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A távközlési kutatások egyik forró területe napjainkban az ad hoc hálózatok témaköre. 

Sok kutatás foglalkozik az ad hoc hálózatok útvonalválasztó protokoljainak 

működésével főleg elméleti szempontból, a jövőre vonatkoztatva. Viszont felmerülhet a 

kérdés, hogy mennyire működőképesek az ad hoc hálózatok napjaink eszközeivel? Erre 

keresve a választ hajtottuk végre az alábbi méréseket. Az egyik legelterjedtebb eszközt 

használtuk, az IEEE 802.11b szabványán alapuló vezetéknélküli helyi hálózati kártyát. 

Bevezetés 

Cikkünk a lokális mobil rádiós hálózatok vizsgálatára szorítkozik. Vizsgálatunk tárgya, az 
IEEE 802.11 szabvány, amely a WaveLAN fizikai és adatkapcsolati rétegét írja le [1]. A 
mérésekhez egy flexibilis, a hálózatkezelést hatékonyan támogató felületet, a Linux operációs 
rendszert használtuk. 

Méréseink célja az ad hoc hálózatok működőképességének vizsgálata napjaink eszközeivel. 
Ezért először alapméréseket végeztünk bázisállomás (Access Point, BSS – Basic Service Set) 
üzemmódban, majd ehhez viszonyítottuk az ad hoc üzemmódban mért eredményeket. A 
bázisállomás üzemmód esetén a csomópontok csak a bázisállomáson (Access Point) keresztül 
„láthatják” egymást. A keretek csak egy ugrás hosszúsággal haladnak a rádiós közegen, így 
néhány a vezetékes hálózatokban ismeretlen jelenség (pl. rejtett csomópontok [2]) lép fel. 

Ugyanakkor ad hoc üzemmódban is végeztünk méréseket. Itt az AODV (Ad Hoc On-Demand 
Distance Vector) útvonalválasztó protokollt használtunk. Az ad hoc hálózatok központi 
irányítás nélkül, a hálózatot egyenrangú csomópontok alkotják oly módon, hogy ezek 
egyszerre működnek végberendezésként, hálózati kapcsolóként, illetve útvonalválasztóként. 
Az adatátvitel megvalósítása két távoli csomópont között köztes csomópontokon keresztül 
több ugrás közbeiktatásával jöhet létre. A gyors topológia-változás és a jel-zaj viszony 
folyamatos változása maga után vonja a csomópontok közötti egyes kapcsolatok 
bithibaarányának dinamikus változását. Ezek a speciális körülmények eredményezik, hogy 
speciális protokollokra van szükség ad hoc üzemmód esetén. Ilyen típusú protokollok széles 
tárháza áll rendelkezésre (lásd [4]), a jelenleg használatban lévő, illetve fejlesztés alatt álló 
protokollok már a legtöbb kérdésre hatásos választ adnak. Ezek közé tartozik az általunk 
használt AODV protokoll is. Ez indodkolja, hogy a protokollok tervezése és szimulációs 
tesztelése után a gyakorlatban is kipróbáljuk a képességeiket és megviszgáljuk a felmerülő 
hibákat. 



2 (12) 

  

Az AODV protokoll működése 

A mobil ad hoc hálózatok útvonalválasztó protokolljainak jelentős csoportját alkotják a 
reaktív (kérés-alapú, on-demand) protokollok [4]. Ezek csak azokat az útvonalakat tartják 
nyilván, amelyekre éppen szükség van. Ez azért előnyös, mert az útvonalak feltérképezéséhez 
és karbantartásához nem kell többletinformációt feldolgozni. Az egyik legismertebb és 
legelterjedtebb reaktív protokoll az AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector) protokoll 
[4]. 

