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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou MANET sítí (Mobile Ad-Hoc 

Network). Jsou zde teoreticky zpracované základní informace, charakteristické vlastnosti 

MANET sítí a velký důraz je kladen na směrování v těchto sítích.  

V další kapitole se diplomová práce zaměřuje na směrovací protokol Ad Hoc 

Demand Distance Vector (AODV). Uvádí charakteristické vlastnosti tohoto protokolu a 

princip komunikace a směrování v MANET sítích. Dále zde jsou podrobně popsány 

jednotlivé zprávy AODV protokolu.  

Ve třetí kapitole nás práce seznamuje se simulačním prostředím NS-3 (network 

Simulator – 3) a následně se práce zabývá návrhem MANET sítě v NS-3 s využitím 

směrovacího protokolu AODV. 

Praktickou částí diplomové práce je simulace a testování MANET sítě se 

směrovacím protokolem AODV. Ze simulací a dosažených výsledků z testování je 

následně vytvořena laboratorní úloha. 

Klíčová slova 

MANET, protokol AODV, NS-3 

  



Abstract 

This diploma thesis focuses on the MANET Network (Mobile Ad-Hoc Network). 

There are theoretically elaborated basic information, the characteristics of the MANET 

network and great emphasis is placed on routing in these networks. 

In the next chapter the diploma thesis focuses on the Ad Hoc Demand Distance 

Vector (AODV) routing protocol. It features the characteristics of this protocol and the 

principle of communication and routing in MANET networks. Hereinafter, the individual 

reports of the AODV protocol are described in detail. 

In the third chapter, the thesis introduces the NS-3 simulation environment 

(network Simulator - 3) and then deals with the design of the MANET network in NS-3 

using the AODV routing protocol. 

 The practical part of the diploma thesis is the MANET network simulation and 

testing with the AODV routing protocol. Laboratory task is built from these simulations 

and the results of the testing. 

Key words 

MANET, protocol AODV, NS-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVATÝ, J. Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol AODV. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. 78 s. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Anna Kubánková, Ph.D.. 



 

 

 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma „Návrh laboratorní úlohy zaměřené 

na protokol AODV“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové 

práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny 

citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 

této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a 

jsem si plně vědom následku porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona 

c. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

V Brně dne…………..    ………………………………… 

         (podpis autora) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Anně 

Kubánkové, Ph.D. za pomoc a rady při zpracování této diplomové práce. 

V Brně dne…………..    ………………………………… 

         (podpis autora) 

 



 

Faculty of Electrical Engineering 
and Communication 

Brno University of Technology 
Technicka 12, CZ-61600 Brno, Czechia 

http://www.six.feec.vutbr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum popsaný v této diplomové práci byl realizovaný v laboratořích podpořených projektem 

Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX); registrační číslo 

CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

 

 

 

 



Obsah 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 11 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 12 

Úvod ................................................................................................................................ 13 

1 Sítě MANET ............................................................................................................ 14 

1.1 Charakteristika MANET sítí ............................................................................ 15 

1.2 Směrování v MANET sítích ............................................................................. 16 

1.3 Unicastové směrovací protokoly ...................................................................... 18 

1.3.1 Proaktivní protokoly ................................................................................. 18 

1.3.2 Reaktivní protokoly .................................................................................. 19 

1.3.3 Hybridní protokoly ................................................................................... 20 

2 Směrovací protokol AODV ..................................................................................... 21 

2.1 Princip protokolu AODV ................................................................................. 21 

2.2 Zprávy AODV .................................................................................................. 23 

2.2.1 RREQ – Route Request zpráva ................................................................. 23 

2.2.2 RREP – Route Reply zpráva ..................................................................... 24 

2.2.3 RERR – Route Error zpráva ..................................................................... 25 

2.2.4 RREP-ACK – Route Reply Acknowledgment zpráva ............................. 26 

2.3 Výhody AODV ................................................................................................ 27 

2.4 Nevýhody AODV............................................................................................. 27 

3 Network Simulátor 3 ............................................................................................... 28 

3.1 Spuštění Network Simulátoru -3 ...................................................................... 29 

4 Tvorba simulace ...................................................................................................... 31 

4.1 Inicializace programu ....................................................................................... 31 

4.2 Topologie MANET sítě .................................................................................... 32 

4.3 Definice směrovacího protokolu AODV ......................................................... 33 

4.4 Definice mobility ............................................................................................. 34 

4.4.1 Pohybový model s jedním pohybujícím se uzlem .................................... 34 

4.4.2 Pohybový model s náhodným pohybem uzlů a rozložením do obdélníku 36 

4.4.3 Pohybový model s náhodným pohybem uzlů a náhodným rozložením ... 36 



 

4.5 Definice aplikací .............................................................................................. 37 

4.5.1 Aplikace Ping ............................................................................................ 37 

4.5.2 Aplikace HTTP ......................................................................................... 38 

4.5.3 Aplikace SIP ............................................................................................. 38 

4.6 NetAnim ........................................................................................................... 39 

4.7 FlowMonitor .................................................................................................... 40 

4.8 GnuPlot ............................................................................................................ 42 

5 Výsledky simulace MANET sítě ............................................................................. 44 

5.1 Zobrazení simulace .......................................................................................... 44 

5.2 Směrovací tabulky mobilních uzlů ................................................................... 47 

5.3 Analýza paketů v programu Wireshark ............................................................ 48 

5.3.1 AODV pakety ........................................................................................... 48 

5.4 Zachycené parametry komunikace pomocí FlowMonitoru ............................. 49 

5.5 Grafické znázornění pomocí GnuPlot .............................................................. 50 

5.5.1 Graf zpoždění ............................................................................................ 50 

5.5.2 Graf propustnosti ...................................................................................... 51 

5.5.3 Graf ztrátovosti ......................................................................................... 52 

5.6 Testování MANET sítě s různě nastavenými parametry ................................. 53 

5.6.1 Změna rychlosti pohybujícího se uzlu ...................................................... 53 

5.6.2 Změna počtu uzlů v síti ............................................................................. 54 

6 Laboratorní úloha .................................................................................................... 56 

7 Závěr ........................................................................................................................ 57 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 58 

Abecední přehled použitých zkratek ............................................................................... 59 

Seznam Příloh ................................................................................................................. 60 

 

 

  



 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: MANET síť .................................................................................................. 15 

Obrázek 2: Graf sítě ........................................................................................................ 17 

Obrázek 3: Posílání zpráv mezi uzly – uzel A a D jsou sousední uzly ........................... 22 

Obrázek 4: Posílání zpráv mezi uzly – mezi uzlem A a D je jeden uzel ........................ 22 

Obrázek 5: Posílání zpráv mezi uzly – několik uzlů mezi uzlem A a D ........................ 23 

Obrázek 6: Struktura RREQ zprávy ............................................................................... 24 

Obrázek 7: Struktura RREP zprávy ................................................................................ 25 

Obrázek 8: Struktura RERR zprávy ................................................................................ 26 

Obrázek 9: Struktura RREP-ACK zprávy ...................................................................... 26 

Obrázek 10: Architektura NS-3 ...................................................................................... 28 

Obrázek 11: Eclipse – workspace ................................................................................... 29 

Obrázek 12: Výběr projektu ........................................................................................... 30 

Obrázek 13: Testovací výpis ........................................................................................... 31 

Obrázek 14: Topologie s jedním pohybujícím se uzlem ................................................ 35 

Obrázek 15: Topologie s náhodným rozložením uzlů .................................................... 37 

Obrázek 16: Počáteční topologie MANET sítě .............................................................. 40 

