässiga vand-
ringsmodellen beskriven i avdelning 2.1.5. I den följande beskrivningen beskrivs
det hur dessa metoder fungerar för ett specifikt meddelande, beteendet är natur-
ligtvis analogt för alla meddelanden.

• Den första metoden går ut på att leverera meddelandet till den nod vars
hempunkt är närmast destinationen.

• Den andra metoden går ut på att utnyttja olika rörlighet hos olika noder för
att lämna meddelandet till noder närmare destinationen med lägre rörlighet.

• Den tredje metoden går ut på att lämna meddelandet till den nod som har
störst sannolikhet att närma sig destinationen.

Vid användning av dessa har det antagits att destinationens position är fix och
känd samt att allt sker i en dimension. Denna position bifogas i meddelandepake-
ten så att de kan hitta till sina destinationer. Protokollen lider således av liknan-
de brister som MoVe samt att en endimensionell simuleringsmiljö inte reflekterar
verkligheten speciellt väl. Simuleringsresultat har visat att det tredje protokollet
verkar ha bäst egenskaper.
Värt att notera är att det finns en viss analogi mellan det tredje protokollet och
MoVe. Båda använder sig av vilken nod som rör sig på bäst sätt mot destinationen.
Den ena använder uppmätta rörelsevektorer och den andra sannolikheter för att
röra sig i given riktning.





Kapitel 3

Idéer

Syftet med detta arbete framgår i avdelning 1.3 och består av två delar. Den första
delen utgörs av att ta fram den utökade rörelsemodellen av “slumpmässig vand-
ring” samt protokollen GeoMean och GeoMove, vilka beskrivs nedan. Den andra
delen utgörs av att utveckla en specialiserad simulator för rörelsebaserad kommu-
nikation i mobila ad hoc-nätverk (se kapitel 4), implementera rörelsemodellerna
Waypoint och utökad slumpmässig vandring samt implementera leveransprotokol-
len Epidemic, GeoMean och GeoMove. Protokollen jämförs sedan i de två olika
rörelsemodellerna med några olika parameterval.

3.1 Utökning av slumpmässig vandring

I denna avdelning beskrivs en utökad variant av metoden “slumpmässig vandring”,
vilken beskrevs i avdelning 2.1.5, med namnet “utökad slumpmässig vandring”1. I
modellen rör sig noderna i en kontinuerlig, tvådimensionell värld. Rörelseintervallet
i den endimensionella modellen ersätts här av en cirkel med radien r0 och cirkelns
centrum blir nodens hempunkt. I den utökade modellen tillåts noderna förflytta
sig utanför cirkelns periferi, sannolikheten för detta är dock liten.
Precis som i den endimensionella varianten har noderna en vilja att närma sig sina
hempunkter. Då denna metod använder en kontinuerlig värld används slumpade
steglängder och hastigheter istället för förflyttning till angränsande luckor. Givet
att en nod befinner sig på radieavståndet r förflyttar sig den enligt följande regler:

1. Slumpa en steglängd s : s0 ≤ s ≤ s1 där s0 > 0 och s1 är två förutbestämda
konstanter.

2. Skapa en halvcirkel med radien s vars räta sida skär linjen mellan nodens
aktuella position och dess hempunkt vinkelrätt. Låt denna vara utåtriktad

1För engelsk titel föreslås Extended Random Walk (ERW).
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med sannolikheten 1−r/r0 och inåtriktad med sannolikheten r/r0, om r > r0
används r = r0.

3. Slumpa en punkt på halvcirkelns rand (dock ej den räta sidan), detta blir
nodens destinationspunkt d.

4. Slumpa en hastighet v : v0 ≤ v ≤ v1 där v0 > 0 och v1 är två förutbestämda
konstanter.

5. Förflytta sig längs en rät linje mot destinationspunkten d med hastigheten
v.

6. Börja om från punkt ett.

Reglerna är utformade så att noderna ska ha ett symmetriskt beteende kring
hempunkten. Vid start av modellen slumpas nodernas startpunkter inom cirklarna
kring hempunkterna. Värt att notera är att noderna enligt denna modell inte
tillåts stå stilla, vilket de tilläts i den endimensionella modellen. Här används
dock inte en diskret yta och därav kan låga hastigheter eller korta steglängder
motsvara stillaståendet i den endimensionella modellen. Rörelseparametern b i
den endimensionella varianten, vilken där helt bestämde nodernas beteenden, har
här ersatts av parametrarna r0, s0, s1, v0 och v1. Denna modell ger alltså förutom
två dimensioner större möjligheter att bestämma nodernas beteenden.
I och med att den utökade modellen använder sig av steglängder och hastigheter
införs en viss “planering” hos noderna vilken torde kunna användas av protokoll
liknande MoVe. När den endimensionella varianten använts under simuleringar har
enbart geografiskt fixa källor och destinationer använts [1]. Detta krav gäller inte
i denna modell, både källa och destination tillåts röra sig.

3.2 GeoMean

Detta är en enkel metod för meddelandeleverans som bygger på geografisk informa-
tion och är framtagen i samband med den utökade slumpmässiga vandringsmodel-
len. Metoden kan ses som en modifierad variant av den första metoden beskriven
i avdelning 2.2.4.
GeoMean antar att destinationens hempunkt är känd av källan, denna position
bifogas sedan i alla meddelanden. När två noder lokaliserat varandra sänder den
ena noden, nod A, sin hempunkt till den andra noden, nod B. Nod B undersöker
nu alla meddelanden den har i sin buffert och avgör huruvida nod A har sin hem-
punkt närmare destinationens hempunkt. För de meddelanden som detta gäller
sker meddelandeöverföring från nod B till nod A. När detta är klart upprepas
beteendet i den andra riktningen. I specialfallet att båda nodernas hempunkter
har samma avstånd till destinationens hempunkt utförs leverans. Detta kan dock
resultera i att meddelanden först sänds till den ena noden och sedan sänds tillba-
ka, detta problem har ignorerats då sannolikheten för att detta ska inträffa i en
kontinuerlig värld är liten. Att säga att den skulle vara noll är dock fel eftersom
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flyttal används som approximation för en kontinuerlig värld under simulering och
för att positionsvärden i verkligheten alltid har en toleransnivå så att noderna
själva i praktiken alltid läser av diskreta värden. Om en av de mötande noderna
är destinationen för något meddelande i den andra nodens buffert överförs detta
meddelande oavsett vilken nod som är närmast destinationens hempunkt.

För att förbättra leveranssannolikheterna, framförallt om någon nod skulle för-
svinna ut ur nätverket, kan man tillåta flera kopior av meddelandena. Om den
ena noden har x kopior av meddelandet sänds till den andra noden endast dx/2e
kopior av meddelandet. De resterande kopiorna sparas tills någon ny nod påträffas
eftersom denna nod kan ha ännu bättre hempunktsegenskaper än den första no-
den. I nodernas buffertar lagras enbart ett meddelande tillsammans med en flagga
som anger antalet kopior. Detta beteende är inspirerat av Spray and Wait [8].

Man kan även tänka sig att noderna först utbyter information om sina hempunkter
och sedan växelvis utbyter meddelanden med varandra. Exakt hur överföringarna
går till är inte viktigt, det viktiga är att hempunkterna används för att avgöra om
meddelanden ska levereras eller ej.

En stor svaghet hos detta protokoll är att tvådimensionella världar kan skapa
“uddar” på vilka meddelanden fastnar. Med udde menas ett område från vilket ett
meddelande inte kan levereras utan att levereras i fel riktning. Problemet illustreras
i figur 3.1 där det antagits att noderna har rörelseområden av den typ GeoMean
har. Problemet existerar även för andra typer av rörelseområden. Detta problem
är vanligt vid geografisk meddelandeleverans och kräver speciella metoder för att
lösa. Eftersom problemets eventuella lösningar inte förenklas av att nätverket inte
är av traditionell karaktär har problemet ignorerats i detta arbete. En möjlig
lösning presenteras emellertid i avdelning 6.2.4.

3.3 GeoMove

Precis som GeoMean använder denna metod geografisk information och är framta-
gen i samband med den utökade slumpmässiga vandringsmodellen. Metoden kan
ses som en modifierad variant av den tredje metoden beskriven i avdelning 2.2.4
eller som en nära släkting till MoVe men med skillnaden att destinationen inte är
fix.

GeoMove fungerar precis som GeoMean förutom att nodernas rörelsevektorer an-
vänds för att avgöra vilken nod som ska bära meddelandet (eller kopior av med-
delandet) vidare mot destinationen. Både rörelsevektorer och nodernas aktuella
positioner utbyts. Hur beslutet fattas om huruvida ett meddelande ska sändas
till en granne eller ej beskrivs i listan nedan. Det är i listan antaget att nod A
ska fatta beslut om huruvida ett meddelande, vars destinations hempunkt är hD,
ska sändas till nod B eller ej. Alla ingående variabler är vektorvärda med x- och
y-komponenter.

1. Beräkna för varje nod en vektor från nod till destinationens hempunkt enligt
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Omr̊ade utan
leveransmöjligheter

Destinationnods
rörelseomr̊ade

Ett antal noders
rörelseomr̊aden

Bärande nods
rörelseomr̊ade

Figur 3.1. Illustration av udde. Enbart ett fåtal noders rörelseområden visas.

DA = hD − pA respektive DB = hD − pB där pA och pB är de aktuella
positionerna för nod A respektive nod B.

2. Bilda korrelationerna KA = vA ·DA och KB = vB ·DB . Vektorerna vA och
vB är rörelsevektorerna för noderna.

3. Om KB ≥ KA, eller om grannen är destinationsnoden för det aktuella med-
delandet, överlämnas meddelandet till grannen.

Precis som i GeoMean kan flera kopior av meddelanden tillåtas för att förbättra
leveransegenskaperna.



Kapitel 4

Implementering

Detta kapitel syftar till att beskriva hur simulatorn är implementerad. Här tas i
första hand funktionaliteten upp. De finare detaljerna beskrivs inte i detta doku-
ment. För detaljerad beskrivning av hur simulatorn fungerar hänvisas läsaren till
källkoden1.

4.1 Allmänt om implementeringen

Simulatorn är implementerad i språket C++. För att minska risken för att simu-
latorn ska fungera felaktigt har koden under utvecklingen kompilerats och test-
körts på plattformarna Debian GNU/Linux, Windows2 och SUN Solaris. Koden
är skriven från grunden och bygger inte på något tidigare arbete bortsett från
den externa kod som används för slumptalsgenerering [18]. Eftersom simulatorn
är specialskriven för jämförelse mellan ett visst antal leveransmetoder vid använ-
dandet av ett par olika rörelsemodeller för rörelsebaserad kommunikation i mobila
ad hoc-nätverk är allt hårdkodat. Med detta menas att alla inställningar måste
ske i koden följt av en omkompilering. En grundfilosofi i programmet är att all
överföring ska äga rum och ta plats i luften, något som inte verkar beröras i en
del andra program. För att formateringen ska stämma när koden läses bör använd
editors tabbstorlek sättas till 8 mellanslag. Koden får användas fritt (både för
kopiering och modifiering) under förutsättning att den hänvisas till i någon form.

För de olika storheter som används i simulatorn antas det att sträckor är angivna i
antal meter, tider i sekunder, rörelsehastigheter i meter per sekund, datamängder
i byte och datatakter i byte per sekund.

1Källkoden finns tillgänglig hos Bildkodningsgruppen, Institutionen för systemteknik, Linkö-
pings tekniska högskola. Bildkodningsgruppen kan nås via http://www.bk.isy.liu.se/.

2MinGW 5.3.1 användes för kompileringen, se http://www.mingw.org/ för ytterligare infor-
mation.
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4.2 Grundläggande beteende hos simulatorn

Simulatorn arbetar med tidsluckor av variabel storlek men under en körning är
dock storleken fix. Meningen med detta är att man ska kunna göra en avvägning
mellan precision och simuleringssnabbhet. I varje tidslucka antas alla förhållan-
den vara konstanta, d.v.s. att noderna antas stå stilla och att kommunikations-
möjligheterna inte förändrar sig. Hastigheter för både dataöverföring och nodernas
rörelser baseras på den faktiskt förflutna tiden i simulatorn och kommer därmed
inte att ändras i någon större grad av varierad storlek hos tidsluckorna. Mindre
ändringar kommer dock att uppstå eftersom den diskretisering luckorna bär med
sig medför vissa randeffekter. Själva simulatorvärlden är ett rektangulärt område
inom vilket noderna rör sig. Noder tillåts inte att lämna detta område även om
rörelsemodellerna vill att de ska göra det. Generellt ger mindre tidsluckor bätt-
re resultat men ett undantag från detta omnämns i avdelning 4.4.4 där det bl.a.
beskrivs hur en mottagande nod kan avgöra om den är mottagare för en sändning.
Ur realistisk synvinkel har simulatorn en kraftig brist rörande noders beteenden
i efterföljande tidsluckor. Simulatorn antar att en nod alltid hinner beräkna hur
den ska bete sig i följande tidslucka oavsett tidsluckans längd. I en verklig si-
tuation har noderna i nätverk av denna kategori ofta begränsad beräkningskraft
och kan således behöva en viss tid på sig för att avgöra hur den ska svara på
ett inkommande paket. Ett sådant beteende skulle dock öka komplexitetsgraden
i simulatorn och därför har det antagits att beräkningar sker så pass fort att en
nod redan i nästkommande tidslucka vet hur den ska svara.
Då simulatorn har som uppgift att jämföra olika leveransmetoder och då många
av dess val bestäms av slumptal kan två olika körningar ge mycket olika rörelse-
beteenden och jämförelsen av leveransmetoderna skulle då kunna bli orättvis. Sam-
ma sak gäller för när och hur meddelandena i nätverket genereras. För att råda
bot på detta kan simulatorn för en given rörelsemodell och för givna meddelande-
genereringsparametrar använda ett flertal leveransmetoder samtidigt vilka inte
inverkar på varandras beteenden, d.v.s. att det används separata dataöverföringar
och buffertar för de olika metoderna. Denna lösning för även med sig en annan
bra egenskap, totala simuleringstiden minskar. Detta beror på att punkt tre i lis-
tan nedan är mycket beräkningskrävande. Genom att köra flera metoder samtidigt
istället för efter varandra behöver bara uträkningarna beskrivna i denna punkt ske
en gång.
I grova drag arbetar simulatorn med en loop som körs ett begränsat antal gångar.
Antalet gånger beräknas utifrån tidsluckornas storlek och hur lång tid man vill
simulera. I loopen utförs uppgifterna listade nedan.