Az AODV protokollnál az útvonal felépítése útvonal kérés/útvonal válasz üzenetek 
segítségével történik: ha egy olyan célállomáshoz akar egy csomópont adatcsomagot küldeni, 
amihez még nem áll rendelkezésre útvonal, akkor a forrásállomás elárasztással (broadcast) 
kiküld egy útvonalkérés üzenetet (Route Request – RREQ) a hálózatra. Az állomás, amely 
megkapja ezt a csomagot, frissíti a útvonalválasztási tábláját a forrásról és beállítja a 
visszafelé mutató utat. Abban az esetben, ha a vevő maga a keresett célállomás, akkor útvonal 
választ küld vissza a kérést igénylő felé (Route Reply – RREP), ellenkező esetben elindul egy 
újabb RREQ kérés a hálózat többi része felé. Az aktív útvonalon a folyamatos adatátvitel 
megszűnése esetén az útvonal-bejegyzések rövid idővel automatikusan megszűnnek. Az 
állomások a szomszédok felderítését HELLO üzenetek szétküldésével végzik. A küldő figyeli 
a szomszédaitól az üzenetre érkező válaszokat, és ha valamelyiktől egy bizonyos időn belül 
nem érkezik válasz, akkor az ezen szomszéd felé irányuló kapcsolat megszakadt. 

Az AODV protokollnak óriási előnye más protokollokkal szemben, hogy a csomag fejrésze 
nem tartalmaz felesleges információkat, így a csomagméret kisebb, ezáltal nem rontja az 
átvitel teljesítményét.  

A mérési környezet ismertetése 

Méréseinket Orinoco Silver Turbo 11Mb típusú IEEE 802.11b szabvány alapú Lucent 
gyártmányú WaveLAN hálózati kártyákkal ellátott öt laptopon és egy AP-1000 típusú 
bázisállomáson kialakított mérőhálózattal végeztük. A bázisállomás egy Ethernet alapú fix 
hálózatra hidal át (bridgeing). Méréseink során használtunk egy asztali számítógépet is, amely 
a mobil egységekhez hasonló konfigurációval rendelkezik. Az általános hálózati topológiát az 
1. ábra mutatja. 

 
1. ábra Mintahálózat. 

 



 3 (12) 

  

A mérések első részét egy zárt teremben végeztük, ekkor a mobil számítógépek a 
bázisállomáson keresztül kommunikáltak egymással, nem volt szükség a fizikai elkülönítésre. 
A mérések második részében az ad hoc hálózatok tulajdonságait vizsgáltuk, ahol minden 
állomás az AODV protokollt futtatta. Ebben az esetben a topológiát úgy alakítottuk ki, hogy 
kizárólag a szomszédos számítógépek tudjanak kommunikálni egymással. 

Bázisállomás és Ad Hoc üzemmódok összehasonlítása 

Az összehasonlító mérések eredményei szolgálnak referenciaként annak eldöntéséhez, hogy 
mely teljesítményváltozások forrása a fizikai réteg szintjén előforduló esemény (ütközés, 
alacsony jelszint), a fizikai réteg és a csomagtovábbítás kapcsolata, illetve az útvonalkeresés. 

Ezen méréseknél egy-egy adatfolyamot alkalmaztunk a topológiában szereplő két gép között 
(lásd 2. ábra). A két mobil állomás első esetben ad hoc üzemmódban működött, míg második 
esetben bázisállomás módban. Ahogy azt már említettük, mindkét esetben TCP és UDP 
forgalom alkalmazásával vizsgáltuk a rendszer viselkedését. A felajánlott forgalom 8 Mbps 
volt. 

         
2. ábra Hálózati elrendezések Bázisállomás ill. Ad Hoc üzemmódban 

 
3. ábra Átviteli sávszélesség különböző üzemmódokban. 

Bár a WaveLAN kártyák fizikai rétege 11Mbps-os sávszélességgel rendelkezik, a mérések 
során tapasztalható, hogy az adatkapcsolati réteg feletti rétegek számára a gyakorlatban csak 
5Mbps-os sávszélességet biztosítanak. Ez a CSMA/CA közeghozzáférés [2] 
többletforgalmával és a keretek közt előírt szünetekkel magyarázható. UDP forgalom esetén 
(4. ábra) hasonló a helyzet, bár a sávszélesség alacsonyabb. 