Obrázek 17: Ukázka výpisu do konzole ......................................................................... 41 

Obrázek 18: Topologie MANET sítě .............................................................................. 44 

Obrázek 19: Výměna směrovacích tabulek .................................................................... 45 

Obrázek 20: Posílání zpráv AODV: RREQ .................................................................... 45 

Obrázek 21: Dotazování se o IP adresy .......................................................................... 46 

Obrázek 22: Odpověď uzlu na dotaz o IP adresu ........................................................... 46 

Obrázek 23: Topologie sítě po 15 vteřinách simulace .................................................... 47 

Obrázek 24: Zachycené pakety AODV na uzlu Node0 .................................................. 49 

Obrázek 25: Hodnoty mezi uzly číslo 0 a 10 .................................................................. 49 

Obrázek 26: Topologie s jedním pohybujícím se uzlem ................................................ 50 

Obrázek 27: Graf průměrného zpoždění ......................................................................... 51 

Obrázek 28: Graf propustnosti ........................................................................................ 52 

Obrázek 29: Graf ztracených paketů .............................................................................. 52 

 

 

 

 

 



 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Parametry třídy RandomWalk2dMobilityModel .......................................... 36 

Tabulka 2: Směrovací tabulka prvního uzlu (Node: 0) po 5 sekundách simulace ......... 47 

Tabulka 3: Porovnání času navázání spojení v závislosti na počtu uzlů mezi zdrojovým 

a cílovým uzlem .............................................................................................................. 48 

Tabulka 4: Chování MANET sítě v závislosti na změně rychlosti (pohybující se uzel s 

jedním uzlem na dosah) .................................................................................................. 53 

Tabulka 5: Chování MANET sítě v závislosti na změně rychlosti (pohybující se uzel se 

dvěma uzly na dosah) ..................................................................................................... 54 

Tabulka 6: Chování MANET sítě v závislosti na změně počtu uzlů (skoků mezi uzly) 55 



13 

 

Úvod 

V dnešní době chceme, abychom mohli být připojeni k síti internet neustále. Za 

pomoci Wi-Fi sítí se nám to z větší části daří. Wi-Fi sítě ale nejsou dostatečně mobilní a 

mají několik nedostatků. Jedním z nedostatků je například dosah přístupového bodu. 

Díky těmto nedostatkům Wi-Fi sítí, vznikla nová technologie, která se touto 

problematikou zabývá. Tato technologie se nazývá Mobile Ad-hoc (MANET), která 

využívá řešení sítě bez použití pevné infrastruktury. MANET sítě používají různé 

směrovací protokoly, které jsou schopny zajistit funkčnost sítě i při mobilitě uzlů a stálých 

změnách topologie. Nejznámějšími protokoly jsou Ad Hoc On Demand Distance Vector 

routing (AODV), Optimalized Link State Routing (OLSR) a další. 

 

Cílem této práce je seznámení se s MANET sítěmi a zejména se zaměřit na 

směrování v těchto sítích a na směrovací protokoly. Dále je třeba se seznámit se 

směrovacím protokolem Ad Hoc On Demand Distance Vector routing (AODV). U tohoto 

protokolu se zaměřit na princip směrování a posílání zpráv mezi uzly. Dále je třeba se 

seznámit se simulačním prostředím Network Simulator – 3 (NS-3), ve kterém bude 

v praktické části vytvořena simulace, právě nastudované MANET sítě se směrovacím 

protokolem AODV. 

Dalším cílem této práce je vytvořit simulaci MANET sítě se směrovacím protokolem 

AODV. Analyzovat tuto síť a zobrazit výsledky simulace. Následně z funkční simulace 

vytvořit scénář pro laboratorní úlohu, tak aby byl vidět princip směrování protokolu 

AODV. 
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1 Sítě MANET 

MANET sítě (Mobile Ad-Hoc Network) představují skupinu bezdrátových 

mobilních stanic, které umožňují nevázaný bezdrátový provoz v prostředí bez pevné 

infrastruktury. V 70. letech byly známy pod pojmem paketové rádiové sítě (Mobile 

Packet Radio Network), které byly vytvořeny při vojenském výzkumu. MANET sítě se 

dříve používaly na bojištích nebo v místech přírodních katastrof. Postupem času a se stále 

přibývajícími novými technologiemi, se MANET sítě staly dostupné i pro veřejnost. 

MANET síť je tedy síť, která se skládá z bezdrátových zařízení, které se můžou 

samovolně pohybovat v rámci sítě. Bezdrátová zařízení dokáží v těchto sítích fungovat 

bez pevné infrastruktury. Proto MANET sítě mají různé a měnící se typy topologie. 

Topologie se v těchto sítích mění velice často a nepravidelně. Kvůli tomu musí být 

MANET sítě schopny na tyto změny dynamicky reagovat a přizpůsobit se, aniž by 

koncový uživatel zaznamenal výpadky v komunikaci či úplné odpojení od zbytku sítě. 

Aby bylo možné vytvořit takovou síť, je nutné splnit několik požadavků, jako je například 

automatická konfigurace uzlů (adresy, směrování,…), efektivní skupinová komunikace v 

reálném čase v závislosti na pohybu uzlů, nároky na pokrytí požadovaného území, 

energetická úspornost a nízké nároky na výkon. 

MANET sítě se využívají v armádě, při katastrofách nebo v situacích, kdy spolu musí 

komunikovat záchranné složky. Ve vojenské sféře můžeme také jmenovat například 

použití bezpilotních letounů, které jsou schopny mapovat a monitorovat rozsáhlá území 

a předávat si informace jak s velícím střediskem, tak navzájem mezi sebou. Dále se 

využívají v civilní sféře, kde uzly sítě mohou být umístěny v automobilech, lodích 

letadlech, ale i v malých zařízeních, které lidé nosí u sebe. Tyto uzly tvoří MANET síť a 

dokáží mezi sebou komunikovat. [1] 
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Obrázek 1: MANET síť 

1.1 Charakteristika MANET sítí 

MANET sítě jsou systémem bezdrátových mobilních platforem (např. bezdrátové 

routery, bezdrátová zařízení a podobně), které jsou označovány jako „uzly“. Uzly se 

mohou volně a libovolně pohybovat. Mohou být umístěny na lodích, letadlech, 

automobilech, ale i na lidech nebo na zařízeních, které lidé nosí u sebe (notebook, mobilní 

telefon, IoT, …). MANET síť je autonomní systém mobilních uzlů. Systém může 

pracovat samostatně nebo může být propojen s pevnou sítí pomocí bran. 

MANET sítě jsou vybaveny bezdrátovými vysílači a přijímači využívajícími antény, 

které mohou být všesměrové (broadcast), směrové (point-to-point), popřípadě řiditelné 

nebo kombinované. V daném okamžiku, v závislosti na pozicích uzlů a jejich vysílačů, 

dosahu příjemců, úrovni přenosového výkonu a sdílení společných kanálových 

interferencích, je bezdrátové spojení mezi uzly v podobě multi-hop nebo ad-hoc sítě. Ad-

hoc topologie se může měnit s časem, jak se uzly pohybují a přizpůsobují přenosovým a 

přijímacím parametrům. [2] 

MANET sítě mají několik hlavních charakteristických vlastností: 

• Dynamická topologie – uzly se mohou volně a libovolně pohybovat, tak se 

topologie sítě může měnit náhodně a rychle v nepředvídatelných časech. 

Jednotlivé trasy se mohou skládat z obousměrných a jednosměrných spojení.  