1. Kontroll av om meddelande ska genereras. Om meddelande ska genereras
görs detta plus en beräkning av antalet tidsluckor tills nästa meddelande
ska genereras. För mer detaljerad information hänvisas läsaren till avdel-
ning 4.4.2.

2. Förflyttning av alla noder till deras nya positioner. Detta behandlas mer
utförligt i avdelning 4.3.
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3. En kalkyl över vilka noder som kan sända data till varandra genom att
analysera nodernas positioner och deras kommunikationsräckvidder. Detta
innebär inte att noderna själva känner till att de kan kommunicera med
varandra, bara att möjligheten existerar. Hur detta går till beskrivs utförli-
gare i avdelning 4.4.3.

4. Frammatning av statistikmodulens klocka.

5. Sättande av leveransmetod.

6. Alla noder som vill påbörja nya sändningar kräver nya länkar. Med länk
menas här ett objekt som hjälper till med dataföringar i simulatorn, se av-
delning 4.4.4.

7. Alla noder som har länkar utför sina sändningar. Det sänds dock endast
så mycket information som datatakten tillåter under tidsluckan, resterande
informationsmängd sänds i kommande tidsluckor.

8. Kontroll av länkarnas status vilket bl.a. innefattar kontroll av om kollision
inträffade. Om sändningen är klar för en viss nod tas den tillhörande länken
bort.

9. Upprepande från punkt fem med nästa leveransmetod. Om alla metoder
genomgåtts avbryts hanteringen för aktuell tidslucka. Simulatorn hoppar i
så fall fram en tidslucka och arbetet börjar om från punkt ett.

Värt att nämna är att statistikmodulens klocka matas fram på ett sådant sätt
att en sändning alltid analyseras i slutet av varje tidslucka. Överföringar kostar
tidsmässigt således alltid minst en tidslucka. Simulatorn erbjuder även en funk-
tion som hoppar över meddelandengenereringen. Detta kan vara användbart för
att tvinga fram mer pålitliga skattade sannolikheter för lyckade leveranser och le-
veransfördröjningarna för dessa, framförallt vid kortare körningar då dessa värden
i annat fall blir felviktade av de senast genererade meddelandena.
Under dataöverföringar, generering av meddelanden, leveranser o.s.v. sker sta-
tistikinsamling. Denna publiceras när simuleringen är fullbordad. Se avdelning 4.6
för mer information.
Förutom tidsluckornas storlek och vilka olika leveransmetoder som ska användas
går det att välja ett antal andra gemensamma parametrar för noderna. Dessa
är datatakt, kommunikationsräckvidd, om “tjuvlyssning” ska användas (se avdel-
ning 4.4.6), vilken typ och storlek av buffert som ska användas, vilken grannhan-
teringsalgoritm (hur noder hittar varandra) som ska användas, hur stor simulator-
världen ska vara, vilken takt meddelandegenereringen ska ha samt minimal och
maximal storlek för ny genererade meddelanden. Förutom de gemensamma pa-
rametrarna kan individuella rörelsemodeller väljas för de olika noderna. De mer
avancerade inställningarna som val av buffert och leveransmetod anges genom att
först konstruera objekt av dessa som sedan får agera som mall när noder läggs dit
till simulatorn, mallen kopieras då till de olika noderna.
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Man skulle kunna argumentera för att även datatakter och kommunikationsräck-
vidder skulle vara individuella parametrar men av komplexitetsskäl har dessa be-
gränsats till att vara gemensamma för alla ingående noder. En annan sak man
kan ha synpunkter på är att grannhanteringen är oberoende av leveransmetoden.
I en del protokoll är detta inte fallet eftersom vissa protokoll antar att information
kan bifogas i beacons, vilka är de paket som noderna blint sänder omkring sig för
att kunna hittas av andra noder. Eftersom sådana protokoll inte implementeras i
denna simulator har denna separation dock inte några allvarliga följder.
I simulatorvärlden förses varje nod med ett unikt nummer. Detta nummer utgörs
av ett 16 bitar stort tal och används som nodens adress. För de av simulatorn
utnyttjade slumptalsgeneratorer används den aktuella tiden vid början av varje
körning som frö. Två körningar efter varandra bör således ge något olika resultat.
I figur 4.1 ges en översikt av simulatorns olika grundläggande delar och hur de
hänger samman. De olika delarna beskrivs i de följande avdelningarna. Undantaget
från detta är dock modulen döpt “Värld”. I denna modul utförs den ovan nämnda
loopen.

Värld

Nod

Statistik

Buffert

Leveransmetod

Grannhantering

Rörelsemodell

Figur 4.1. Översikt av de grundläggande delarna i simulatorn. Tjock linje indikerar
möjlighet för multipla objekt av den ena typ, t.ex. har världen ett flertal noder. Streckad
linje indikerar att modulerna känner till varandra.

4.3 Nodernas rörelser

I simulatorn är två rörelsemodeller implementerade, Waypoint-modellen och den
utökade slumpmässiga vandringen. Gemensamt för dessa modeller är att de båda
måste initieras samt att nya destinationspunkter och hastigheter måste tas fram
när en nod nått sin destinationspunkt. Eftersom simulatorn arbetar med tidsluckor
förflyttar sig noderna stegvis mot sina destinationspunkter. Varje nod använder
sin egna individuella rörelsemodell.
Givet att destinationspunkter existerar används en gemensam funktion för att
förflytta noderna mot dessa oavsett vilken rörelsemodell som används. Denna har
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förenklats med avseende på att en nod alltid rör sig längs en rät linje med en
fix hastighet mot sin destinationspunkt. Funktionen börjar med att undersöka
om noden kan nå sin destinationspunkt under den aktuella tidsluckan. Om så är
fallet sätts nodens position till destinationspunkten och en ny destinationspunkt
tas fram. I annat fall flyttas noden sträckan v · T mot sin destinationspunkt där v
är nodens hastighet och T är tidsluckans storlek.

Av leveransmetodspraktiska skäl ingår det två funktioner i rörelsemodellerna för
att ta fram en nods hempunkt (medelpunkt) och aktuell rörelsevektor. I detta fall
blir dessa värden korrekta men i en mer realistisk situation skulle dessa behöva
skattas, vilket inte görs i denna implementering. Det enda som egentligen skiljer
de båda modellerna implementeringsmässigt är hur initiering går till samt hur
framtagandet av nya destinations- och hempunkter tas fram.

4.3.1 Waypoint-modellen

Teorin för denna modell har redan beskrivits i avdelning 2.1.1 och beskrivs inte
utförligare här.

Initieringen sker genom att, likformigt över hela simulatorvärldens yta, slumpa en
startposition och sedan välja en destinationspunkt. Val av destinationspunkt görs
genom att, likformigt över hela simulatorvärldens yta, välja en slumpmässig punkt
samt att likformigt slumpa en hastighet mellan en given undre och given övre
gräns. Då Waypoint-modellen får noderna att röra sig över hela simulatorvärlden
används simulatorvärldens mittpunkt som hempunkt. Modellen behöver förses med
två parametrar vilka anger minimal respektive maximal hastighet.

4.3.2 Utökad slumpmässig vandring

Teorin för denna modell har redan beskrivits i avdelning 3.1 och beskrivs inte
utförligare här.

För att initiera modellen krävs det att några parametrar anges. Dessa är nodens
hempunkt, cirkelns radie, minimal respektive maximal steglängd samt minimal
respektive maximal hastighet. Initieringen utförs genom att slumpa en position
inom cirkeln, placera noden där och sedan välja en destinationspunkt samt en
hastighet. Om startpositionen skulle hamna utanför simuleringsområdet flyttas
den automatiskt in till simulatorvärldens rand. Framtagning av destinationspunkt
går till som beskrivet i avdelning 3.1 med undantaget att en eventuell destina-
tionspunkt utanför simuleringvärldens område korrigeras till att vara en punkt på
områdets rand.

Funktionen som returnerar hempunkten använder den hempunkt som angavs i
initieringen. Denna kan dock statistiskt sett vara något felaktig om en nods rörelser
begränsas av simulatorvärldens kant, vilket är fallet i detta arbete. Detta problem
ignoreras.
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4.4 Kommunikation och trafikhantering

I denna avdelning ges en beskrivning av hur paketutbytet mellan noder går till.
En förenkling som används är att en nod antas kunna kommunicera med samma
kvalitet under hela sin räckvidd. Två noder som befinner sig precis intill varandra
kan således störas av en nod som knappt befinner sig på kommunikationsavstånd.

4.4.1 Paketens uppbyggnad

Det finns tre grundläggande paket som noderna kan sända till varandra. För oli-
ka leveransmetoder är sedan dessa paket utökade med ytterligare information.
De tre grundpaketen är av typerna beacon, administration och meddelande. Alla
paket har tre gemensamma fält vilka innehåller information om vilken typ av pa-
ket det är, vilken den sändande noden är samt ett CRC3-fält. Meddelandepaketet
har utöver de gemensamma fälten ett adressfält som anger destinationen för med-
delandet, ett fält som anger meddelandets unika ID-nummer, ett fält som anger
meddelandets storlek samt ett fält som innehåller själva meddelandet. Utöver des-
sa fält läggs det, vid öppnande av länkar, till utrymme för mottagaradress och
en s.k. preamble. Den första används för att noder ska veta om de är mottagare
för den aktuella sändningen eller ej. Den senare används i kommunikation för att
mottagaren ska kunna detektera sändningen samt kunna ställa in sig för att ha
möjlighet att ta emot överföringen.

Storlekarna för alla fält, utom meddelandefältet som bestäms vid meddelandege-
nereringen, bestäms i filen sizes.h. Om ingen fältstorlek ändras är dessa storlekar
satta enligt tabell 4.1. Antalsfältet har inte tidigare benämnts i denna text. Detta
fält används i vissa leveransmetoder, se avdelning 4.4.7.

Fält Storlek [byte]
Typ 1
CRC 2
Adress 2
MeddelandeID 4
Antal 1
Paketstorlek 1
Preamble 4

Tabell 4.1. Fältstorlekar.

Rörande meddelandepaketen bör det nämnas att sändarfältet måste uppdateras
varje gång en nod tar emot ett meddelande. Övrig här nämnd information i dessa
paket kan annars kopieras rakt av.

3Cyclic Redundancy Check. En felupptäckande kod.
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4.4.2 Meddelandegenerering

Som tidigare nämnts anger man för meddelandegenereringen parametrar för takt,
minimal och maximal meddelandestorlek. Eftersom takten för den typ av nätverk
som behandlas brukar vara ganska låg anges dock parametern takt som den förvän-
tade tidsperioden mellan två genererade meddelanden. Genereringen sker enligt en
Poissonprocess med den givna takten. En räknare sätts med ett värde som anger
antalet tidsluckor tills nästa meddelande ska genereras. När denna räknats ned
till noll slumpas en källa och en destination, vilka inte tillåts utgöras av samma
nod. Därefter slumpas likformigt en heltalsstorlek för meddelandet mellan de två
givna gränserna. Meddelandet läggs till i den framslumpade källans buffert och
finns tillgänglig för sändning under samma tidslucka. Man kan tolka det som om
meddelandet genererades under föregående tidslucka och nu finns tillgängligt för
sändning, vilket stämmer bättre överens med hur nätverk brukar analyseras.
Varje meddelande förses med ett unikt ID-nummer. Detta utgörs av fyra byte
där de två första utgörs av sändarnodens adress. De två sista utgörs av ett värde
tilldelat av noden. Detta värde börjar med noll och ökar ett steg för varje genererat
meddelande. Simulatorn har således en övre gräns för hur många meddelanden som
kan genereras men storleken för ID-numret har antagits vara tillräckligt stort för
ändamålet.
Några faktiska meddelanden skapas egentligen aldrig. Det skapas enbart med-
delandepaket som antas innehålla meddelanden av den längd som tagits fram.
Detta inverkar inte på simuleringsresultaten eftersom vi aldrig bryr oss om med-
delandenas innehåll, vi vill bara veta hur stora de är och vart de ska. Själva skapan-
det av meddelandepaketen sker egentligen av en funktion tillhörande den leverans-
metod som används. Detta är för att en leveransmetod ska kunna addera en del
olika fält till dessa paket, t.ex. ett “hop count”-fält för Epidemic.