4 (12) 

  

 
4. ábra Késleltetés különböző üzemmódokban 

Az ad hoc üzemmódhoz képest, bázisállomás üzemmódban a TCP és az UDP forgalom 
esetében is a sávszélesség a felére csökkent. Ezt tapasztaljuk, ha a 3. ábra látható 
sávszélesség-görbéket hasonlítjuk össze. Ez a jelenség annak tulajdonítható, hogy a 
bázisállomás üzemmódban az adatforgalom minden esetben a bázisállomáson keresztül zajlik. 
Így az upstream és a downstream forgalom ugyanazt a közeget használja, tehát a 
rendelkezésre álló sávszélességet meg kell osztani köztük. Ez abban az esetben is fennáll, ha a 
két mobil egység közvetlenül látja egymást. 

A fenti jelenségen kívül UDP forgalom esetén tapasztalható, hogy a csomagkésleltetés is 
jelentősen megnövekedett (lásd 4. ábra). Ez a késleltetés-növekedés azzal magyarázható, hogy 
az ad hoc módhoz képest csökkent sávszélesség, ugyanakkor az alkalmazott forgalom miatt a 
meghajtó puffere jelentős mértékben feltöltődik keretekkel. Időnként a meghajtó eldob a 
pufferben várakozó „legöregebb” csomagok közül annyit, hogy a puffer telítettsége adott 
érték alá csökkenjen. Így alátámasztja a csomagküldési, érkezési információkat tartalmazó 
állomány is. Az eredményeket vizsgálva kiderül, hogy bár a csomagvesztés alacsony mértékű 
(2,84%), ezek a csomagvesztések sorszám szerint kettő egymást követő rövid 
időintervallumban történnek. Ezt magyarázza a késleltetés kétszeri visszaesését is (4. ábra). 
Az átviteli sávszéleséget azonban nem befolyásolja, hiszen a keretek állandó ütemben 
haladnak, annyi különbséggel, hogy az „öregebb” csomagok eldobása után „frissebb” 
csomagokat küldünk. 

Időzítés hatása a forgalom teljesítményére  

A egyszerű elrendezés után rátérünk a bonyolultabb hálózati felépítés és nagyobb forgalmak 
vizsgálatára. Az ebbe a csoportba tartozó mérésekkel azt vizsgáltuk, hogy a 802.11b alapú 
rendszereknél, a közös kommunikációs közeg miatt felléphet-e valamilyen aránytalanság, 
versengés az egyes folyamok között (unfairness). 

A mérések folyamán egy-egy TCP, illetve UDP folyamot generáltunk három mobil 
állomásról egy negyedik felé ad hoc és bázisállomás üzemmódban (lásd 5. ábra). A folyamok 
ugyanabban az időpontban indulnak. 
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5. ábra Mérési elrendezés négy mobil állomással ad hoc és bázisállomás üzemmódban. 

Mérések ad hoc üzemmódban 

A TCP és UDP forgalom esetén ad hoc üzemmódban (lásd 6. ábra és 7. ábra) látható, hogy a 
három folyam osztozik a használható sávszélességen. A TCP és UDP folyam sávszélességét 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az átviteli sebesség kiegyenlítettnek mondható. Ellenben, ha 
késleltetését vesszük figyelembe, láthatjuk, hogy az egyik adatfolyam csomagjai minimális 
késleltetést szenvednek, míg a másik két folyam csomagjai 100 ms-os késleltetéssel érkeznek 
meg. Ezek alapján látszik, hogy az első csomagot elküldő gép előnyre tesz szert a többihez 
képest.  

 
6. ábra Ad hoc üzemmódban 3 TCP adatfolyam sávszélessége 

 

 
7. ábra Ad hoc üzemmódban 3 UDP adatfolyam sávszélessége és késleltetése 

 

A TCP forgalommal végzett méréseink mindegyikét úgy is elvégeztük, hogy a három 
adatfolyam egymáshoz képest 20-20 másodperces késleltetéssel indult.. A várakozásoknak 
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megfelelően nem lép fel jelentős aránytalanság (unfairness). (8. ábra) Az egyes adatfolyamok 
egyenlő mértékben osztoznak a sávszélességen. Ezek után levonhatjuk azt a következtetést, 
miszerint a 802.11b alapú rendszernél nem lép fel jelentősen észrevehető aránytalanság az 
egyes TCP folyamok között ebben a hálózati elrendezésben. 