• Omezená šířka pásma a proměnná kapacita spojů – bezdrátové spojení má i 

nadále výrazně nižší kapacitu než pevně propojené spojení. Navíc propustnost 

bezdrátové komunikace po zohlednění vlivu vícenásobného přístupu, slábnutí 

signálu, šumu a interferencí je často mnohem menší než maximální radiová 

přenosová rychlost. Relativně nízká kapacita spojů může způsobit jejich zahlcení 

či přetížení. To může být problém, pokud mobilní síť rozšiřuje síť s pevnou 
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infrastrukturou, kde mají uživatelé větší požadavky na šířku pásma a kapacitu 

spojů.  

• Energicky omezený provoz – některé nebo všechny uzly v MANET síti 

využívají ke své funkci baterie nebo jiné vyčerpatelné zdroje energie. Proto je u 

těchto uzlů nejdůležitějším kritériem pro návrh systému úspora energie. 

• Omezená fyzická bezpečnost – mobilní bezdrátové sítě jsou obecně náchylnější 

k fyzickým bezpečnostním hrozbám než pevně propojené sítě. Existuje větší 

možnost odposlechu, falšování zpráv a útoků pro odmítnutí služby (denial of 

service). Stávající technologie zabezpečení jsou často uplatňovány v rámci 

bezdrátových sítí, aby se snížilo bezpečnostní riziko. 

1.2 Směrování v MANET sítích 

Pojem MANET odkazuje na sadu bezdrátových mobilních uzlů, které mohou 

komunikovat a pohybovat se ve stejnou dobu. Takovou komunikaci není schopna 

umožnit žádná pevně daná infrastruktura. Všechny uzly spolupracují na úkolu směrování 

paketů do místa určení. To je důležité, protože každý uzel sítě je schopen komunikovat 

pouze s těmi uzly, které se nachází uvnitř přenosového dosahu (poloměru) R. Zatím co 

zdrojový uzel S a cílový uzel D MANET sítě mohou být umístěny ve vzdálenosti větší, 

než je přenosový dosah R. Pokud chce uzel S poslat paket uzlu D, musí tento paket projít 

několika mezilehlými uzly. Z tohoto důvodu patří MANET sítě do skupiny multi-hop 

(více-skokových) bezdrátových sítí. 

V této kapitole se zaměříme na problém unicastového směrování, které je 

zodpovědné za směrování paketů z jednoho zdrojového uzlu do jednoho cílového uzlu a 

uvádí techniky používané v návrhu směrovacích protokolů pro takové více-skokové 

bezdrátové prostředí. Pokud je cíl složen ze souboru uzlů, je vyžadováno multicastové 

směrování. Touto problematikou se v této práci nebudeme zabývat, ale zaměříme se na 

unicastové směrování. [3] 

Problém směrování lze vyjádřit v abstraktním prostředí a to tak, že síť je modelována 

jako graf: 

𝐺 = < 𝑉, 𝐸 >, [3]     (1.1) 

Kde V = {1,…, n} je množina uzlů (směrovačů) grafu a E ⊆ V x V je množina hran 

(spojů) (viz. Obr. 2.1). 
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Obrázek 2: Graf sítě 

V MANET sítích, prvky patřící vrcholu množiny V odpovídají mobilním stanicím 

(předpokladem je fixní počet) a hrany patřící množině hran E odpovídající bezdrátovým 

spojům v síti. Bezdrátové spojení mezi uzly i a j je vytvořeno, když je fyzická vzdálenost 

PD(i,j) menší nebo rovna přenosovému dosahu R (typická hodnota pro R je 250 m). Kvůli 

náhodné mobilitě uzlů, jsou nová bezdrátová spojení neustále vytvářena a stávající 

spojení jsou odstraňována. To vede k takzvané náhodné jednotce grafu. 

Změna v množině E grafu se nazývá topologická změna a je řízena pohyblivostí uzlů. 

Topologické změny také nastávají v kabelových sítích, ale v tomto případě jsou to spíše 

následky poruch spojení než normální provozní režim sítě. 

Cesta P (S, D) od uzlu S do uzlu D je určena jako posloupnost uzlů: 

𝑃(𝑆, 𝐷) ≡ < 𝑁0, 𝑁1, … , 𝑁𝐾 >, [3]    (1.2) 

kde N0 = S, NK = D, Ni ≠ Nj, (Ni, Ni + 1) ∈ E (pro i ≠ j, 0 ≤ i ≤ k–1). 

Délka cesty, | P (S, D) | je počet spojů (skoků), jimiž prochází pakety cestou do 

cílového uzlu, tedy | <N0, N1, .., NK> | = K. Úlohu směrování lze rozdělit do dvou dílčích 

úkolů: 

1. Výpočet cesty P (S, D) 

2. Posílání datových paketů po trase 

Cesty jsou vypočteny pomocí distribuovaných algoritmů běžící na síťové vrstvě, která 

obsahuje určitou formu údržby cesty po změně topologie. Údržba aktuální topologie 

může být prováděna periodickými aktualizacemi trasy a případně odesíláním aktualizací 

při změně síťové topologie. Tímto způsobem by měl algoritmus sledovat topologické 

změny a důsledně aktualizovat cesty. Také s velkou pravděpodobností může nastat 

situace, že existuje více cest mezi uzly S a D a směrovací protokol musí vypočítat nejlepší 

cestu P* s ohledem na některé metriky. Například: nejčastější používaná metrika je délka 

cesty. V tomto případě P* je nejkratší cesta a je počítána podle vzorce: 

𝑃 ∗ (𝑆, 𝐷)  =  𝑚𝑖𝑛𝑃 {| 𝑃 (𝑆, 𝐷) |}. [3]    (1.3) 
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Uzel Ni ≠ D, který přijme paket adresovaný uzlu D (cílový), přepošle tento paket na 

spojení, které je propojené s dalším uzlem Ni + 1 cesty P (S, D). Pro takové přeposílání 

paketů jsou dvě hlavní techniky: [3] 

1. Každý uzel má přístup k místní směrovací tabulce (RT), se záznamy pro 

všechny uzly v síti s dalším skokem na uzel. 

2. Každý uzel ukládá celou cestu do záhlaví paketu, takže informaci o dalším 

uzlu (next-hop uzel) se Ni+1 uzel dozví od samotného paketu. Protože cesta je 

uložena v paketu od zdroje, je tato technika nazývána „směrování od zdroje“.  

1.3 Unicastové směrovací protokoly 

Směrovací protokoly pro MANET sítě můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, 

jestli zdrojová stanice zná cestu k cílové stanici před zahájením přenosu dat. 

1. Spojově orientované směrovací protokoly – zdrojová stanice zná cestu 

k cílové stanici už před začátkem samotného přenosu dat. Do této skupiny 

protokolů patří většina směrovacích protokolů používaných v sítích. Tuto 

skupinu lze rozdělit na další tři skupiny, a to podle způsobu přístupu 

k sestavení spojení: proaktivní, reaktivní a hybridní. 

2. Nespojově orientované směrovací protokoly – před samotným přenosem 

zdrojová stanice nezná cestu k cílové stanici. Zdrojová stanice nezjistí, zda 

data byla úspěšně přijata cílovou stanicí. 

1.3.1 Proaktivní protokoly 

Proaktivní směrovací protokoly jsou založeny na protokolech, které se používají 

v pevně spojených sítích. Mezi tyto protokoly patří Distane Vector (DV), Link State (LS) 

a smíšené DV a LS protokoly. Tyto tradiční protokoly mají svoji charakteristiku, s tím 

rozdílem, že jsou přizpůsobeny pro mobilní prostředí. 