4.4.3 Framtagning av kommunikationsmöjligheter

För att avgöra vilka noder som kan kommunicera med varandra används en lång-
sam algoritm. Denna genomlöper alla noder parvis och undersöker för varje par
om nodernas kommunikationsräckvidder är större än avståndet mellan noderna.
Om så är fallet lägger noderna till varandra i speciella listor som anger att de
har kommunikationsmöjligheter med varandra. Detta utförs i varje tidslucka och
listorna töms innan algoritmen körs. Algoritmen är av kvadratisk komplexitets-
grad med avseende på antalet noder och är en av de mer tidskrävande delarna i
simulatorn. En metod som delar in området i mindre områden undersöktes under
utvecklingen. Denna minskade visserligen antalet jämförelser mellan noder men
resulterade å andra sidan i mer tidskrävande hantering av nodernas positioner
vilket medförde att vinsten blev marginell och att metoden övergavs. I och med
att flera protokoll kan köras samtidigt minskas den negativa inverkan av denna
algoritms låga prestanda. Tack vare att alla noder antas ha samma kommunika-
tionsräckvidd halveras antalet test mellan noderna jämfört med om de skulle ha
olika kommunikationsräckvidder.
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4.4.4 Länklagret

Med länklagret menas den abstraktionsnivå som används för grundläggande kom-
munikation mellan noderna. Med hjälp av detta sker allt paketutbyte och det
klarar av att avgöra om överföringarna blir felaktiga, vilket kan inträffa om nod-
erna rör sig utanför varandras kommunikationsräckvidder eller om en tredje nod
kommer in och stör någon gång under överföringen. Länklagret klarar inte av att
hantera dubbelriktad kommunikation, utan är enbart till för att förenkla paket-
överföringar. Det finns två olika typer av länkar. Den ena är en direkt förbindelse
till en annan nod och den andra är en förbindelse till alla noder inom hörhåll. Den
första är syftad att använda för meddelandeöverföringar och den andra är till för
att underlätta detektion av grannar genom att tillåta massutskick4 av beacons, se
mer om detta i avdelning 4.4.5.

När en nod vill öppna en länk anger den dels om den ska vara av typen en-till-en
eller en-till-många samt vilken nod som är mottagare om den första typen används.
För att kunna upprätta en länk behöver inte någon annan nod vara på hörbart
avstånd och den sändande noden kan inte veta om överföringen gick fram eller
inte. Detta måste lösas på en högre nivå.

Varje länk har i fallet en-till-en en statusflagga som kan ha värdet “dead”, “good”
eller “bad”. Det första värdet används när länken skapas och anger att den inte
fått kontakt med mottagaren. Det andra värdet sätts när överföringen initieras
och anger att länkens överföring är ok, detta värde kan endast sättas under initi-
eringen. Det sista värdet sätts om det har upprättats en kontakt med mottagaren
som sedan störts eller avbrutits, detta värde kan endast sättas efter en tidslucka
då analys rörande kollisioner och kontakt gjorts. Dessa flaggor används för att veta
hur mottagaren ska få ta del av informationen vid överföringens slut. Om överfö-
ringen har statusen “dead” får inte mottagaren del av informationen på något sätt
eftersom den inte vet om att en överföring startats, trots detta sänder sändaren
data under hela överföringen för den har ingen aning om att mottagaren inte hör.
Om statusen är “good” får mottagaren hela den ivägsända informationen och om
statusen är “bad” får mottagaren reda på att överföringen misslyckades.

Om en länk av typen en-till-flera används går överföringen likadant till med undan-
taget att en sådan länk automatiskt letar upp alla mottagare på hörbart avstånd
vid start och att varje delöverföring har sin egen länkstatusflagga. Denna upplet-
ning sker med hjälp av de framtagna kommunikationsmöjligheterna.

För att göra det troligt att en mottagande nod ska kunna veta när överföring-
en blir felaktig har det bakats in några bitar i varje paket som får representera
en CRC-kod. Denna antas alltid kunna användas för att kunna avgöra om den
mottagna informationen är felfri eller ej, vilket inte är riktigt korrekt i en verklig
situation. Vidare antas det att paketens preamble, mottagar- och CRC-fält alltid
kan mottagas över under första tidsluckan, trots att den tid som simuleras för
överföringen av denna information kan ta flera tidsluckor. Detta beteende är valt

4Benämns i andra texter ofta som broadcasting.
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för att förenkla implementeringen och bör inte resultera i några större felaktigheter
då dessa fält ofta tar liten plats i förhållande till resten av informationen.
Utöver statusflaggorna i länkarna har varje nod en statusflagga som anger om den
är vilande (idle), om den är i leveransvänteläge (se avdelning 4.4.7), om den är
sändande, om den är mottagande eller om den tjuvlyssnar (se avdelning 4.4.6).
Det är länkarnas uppgift att ställa in alla dessa värden utom vänteläget för leve-
rans. När en länk skapas sätts den sändande noden i sändarläge. Mottagaren kan
sättas i mottagarläge om den är i vilo- eller leveransvänteläget under överföringens
initiering. Kravet är att inga andra sändande noder finns på hörbart avstånd från
mottagaren och att mottagaren och sändaren är på ett avstånd som är kortare än
deras kommunikationsräckvidd. Det är f.ö. dessa två kriterier som används i varje
tidslucka för att avgöra om överföringen blir lyckad eller ej.
Det är viktigt att nämna att alla noder under en viss tidslucka har chans att
sättas i sändarläge innan någon initiering av kommunikation sker, detta är för att
få korrekt kollisionshantering redan i första luckan. När initieringen väl är gjord
överförs så pass mycket information som angiven datatakt och storleken hos varje
tidslucka tillåter. Eftersom tidsluckorna kan väljas på så sätt att ett helt antal
byte inte behöver kunna överföras i varje lucka lagrar varje länk antalet sända
byte i flyttalsform.
En viktig sak att nämna rörande länklagret är att varje länk endast kan sända
ett paket åt gången. Ska flera paket sändas måste de sändas ett efter ett med nya
länkar. I en del protokoll tillåts meddelanden att klumpas samman i ett stort paket
för att på så sätt inte behöva sända saker som preamble, mottagare och CRC-fält
flera gånger. Detta har dock inte implementerats i denna simulator eftersom inga
av de implementerade protokollen använder denna funktionalitet.

4.4.5 Detektion av andra noder – Grannhantering

Grunden för all kommunikation mellan noderna är för noderna att veta när de kan
kommunicera med varandra. Simulatorn har stöd för att använda olika metoder
att hitta grannar men enbart en metod har implementerats. Metoden använder sig
av beacons (hello-paket) som alla noder sänder ut. När en nod tar emot ett beacon-
paket lägger den till sändaren i sin grannlista, vilken är en lista över de grannar
noden tror sig ha. Grannen försvinner sedan ur denna lista efter en viss tidspe-
riod vilken är specificerad av ett timeoutvärde. Utöver denna parameter behöver
algoritmen förses med två parametrar som anger hur ofta beacons ska sändas, det
faktiska intervallet slumpas sedan likformigt mellan dessa två värden. Anledning-
en till detta är att minska risken för upprepade kollisioner när två mötande noder
sänder ut beacons.
Algoritmen anropas en gång per tidslucka för nedräkning av intervall- och timeout-
räknare. När intervallräknaren nått värdet noll öppnas en en-till-många-länk med
en beacon. När timeouträknaren nått noll för en granne tas den grannen bort. Om
en nod mottager ett nytt paket av godtycklig typ från en granne i sin grannlista
nollställs den grannens timeouträknare.
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Grannhanteringsalgoritmen ansvarar enbart för att hålla reda på vilka grannar som
finns och påtvingar inte ut några svarspaket till beacon-paketen, detta är leverans-
metodens ansvar. Till leveransmetodens förfogande finns ett antal funktioner för
att analysera grannskapet samt påverka hur algoritmen arbetar. Grannskapsalgo-
ritmen håller reda på vilka grannar som är “nya”, d.v.s. vilka som leveransmetoden
hittills inte kontaktat sedan de upptäckts. Leveransmetoden kan dels ta reda på
vilka grannar som är nya och dels ange att alla grannar ska sättas till att vara nya,
vilket är användbart om den aktuella noden får ett nytt meddelande genererat.
Det går även att göra alla grannar nya utom en viss granne. Detta är användbart
om noden har tagit emot ett meddelande från en av grannarna och sedan vill
kunna sprida det vidare till andra grannar innan de grannarna försvinner bortom
hörhåll. Det tillåts även att tvinga ut en beacon, att nollställa intervallräknaren
samt att förbjuda sändande av beacon i den kommande tidsluckan. Dessa funk-
tioner kan användas för att förbättra prestandan i nätverket. En leveransmetod
kan t.ex. tvinga ut en beacon istället för att upprätta en kommunikationsförbin-
delse om den har en tom buffert. Vidare kan förbjudande av beaconutsändning
i nästkommande tidslucka vara användbart om man väntar på ett svar från en
granne, en beacon skulle här kunna omöjliggöra mottagandet av det svaret. När
man förbjuder sändandet påverkas inte intervallnedräkningen såvida den inte nått
värdet noll. I sådana fall behåller den detta värde tills näst-nästa tidslucka, om
inte ett nollställningsanrop görs.

Utsändande av beacons är underordnat leveransmetodens utsändning av paket.
Med det menas att leveransmetoden alltid får chans att allokera en länk under varje
tidslucka innan grannskapsalgoritmen anropas. Vidare stannar intervallräknaren
under de tidsluckor som leveransmetoden arbetar.

4.4.6 Tjuvlyssning

Som nämndes i föregående avdelning nollställdes timeouträknaren för en granne
när ett nytt meddelande mottogs från den. Införandet av tjuvlyssning tillåter ut-
omstående noder att avlyssna trafik från länkar av typen en-till-en för att kunna
lägga dit sändaren till sitt grannskap eller nollställa dess timeouträknare. Rent
tekniskt görs en avsökning av noder på hörbart avstånd vid upprättandet av en
en-till-en länk. Dessa noder sätts sedan i tjuvlyssningsläge när överföringen initie-
ras. Det hela är analogt med en överföring av typen en-till-flera med undantagen
att enbart den egentliga mottagaren tar emot information och att de andra enbart
nöjer sig med att avgöra vem sändaren är. Tjuvlyssningen får som konsekvens att
noder som ligger i närheten av ett överförande nodpar låter bli att störa överfö-
ringen eftersom de inte kan öppna några nya länkar när de är i tjuvlyssningsläge,
vilket nästan är detsamma som att vara i mottagarläge. För att ytterligare för-
bättra förutsättningarna för att undvika kollisioner förbjuds tjuvlyssnare från att
sända beacons (se avdelning 4.4.5) under nästkommande tidslucka. Detta motive-
ras eftersom det ofta i kommunikationssammanhang följer fler länkupprättningar
efter varandra, flera meddelanden kan t.ex. sändas och bekräftelser kan sändas
som svar till dessa. När tjuvlyssning används nollställer noderna sina beaconinter-
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vallräknare efter varje ivägsänt paket. Detta motiveras av att varje paket agerar
som en beacon.

Användandet av tjuvlyssning kan även medföra negativa aspekter. Ett negativ
egenskap illustreras i figur 4.2. Nod B tjuvlyssnar här på en lång sändning från nod
C och antas bara höra starten av denna sändning. Som länklagret är implementerat
kommer dock nod B fortsätta att vara i tjuvlyssningsläge så lång tid som nod B
sänder. En potentiell kommunikation mellan nod A och nod B kan här utebli på
grund av detta.

Kommunikationsomr̊ade
för nod A

Nod D
Mottagande

Nod C
Sändande

Nod B
Tjuvlyssnande

Nod A

Figur 4.2. Potentiellt problem med tjuvlyssning. Nod C antas utföra en lång sändning
och nod B antas endast höra starten av denna sändning.

Eftersom det är svårt att avgöra om tjuvlyssningsfunktionen är positiv eller inte
finns det möjlighet att ställa in om den ska vara aktiv eller ej.

4.4.7 Leveransmetoder

I simulatorn är tre leveransmetoder implementerade: Epidemic, GeoMean och
GeoMove. Teorin för dessa beskrevs i avdelningarna 2.2.1, 3.2 respektive 3.3 och
behandlas inte vidare här, enbart implementeringen berörs.

Gemensamt för de tre metoderna är att de alla använder upptäckta grannar som
av grannhanteringsalgoritmen antas vara nya, se avdelning 4.4.5. De använda le-
veransmetoderna anropas en gång för varje tidslucka och frågar, om inte medde-
landeleverans redan pågår, grannskapsalgoritmen efter nästa “nya” granne. Om
sådan finns påbörjas ett utbyte av information med den nya grannen. Om inte
händer ingenting.
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Samtliga implementerade metoder låser sina buffertar när så är lämpligt för att
undvika konstigheter under överföringen, vad som menas med låsning beskrivs
i avdelning 4.5. Det i avdelning 4.4.4 nämnda nodtillståndet leveransvänteläge
används av metoderna för att vänta på svarspaket under informationsutbytet.
Detta är i första hand en implementeringsteknisk detalj för att på ett smidigt sätt
undvika att grannskapsalgoritmen körs under paketutbyten.

Epidemic

För att implementera denna metod har tre nya paket tagits fram. Dessa benämns
här som summeringsvektor, svarsvektor och meddelandepaket. De två vektorpake-
ten är ärvda från administrationspaketet och används för att noderna ska kunna
överföra listor över vilka paket de har i sina buffertar samt vilka paket de vill
få från sina grannar. Det första vektorpaketet innehåller två nya fält, det ena är
en lista över ID:n för meddelanden och det andra är ett fält som anger hur stor
denna lista är. Antalsfältet omnämndes i avdelning 4.4.1 och tar utrymmesmäs-
sigt, om inte annat är angivet, en byte. Storleken för listan är n ·mID byte, där
n är listans längd och mID är storleken för ett meddelandeID (se tabell 4.1). Det
andra vektorpaketet innehåller ett nytt fält som utgörs av en bitvektor. Bitvek-
torns längd är av samma längd som listan över ID:n i den första vektorn och då
detta paket används som svarspaket till det första paketet behöver inte längden
anges. Storleken för bitfältet är dn/8e byte, där n är bitvektorns längd. Det nya
meddelandepaketet är ärvt från det ordinarie meddelandepaketet men innehåller
ett nytt fält som anger “hop count”-räknarens värde, detta fält är satt till att ta
en byte.

Denna implementering använder inte Hashtabeller. Om sådana hade använts hade
bitvektorer med fix längd sänts i bägge riktningarna.