 
8. ábra Ad hoc üzemmódban 3 TCP adadtfolyam  

20 másodperces késleltetéssel 

Mérések bázisállomás üzemmódban 

A fenti méréseket megismételtük bázisállomás üzemmódban is. Ebben az esetben észrevehető 
az, hogy az effektív átviteli sávszélesség körülbelül felére csökken. Ez az eredmény is a 
bázisállomás üzemmódnak köszönhető. 

 
9. ábra Bázisállomás üzemmódban 3 TCP adatfolyam 

Ha a TCP folyamok tulajdonságait vizsgáljuk (9. ábra), észrevehetjük, hogy most is 
elhanyagolható az átviteli aránytalanság. Így az egyes folyamok megközelítőleg azonos 
arányban osztoznak a használható sávszélességen. 
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10. ábra Bázisállomás üzemmódban 3 UDP adatfolyam: Sávszélesség, Késleltetés 

UDP forgalom esetén (10. ábra) érdekes jelenség látható: a három folyam késleltetése közel 
együtt ingadozik. Ez arra utal, hogy valamely szűk keresztmetszet a folyamokra közösen hat. 
Ennek konkrét forrásaként felmerült az is, hogy a szinkronizációra használt NTP protokoll 
kiesett a szinkronizációból a mérés alatt, mint ahogy az többször előfordult méréseink 
folyamán. Ám mivel a mérés alatt az NTP monitorozását ellátó program nem jelezte a 
szinkron megszűnését, ezért ezt a feltevést el kell vetnünk. A legvalószínűbb, hogy a vevő 
oldali protokollhierarchia (protocol stack) megvalósításának viselkedése okozza ezt az 
ingadozást. Ez egyértelműen magyarázza azt, hogy miért együtt ingadozik a három 
késleltetés. 

Összehasonlító mérések 

A már bemutatott méréseket elvégeztük olyan topológiában is, ahol két küldő és egy fogadó 
állomás volt. Ezzel azt vizsgáltuk, hogy milyen mértékben csökkent az adatátvitel ugyanolyan 
forgalmak, de több hálózati csomópont esetén A 11. ábra azt mutatja, hogy a sávszélesség 
csökken az adó mobil állomások számával TCP és UDP forgalom esetén ad hoc és 
bázisállomásos üzemmódban egyaránt. A görbék alakjából arra következtettünk, hogy az 
átvitel minősége asszimptotikusan tart a nullához a csomópontok számának növekedésével. A 
rendelkezésünkre álló eszközök száma meggátolt bennünket abban, hogy mérések alapján 
lemérjük azt a határt, amikor az adatkapcsolat már használhatatlan. A 11. ábra alapján 
megállapítható, hogy bázisállomás üzemmódban kissebb az átvitt adatmennyiség. Ebből azt a 
következtetést is levonhatjuk, hogy hatékonyabb az ad hoc üzemmódban való kommunikálás 
a mobil állomások között. Így ajánlatos a bázisállomások kiiktatása a teljesítmény növelése 
érdekében a mobil állomások közvetlenül egymással akarnak kommunikálni. 

 
11. ábra Sávszélességek változása az adó csomópontok számának függvényében:  

TCP, UDP (AH –AdHoc mód, AP – Bázisállomás-mód) 
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Mérések vezetékes hálózatra irányuló forgalommal  

A fenti mérések mellett azt a lehetőséget is vizsgáltuk, ha a bázisállomás átjátszóként (bridge) 
működik a mobil hálózat és a vezetékes, Ethernet alapú hálózat között. (ld. 12. ábra) Négy 
mobil állomást használtunk. A méréseket TCP és UDP folyamokkal is elvégeztük. A 
továbbiakban a cikk terjedelmi korlátai miatt csak a TCP forgalommal kapcsolatos méréseket 
ismertetjük, mert az UDP forgalomra kapott eredményeink hasonlítanak az előző részekben 
ismertetettekre. 

 
12. ábra Mérési elrendezés 

 

 
13. ábra 4 TCP adatfolyam sávszélessége 

 

 
14. ábra 4 TCP adatfolyam késleltetve sávszélessége 

Mivel a bázisállomás mögötti Ethernet hálózat kapacitása és paraméterei nagyságrendekkel 
jobbak a rádiós közegénél, ezért a vezetékes kerettovábbítás ideje elhanyagolható a keretek 
rádiós közegen való áthaladási idejéhez képest. Így a vezetékes hálózat nem befolyásolta az 
eredményeket. 