Proaktivní protokoly jsou schopny propočítat všechny možné cesty bez ohledu na 

jejich efektivní využití. Směrovací tabulka je vytvořena ihned při připojení uzlu do sítě a 

je udržována na každém mobilním uzlu, což usnadňuje přeposílání paketů v síti. 

Směrovací tabulka se periodicky aktualizuje. Udržování směrovacích tabulek přináší 

velkou výhodu v podobě malého zpoždění. Hlavní mechanismy využívané v proaktivních 

protokolech jsou: 

• Větší množství informací o topologii uložených v každém uzlu (tím se 

zabrání smyčkám a urychlí se konvergence protokolu) 

• Dynamická velikost aktualizací tras nebo frekvence aktualizací 

• Optimalizace záplav 

• Kombinace funkcí DV a LS 
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Mezi proaktivní protokoly patří Destination Sequenced Distavce Vector (DSDV), 

Optimalized Link State Routing (OLSR), FisheyState Protocol (FSR) a Wireless Routing 

Protocol (WRP) [3]. 

1.3.2 Reaktivní protokoly 

Reaktivní protokoly se označují jako protokoly na vyžádání („on demand“). Tyto 

protokoly se vyznačují tím, že stanice zjišťuje cestu k cílovému uzlu pouze tehdy, pokud 

chce s tímto uzlem zahájit datovou komunikaci. Stanice odstraňuje tradiční směrovací 

tabulky v uzlech, proto sleduje změny topologie sítě, aby mohl aktualizovat směrovací 

informace. Reaktivní protokoly počítají cestu před přenosem dat. Pokud v síti není žádný 

provoz, stanice neudržuje informace o cestách mezi uzly. 

Reaktivní protokol je charakterizován následujícími procedurami, které se 

používají ke správě cest: 

• Objevení cesty 

• Údržba cesty 

• Zrušení cesty (není povinný) 

Předávání dat se provádí podle dvou hlavních technik: 

1. Zdroj směrování  

2. Skok za skokem (Hop-by-hop) 

Objevování uzlu je založeno na mechanismu dotaz-odpověď, který je šířen záplavově. 

Cílový uzel je dosažen pomocí zprávy dotazu a alespoň jedné odpovědi. Hledání cesty je 

spouštěno asynchronně na vyžádání, jestliže je potřeba vysílat datové pakety a není 

známa žádná cesta k cíli. Hledání cesty není nutné spouštět pro každý paket, protože je 

pravděpodobné, že sestavená cesta na místo určení bude platná po celou dobu vysílání. 

Výsledkem zjištění cest je to, že síťové uzly získají nový takzvaný „směrovací stav“, 

který obsahuje zjištěné cesty během hledání. Informace o směrování jsou spravovány 

pomocí údržbových mechanismů, dokud jsou používány nebo explicitně smazány. 

Některé reaktivní směrovací protokoly se vyznačují různými údržbovými mechanismy a 

používají různé techniky záznamu trasy směrování (např.: dočasné směrovací tabulky, 

logickou strukturu, …). 

V porovnání s proaktivními směrovacími protokoly mají reaktivní protokoly menší 

režii, ale v důsledku toho větší zpoždění. Mezi reaktivní protokoly patří Dynamic Source 

Routing Protocol (DSR), Ad Hoc On Demand Distance Vector routing (AODV), 

Adaptive Distance Vector (ADV), Temporally Ordered Routing Algorithm (TORA) a 

Associativity Based Routing protocol (ABR) [3]. 
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1.3.3 Hybridní protokoly 

Hybridní směrovací protokoly jsou kombinací proaktivních a reaktivních směrovacích 

protokolů. Kombinují výhody obou skupin protokolů. Zajišťují především menší 

zpoždění při zjišťování nové trasy a režie protokolu. Mezi hybridní protokoly patří Zone 

Routing Protocol (ZPR) a Hazy Sighted Link State (HSLS) [2]. 
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2 Směrovací protokol AODV 

Směrovací protokol Ad Hoc Demand Distance Vector (AODV) je jeden 

z nejpoužívanějších směrovacích protokolů v MANET sítích. Byl vyvinut ve spolupráci 

dvou univerzit v Nokia Research center. AODV protokol patří mezi reaktivní tabulkově 

řízené směrovací protokoly.  

Charakteristickou vlastností tohoto směrovacího protokolu je to, že se cesta k cíli 

sestavuje až v případě požadavku na přenos a přenos paketu je řízen informacemi ze 

směrovacích tabulek všech uzlů na cestě přenosu. To umožňuje zmenšit režii ve 

směrování, ale zavádí větší zpoždění při požadovaném nastavení trasy. Protokoly AODV 

používají k nalezení cest mechanismus dotaz – odpověď (request – reply) a pro nalezení 

sousedů využívá HELLO zprávy. Tyto protokoly používají sekvenční čísla. Sekvenční 

čísla jsou využita jako identifikátor „aktuálnosti cesty“. To znamená, že jsou použity jen 

ty nejaktuálnější směrovací informace a zajišťuje, aby nedošlo k Bellman Fordově 

„počítání do nekonečna“. Dále se v sítích se směrovacím protokolem AODV využívá tzv. 

časové razítko (time-stamp). Časové razítko je přiděleno každému paketu, a jestliže se 

paket pohybuje v síti delší dobu než povoluje časové razítko, tak dojde k zahození paketu. 

Tímto způsobem se předchází zacyklení. [3] [4]. 

2.1 Princip protokolu AODV 

Dříve než uzel bude komunikovat s požadovaným uzlem, musí nejdříve najít cestu 

k cílovému uzlu. Jestliže zdrojový uzel A nemá ve směrovací tabulce záznam o cílovém 

uzlu D, musí vytvořit Route Request (RREQ) zprávu, ve které je adresa zdrojového a 

cílového uzlu. Následně uzel A rozešle RREQ zprávu všem svým sousedům.  

Dále každý uzel, který přijal RREQ zprávu, vykoná potřebnou akci podle toho, 

komu je RREQ zpráva určena. 

Pokud je sousední uzel D cílový, tak si aktualizuje směrovací tabulku a odešle 

nazpět uzlu A zprávu RREP. V této zprávě je zdrojová adresa nastavena jako adresa uzlu 

A, který odesílal RREQ zprávu a cílová adresa je nastavena jako adresa uzlu D, který 

odesílá RREP zprávu. 
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Obrázek 3: Posílání zpráv mezi uzly – uzel A a D jsou sousední uzly 

Pokud sousední uzel není cílový uzel D, uzel si zkontroluje směrovací tabulku, jestli 

v ní je záznam o cílovém uzlu D. Jestliže uzel zná cestu k cílovému uzlu D, uzel pošle 

nazpět uzlu A zprávu RREP. V RREP zprávě je adresa zdrojového uzlu nastavena jako 

adresa uzlu A odesílající RREQ zprávu a adresa cílového uzlu D jako cílová adresa. 

Cílový uzel musí být také informován, proto mu je také poslána RREP zpráva. V této 

zprávě je cílová adresa nastavena jako adresa uzlu A odesílající RREQ zprávu a jako 

zdrojová adresa je nastavena adresa uzlu D, kterému je RREP zpráva posílána. 

 

Obrázek 4: Posílání zpráv mezi uzly – mezi uzlem A a D je jeden uzel 

Pokud žádný sousední uzel není cílovým a nezná cestu k cílovému uzlu D, uzel si 

uloží do své směrovací tabulky informaci (cestu) o uzlu, který posílá RREQ zprávu. 