När en “ny” granne, nod B, har upptäckts av nod A börjar den senare med att
undersöka om den har några meddelanden i sin buffert. Om så är fallet öppnar
nod A en länk mot nod B och sänder en summeringsvektor innehållande ID:n för
meddelandena i bufferten. Om nod B mottager detta paket söker den genom sin
buffert och undersöker om nod A har några meddelanden den själv inte har. Utifrån
detta skapas en bitvektor som för varje element i ID-vektorn talar om ifall nod B
önskar detta meddelande eller ej, denna sänds sedan i form av en svarsvektor till
nod A. Om nod A mottager denna sänder den i tur och ordning de meddelanden
som efterfrågas av nod B. När detta är klart är meddelandesändningen i den ena
riktningen klar och nod B har nu upptäckt nod A som ny granne och processen
startar i den andra riktningen. Om nod A i början hade haft en tom buffert hade
en beacon tvingats ut istället för sändande av en summeringsvektor. Detta görs för
att nod A inte kan erbjuda några meddelanden och för att påskynda en eventuell
överföring i den andra riktningen, åtgången tid för att sända en beacon är betydligt
mindre än åtgången tid för utbyte av två tomma vektorpaket.

För att metoden ska veta i vilket tillstånd den är i, så att den t.ex. vet att den
väntar på ett svarspaket, används ett antal olika tillstånd. Dessa utgörs av ett



4.4 Kommunikation och trafikhantering 29

viloläge samt sänd- respektive vänteläge för summeringsvektor, svarsvektor och
meddelandepaket.

För att förbättra prestandan något kan man tillåta algoritmen att göra flera för-
sök med att sända den första vektorn, antalet anges som en parameter. Om t.ex.
två noder samtidigt försöker sända ut två paket av typen summeringsvektor skulle
annars överföringen bli avbruten även om det finns goda kommunikationsmöjlig-
heter. För att inte nästa utsändning automatiskt ska resultera i en ny kollision i
det nämnda fallet slumpas likformigt en vänteperiod för hur många tidsluckor me-
toden ska vänta innan nytt försök görs. Minsta gräns är noll, d.v.s. redan försöka
i nästa tidslucka, och största gräns anges som en parameter till metoden.

Utöver de parametrar som nämndes i förra stycket behöver en tredje parame-
ter anges när metoden initieras. Den tredje parametern anger vilket värde “hop
count”-fältet i nya meddelandepaket ska sättas till. Detta värde minskas sedan
med ett varje gång meddelandepaketet kopieras. När fältet har värdet ett tillåts
endast direkt överlämning till destinationen. Observera att detta värde endast på-
verkas hos den mottagande noden, den sändande noden har fortfarande kvar det
ursprungliga värdet.

När en nod har genererat ett meddelande sätter metoden alla gamla grannar till
att vara nya grannar eftersom noden har ett nytt meddelande att erbjuda. När
noden tar emot ett nytt meddelande från en granne sker samma sak fast med
undantaget att grannen meddelandet kom ifrån förblir gammal. Anledningen till
detta beteende är för att en nod ska kunna ha en chans att sprida nya meddelanden
till noder den redan har kontakt med utan att behöva invänta nästa tillfälle kontakt
etableras.

GeoMean

För denna implementering har tre nya paket tagits fram. Två av dem är ärvda från
administrationspaketet och de används för att noderna ska kunna komma överens
om vilka paket de ska utbyta. Det tredje är ett anpassat meddelandepaket som är
ärvt från meddelandepaketet. Det första administrationspaketet, som i denna text
kommer att kallas för ett förfrågningspaket, har fått tillägget att innehålla två
positionsfält, ett för x- och ett för y-koordinat. Det andra är enbart ett administ-
rationspaket omdöpt till ACK5. Det nya meddelandepaketet har försetts med två
positionsfält för destinationens hempunktsposition och ett fält som anger antalet
tillåtna kopior av meddelandet. För positionsfälten används två flyttal av dubbel
precision och storleken dessa tar i paketen utgörs av den storlek dessa datatyper
tar under den plattform som används. Fältet som anger tillåtet antal kopior har
storleken en byte.

Följande förutsätter att en “ny” granne, nod B, har upptäckts av nod A och beskri-
ver hur denna metod fungerar. Nod A börjar med att sända ett förfrågningspaket
innehållande sin position. Om nod B mottager detta paket svarar den med att

5Förkortning för acknowledgment. Med andra ord ett bekräftelsepaket.
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sända de meddelandepaket, eller eventuella kopior av dessa, till nod A som upp-
fyller kriteriet att nod A är närmare, eller lika nära, destinationens hempunkt. För
varje meddelandepaket nod A mottager sänder den ett ACK som svar. Om mul-
tipla kopior av meddelanden används och ett ACK erhålles från ett meddelandes
destination tas alla kopior bort ur sändarnodens buffert. Om nod B inte tar emot
detta paket efter det att den sänt ett meddelande avbryter den överföringen och
“förorenar” således inte luften med onödig trafik. När meddelandena är ivägsända
har nod B garanterat upptäckt nod A och processen påbörjas i omvänd riktning.
För att detta ska ske gäller det dock att nod B anser att nod A är en “ny” granne.
Liksom i Epidemic används här ett antal tillstånd för att metoden ska veta var
den befinner sig. Dessa är ett viloläge, ett sändarläge för förfrågningspaket samt
sänd- och väntelägen för ACK- och meddelandepaketen.
Till skillnad från implementeringen av Epidemic tillåts här överföringen att avbry-
tas om noderna försvinner från varandras kommunikationsräckvidder. Ytterligare
en viktig skillnad gentemot Epidemic är att noder inte sätter sina grannar som
nya när nya meddelanden inkommer. Detta är p.g.a. att protokollet enbart tillåter
noder att fråga efter att få nya meddelanden och inte att annonsera vilka medde-
landen de har. En förbättring skulle här kunna göras. Bredvid förfrågningspaketet
skulle man kunna införa ett paket som påtvingar en förfrågning i omvänd rikt-
ning. Detta har inte gjorts i denna implementering eftersom det skulle resultera i
en höjd komplexitetsgrad hos protokollet och protokollet är utformat för att vara
av enkel karaktär.
Den omsändningsfunktion som implementerades i Epidemic finns här med i en
något modifierad variant. Skillnaden uppkommer eftersom nodB, när den mottagit
ett förfrågningspaket från nod A, inte svarar med något paket ifall den inte har
några meddelanden som är fördelaktiga att sända. Detta resulterar i att nod A
kommer sända ytterligare ett förfrågningspaket men eftersom det i de simuleringar
som utförts enbart använts ett omsändningsförsök blir detta inte till något större
problem.
Metoden behöver utöver de två parametrarna för omsändningsfunktionen endast
en parameter för att kunna initieras. Denna parameter utgörs av hur många kopior
av genererade meddelanden som samtidigt tillåts existera i nätverket. Även om
antalet kopior är satta till att vara N kan fler kopior än N cirkulera i nätverket.
Denna situation uppkommer om en nod lyckas överföra ett meddelande till en
granne men inte får ett ACK som svar. Den nod som sände meddelandepaketet
kommer nu inte minska ned antalet kopior i sin buffert. För att bromsa upp denna
kopiering något kontrollerar varje nod, efter att ha mottagit ett meddelandepaket,
om dess totala antal kopior blir fler än N − k. Här är k det antal kopior som
noden som sände meddelandepaketet bör ha kvar i sin buffert. Om antalet kopior
är fler än N − k sätts antalet kopior i bufferten till N − k. Den mottagande noden
beräknar k genom att studera hur många kopior den mottog. För att möjliggöra
detta innehåller det överförda meddelandepaketets kopieantalsfält inte hur många
kopior som sänds utan hur många kopior av meddelandet den sändande noden
har. Om x är värdet för fältet i ett mottaget meddelandepaket är det upp till
mottagaren att endast spara dx/2e kopior. Värdet k beräknas enligt k = bx/2c.
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GeoMove

Då detta protokoll påminner mycket om GeoMean lånar det både meddelande- och
ACK-paketen från detta protokoll. Utöver dessa två paket använder protokollet
ett förfrågningspaket ärvt från administrationspaketet. Det som lagts till är en
rörelsevektor och en aktuell positionsvektor vilka båda representeras av varsina
två flyttal med dubbel precision. Den simulerade storleken i paketet för dessa
värden utgörs av den storlek datatypen tar under den plattform som används.
Implementeringsmässigt är GeoMove likadan som GeoMean med undantaget att
rörelsevektorer jämförs istället för hempunkter för att fatta beslut om meddelan-
den ska överföras eller ej. Parametrarna är desamma som i fallet GeoMove. Hur
rörelsevektorerna jämförs redogjordes det för i avdelning 3.3. Eftersom implemen-
teringen är snarlik den för GeoMean saknar även denna implementering möjlig-
heten för noder att meddela sina grannar om att de fått nya meddelandepaket.
Vidare används samma lindrande kopiespridningsbeteende som i GeoMean.
Eftersom ett förfrågningspaket endast sänds en gång i början av varje meddelan-
deöverföringsomgång kan position och rörelsevektor hos den mottagande noden
hinna ändra sig en hel del innan överföringsomgången är klar. Detta kan resultera
i att felaktiga beslut fattas för de senare meddelandena under en överföringsom-
gång men eftersom det i den typ av nätverk som här behandlas ofta enbart rör sig
om ett fåtal meddelanden har den eventuella problematiken ignorerats.

4.5 Bufferthantering

I nätverk, av den kategori som behandlas i detta arbete, används ofta noder med
begränsat minne och därav blir valet av buffertstrategi viktigt. Även om denna
simulator stödjer användande av olika typer av buffertar har endast en FIFO6-
buffert implementerats. Buffertens storlek kan varieras och storleken anges i antal
meddelanden den kan hålla. Detta beteende har valts av enkelhetsskäl även om en
datastorleksgräns hade varit av större värde då meddelandena kan ha olika storlek.
Bufferten erbjuder förutom ditläggning, borttagning, sökning, hämtning och ge-
nomstegning en möjlighet att låsa och låsa upp element. Detta kommer väl till
pass när två noder utbyter meddelanden. Om nod A har bestämt sig för att sända
x meddelanden till nod B är det viktigt att dessa meddelanden inte försvinner
innan de hunnit sändas. Detta skulle kunna inträffa om meddelandena inte låses
eftersom ett informationsutbyte ofta sträcker sig över flera tidsluckor och nya med-
delanden under detta tidsintervall kan genereras och tvinga ut gamla meddelanden
ur bufferten. Om alla buffertens meddelanden är låsta kan detta dock få som kon-
sekvens att nya meddelanden kastas redan innan de kommit in i nätverket, vilket
inte är önskvärt. För att lindra detta problem tillåts bufferten att hålla max ett
meddelande i en speciell väntepost. Detta meddelande matas sedan in i bufferten
när ett gammalt meddelande låses upp. Detta eliminerar dock inte problemet men

6First In First Out.
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eftersom tempot för nya meddelanden för en nod i dessa nätverk inte antas vara
speciellt stor och eftersom samtliga meddelanden i bufferten inte bör vara låsta
några längre tidsperioder blir sannolikheten liten för att ett nytt meddelande ska
genereras när vänteposten är upptagen. Införandet av vänteposten innebär dock
att den faktiska buffertstorleken temporärt kan vara större än den angivna. En
alternativ problemlindrare skulle kunna utgöras av att endast tillåta låsning, och
därmed även samtidig överföring, av N − 1 poster om den totala buffertstorleken
är N .

4.6 Statistikinsamling

Simulatorn publicerar vid en simulerings slut antal genererade meddelanden, antal
levererade meddelanden, skattade leveranssannolikheter, medelvärde för fördröj-
ningar, varians hos fördröjningar, antal sända meddelanden, antal sända admi-
nistrationspaket, antal sända beacons, antal överförda meddelanden, total över-
förd datamängd och datamängd per levererat meddelande. Dessa räknas ut vid
simuleringens slut. För att kunna generera detta samlar en statistikmodul in vissa
data under simuleringens körning. Modulen håller själv internt reda på hur lång
simuleringstid som förflutit och meddelas varje gång ett nytt meddelande genere-
rats, varje gång ett meddelande levererats till sin destination, varje gång en länk
skapas och vad det är för meddelande som sänds i länken, varje gång en länk
avslutas och hur många byte som sändes (oavsett om de mottogs eller ej) samt
varje gång ett meddelande lyckats överföras från en nod till en annan. Rörande
antalet rapporterade byte gäller det att storleken för preamble och målnod inte
medräknas. Dessa antas ingå i en nivå som ligger under protokollen som jämförs.
Internt använder statistikmodulen en lista över ID:n för genererade meddelanden
tillsammans med tiderna för när dessa genererats och mottagits. Om protokollet
tillåter flera kopior av ett och samma meddelande räknas den första mottagning-
en som tidpunkten för när meddelandet nått sin destination. Utöver denna lista
lagras det hur många meddelandeöverföringar som skett och hur stor datamängd
som sänts. Utöver listans storlek, meddelandenas ID:n och deras genereringstid
lagras alla andra parametrar i multipler så att varje leveransmetod får sin egen
uppsättning.