Nagyon érdekes a 13. ábra által mutatott jelenség. Észrevehetjük, hogy a harmadik folyam 
három másodperces késleltetéssel indul. Ez egy elég gyakran előforduló esemény volt 
méréseink során, ami arra utal, hogy könnyen előfordul a 802.11b közeghozzáférésénél, hogy 
az egyik állomás néhány másodpercig kiszorul a közeg használatából, ha többen kezdenek el 
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adni egyszerre. De az is látható, hogy azután, miután a folyam elindul, ugyanolyan 
kiszolgálásban lesz része mint a többinek. Ezek után a négy folyam egyenlően osztozik a 
rendelkezsére álló sávszélességen. 

Megvizsgáltuk azt az esetet is, amikor a TCP folyamok egymáshoz képest késleltetve 
indulnak, a három adatfolyam egymáshoz képest 20-20 másodperces késleltetéssel indult. 
(lásd.14. ábra) A várakozásoknak megfelelően az előbbiekben magyarázott eredményt kaptuk. 
Ebben az esetben sem lép fel jelentős aránytalanság (unfairness), az egyes adatfolyamok 
egyenlő mértékben osztoznak a sávszélességen.  

Mérések AODV útvonalkeresési protokollal 

Mint azt már korábban említettük, méréseink során vizsgáltuk azt az esetet is, amire az ad hoc 
hálózatot tervezték. Ebben az esetben a csomópontok végpontként, útvonalválasztóként és 
átjátszóként is szerepelnek, és nincs semmiféle rögzített, előre adott infrastruktúra. Az 
állomások teljesen önállóan oldják meg a mobilitásból és az egyedi elrendezésekből adódó 
problémákat. A méréseknél már az AODV útvonalválasztó protokoll működése mellett 
elemeztük a hálózat teljesítményét. A mobil állomásokat mindhárom esetben sorban 
helyeztük el az épületben úgy, hogy csak a szomszédok tudjanak egymásnak közvetlenül 
adatot küldeni. Amennyiben az adatfolyam nem a közvetlen szomszédnak volt szánva, akkor 
a szomszédnak kellett megoldania a csomagtovábbítást az AODV által fenntartott útvonal-
tábla (routing tábla) segítségével. A mérések során vizsgáltuk a különböző adatfolyam-
típusok (TCP és UDP) egymástól való függetlenségét, azok teljesítmény-paraméterei 
segítségével több mérési elrendezés esetén. Vizsgáltuk azt is, hogy hogyan hat az útvonal 
„hossza” a folyamtípusok teljesítményére. 

Útvonalhossz hatása a TCP forgalom teljesítményére 

Ebben a fejezetben az útvonal hosszának a hatását vizsgáltuk TCP forgalom esetén. Ezen 
mérési elrendezéseknél két TCP forgalmat generáltunk, amelyek különböző hosszúságú 
utakon haladtak (lásd 15. ábra). Így az egyik folyam az első csomópontról (Mobi1) a 
másodikra (Mobi2) irányult egy ugrás hosszúságban, a második pedig az első csomópontról 
(Mobi1) a harmadikra (Mobi3) két ugrás hosszan. Mind a két forgalom egy időben indult és 
azonos 8-8 Mbps felajánlott sávszélességgel rendelkezett. 

 

15. ábra Mérési elrendezés 

Az elrendezés első mérései esetén az egy ugrás hosszú forgalmat leállítottuk a mérés 65. 
másodpercében. Az eredményeken az látszik (lásd 16. ábra), hogy az egy ugrás hosszú 
adatfolyam teljes mértékben „elnyomta” a két ugrás hosszú folyamot. Ezt a jelenséget 
biztosan nem a 2. és 3. csomópont közötti rádiós kapcsolat megszakadása okozta, mivel az 
egy ugrás hosszú forgalom leállásakor szinte egyből feláll a forgalom a másik kapcsolaton. 
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16. ábra Késleltetés és sávszélesség két TCP folyammal 

TCP és UDP forgalmak függetlenségvizsgálata 

Ebben az alfejezetben a TCP és az UDP folyamok egymásra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Itt 
is a lánctopológiára alkalmaztuk a forgalmat (lásd 17. ábra). Ezt a mérést egy TCP és egy 
UDP folyam esetén végeztük el. Amint az ábrán is látható, mindkét adatfolyam két ugrás 
hosszú. Mindkettőnek ugyanúgy 8-8 Mbps volt a felajánlott sávszélessége. 