Následně uzel přepošle RREQ zprávu všem svým sousedům. Toto se opakuje tak dlouho 

dokud se nenajde uzel, který zná cílový uzel D. Až se najde uzel, který zná uzel D, tak se 

pošlou RREP zprávy stejně jak je popsáno v předchozím odstavci. 
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Obrázek 5: Posílání zpráv mezi uzly – několik uzlů mezi uzlem A a D 

Až uzel D dostane RREQ zprávu, aktualizuje si směrovací tabulku a pošle zpět uzlu 

A RREP zprávu. V momentě, kdy RREP zpráva dorazí ke zdrojovému uzlu A, je 

vytvořena cesta spojení a uzly A a D mohou spolu komunikovat. 

Uzly, které se nachází na cestě, pravidelně rozesílají HELLO zprávy a tím je cesta 

udržována. HELLO zprávy informují uzly o tom, že je cesta stále aktivní. Pokud se cesta 

přeruší, tak uzel nedostane v určitém časovém intervalu HELLO zprávu. To vede k tomu, 

že si uzel aktualizuje směrovací tabulku (vymaže informaci o přerušeném spojení) a pošle 

ostatním uzlům RERR zprávu. 

Uzel, který obdrží RERR zprávu, si aktualizuje směrovací tabulku a pošle RERR 

zprávu dalšímu předřazenému uzlu, který byl v aktivní cestě. Takto se všem uzlům 

dostane zpráva RERR, že cesta neexistuje. Po obdržení RERR zprávy na zdrojovém uzlu, 

si zdroj musí vyžádat nové směrování. 

2.2 Zprávy AODV 

V této kapitole se zaměříme na AODV zprávy, které jsou posílány při směrování 

v MANET sítích s využitím směrovacího protokolu AODV. 

2.2.1 RREQ – Route Request zpráva 

RREQ zprávy jsou posílány všem přímým sousedům uzlu jako požadavek o spojení s 

cílovým uzlem. Formát RREQ zprávy je zobrazen na obrázku (viz. Obrázek 6). 
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Obrázek 6: Struktura RREQ zprávy 

Význam jednotlivých polí je následující: 

• Type (Typ zprávy) – nastaveno na hodnotu 1. 

• J (Join) – příznak pro připojení. Rezervováno pro multicast. 

• R (Repair) – příznak pro opravu. Rezervováno pro multicast. 

• G (Gratuitous) – příznak nadbytečnosti RREP zprávy. Indikuje, zda by měla být 

RREP zpráva odeslána také uzlu, který je uveden jako cíl zprávy RREQ v poli IP 

adresa cíle zprávy.  

• D (Destination) – příznak cíle. Uvádí, jestli může cíl reagovat na tuto RREQ 

zprávu. 

• U (Unknown) – příznak neznámého pořadového čísla. Používá se v případě, když 

není známo cílové pořadové číslo. 

• Reserved (Rezervováno) – toto pole je nastaveno na hodnotu 0. Při přijetí je 

ignorováno. 

• Hop Count (Počítadlo skoků) – obsahuje počet skoků od původního uzlu, který 

posílá zprávy, k uzlu, který zpracovává žádost. 

• PREQ ID – obsahuje číslo sekvence, které jednoznačně identifikuje konkrétní 

RREQ zprávu při použití ve spojení s IP adresou původce zprávy. 

• Destination IP Address (IP adresa cíle zprávy) – uvádí IP adresu cílového uzlu. 

• Destination Sequence Number (Sekvenční číslo cíle) - udává poslední pořadové 

číslo přijaté původcem zprávy pro jakoukoli cestu směrem k cíli. 

• Originator IP Address (IP adresa původce zprávy) – uvádí IP adresu uzlu, který 

vytvořil požadavek na směrování. 

• Originator Sequence Number (Sekvenční číslo původce) – obsahuje aktuální 

pořadové číslo, které je použito na vstupu trasy směřující k původci žádosti [4]. 

 

2.2.2 RREP – Route Reply zpráva 

RREP zprávy jsou posílány jako potvrzení cesty k uzlu a jako reakce na RREQ zprávy. 

Struktura zprávy je na obrázku (viz. Obrázek 7). 



25 

 

 

Obrázek 7: Struktura RREP zprávy 

Význam jednotlivých polí je následující: 

• Type (Typ zprávy) – nastaveno na hodnotu 2. 

• R (Repair) – příznak pro opravu. Rezervováno pro multicast. 

• A (Acknowledgement) – příznak pro požadování potvrzení. 

• Reserved (Rezervováno) - toto pole je nastaveno na hodnotu 0. Při přijetí je 

ignorováno. 

• Prefix Size (Velikost prefixu) – jestliže je toto 5-bitové pole nenulové, tak určuje, 

jestli může být uvedený další skok použit pro více uzlů se stejným směrovacím 

prefixem jako požadované místo určení. 

• Hop Count (Počítadlo skoků) – udává počet skoků od zdrojového uzlu 

k cílovému uzlu. 

• Destination IP Address (IP adresa cíle zprávy) – obsahuje IP adresu místa 

doručení zprávy. 

• Destination Sequence Number (Sekvenční číslo cíle) – uvádí sekvenční číslo 

cíle spojené s cestou. 

• Originator IP Address (IP adresa původce zprávy) – uvádí IP adresu uzlu, který 

posílá RREP zprávu jako reakci na RREQ zprávu. 

• Lifetime (Doba existence) – uvádí čas v milisekundách, po který uzly, které 

obdržely RREP zprávu, považují cestu za platnou [4]. 

2.2.3 RERR – Route Error zpráva 

RERR zprávy se posílají při zjištění poruchy. Tyto zprávy se při poruše posílají všem 

svým sousedům. Struktura zprávy je na obrázku (viz. Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Struktura RERR zprávy 

Význam jednotlivých polí je následující: 

• Type (Typ zprávy) – nastaveno na hodnotu 3. 

• N (No delete) -  příznak pro neodstranění trasy a nastavení uzlu, aby prováděl 

lokální opravu. 

• Reserved (Rezervováno) – toto pole je nastaveno na hodnotu 0. Při přijetí je 

ignorováno. 

• DesCount (Počítadlo cíle) – udává počet nedostupných destinací. Musí být 

nastavena alespoň na hodnotu 1. 

• Unreachable Destination IP Address (IP adresa nedosažitelné destinace) –  

uvádí IP adresu nedostupného uzlu  

• Unreachable Destination Sequence Number (Sekvenční číslo nedosažitelné 

destinace) – udává pořadové číslo pro nedosažitelný uzel [4]. 

 

2.2.4 RREP-ACK – Route Reply Acknowledgment zpráva 

RREP-ACK zpráva se odesílá jako odpověď na zprávu RREP, která má nastavený 

příznak „A“ (Acknowledgement) pro požadování potvrzení zprávy. To se obvykle 

provádí, jestliže hrozí nebezpečí, že jednosměrné spojení brání dokončení cyklu objevení 

trasy. Struktura RREP-ACK zprávy je na obrázku (viz. Obrázek 9) [4].  

 

Obrázek 9: Struktura RREP-ACK zprávy 
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Význam jednotlivých polí je následující: 

• Type (Typ zprávy) – nastaveno na hodnotu 4. 

• Reserved (Rezervováno) - toto pole je nastaveno na hodnotu 0. Při přijetí je 

ignorováno. 

2.3 Výhody AODV 

Hlavní výhodou tohoto protokolu je vytvoření směrovací cesty až na základě 

vytvoření požadavku. Pořadová čísla cílů jsou použita k nalezení nejnovější možné cesty 

k cíli. A to takovým způsobem, že největší obdržené pořadové číslo označuje nejnovější 

nalezenou trasu. Zpoždění vytvářené při hledáni cest je podle specifikace zanedbatelné. 