Kapitel 5

Simuleringsresultat

5.1 Allmänt

I detta kapitel presenteras ett antal resultat från körda simuleringar. De flesta av
dessa presenteras i form av plottade kurvor. För att underlätta jämförande av de
tre olika grundleveransmetoderna har varje leveransmetod plottats med varsin typ
av linje. Samtliga simuleringar är körda med de gemensamma parametervärdena
i tabell 5.1. Körtiden är den tid som förflyter i simulatorvärlden. Körning med
meddelandegenerering utförs före körningen utan meddelandegenerering. Syftet
med denna extra timme är att meddelanden genererade framåt slutet av simule-
ringen ska ha en chans att nå sina destinationer. Om en leveransmetod har stora
leveransfördröjningar kommer dock den extra timmen att vara för kort och vissa
meddelanden kan då inte nå sina destinationer, detta bör hållas i åtanke när re-
sultaten studeras. Parametrarna datatakt och tidsluckestorlek är satta så att en
byte kan överföras i en tidslucka. Detta är ett lämpligt val eftersom simulatorn
inte hanterar datastorlekar mindre än en byte. Viktigt att notera är att takten för
meddelandegenereringen är konstant oavsett antalet noder. Flera noder medför
således färre genererade meddelanden per nod. Vald simuleringstid och medde-
landegenereringstakt medför att det produceras omkring 24 · 60/2 = 2880 med-
delanden under en körning. Med grannminne menas det värde timeouträknaren i
grannhanteringsalgoritmen sätts till, se avdelning 4.4.5.
Vid ett par av de körda simuleringarna görs undantag från värdena i tabell 5.1 och
det är när förhållanden nära ideala studeras samt när snabbhet kontra precision
undersöks (avdelning 5.4). Det första fallet är till för att kunna få en övre gräns
för hur pass väl de olika leveransmetoderna kan leverera meddelanden. När denna
simulering körs sätts buffertstorleken så pass stor att inga meddelanden tappas
p.g.a. fulla buffertar och datatakten så pass hög att ett meddelande garanterat
kan överföras i en tidslucka. I det andra fallet varieras tidsluckornas storlek.
I samtliga simuleringar evalueras några olika inställningar för de tre leverans-
metoderna Epidemic, GeoMean och GeoMove. De olika leveransmetoderna som
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Parameter Värde
Simulatorvärldens dimensioner 100× 100 m
Körtid med meddelandegenerering 24 h
Körtid utan meddelandegenerering 1 h
Tidsluckestorlek 1 ms
Meddelandegenereringstakt 2 meddelanden/min
Storleksintervall för meddelanden 50–200 byte
Kommunikationsräckvidd 1 m
Datatakt 1000 byte/s
Beaconintervall 0.1–0.3 s
Grannminne 0.3 s

Tabell 5.1. Gemensamma simuleringsparametrar.

studeras benämns i följande avdelningar ofta med förkortningar, vilka definieras
i tabell 5.2. Med timeout menas det maximala antal tidsluckor som får förflyta
innan en nod försöker med en omsändning, se avdelning 4.4.7.

Förkortning Metod Antal Timeout Djup /
sändningsförsök Antal kopior

EPI4 Epidemic 2 1 4
EPI20 Epidemic 2 1 20
EPI50 Epidemic 2 1 50
GeoMean1 GeoMean 2 1 1
GeoMean4 GeoMean 2 1 4
GeoMove1 GeoMove 2 1 1
GeoMove4 GeoMove 2 1 4

Tabell 5.2. Undersökta parameterval för leveransmetoder.

För de listade leveransmetoderna studeras det för några olika val av parametrar
hur leveransmöjlighet, medelvärde av leveransfördröjning och den totalt sända da-
tamängden per levererat meddelande ändrar sig. Observera att det med levererat
meddelande endast menas en kopia av ett visst meddelande, når andra kopior
destinationen räknas inte dessa som nya leveranser. Rörande den totala trafikåt-
gången bör det nämnas att denna anges med enheten KiB1 och att även felaktiga
överföringar och paket som beacons är inkluderade här. Detta kan medföra att
måttet kan få värden som inte riktigt verkar stämma överens med hur många
meddelanden som cirkulerar i nätverket. Måttet är dock intressant eftersom det
ger en uppskattning av hur dyrt det energimässigt är att skicka meddelanden från
en källa till en destination. Det bör även påpekas att ett protokoll kan vara dåligt
även om det uppvisar bra prestanda rörande fördröjning och trafik. Ett protokoll
som t.ex. endast levererar ett fåtal meddelanden men med väldigt låg fördröjning

1Enligt standarden IEEE 1541.
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är inte ett bra protokoll.
De parametrar som varieras är antalet noder, storleken på nodernas buffertar samt
användandet av tjuvlyssning. När antalet noder varieras sätts buffertstorleken till
15. De nodantal som studeras är 30, 50, 70 och 90. När buffertstorleken varieras
sätts antalet noder till 50. De buffertstorlekar som analyseras är 5, 10, 15, 20 och
25. För samtliga dessa sker dels simuleringar med tjuvlyssningsfunktionen påslagen
och dels simuleringar med tjuvlyssningsfunktionen avslagen.
De flesta simuleringsresultat som publiceras i detta kapitel är medelvärden från tre
olika körningar med olika slumpfrön. Detta har gjorts för att få ned den statistiska
osäkerheten och få mer tillförlitliga resultat. När förhållanden nära ideala studeras
anges dock bara värden från en körning. Anledningen till detta är att en sådan
simulering tog över 24 timmar att genomföra på en Intel Core 2 Duo E6600. Det
bör dock nämnas att enbart en av dess kärnor kunde användas då simulatorn är
enkeltrådad.
Utöver den nämnda Intel-processorn användes även en AMD Athlon-XP 1600+
för att utföra simuleringarna. På denna maskin tog en simuleringsomgång med 50
noder drygt 2.5 timmar och med 70 noder knappt 4.5 timmar. För att producera
de resultat som presenteras i detta kapitel har totalt 104 simuleringsomgångar
körts. Detta är en av anledningarna till att inte fler parameterval undersökts.

5.2 Waypoint-modellen

5.2.1 Simulatorvärldens utseende

Vid användande av Waypoint-modellen sattes nodernas hastighetsgränser till 0.2
respektive 1 meter per sekund. Eftersom denna modell inte innehåller någon tydlig
geografisk struktur är förväntningarna för prestandan hos de båda geografiska
protokollen låga. Det kan nämnas att alla noder i GeoMean kommer att ha samma
hempunkt (mittpunkten i simulatorvärlden) och således leverera meddelandena
blint till varandra. Därför bör denna leveransmetod ha ett beteende liknande Spray
and Wait när Waypoint-modellen används. I GeoMove kommer noderna försöka
föra meddelandena närmare simulatorvärldens mitt.

5.2.2 Nästan ideala förhållanden

Eftersom körning med stor buffert och höga datatakter visade sig gå väldigt lång-
samt att simulera har detta enbart gjorts en gång och med tjuvlyssningsfunktionen
påslagen. Antalet noder sattes till 50 och buffertstorleken till 15. Resultaten för
denna körning visas i tabell 5.3 men tillförlitligheten kan ifrågasättas då enbart
en simuleringsomgång körts.
Vad som tydligt framgår i dessa resultat är att Epidemic har högre potential att
leverera meddelanden än vad de två geografiska protokollen har samt att leverans-
fördröjningen är lägst för Epidemic. Detta är precis vad man kunde förvänta sig
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Metod Lev.möjlighet Fördröjning Trafik / leverans
EPI4 100.0 % 564.6 s 355.4 KiB/leverans
EPI20 100.0 % 523.8 s 583.0 KiB/leverans
EPI50 100.0 % 523.5 s 582.4 KiB/leverans
GeoMean1 90.7 % 11734.8 s 17.5 KiB/leverans
GeoMean4 98.7 % 3800.9 s 37.6 KiB/leverans
GeoMove1 88.3 % 11187.1 s 13.9 KiB/leverans
GeoMove4 98.1 % 4058.1 s 23.1 KiB/leverans

Tabell 5.3. Resultat för Waypoint-modellen under förhållanden nära ideala med 50
noder och buffertstorleken 15.

eftersom Epidemic väntas prestera bra i dessa avseenden om datatakt och buffert-
storlek inte sätter några gränser. För de geografiska metoderna ser man att det
går att få ganska bra leveransegenskaper för en betydligt lägre datamängd per
leverans. Det bör dock noteras att de höga medelvärdena för leveransfördröjning-
arna kan ha medfört att meddelanden som genererats i slutet av simuleringen inte
hunnit nå sina destinationer. Eftersom buffertarna var stora bör meddelandena
inte ha försvunnit och de borde ha nått sina destinationer om simuleringen körts
en längre tid utan meddelandegenerering. Under ideala förhållanden får man såle-
des en kompromiss mellan snabbhet i leverans och sänd datamängd per levererat
meddelande om man jämför Epidemic mot de geografiska protokollen.

5.2.3 Inverkan av antalet noder

Med tjuvlyssning

I figur 5.1 visas det hur leveransmöjligheten ändras när antalet noder varieras. Det
framgår tydligt att flera noder förbättrar prestandan för samtliga protokoll. Det
är kanske inte så konstigt eftersom det totala lagringsutrymmet i nätverket ökar
vilket gynnar protokoll som sprider mycket information, vilket tydligt är fallet för
EPI4 och EPI20. Att EPI50 inte får samma lyft av ett ökat antal noder beror
förmodligen på att den trafik som uppkommer blir för stor för den datatakt som
används och att meddelanden således inte hinner sändas. Fler noder ökar även
antalet leveransvägar, vilket även det är gynnsamt för Epidemic.
Den klara vinnaren här är EPI4. EPI20 ger, då antalet noder är större än 50, det
näst bästa beteendet. EPI50 verkar dock sätta nätverket under för stor belastning.
Rörande de geografiska protokollen så är det fördelaktigt att använda fyra kopior,
vilket inte är helt oväntat eftersom sändningar i stort sett sker i blindo då nät-
verket saknar någon tydlig struktur. Lite mer överraskande är att GeoMove ger
betydligt bättre prestanda än GeoMean. Det verkar vara fördelaktigt att försöka
hålla meddelandena nära simulatorområdets mitt. Prestandaskillnaden motiveras
dock med att noder ofta bör passera över områdets mitt då destinationspunkter
slumpas inom hela simulatorområdet.
I figur 5.2 visas det hur fördröjningarna hos meddelandeleveranser ändras när
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Figur 5.1. Leveransmöjlighet för varierat antal noder i Waypoint-modellen med tjuv-
lyssning.
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Figur 5.2. Leveransfördröjning för varierat antal noder i Waypoint-modellen med tjuv-
lyssning.
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antalet noder varieras. Klart är att flera noder gynnar alla protokoll som kan
utnyttja multipla spridningsvägar. För de två geografiska protokollen som enbart
tillåter en kopia försämras dock fördröjningarna när antalet noder växer, vilket
inte är helt oväntat eftersom ett meddelande i snitt bör behöva överföras i flera
steg.

Epidemic är den klara vinnaren här och lägre djup verkar vara gynnsamt, vilket
förmodligen beror på att EPI20 och EPI50 belastar nätverket för mycket så att
meddelanden inte hinner överföras när noder möter varandra. Av de geografiska
protokollen har GeoMean lägre fördröjning men med tanke på att detta protokoll
levererar så pass få meddelanden är detta mått tämligen irrelevant.

30 40 50 60 70 80 90
0

50

100

150

T
ra

fik
 p

er
 le

ve
re

ra
t m

ed
de

la
nd

e 
[K

iB
/le

ve
ra

ns
]

Antal noder

 

 

EPI4
EPI20
EPI50
GeoMean1
GeoMean4
GeoMove1
GeoMove4

Figur 5.3. Trafik per levererat meddelande för varierat antal noder i Waypoint-modellen
med tjuvlyssning.

I figur 5.3 visas det hur trafiken per levererat meddelande ändras när antalet noder
varieras. Samtliga protokoll kräver mer trafik per levererat meddelande när antalet
noder växer. Eftersom även antalet lyckade leveranser ökar betyder detta att den
absoluta trafikåtgången ökar. EPI4 har här p.g.a. sin höga leveransmöjlighet bäst
prestanda medan EPI20 och EPI50 vittnar om ett exponentiellt växande. För de
geografiska protokollen gäller det att GeoMove har bättre prestanda och att fyra
kopior är bättre. Flera kopior blir således billigare tack vare att fler meddelanden
levereras.
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Utan tjuvlyssning

När tjuvlyssningsfunktionen slås av ändras resultaten hos de geografiska protokol-
len ganska mycket men hos Epidemic är de i stort sett oförändrade. Att resultaten
inte bör ändras speciellt mycket hos Epidemic motiveras av att tjuvlyssningsfunk-
tionen egentligen enbart bör påverka resultaten när tre eller flera noder möts,
vilket inte inträffar speciellt ofta i Waypoint-modellen. Att resultaten hos de geo-
grafiska protokollen ändras som de gör beror troligen på att dessa protokoll saknar
möjligheten att meddela sina grannar om att de har nya meddelanden. När tjuv-
lyssning inte används kommer noder att ha lättare att glömma bort varandra
vilket resulterar i fler förfrågningspaket vilket resulterar i att intilliggande gran-
nar får en ökad sannolikhet att sända nya meddelanden. Detta diskuteras vidare
i avdelning 6.1.2. Generellt sett får alla de geografiska protokollen bättre resultat
när tjuvlyssningsfunktionen är avslagen.

30 40 50 60 70 80 90
30

40

50

60

70

80

90

100

Le
ve

ra
ns

m
öj

lig
he

t [
%

]

Antal noder

 

 

EPI4
EPI20
EPI50
GeoMean1
GeoMean4
GeoMove1
GeoMove4

Figur 5.4. Leveransmöjlighet för varierat antal noder i Waypoint-modellen utan tjuv-
lyssning.

I figur 5.4 framgår det att EPI4 ur leveransmöjlighetssynpunkt fortfarande är bäst
men att EPI20 nu som bäst hamnar på en tredjeplats. Även om GeoMove fått ett
stort lyft så är det GeoMean som förändrat sig mest. När en kopia används är
GeoMean nu att föredra för nodantal större än 30. När fyra kopior används gäller
samma sak för nodantal större än 70. Precis som tidigare är fyra kopior att föredra.

I figur 5.5 visas det hur fördröjningarna ser ut när tjuvlyssningen stängts av.
Klart är att Epidemic generellt fortfarande är bäst. GeoMove4 kan nu stundtals
konkurrera med EPI50 och tar man hänsyn till den dåliga leveransmöjligheten hos
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Figur 5.5. Leveransfördröjning för varierat antal noder i Waypoint-modellen utan tjuv-
lyssning.