 
17. ábra Mérési elrendezés 

 
18. ábra Késleltetés és sávszélesség egy TCP és egy UDP folyammal 

 

A 18. ábra láthatjuk, hogy a várakozásoknak megfelelően az UDP forgalom szinte teljesen 
elnyomja a TCP forgalmat. Ez abban nyilvánul meg, hogy néhány átjutó és igazolt TCP 
szegmensen kívül nem halad át semmi. Ezt jelöli a sávszélességeket ábrázoló diagramon a 30. 
és 40. másodperc között megjelenő szaggatott vonal. Ezzel szemben az UDP folyam 
csomagjai 50%-os veszteséggel átjutnak a hálózaton. Az 50%-os veszteség a közbeeső 
csomópontnál fellépő interferenciával magyarázható. Fontos tényező az is, hogy a fizikai 
eszköz körülbelül 5 Mbps-os gyakorlati adatátvitelre képes. Ebből az eredményből az a 
következtetés vonható le, hogy lánc-topológia esetén nagyon erősen megnyilvánul a 
kiegyenlítettlen (unfair) tulajdonság. Látható, hogy a két típusú forgalom nem használható 
egyszerre a 802.11b alapú rendszereknél ad hoc üzemmódban, csak akkor ha valamilyen 
minőségbiztosítási módszert is alkalmazunk. [3] 
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Összefoglalás 

Munkánk során megvizsgáltuk a legismertebb rádiós helyi hálózatok fizikai és adatkapcsolati 
rétegeinek eltéréseit és a halózati topológiában rejlő különbözőségeket. Áttekintetettük a 
WaveLAN rendszer alapját képező IEEE 802.11b szabvány legfontosabb tulajdonságait. 
Ismertetettük a többugrásos ad hoc hálózatok méréseinkben használt útvonalválasztó 
protokolljának, az AODV-nek a működését. 

Ezek után rátértünk az általunk végzett mérések ismertetésére. Itt több fontos megállapítást 
tettünk, amelyek alapján a jövőben tovább szeretnénk lépni egészen addig, amíg sikerül egy 
átfogó képet alkotni a 802.11b alapú rendszerekről. A hiányosságok megállapítása mellett 
célunk olyan ajánlásokat kidolgozni, amivel ezen rendszerek teljesítményét javíthatjuk. 

A mérések a Nagysebességű Hálózatok Laboratórium WaveLAN alapú mobil ad hoc 
hálózatokkal foglalkozó kutatása keretében zajlottak. Ez a kutatás szimulációs és mérési 
fázisokból áll, az itt ismertetett munka a mérési fázisok első lépése.A mérések elsődleges 
célja, hogy a szimulációs eredményeket a gyakorlati eredmények tükrében értékeljük és a 
szimulációs modellt korrigáljuk. Ezáltal eldönthetjük, hogy mely tényezőket kell figyelembe 
venni a szimuláció során és melyeket nem. 

A mérések fontos tapasztalatokat nyújtanak az AODV protokollmegvalósítás későbbi 
módosításához, illetve a módosítások elvégzése utáni eredmények értékeléséhez.Továbbá a 
mobil ad hoc hálózatok (MANET) működéséről is hasznos tapasztalatokat szolgáltatnak. 
Választ adnak azokra a kérdésre, hogy mire képes a technológia, mennyire stabilak a 
kapcsolatok beltéri környezetben, mekkora sávszélességet lehet elérni és mennyire lehet 
együtt dolgozni több géppel. 

Végül is megállapítható, hogy WaveLAN hálózatokkal megvalósítható ad hoc hálózat, de 
mint ahogy azt a szakirodalom is széleskörűen tárgyalja sok korlátozással, megoldandó 
problémával. 
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