• Méně systémových zpráv 

• Vhodnější pro menší sítě 

2.4 Nevýhody AODV 

• Oproti OLSR má větší zpoždění 

• Není vhodný pro použití ve velkých sítích s velkou hustotou uzlů 

• QoS je složité v těchto sítích  
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3 Network Simulátor 3 

NS – 3 je síťový simulator diskrétních událostí využívaný především pro výzkum a 

výuku. Simulátor je vyvíjen pro Unixové operační systémy jako open source program a 

je šířený pod licencí GNU GPLv2 (General Public License v2). Hlavním využitím tohoto 

programu je tvorba simulací pro moderní síťový výzkum. NS-3 umožňuje vývoj 

realistických simulačních modelů.  

NS-3 neposkytuje grafické prostředí, proto po ukončení simulace je třeba využít 

programy třetích stran, abychom mohli graficky zobrazit výstupní data [5]. 

Síťový simulátor NS-3 je postavený na základě programovacích jazyků C++ a 

Python. Od staršího simulátoru NS-2 se liší v použitém jazyce, který používal OTcl místo 

jazyka Python. NS-3 se simulátorem NS-2 není zpětně kompatibilní. 

NS-3 je v podstatě C++ knihovna, která poskytuje sadu modelů pro síťové simulace, 

realizované jako C++ objekty zobrazené prostřednictvím skriptovacího jazyka Python. 

Jedná se tedy o objektové programování za pomoci programovacího prostředí Eclipse. 

Této knihovny se využívá, abychom vytvořili aplikaci v jazyku C++ nebo Python, které 

po spuštění vytvoří simulační modely, nastaví scénáře a spustí hlavní funkci main.  

 

Obrázek 10: Architektura NS-3 

V NS-3 jsou definovány tyto základní objekty: 

• Uzel (node) - Základní prvek, představující funkční uzel sítě. Abstrakcí 

základního výpočtového zařízení je tedy uzel, který je reprezentovaný třídou 

Node v jazyce C++. V síti internet by byla takto označována koncová stanice 

s přidanými funkcemi, jako jsou například aplikace.  

• Aplikace (application) - Aplikace představují generátor nebo příjemce dat. 

Stejně jako aplikace běží na reálných počítačích, v NS-3 aplikace běží na 

konkrétních uzlech sítě (node). Aplikace jsou základní abstrakcí pro 
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uživatelský program, který vytváří aktivitu pro simulaci. Aplikace se často 

vyskytují ve verzi pro server a pro klienta. Například UdpEchoClient a 

UdpEchoServer. V jazyce C++ tuto abstrakci reprezentuje třída Application. 

• Síťové zařízení (network device) – u reálného počítače musíme kabel 

připojit do síťového rozhraní (NIC), které ovládá softwarový ovladač. Stejně 

tomu je i v NS-3. Síťové zařízení v NS-3 zastřešuje softwarový ovladač a také 

hardware (NIC). Úlohou síťového zařízení je umožnit uzlům komunikaci 

s ostatními uzly v simulaci přes kanál, proto je instalovaný v uzlu. Abstrakce 

síťového zařízení reprezentuje třída NetDevice. 

• Kanál (channel) – Kanál představuje médium, pomocí kterého se data 

dostávají do sítě. Můžeme si ho představit jako spoj mezi uzly. Může to 

například být kabel, WiFi a podobně. V jazyce C++ tuto abstrakci 

reprezentuje třída Channel. 

3.1 Spuštění Network Simulátoru -3 

Na virtuálním stroji spustíme program Eclipse. Při spuštění programu vyskočí 

okno, kde ponecháme cestu k workspace, viz. Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Eclipse – workspace 

Po spuštění programu Eclipse, se nám otevře předpřipravený projekt „Hello 

Simulator“. Tento soubor se nachází v projektu NS-3.21 ve složce Scratch. Abychom 

mohli založit vlastní simulaci MANET sítě s protokolem AODV, musíme soubor „Hello 

Simulator“ smazat a vytvořit nový soubor s názvem „AODV“. Protože je nutné, aby při 

prvním spuštění kompilátoru byl náš projekt funkční, tak do vytvořeného souboru 

napíšeme následující testující kód: 
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Tento kód slouží pouze pro první spuštění kompilátoru. Spuštění kompilátoru 

provedeme z menu Run -> položka Run. Tímto dojde k vytvoření pomocných souborů 

nutných pro rozpoznání vytvářeného projektu, které využívá debugger. 

 

Pro správnou funkci debuggeru je nyní nutné nastavit debuggeru správnou cestu 

k našemu projektu. V menu Run -> položka Run Configurations. V nově otevřeném okně 

klikneme na tlačítko Search Project a zadáme název našeho projektu (AODV) viz. 

Obrázek 12. Po vyhledání projektu potvrdíme OK a celou akci dokončíme stiskem 

tlačítka Apply a okno zavřeme. 

 

 

Obrázek 12: Výběr projektu 

#include "ns3/core-module.h" 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("AODV"); 
using namespace ns3; 
int 
main (int argc, char *argv[]) 
{ 
NS_LOG_UNCOND ("Testovací výpis"); 
} 
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Po spuštění projektu s vloženým kódem a dokončení debuggu, se nám vypíše do 

konzolového okna text „Testovací výpis“, viz. Obrázek 13. 

 

Obrázek 13: Testovací výpis 

Tímto je vytvoření nového projektu u konce a následně tento kód vymažeme a 

budeme psát vlastní kód pro vytvoření MANET sítě s protokolem AODV.  

4 Tvorba simulace 

V této kapitole se zaměříme na vytvoření simulace MANET sítě. Krok po kroku si 

uvedeme části kódu pro vytvoření simulace. Ke každé části kódu jsou doplněny 

komentáře, co část kódu představuje a jaká je její funkce. 

4.1 Inicializace programu 

Na začátku programu byly volány hlavičkové soubory z knihovny NS-3, které 

během simulace používají jednotlivé části programu. Z těch nejdůležitějších to jsou: 

#include "ns3/aodv-module.h" 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/netanim-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/gnuplot.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

 



32 

 

 

Všechny vytvářené projekty v NS-3 implementují jmenný prostor ns3. Dále, 

abychom mohli vypisovat do konzole, je třeba implementovat jmenný prostor std. Tyto 

jmenné prostory slouží k tomu, abychom nemuseli pro každou řádku kódu psát (ns3::). 

Pro zpřístupnění definic ve jmenném prostoru vytvářeného projektu vložíme: 

 

Dále si definujeme několik proměnných, které jsou využity v kódu pro 

zjednodušení orientace v kódu programu. 

 

4.2 Topologie MANET sítě 

V MANET síti je vytvořeno 11 mobilních uzlů. Tyto uzly vytvoříme pomocí třídy 

NodeContainer, která se chová jako Helper. Třída nám umožňuje jednoduše vytvořit 

uzly. Metoda Create má jeden parametr, který definuje, kolik uzlů chceme vytvořit. 

Přenosový kanál definujeme pomocí třídy YansWifiChannelHelper a fyzickou 

vrstvu pomocí třídy YansWifiPhyHelper. Pomocí třídy RangePropagationLossModel 

můžeme nastavovat vzdálenost vysílání signálu Wi-Fi. 

V naší MANET síti nastavíme základní nastavení kvality služeb pomocí třídy 

QosWifiMacHelper. 