EPI50 är GeoMove4 helt klart att föredra. Alla de geografiska protokollen utom
GeoMean1 tjänade här på att ha tjuvlyssningsfunktionen avslagen. Fördröjning-
en hos GeoMean1 ökade med omkring 500 sekunder men i gengäld förbättrades
leveransmöjligheterna en hel del.

Precis som tidigare är EPI4 det energimässigt billigaste protokollet, vilket illu-
streras i figur 5.6. Tack vare sin ökade leveransförmåga har dock de geografiska
protokollen alla blivit billigare och har närmat sig EPI4. GeoMove är fortfarande
billigare än GeoMean och för GeoMove gäller det att fyra kopior är att föredra. För
GeoMean är kostnaden ungefär lika stor för en respektive fyra kopior och eftersom
fyra kopior ger bättre prestanda i övrigt är detta helt klart att föredra.

5.2.4 Inverkan av varierad buffertstorlek

Med tjuvlyssning

I figur 5.7 visas det hur leveransmöjligheten förändras när buffertstorleken varieras.
Precis som när antalet noder varierades påvisar EPI4 bäst prestanda. För samtliga
protokoll, utom EPI20 och EPI50, ger ökad buffertstorlek bättre beteende. Att
detta beteende inte delas av EPI20 och EPI50 beror troligen på att nätverket blir
mättat, d.v.s. att noderna inte hinner utbyta all information de vill utbyta när
de möts. För de geografiska protokollen gäller det, precis som när antalet noder
varierades, att GeoMove är att föredra samt att fyra kopior ger bättre resultat.
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Figur 5.6. Trafik per levererat meddelande för varierat antal noder i Waypoint-modellen
utan tjuvlyssning.
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Figur 5.7. Leveransmöjlighet för varierad buffertstorlek i Waypoint-modellen med tjuv-
lyssning.
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Intressant är att GeoMove med en kopia lyckas prestera bättre än GeoMean med
fyra kopior när buffertstorleken blev större än 20.
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Figur 5.8. Leveransfördröjning för varierad buffertstorlek i Waypoint-modellen med
tjuvlyssning.

I figur 5.8 framgår det att fördröjningarna ökar när buffertstorleken ökar. Detta
beror troligen på att nätverket blir mättat. EPI4 ger det mest stabila beteendet
och även det bästa resultatet. Om man bortser från att GeoMean4 för buffertar
med mindre storlek än 10 ger bättre resultat än EPI20 och EPI50 så har här
Epidemic bäst resultat. För de geografiska protokollen gäller det att GeoMean och
fyra kopior är att föredra.
Figur 5.9 illustrerar tydligt att Epidemic mättar nätverket. Om man bortser från
att EPI4 och EPI20 blir billigare när man går från buffertstorlek 5 till 10 så
blir Epidemic dyrare när buffertstorleken ökar. För samtliga geografiska protokoll
gäller det att kostnaden minskar för ökad buffertstorlek och att GeoMove och fyra
kopior ger bättre värden.

Utan tjuvlyssning

När tjuvlyssningsfunktionen stängs av förändras endast Epidemic marginellt me-
dan de geografiska protokollen får ett generellt bättre beteende.
I figur 5.10 framgår det att EPI4 fortfarande är bäst men att de geografiska pro-
tokollen med fyra kopior nu är bättre än EPI20 och EPI50. För större buffertar
gäller samma sak för en kopia. GeoMean har både med en och fyra kopior i stort
sett en prestanda som landar mellan GeoMove1 och GeoMove4, där den senare
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Figur 5.9. Trafik per levererat meddelande för varierad buffertstorlek i Waypoint-
modellen med tjuvlyssning.
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Figur 5.10. Leveransmöjlighet för varierad buffertstorlek i Waypoint-modellen utan
tjuvlyssning.
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av de två sistnämnda har bäst prestanda. Vid tillräckligt liten buffertstorlek kon-
kurrerar GeoMean4 med GeoMove4 men vid tillräckligt stor buffert är GeoMove1
bättre än både GeoMean1 och GeoMean4.

5 10 15 20 25
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Le
ve

ra
ns

fö
rd

rö
jn

in
g 

[s
]

Buffertstorlek

 

 

EPI4
EPI20
EPI50
GeoMean1
GeoMean4
GeoMove1
GeoMove4

Figur 5.11. Leveransfördröjning för varierad buffertstorlek i Waypoint-modellen utan
tjuvlyssning.

I figur 5.11 redovisas leveransfördröjningarna när tjuvlyssningsfunktionen stängts
av. GeoMean1 har ett i stort sett oförändrat beteende medan GeoMove1 visar sig
bli snabbare utan tjuvlyssning. När fyra kopior används konkurrerar de geografiska
protokollen med EPI20 och EPI50. De två senare har sämre leveransegenskaper,
vilket gör att de geografiska protokollen med fyra kopior är att föredra framför
EPI20 och EPI50.
I figur 5.12 framgår det att kostnaden för de geografiska protokollen sänks mar-
kant när tjuvlyssningsfunktionen stängs av. Intressant att notera är att de båda
geografiska protokollen för tillräckligt stora buffertar påvisar lägre kostnad med
en kopia.

5.3 Utökad slumpmässig vandring

5.3.1 Simulatorvärldens utseende

Nodernas hempunkter är principiellt placerade enligt figur 5.13. Exakt hur det ser
ut beror på antalet noder. Antalet rader och antalet noder per rad för de olika
uppsättningarna av antal noder som simuleras visas i tabell 5.4. Området är i
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Figur 5.12. Trafik per levererat meddelande för varierad buffertstorlek i Waypoint-
modellen utan tjuvlyssning.

alla situationer tämligen kvadratiskt. Avståndet mellan två intilliggande noder är
i horisontalled 5 meter. Det vertikala avståndet mellan två intilliggande noder på
två olika rader är

√
(52− 2.52) ≈ 4.33 meter. Avstånden är valda så att avståndet

mellan två intilliggande hempunkter ska vara fem meter. Övriga modellvärden är
satta enligt tabell 5.5. Förutsatt att alla noder får rum i simulatorvärlden, vilket de
får i dessa simuleringar, är simuleringsresultaten oberoende av simulatorvärldens
dimensioner.

Figur 5.13. Principiell placering av noder i den utökade slumpmässiga vandringen.

5.3.2 Nästan ideala förhållanden

Här gäller samma förhållanden som i avdelning 5.2.2 men med den utökade slump-
mässiga vandringen som modell. Resultaten redovisas i tabell 5.6. Precis som i



46 Simuleringsresultat

Antal Antal Antal noder Kommentar
noder rader per rad
30 5 6
50 7 7 Första raden har 8 noder.
70 8 9 Raderna 3 och 5 har 8 noder.
90 10 9

Tabell 5.4. Nodernas placeringar.

Parameter Värde
Rörelseradie 7 m
Minimal steglängd 0.5 m
Maximal steglängd 1 m
Minimal hastighet 0.2 m/s
Maximal hastighet 1 m/s

Tabell 5.5. Parametervärden för simulering med den utökade slumpmässiga vandringen.

avdelning 5.2.2 kommer här värdena endast från en körning och tillförlitligheten
kan därför ifrågasättas.

Metod Lev.möjlighet Fördröjning Trafik / leverans
EPI4 66.3 % 2626.9 s 1720.3 KiB/leverans
EPI20 100.0 % 1050.7 s 426.0 KiB/leverans
EPI50 100.0 % 1052.9 s 428.3 KiB/leverans
GeoMean1 91.4 % 4736.6 s 10.6 KiB/leverans
GeoMean4 96.5 % 4167.4 s 11.9 KiB/leverans
GeoMove1 61.7 % 119516.3 s 31.5 KiB/leverans
GeoMove4 83.8 % 10054.5 s 62.4 KiB/leverans

Tabell 5.6. Resultat för den utökade slumpmässiga vandringen under förhållanden nära
ideala med 50 noder och buffertstorleken 15.

Det framgår att EPI4 inte kan ge bra resultat, vilket inte är så konstigt med tanke
på att vissa meddelanden behöver färdas längre vägar än vad djupparametern fyra
tillåter. För de två andra inställningarna av Epidemic erhålles goda resultat fast
med en ganska hög trafikkostnad om man jämför med de geografiska protokollen.
Dessa goda förhållanden behöver dock inte gälla när datatakterna sänks, vilket
kommer att framgå av resultaten i de följande avdelningarna. Epidemic mättar
då nätverket. För de geografiska leveransmetoderna syns ganska goda tendenser
hos GeoMean medan ett sämre beteende kan noteras hos GeoMove. Trafikmässigt
är GeoMean att föredra. Precis som i avdelning 5.2.2 kan leveransmöjligheterna
hos de geografiska protokollen ha blivit låga p.g.a. för kort simuleringstid utan
meddelandegenerering.
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5.3.3 Inverkan av antalet noder

Med tjuvlyssning
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Figur 5.14. Leveransmöjlighet för varierat antal noder i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen med tjuvlyssning.

I figur 5.14 syns det att GeoMean fungerar bra tillsammans med den utökade
slumpmässiga vandringen men att GeoMove ger dåliga resultat. Detta var ett
oväntat beteende och orsaken till den låga prestandan hos GeoMove diskuteras i
avdelning 6.1.3. Figuren illustrerar även att djupet fyra hos EPI blir problematiskt
när antalet noder ökar. Anledningen till detta är att nätverkets struktur gör det
omöjligt för Epidemic att leverera meddelanden mellan noder som har sina hem-
punkter på för långt avstånd från varandra. EPI20 och EPI50 lider inte av detta
problem men har ändå en prestanda långt under GeoMean, vilket förmodligen be-
ror på att trafiken blir för stor med dessa protokoll. Intressant är att GeoMean1
ger bättre resultat än GeoMean4. Detta beror troligen på att nätverket inte blir
lika mättat. För GeoMove gäller det omvända, d.v.s. att fyra kopior är att föredra.
Orsaken till detta tydliggörs när orsaken till varför GeoMove inte fungerar bra i
denna rörelsemodell diskuteras.
I figur 5.15 framgår det att EPI4 har små fördröjningar, vilket inte är så kons-
tigt eftersom EPI4 endast kan leverera meddelanden till destinationer som ligger
på kort avstånd från meddelandenas källor. För de geografiska protokollen gäller
det att fyra kopior är att föredra ur fördröjningssynpunkt, speciellt för GeoMove.
GeoMean har längst fördröjningar men i gengäld levererar den också flest medde-
landen.
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Figur 5.15. Leveransfördröjning för varierat antal noder i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen med tjuvlyssning.
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Figur 5.16. Trafik per levererat meddelande för varierat antal noder i den utökade
slumpmässiga vandringsmodellen med tjuvlyssning.
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När man studerar figur 5.16 framgår det återigen att GeoMean är ett väl läm-
pat protokoll för den utökade slumpmässiga vandringen. Resultaten är, om man
bortser från GeoMove, vad man kan förvänta sig; fler kopior orsakar större trafi-
kåtgång.

Utan tjuvlyssning

Precis som när Waypoint-modellen användes ger även här avstängningen av tjuv-
lyssningsfunktionen endast marginella förändringar hos Epidemic och klara för-
bättringar hos de geografiska protokollen.
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Figur 5.17. Leveransmöjlighet för varierat antal noder i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen utan tjuvlyssning.

Ur figur 5.17 framgår det att GeoMean4 presterar bättre än GeoMean1 utom
när nodantalet är 30. GeoMean4 levererar nästan samtliga meddelanden till sina
destinationer. Rörande GeoMove så har leveransmetoden för båda inställningarna
resultat nära EPI20.
Ur figur 5.18 framgår det att alla geografiska protokoll, utom GeoMove1, har
mindre leveransfördröjningar. GeoMean konkurrerar t.o.m. med EPI20. Det gäller
fortfarande att fyra kopior ger bättre resultat i de geografiska protokollen. Skill-
naden för GeoMean har dock minskat men för GeoMove har den ökat.
I figur 5.19 visas det hur stor trafikåtgången var per levererat meddelande när
tjuvlyssningsfunktionen slagits av. GeoMean har, liksom Epidemic, i stort sett
oförändrade resultat. Kostnaden för GeoMove har minskat och ligger i storlekar
nära de som EPI20 har.
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Figur 5.18. Leveransfördröjning för varierat antal noder i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen utan tjuvlyssning.
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Figur 5.19. Trafik per levererat meddelande för varierat antal noder i den utökade
slumpmässiga vandringsmodellen utan tjuvlyssning.
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Tittar man enbart på EPI20 och GeoMove-protokollen ser man att de är ganska
lika när det gäller leveransmöjlighet och trafik per levererat meddelande. EPI20
är dock snabbare på att leverera sina meddelanden. Återigen ett oväntat beteende
hos GeoMove som är utformat för att ge en lägre belastning på nätverket än vad
Epidemic gör.

5.3.4 Inverkan av varierad buffertstorlek

Med tjuvlyssning
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Figur 5.20. Leveransmöjlighet för varierad buffertstorlek i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen med tjuvlyssning.

I figur 5.20 framgår det att samtliga protokoll drar nytta av större buffertstorlekar.
Precis som när antalet noder studerades ger även här GeoMean bäst resultat och
för buffertar med storlekar större än 20 ger versionen med fyra kopior bättre resul-
tat. GeoMean1 verkar inte gynnas av buffertar som är större än 15. För Epidemic
är det EPI20 som drar mest nytta av ökade buffertstorlekar. GeoMove ger dåliga
resultat.
Ur figur 5.21 får man fram att samtliga protokoll ger en ökad leveransfördröjning
vid ökade buffertstorlekar. Ett undantag från detta är dock GeoMean4 som, när
man går från storleken 20 till storleken 25, ger en minskad fördröjning. Minsk-
ningen är dock så liten att den kan ligga inom felmarginalen. För de geografiska
protokollen gäller det att fyra kopior är att föredra för att få ner leveransfördröj-
ningarna.
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Figur 5.21. Leveransfördröjning för varierad buffertstorlek i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen med tjuvlyssning.
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Figur 5.22. Trafik per levererat meddelande för varierad buffertstorlek i den utökade
slumpmässiga vandringsmodellen med tjuvlyssning.
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Rörande kostnaden för leverans av meddelanden syns det i figur 5.22 att EPI20
och EPI50 blir dyrare för stora buffertar. För övriga protokoll visar en ökad buf-
fertstorlek lägre kostnader.

Utan tjuvlyssning
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Figur 5.23. Leveransmöjlighet för varierad buffertstorlek i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen utan tjuvlyssning.

I tidigare fall har resultaten hos Epidemic endast ändrats marginellt när tjuvlyss-
ningen stängts av. I figur 5.23 syns det dock tydligt att detta inte gäller EPI20;
EPI20 presterar bättre än EPI4 när buffertens storlek blir större än 20 och tjuv-
lyssningsfunktionen är avslagen. GeoMean presterar precis som tidigare bäst men
det är nu fördelaktigt att använda fyra kopior redan vid storleken 10. GeoMove
har ungefär samma prestanda som EPI50.

När tjuvlyssningsfunktionen är avslagen blir GeoMean betydligt snabbare, vilket
framgår i figur 5.24. Även EPI20 och EPI50 blir något snabbare för stora buffertar.
GeoMove1 är det enda protokoll som får större leveransfördröjningar. Precis som
tidigare är det i de geografiska protokollen fördelaktigt att använda fyra kopior
om man vill få ner leveransfördröjningen.

I figur 5.25 syns det att GeoMean fått ytterligare besparingar i trafikåtgången och
att GeoMove blivit betydligt billigare. Om man vill ha låg trafikåtgång verkar en
kopia vara att föredra i de geografiska protokollen.
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Figur 5.24. Leveransfördröjning för varierad buffertstorlek i den utökade slumpmässiga
vandringsmodellen utan tjuvlyssning.
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Figur 5.25. Trafik per levererat meddelande för varierad buffertstorlek i den utökade
slumpmässiga vandringsmodellen utan tjuvlyssning.
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5.4 Snabbhet kontra precision

I de ovan utförda simuleringarna har en ganska hög precision använts. I denna
del undersöks det hur mycket resultaten förändras om tidsluckans storlek ökas.
Denna avdelning försöker således undersöka om den ökade precisionen motiverar
förlusten i snabbhet. Som rörelsemodell valdes här Waypoint-modellen med 50
noder. Buffertstorleken sattes till 15 och tjuvlyssningsfunktionen sattes aktiv. Tre
olika storlekar för tidsluckor jämfördes, 1 ms, 10 ms respektive 100 ms. Resultaten
redovisas i figurerna 5.26, 5.27 och 5.28. Det framgår tydligt att simuleringarna
i detta kapitel hade kunnat köras en faktor ∼ 10 snabbare utan några större
förändringar. När man ökar tidsluckestorleken med en faktor ∼ 100 har dock
resultaten ändra sig så pass mycket att deras nytta kan ifrågasättas.
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Figur 5.26. Leveransmöjlighet för varierad tidsluckestorlek i Waypoint-modellen med
tjuvlyssning.
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Figur 5.27. Leveransfördröjning för varierad tidsluckestorlek i Waypoint-modellen med
tjuvlyssning.
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Figur 5.28. Trafik per levererat meddelande för varierad tidsluckestorlek i Waypoint-
modellen med tjuvlyssning.



Kapitel 6

Slutsatser och
vidareutveckling

6.1 Slutsatser och diskussion

6.1.1 Allmänt

De leveransmetoder som implementerades och jämfördes skilde sig i flera avseen-
den än i principiellt beteende. Epidemic använder sig av summeringsvektorer som
berättar vilka meddelanden som finns tillgängliga för utbyte och svarsvektorer som
anger vilka meddelanden som ska utbytas. Detta medför att meddelanden inte i
onödan överförs mellan två noder om den mottagande noden redan har vissa med-
delanden. I implementeringarna av de två geografiska leveransmetoderna existerar
inte denna funktionalitet och den skulle inte heller vara värdefull ur den synpunkt
som nyss beskrevs eftersom dessa metoder arbetar med ett kopiesystem som tillå-
ter en nod att buffra upp kopior av ett meddelande från flera olika mottagningar.
Tillsammans med utbytet av summerings- och svarsvektorer i Epidemic följer en
metod för noder att meddela sina grannar om att de har nya meddelanden. Denna
funktionalitet saknas i de geografiska protokollen och kan ligga till grund för skill-
nader i simuleringsresultaten. En annan skillnad är att de geografiska protokollen
använder sig av ACK för att svara på mottagna meddelandepaketet medan detta
inte görs i Epidemic. Fördelen med ACK-paketen är att sändningarna kan avbry-
tas så att de inte stör andra noder om de två kommunicerande noderna lämnar
varandras kommunikationsräckvidder. Nackdelen är att överföringen av meddelan-
den tar längre tid. I de geografiska protokollen är ACK även viktigt för att kopior
inte ska försvinna.

Resultaten för de två olika rörelsemodellerna varierade kraftigt. För Waypoint-
modellen, som i stort sett saknar struktur, visade sig EPI4 ha en klar fördel men
för den utökade slumpmässiga vandringen, vars simulatorvärld byggdes upp så att
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den innehöll mycket struktur, visade sig GeoMean ha ett klart övertag. Slutsatsen
blir att en leveransmetod inte kan ge bättre resultat än vad rörelsemodellen tillåter.
Simuleringsresultaten visar att det går att dra nytta av geografisk information för
att underlätta meddelandeleverans och att man kan få bättre leveransegenskaper
och lägre energikostnad genom att göra så.

6.1.2 Tjuvlyssning och grannhantering

Som tidigare nämndes i avdelning 5.2.3 kan eventuellt tjuvlyssningsfunktionen ge-
nom att hålla grannar kvar i minnet hos noderna försämra prestandan hos de geo-
grafiska leveransmetoderna. Om tjuvlyssningsfunktionen inte används får noderna
lättare att glömma sina grannar och får således lättare att notifiera sina grannar
om att de har nya meddelanden. Som nämndes ovan har Epidemic redan bra stöd
för att göra detta och det kan var anledningen till varför de geografiska protokollen
är de som i första hand får bättre prestanda när tjuvlyssningsfunktionen stängs
av.
Den detektionsalgoritm som användes i simulatorn är en klar förbättring av vad
som använts i vissa tidigare arbeten där noder antas kunna kommunicera problem-
fritt med varandra så fort de är på kommunikationsavstånd från varandra, vilket
t.ex. har gjorts i [1]. Algoritmen är dock väldigt enkel och om en mer avancerad
algoritm använts hade eventuellt simuleringsresultaten ändrat sig en hel del. Att
tjuvlyssningsfunktionen i sitt påslagna läge resulterade i sämre resultat kan vara
ett tecken på att mer avancerad hantering av grannar behövs. Huruvida så är fallet
är det svårt att avgöra eftersom kollisionsundvikandet kan stå för en stor del av
att resultaten blir som de blir och därmed överskugga grannhanteringsdelen. Tjuv-
lyssningsfunktionen kan således dels vara positiv och dels vara negativ. Man skulle
kunna tänka sig att lägga dit funktionalitet som tillåter noderna att lämna sitt
tjuvlyssnarläge om de har något de vill sända. Detta skulle ge besked om huruvi-
da tjuvlyssnandet ur grannhanteringssynpunkt är positiv eller ej. Simuleringar av
denna typ ligger dock utanför detta arbete.
Samtliga simuleringar visade att inga leveransmetoder, utom möjligtvis GeoMean1
ur fördröjningssynpunt, kunde dra några direkta fördelar av att ha tjuvlyssnings-
funktionen påslagen. Detta gäller framförallt för de geografiska protokollen. Detta
kan vara ett tecken på att metoder som CSMA1 inte är av speciellt stor nyt-
ta i denna typ av nätverk, vilket förmodligen har att göra med nodernas korta
kommunikationsräckvidd i förhållande till nätverkets storlek, hur tätt noderna är
packade samt hur fort de rör sig. Eftersom tjuvlyssningsfunktionen inte fungerar
riktigt som CSMA, noderna måste t.ex. höra början av sändningarna för att upp-
fatta att kanalen är upptagen och de fortsätter undvika att sända data även om
de slutat höra sändningen2, kan dock inte några direkta slutsatser dras huruvida
CSMA är fördelaktigt eller ej.

1Carrier Sense Multiple Access. En metod för att undvika kollisioner genom att först lyssna
om kanalen är ledig.

2En effekt av hur länklagret är implementerat. Se avdelningarna 4.4.4 och 4.4.6.
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En intressant detalj rörande tjuvlyssningen är att en nod förmodligen konsume-
rar mer energi i en verklig situation när funktionaliteten är påslagen. Eftersom
funktionen orsakade sämre prestanda när den var påslagen motiveras den således
inte på något sätt i detta arbete. Det är möjligt att situationen skulle ändras om
de geografiska protokollen får funktionalitet för att kunna notifiera sina grannar
om att de har nya meddelanden och om olika inställningar för huruvida noder får
avbryta tjuvlyssningen eller inte för att börja sända undersöks.

6.1.3 GeoMove och utökad slumpmässig vandring

I denna avdelning behandlas orsaken till varför GeoMove ger dåliga resultat i
kombination med den utökade slumpmässiga vandringsmodellen. När GeoMove
togs fram var det tänkt att meddelanden skulle bäras vidare av noder på ett
sådant sätt att meddelandena skulle nå sina destinationer så fort som möjligt.
Vad som inte togs hänsyn till var att en nod när som helst efter att ha erhållit ett
meddelande kan byta riktning eftersom den gått hela sin steglängd. Vidare kommer
noderna med det radiemått som angavs i tabell 5.5 ofta att möta sina grannar
när de är i utkanten av sitt rörelseområde. En nod kan vara på väg utåt från
sin hempunkt och dessutom röra sig mot destinationen. Enligt beslutsreglerna hos
GeoMove kan det då fattas beslut om att denna nod ska bära vidare meddelandet.
Denna nod kommer dock snart nå sin ändpunkt för sin steglängd och därmed
genera en ny rörelsevektor som med stor sannolikhet pekar så att den närmar sig
nodens hempunkt och bort från destinationen. Fenomenet illustreras i figur 6.1.

Destination

Nod A Nod B – Bärande

Figur 6.1. Illustration av problem hos GeoMove i den utökade slumpmässiga vandrings-
modellen. Nod B kommer här överlämna sitt meddelande till nod A. Sannolikheten är
stor för att nod A, när den vandrat sin steglängd, kommer röra sig från, istället för mot,
destinationen.

Man skulle kunna tänka sig att vända på regeln hos GeoMove och överlämna
meddelanden till noder som rör sig från destinationen för att sedan hoppas på
att de snart byter riktning. För att undersöka detta gjordes ett par simulering-
ar med den utökade slumpmässiga vandringen, 30 noder och buffertstorleken 15.
Resultaten redovisas i tabell 6.1. Suffixet m i metodkolumnen betecknar den mo-
difierade versionen av GeoMove. När tjuvlyssningsfunktionen är påslagen ses en
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klar förbättring men när den stängs av blir det lite annorlunda. För en kopia er-
hålles en försämring med den modifierade versionen men med fyra kopior erhålles
fortfarande en förbättring.

Metod Tjuvl. Lev.möjlighet Fördröjning Trafik / leverans
GeoMove1 Ja 18.2 % 2301.4 s 36.7 KiB/leverans
GeoMove1m Ja 26.0 % 2702.9 s 25.7 KiB/leverans
GeoMean4 Ja 23.6 % 1807.3 s 32.6 KiB/leverans
GeoMean4m Ja 34.4 % 2154.1 s 22.3 KiB/leverans
GeoMove1 Nej 41.5 % 3173.6 s 24.6 KiB/leverans
GeoMove1m Nej 35.9 % 3075.2 s 28.9 KiB/leverans
GeoMove4 Nej 42.1 % 1898.5 s 27.7 KiB/leverans
GeoMove4m Nej 47.6 % 2042.6 s 24.6 KiB/leverans

Tabell 6.1. Jämförelse mellan GeoMove och GeoMove med inverterad beslutsregel. Den
utökade slumpmässiga vandringen med 30 noder och buffertstorlek 15 har använts.

Även om denna ändring resulterar i bättre resultat i vissa situationer bör nog
mer avancerade alternativ användas eftersom denna regeländring inte behöver få
samma positiva resultat om t.ex. nodernas rörelseradier är större. Man skulle kun-
na tänka sig att använda sig av hempunkterna i första hand och enbart titta på
rörelsevektorer om skillnaden mellan två mötande noders hempunkters avstånd
till destinationens hempunkt är liten. Naturligtvis bör man även tänka på att
resultaten kan bli helt annorlunda om en annan rörelsemodell används.

6.1.4 Simulatorns kvalitet

Eftersom simulatorn är helt nyutvecklad är det tänkbart att den innehåller vissa
felaktigheter i form av principfel och buggar. De resultat som erhållits från si-
mulatorn har dock visat sig vara rimliga. Vissa av resultaten är precis vad man
kan vänta sig och andra resultat går det att ge en förklaring till, t.ex. den dåliga
prestandan för GeoMove tillsammans med den slumpmässiga vandringsmodellen.
Detta tyder på att simulatorn i stort fungerar som den ska. Någon utförligare form
av kvalitetstest rymdes tyvärr inte i arbetets omfattning.
Det kan nämnas att det i en tidigare version av simulatorn påträffades konsti-
ga resultat hos de geografiska protokollen. Ett större värde hos kopieparametern
visade sig ge fler sända meddelanden men en lägre total trafikåtgång. Efter en
modifiering av hur protokollet fungerade försvann dock detta problem och således
låg förmodligen problemet i hur protokollet var utformat. Den största delen av
trafiken i dessa nätverk har tillsammans med de geografiska protokollen visat sig
bestå av beacons och administrationstrafik. Därav är det inte så konstigt att ett
protokoll kan implementeras så att trafiken ökar även om antalet sända medde-
landen minskar. När en nod sänder ett meddelandepaket förändras både dess och
den mottagande nodens beteende på ett sådant sätt att beacons och administ-
rationstrafik kan minska för vissa protokoll. Det kan nämnas att de geografiska
protokollen i den tidigare versionen använde sig av paket för att svara på ett mer
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intensivt sätt när de inte hade några meddelanden att sända. Resultatet blev att
trafiken ökade när inga meddelanden sändes och eftersom noderna, p.g.a. den lå-
ga meddelandegenereringstakten, bör kunna vara utan meddelanden är detta en
förklaring till varför de konstiga resultaten erhölls.