//vytvoření mobilních uzlů 
NodeContainer nodes; 
nodes.Create(size); 

//---------definice kanálu----------------------------------------------------- 
    YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default(); 
  YansWifiChannelHelper wifiChannel = YansWifiChannelHelper::Default(); 
  wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::RangePropagationLossModel", "MaxRange", 
   DoubleValue(range)); 
  wifiPhy.SetChannel(wifiChannel.Create()); 

 

using namespace ns3; 
using namespace std; 

uint32_t size = 11;   // Počet uzlů 
double dist = 50;    // Vzdálenost mezi uzly v metrech 
double range = 60;   //dosah rádia (uzlu) 
double totalTime = 70;   // čas simulace v sekundách 
double speed = 5;   //rychlost v km/h 
double max_rychlost = 100; 
bool pcap = true;    // Záznam provozu v pcap 
bool printRoutes = true;   // Záznam routovacích tabulek 
bool nahoru = true;   //posun po ose x 
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Třída WifiHelper pomůže vytvořit a konfigurovat vlastnosti bezdrátových 

zařízení. Nastavili jsme konstantní přenosovou rychlost za pomoci technologie OFDM 

s rychlostí 6Mb/s. V této části si můžeme vybrat i ze standardů 802.11, například standard 

802.11n (WIFI_PHY_STANDARD_80211n_2_4GHZ). 

Definování výše uvedených vlastností pro každý z mobilních uzlů by bylo 

zdlouhavé a nepraktické. Proto jsme vytvořili kontejner, abychom mohli uvedené 

vlastnosti hromadně přiřadit celé skupině zařízení v kontejneru. Kontejner vytvoříme 

pomocí třídy NetDeviceContainer. Fyzická zařízení byla tedy přiřazena k definovaným 

uzlům (nodes) s vlastnostmi phy a mac (fyzická a linková úroveň). 

4.3 Definice směrovacího protokolu AODV 

Dalším krokem pro vytvoření simulace MANET sítě je definice směrovacího 

protokolu. V této práci je využitý směrovací protokol AODV. Protokol AODV je 

standardně implementován v NS – 3. 

Po definici směrovacího protokolu následuje definice adresního prostoru a přiřazení 

IP adres každému uzlu. K tomu využijeme třídy Ipv4AddressHelper a 

Ipv4InterfaceContainer. Třídy přiřadí prvnímu uzlu (označený číslem 0) první IP 

adresu, následně přičte jedničku a přidělí IP adresu druhému uzlu. Toto přidělování IP 

adres pokračuje pro všechny další uzly. 

 

//Definice bezdrátového zařízení 
WifiHelper wifi = WifiHelper::Default(); 
wifi.SetRemoteStationManager("ns3::ConstantRateWifiManager", "DataMode", 
              StringValue("OfdmRate6Mbps")); 

QosWifiMacHelper wifiMac = QosWifiMacHelper::Default(); 
  wifiMac.SetType("ns3::AdhocWifiMac"); 

 

AodvHelper aodv; 
InternetStackHelper stack; 
stack.SetRoutingHelper(aodv);  
stack.Install(nodes); 

Ipv4AddressHelper address; 
address.SetBase("10.10.0.0", "255.255.0.0"); 
Ipv4InterfaceContainer interfaces; 
interfaces = address.Assign(devices); 

//Definice kontejneru 
NetDeviceContainer devices; 
devices = wifi.Install(wifiPhy, wifiMac, nodes); 
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4.4 Definice mobility 

Posledním krokem pro vytvoření MANET sítě je definice mobility sítě. NS-3 

umožňuje použít různé druhy pohybových modelů. Jsou to modely, kde uzly jsou 

rozmístěny staticky až po model, kde se všechny uzly pohybují různým směrem s různou 

rychlostí.  

 

4.4.1 Pohybový model s jedním pohybujícím se uzlem 

Na tomto pohybovém modelu je dělána většina testů sítě. Při pohybu jednoho 

bodu je krásně vidět funkce směrovacího protokolu a komunikace mezi uzly. Mobilitu 

jednoho uzlu naprogramujeme následně: 

 

Na všechny uzly aplikujeme model pro statické umístění uzlů v definovaném 

prostoru. Následně je zvolen poslední uzel, na který použijeme vektorový posun po ose 

x. Posun uzlu ze strany na stranu a jeho sledování zajišťuje funkce CheckPos. Funkce 

testuje pozici uzlu na ose x a podle definovaných hranic posílá uzel doprava nebo doleva.  

//mobilita jednoho bodu 
MobilityHelper mobility; 
mobility.SetPositionAllocator("ns3::GridPositionAllocator", "MinX", 

 DoubleValue(0), "MinY", DoubleValue(0), "DeltaX", DoubleValue(dist), 
  "DeltaY", DoubleValue(dist), "GridWidth", UintegerValue(size / 2), 
  "LayoutType", StringValue("RowFirst")); 
mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantVelocityMobilityModel"); 
mobility.Install(nodes); 
 
Ptr<ConstantVelocityMobilityModel> mob = nodes.Get(size - 1)->GetObject< 
  ConstantVelocityMobilityModel>(); 
 
for (int t = 1; t <= totalTime; t++) { 
 

Simulator::Schedule(Seconds(t), CheckPos, mob); 
} 
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Topologie tohoto modelu je znázorněna na obrázku (viz. Obrázek 14: Topologie s jedním 

pohybujícím se uzlem). 

 

Obrázek 14: Topologie s jedním pohybujícím se uzlem 

 

 

 

 

void CheckBound(Ptr<ConstantVelocityMobilityModel> mob) { 
 Vector m_position = mob->GetPosition(); 
 int flor = floor(size / 2); 
 int x_max = ((flor - 1) * dist) - 1; 
 double vector = rychlost / 3.6;    //rychlost pohybu uzlu v m/s 
    
 if (m_position.x < vector - 1) {    //nastavení pohybu vpravo 
  vpravo = true; 
 } 
 
 if (m_position.x >= x_max) {    // nastavení pohybu vlevo 
  vpravo = false; 
 } 
 
 if (vpravo == true) { 
  mob->SetVelocity(Vector(vector, 0, 0));  
 } else { 
  mob->SetVelocity(Vector(-vector, 0, 0)); 
 } 
} 
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4.4.2 Pohybový model s náhodným pohybem uzlů a rozložením do obdélníku 

Tento pohybový model využívá třídu GridPositionAllocator, která uzly rozloží 

do obdélníku a následně třída RandomWalk2dMobilityModel aplikuje na všechny uzly 

náhodný pohyb. Třída má několik parametrů, se kterými můžeme pracovat. Tabulka 1 

nám ukazuje, které parametry mobility můžeme měnit.  

Tabulka 1: Parametry třídy RandomWalk2dMobilityModel 

Název atributu Popis Hodnota 

Bounds Hranice pohybu 0, 100, 0, 100 (m)  

Time Čas pro změnu směru a rychlosti 1 s 

Distance Vzdálenost pohybu uzlu za čas 1 m 

Mode Režimy pro změnu směru a rychlosti Distance 

Direction Náhodný výběr směru pohybu 0 – 6,28318 grad 

Speed Náhodná rychlost uzlu 2 – 4 m/s 

 

 

Topologie tohoto modelu je znázorněna na obrázku (viz. Obrázek 16: Počáteční topologie 

MANET sítě). 