Rörande minnesåtgången så har den under långa körningar enbart växt långsamt,
vilket är ett korrekt beteende eftersom statistikmodulen allokerar mer minne vart-
efter nya meddelanden genereras. Några stora ökningar av minnesåtgång sker dock
inte vilket tyder på att programmet saknar minnesluckor.

6.2 Vidareutveckling

6.2.1 Epidemic med geografiska inslag

Det är tydligt att Epidemic får problem när det tillåtna djupet ökas även om leve-
ransmetoden i Waypoint-modellen för parametervärdet fyra gav bra resultat. En
intressant vidareutveckling skulle kunna bestå i att försöka kombinera Epidemic
med GeoMean. Man skulle behålla Epidemics summeringsvektorer innehållande
vilka meddelanden noderna har samt de svarsvektorer som anger vilka meddelan-
den noder vill ha. Skillnaden skulle sedan kunna bestå i att först överföra de med-
delanden som geografiskt sett gynnas av att överföras. Detta skulle dock resultera
i en hög belastning men förhoppningsvis resulterar det även i att leveransmöjlig-
heterna förbättras. Orsaken till detta är att protokollet till att börja med skulle
bete sig enligt GeoMean med en stor kopieparameter och sedan, om tid finns för
detta, skulle bete sig enligt den traditionella Epidemic.

6.2.2 Döende noder

Detta arbete har inte behandlat döende noder. Med döende noder menas noder
som lämnar nätverket på något sätt, t.ex. genom att energin hos ett batteri tar
slut hos en nod. För att höja leveranssannolikheterna i ett mobilt ad hoc-nätverk
med rörelsebaserad kommunikation och döende noder behövs en viss redundans
införas. Epidemic gör detta automatiskt och de två geografiska protokollen gör
det i viss mån när flera kopior används. I de geografiska protokollen kan dock en
nod samla på sig alla kopior av ett visst meddelande (utan att vara källa eller
destination) och om en sådan nod dör försvinner alla kopior ut ur nätverket. Även
om sannolikheten är liten för att denna situation skulle uppstå kan problemet
relativt enkelt åtgärdas genom att aldrig tillåta en nod att ta emot sista kopian.
Detta kräver dock en mer avancerad kommunikation mellan noder så att en nod vet
om den ska sända eller ej, den behöver således veta hur många kopior mottagaren
eventuellt redan har.
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6.2.3 Lokalisering av destination när destinationen rör sig

Ett av de stora problemen hos geografiska protokoll i denna typ av nätverk är att
man inte alltid kan hitta destinationen. I detta arbete användes en rörelsemodell
där varje nod hade en hempunkt kring vilken den kunde lokaliseras. Situationen
förändras om en annan rörelsemodell används och då endast någon mer allmän
beskrivning om var destinationen kan tänkas befinna sig finns tillgänglig. Det är
inte i alla nätverk, av denna kategori, alltid rimligt att anta att källan känner
till destinationens statistiska medelpunkt. Man skulle kunna tänka sig att källan
känner till någon position där den vet att destinationen ganska ofta befinner sig och
sedan använda denna som geografiskt mål. När meddelandet kommit tillräckligt
nära denna punkt kan man sedan starta en form av Spray and Wait-liknande
spridning. Metoden liknar således en splittergranat som kastas mot det område i
vilket destinationen antas befinna sig. En annan metod skulle kunna gå ut på att
varje nod har en kort historik över vilka andra noder den har träffat och ur denna
försöker få fram vilka andra noder den oftast träffar. Man skulle nu kunna skicka
meddelandet mot den geografiskt kända punkten men sedan överlämna kopior till
andra noder om de ofta träffar destinationsnoden. Man skulle även kunna tänka sig
att kombinera metoderna. Om kännedom om flera kända platser för destinationen
finns kan varsin kopia skickas mot varje plats.

6.2.4 Förslag till lösningar för udde-problemet

Här ges en kortfattad idé om hur man skulle kunna tänka sig lösa udde-problemet,
vilket beskrevs i avdelning 3.2.
Om en nod bär ett meddelande under en längre tid lägger noden meddelandets
ID på minnet och ger det ett straffvärde som ökar ju längre tid noden bär med-
delandet. Detta värde används sedan när mötande noder avgör om det är värt att
utbyta meddelanden. Till slut kommer straffvärdet bli så stort att beslut fattas
om att skicka meddelandet i “fel” riktning. Eftersom noden sparar meddelandets
ID tillsammans med straffvärdet kommer den, så länge minnet över dessa ID:n
inte blir fullt, förmodligen undvika att ta emot meddelandet om den återigen blir
erbjuden att ta emot det. Noden kan dock ta emot meddelandet om straffvärdet
är för lågt så att den mot en viss granne fortfarande blir utnämnd som bärare av
beslutsalgoritmen. Detta kommer dock resultera i att straffvärdet ökar ytterligare
så att meddelandet återigen sänds i “fel” riktning. På sikt kommer meddelandet
således trängas ut ur udden. Detta gäller dock endast om listan över ID:n med
straffvärden inte blir full så att poster i denna ersätts.

6.2.5 Rörliga svärmar

Den modell som här är beskriven är en generalisering av de flesta tidigare nämnda
modellerna och kan specialiseras till någon av dessa genom att låsa vissa para-
metrar. Modellen implementerades aldrig eftersom dess komplexitet inte rymdes i
detta arbete. Då detta redan tidigt stod klart har utvecklingen av denna modell
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mer eller mindre lagts på is. Det som beskrivs här är vad som tagits fram rö-
rande denna modell. Huruvida det som står är möjligt att implementera har inte
undersökts och teorin kan därav innehålla brister.

I simulatorvärlden införs ett antal rörliga områden, kallade svärmar. Dessa kan
jämföras med samhällen i samhällsmodellen eller centra i modellen “sociologiska
orbitaler”, se avdelningarna 2.1.2 respektive 2.1.3. Den största skillnaden i denna
modell är att svärmarna tillåts röra sig och variera sitt utseende. För svärmarna
beskriver parametrarna i tabell 6.2 hur de beter sig. Dessa parametrar kan ändra
sina värden med tiden. För form- respektive storleksändring kan t.ex. någon förut-
bestämd planering eller någon slumptalsgenerator användas. Man kan även tänka
sig att storleken varierar beroende på hur många noder som för tillfället finns i
svärmen. För rörelseriktning och rörelsehastighet kan man tänka sig att ett antal
förutbestämda värden eller att ett stokastiskt beteende används. Vidare kan man
tänka sig att rörelsen är styrd av noderna som för tillfället befinner sig i svärmen.
Svärmarna tillåts överlappa varandra utan att påverka varandras beteenden men
noderna i överlappande svärmar tillåts även fatta beslut huruvida de ska fortsätta
ingå i sin nuvarande svärm eller om de ska byta svärm.

Parameter Förklaring
Form Anger vilken form svärmen har. Formen kan t.ex.

vara en cirkel eller en rektangel. Fallet rektangel kan
t.ex. användas för att fånga fenomen som köer.

Storlek Anger svärmens storlek. I fallet cirkel är detta en
radie.

Rörelseriktning Anger i vilken riktning svärmens mittpunkt rör sig.
Rörelsehastighet Anger vilken hastighet svärmens mittpunkt har.
Nodrörelsemodell Anger vilken modell noder inuti svärmen ska röra

sig enligt. Här antas det att någon enklare modell
används som t.ex. Waypoint-modellen, den utvidga-
de slumpmässiga vandringsmodellen eller att helt en-
kelt låta noderna ha fixa positioner relativt svärmen.
Noder tillåts dock, om de så önskar, bryta mot denna
modell.

Tabell 6.2. Grundparametrar för svärmar.

För en nod gäller det att dess rörelser dels bestäms av dess egen vilja och dels av
den svärm den befinner sig i. En nod kan befinna sig i två tillstånd; antingen är
den i en svärm eller så är den på jakt efter en ny svärm. När den är i en svärm rör
den sig enligt den rörelsemodell svärmen definierar. Rörelsen är relativt svärmen
och den totala rörelsen för noden blir således svärmens rörelse plus den rörelse
noden har i svärmen. När en nod är på jakt efter en ny svärm kan den antingen
gå via en båge (innefattar rät linje) mot en svärm vars position är känd, vilket
exempelvis kan vara fallet om en svärms rörelsehastighet är satt till noll, eller röra
sig enligt någon enkel rörelsemodell för att hitta en svärm.
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Hur en nod rör sig mellan svärmar bestäms av en rörelseprofil. Varje nod har
varsin rörelseprofil som bestämmer hur pass länge en nod ska stanna i en viss
svärm och hur den ska förflytta sig mellan svärmar. Rörelseprofilerna kan vara
både deterministiska och stokastiska. Rörande förflyttningen mellan olika svärmar
kan en nod specificera att söka upp en viss svärm eller att enbart söka upp första
bästa svärm. Det är t.ex. när en nod ska lämna en svärm som den har nytta av
att bryta mot nodrörelsemodellen i svärmen.
Fördelen med denna modell är att den ger en viss möjlighet att fånga flockbeteen-
den hos djur eller gängbeteenden i en storstad. En anledning till att flockar med
djur är intressanta är att denna klass av här behandlade nätverk har tillämpning-
ar involverande djur. Det kan t.ex. röra sig om att samla in mätdata om djurens
beteenden3 ute i det vilda eller genom att använda vissa djur för att leverera
information från sensorer4.
Man kan genom att sätta alla svärmar till att vara fixa och genom att välja rätt
rörelseprofil både erhålla samhällsmodellen och sociologiska orbitaler. Vidare kan
man tänka sig att enbart skapa en svärm i simulatorvärlden, ge den en rektangulär
yta, förse den med Waypoint-modellen eller den utökade slumpmässiga vandringen
samt att förse noderna med profiler som säger att de aldrig får lämna svärmen.
Genom att göra detta erhåller man de två fall som användes för simuleringarna
i kapitel 5. Även fallet meddelandefärjor (se avdelning 2.1.4) kan täckas in. Här
låter man de fragmenterade nätverksdelarna utgöras av disjunkta svärmar vars
noder inte tillåts lämna dessa svärmar. Färjorna får sedan utgöras av små svärmar
som enbart innehåller en enda nod. För att kunna ge möjlighet för tillkallande
av färja kan man låta denna nod styra svärmens beteende. För att kunna tillåta
det omvända, d.v.s. att en färja kan tillkalla noder i en svärm representerande
ett fragment, kan tillåtandet att noder får bryta mot en svärms nodrörelsemodell
utnyttjas.
Som en utblick kan det nämnas att det vid examensarbetets start även påbörjades
ett annat arbete som skulle behandla ad hoc-nätverk i trafiksituationer för att t.ex.
kunna tillåta information rörande olyckor att kunna spridas längs vägar. Genom
att sätta svärmarna till lämpliga former och genom att använda fixa positioner för
noderna i dessa svärmar borde fenomen som klungor av trafik på motorvägar kunna
täckas. För att kunna få en mer komplett bild med tillkommande och lämnande
bilar från t.ex. en motorväg torde dock denna modell bli tämligen komplicerad och
andra modeller bör nog användas för detta syfte.

6.2.6 Tidsluckefri simulering

Den simulator som implementerades i detta arbete lider, precis som många andra
simulatorer, av att tidsluckor används. Även om man kan minska tidsluckorna
så att deras effekter inte längre märks av i simuleringsresultaten finns de ändå

3Ett exempel på detta är ZebraNet, se http://www.princeton.edu/˜mrm/zebranet.html.
4Användande av sälar för att leverera temperaturdata från haven finns att läsa om på

http://www.toppcensus.org/web/PublicationDetails.aspx?id=4.
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alltid kvar. Ett sätt att komma förbi detta skulle kunna vara att använda en
flyttalsrepresentation av när händelser inträffar. Man skulle kunna tänka sig att
först räkna ut hur alla noder rör sig och bestämma när de olika noderna är inom
kommunikationsräckvidd från varandra. Detta borde kunna lösas med hjälp av
linjär algebra, i alla fall för enklare rörelsemodeller. När man väl har alla tidpunkter
för när noder påbörjar och avslutar sina kommunikationsmöjligheter kan man
spara undan dessa resultat och sedan använda dessa för ett antal simuleringar av
protokoll. Även om den första beräkningen av hur noderna rör sig och när de kan
kommunicera med varandra kan bli mycket omfattande så kan den motiveras av
att dessa resultat sedan kan användas ett flertal gånger för att undersöka olika
protokoll.
Man skulle även kunna tänka sig se denna tidsluckefria simulering som en simu-
lering med varierade tidsluckor. Stora tidsluckor används när ingenting intressant
händer, t.ex. när inga noder kan kommunicera med varandra, och små tidsluckor
används i annat fall. I praktiken får man även med flyttal tidsluckor eftersom äkta
kontinuerliga talrepresentationer är svåra att göra i en dator. Dessa tidsluckor blir
dock betydligt mindre än vad som använts i denna implementering.
Det bör nämnas att en tidsluckefri simulator fortfarande inte behöver ge korrekta
resultat. En simulator använder trots allt enbart en modell av verkligheten och det
räcker med att något antagande i modellen är felaktigt för att man ska få resultat
som inte påminner om de i verkligheten.
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