 

4.4.3 Pohybový model s náhodným pohybem uzlů a náhodným rozložením 

Tento pohybový model využívá pro mobilitu třídu 

RandomWalk2dMobilityModel stejně jako v předešlém modelu, ale výchozí poloha 

uzlů je náhodná. Výchozí polohu zajišťuje třída RandomRectanglePositionAllocator, 

která definuje prostor s náhodně rozloženými uzly. 

mobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWalk2dMobilityModel", 
  "Mode", StringValue ("Distance"), 
  "Distance", DoubleValue (10.0), 
  "Direction", StringValue ("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=6.283184]"), 
  "Time", TimeValue (Seconds (1.0)), 
  "Speed", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=2.0]"), 
  "Bounds",RectangleValue(Rectangle (-10, 500, -10, 500))); 
  mobility.Install(nodes); 
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Obrázek 15: Topologie s náhodným rozložením uzlů 

 

4.5 Definice aplikací 

V této kapitole jsou uvedeny aplikace, které jsou použity v MANET síti. Tyto 

aplikace zajišťují datový provoz v síti. V MANET síti budeme simulovat aplikace Ping, 

HTTP a SIP. 

4.5.1 Aplikace Ping 

Pro kontrolu konektivity byla vytvořena aplikace Ping. Aplikace Ping umožňuje 

otestovat konektivitu jakéhokoliv mobilního uzlu. V následujícím kódu je simulována 

aplikace Ping mezi prvním uzlem a předposledním uzlem. Ping začíná v čase 2 sekundy 

a probíhá až do konce simulace.  

 

 

 

 

V4PingHelper ping(interfaces.GetAddress(size - 1)); 
   ping.SetAttribute("Verbose", BooleanValue(true)); 
   ApplicationContainer p = ping.Install(nodes.Get(0)); 
   p.Start(Seconds(2)); 
   p.Stop(Seconds(totalTime)); 
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4.5.2 Aplikace HTTP 

Další aplikací je aplikace HTTP. Tato aplikace simuluje provoz v síti mezi druhým 

uzlem a desátým uzlem za pomoci transportního protokolu TCP. Je zde vytvořený HTTP 

server na druhém uzlu, který začne posílat data ve čtvrté sekundě. Na desátém uzlu je 

vytvořen HTTP klient, který začne naslouchat ve třetí sekundě. Celá komunikace mezi 

uzly končí v desáté sekundě. Na serveru nastavíme vlastnosti provozu. Důležité je 

nastavení atributů přenosové rychlosti „DataRate“ a velikost přenášených uživatelských 

dat (payload) paketu „PacketSize“. Zapnutá bude aplikace stále „OnTime“ a vypnutá 

nebude nikdy „OffTime“. 

 

4.5.3 Aplikace SIP 

V naší MANET síti také simulujeme aplikaci SIP, která je přenášena pomocí 

transportního protokolu UDP. Konfigurace této aplikace bude podobná jako konfigurace 

aplikace HTTP. Pomocí SIP aplikace bude mezi sebou komunikovat uzel číslo jedna a 

uzel číslo šest. 

Ptr<Node> appSource = nodes.Get(1); 
Ptr<Node> appSink = nodes.Get(9); 
Ipv4Address remoteAddr = appSink->GetObject<Ipv4> ()->GetAddress (1, 0).GetLocal (); 
 
 // Vytvoření On/Off aplikace využívající TCP protokol 
OnOffHelper onoffTCP ("ns3::TcpSocketFactory", Address(InetSocketAddress (remoteAddr, 80))); 
onoffTCP.SetAttribute ("DataRate", StringValue ("0.3Mbps")); 
onoffTCP.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024)); 
onoffTCP.SetAttribute ("OnTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]")); 
onoffTCP.SetAttribute ("OffTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]")); 
ApplicationContainer appTCP = onoffTCP.Install (appSource); 
appTCP.Start (Seconds (4.0)); 
appTCP.Stop (Seconds (10.0)); 
 
 // Vytvoření příjemce paketu 
PacketSinkHelper sinkTCP ("ns3::TcpSocketFactory", Address(InetSocketAddress 
(Ipv4Address::GetAny (), 80))); 
appTCP = sinkTCP.Install (appSink); 
appTCP.Start (Seconds (3.0)); 
appTCP.Stop (Seconds (10.0)); 
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4.6 NetAnim 

Network simulátor nepodporuje grafický náhled na vytvořenou síť. Abychom se 

mohli podívat na vytvořenou síť a na to, jak se mobilní uzly pohybují a jaká komunikace 

v síti probíhá, musíme využít vizualizační nástroj NetAmin. NetAnim využívá pro 

zobrazení simulace XML (eXtensible Markup Language) trasovací soubor, který je 

vytvořen v průběhu kompilace zdrojového kódu. [6] 

 

Pro implementaci NetAnim do programu, musíme do kódu simulace napsat následující 

kód. 

 

Obrázek 16. graficky znázorňuje topologii MANET sítě před vlastním spuštění simulace. 

Ptr<Node> udpSource = nodes.Get(0); 
Ptr<Node> udpSink = nodes.Get(5); 
 
Ipv4Address remoteAddrudp = udpSink->GetObject<Ipv4>()->GetAddress(1, 0).GetLocal(); 
 
// Vytvoření On/Off aplikace využívající TCP protokol 
OnOffHelper onoffUDP("ns3::UdpSocketFactory", Address(InetSocketAddress(remoteAddrudp, 
5060))); 
onoffUDP.SetAttribute("DataRate", StringValue("1Mbps")); 
onoffUDP.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(512)); 
onoffUDP.SetAttribute("OnTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]")); 
onoffUDP.SetAttribute("OffTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]")); 
ApplicationContainer appUDP = onoffUDP.Install(udpSource); 
appUDP.Start(Seconds(8.0)); 
appUDP.Stop(Seconds(10.0)); 
 
// Vytvořeni příjemce paketu 
PacketSinkHelper sinkUDP("ns3::UdpSocketFactory", 
Address(InetSocketAddress(Ipv4Address::GetAny(), 5060))); 
appUDP = sinkTCP.Install(udpSink); 
appUDP.Start(Seconds(7.0)); 
appUDP.Stop(Seconds(10.0)); 

std::string animFile = "AODV_aminace.xml"; 

AnimationInterface anim(animFile); //netAnim 
anim.EnablePacketMetadata(true); //Povolí zobrazit popis zasílaných zpráv v simulaci 
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Obrázek 16: Počáteční topologie MANET sítě 

4.7 FlowMonitor 

Framework FlowMonitor zajišťuje vyhodnocení výsledků v simulaci. Pomocí 

třídy FlowMonitorHelper nám umožňuje získat ze simulace následující hodnoty: 

• timeFirstTxPacket – čas vyslání prvního paketu, 

• timeLastTxPacket – čas vyslání posledního paketu, 

• timeFirstRxPacket – čas přijmutí prvního paketu, 

• timeLastRxPacket – čas přijmutí posledního paketu, 

• delaySum – součet zpoždění, 

• jitterSum – součet zpoždění mezi vybranými pakety, 

• txBytes, txPackets – počet přenesených bajtů a paketů, 

• rxBytes, rxPackets – počet přijatých bajtů a paketů, 

• lostPackets – počet ztracených paketů [7] 
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Výsledky hodnot pro každou využívanou cestu lze vypsat do konzole pomocí 

následujícího kódu. 

 

 

Obrázek 17: Ukázka výpisu do konzole 

 

 

FlowMonitorHelper flowHelper; 
Ptr<FlowMonitor> flowMonitor; 
flowMonitor = flowHelper.InstallAll(); 

flowMonitor->CheckForLostPackets(); 
Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowHelper.GetClassifier()); 
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor->GetFlowStats(); 
 
for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = stats.begin(); i != stats.end(); ++i) 
{ 
 Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow(i->first); 

NS_LOG_UNCOND("\n Flow ID: " << i->first << " Src Addr: " << t.sourceAddress << " Dst 
Addr: " << t.destinationAddress); 

 NS_LOG_UNCOND(" Tx Bytes: " << i->second.txBytes); 
 NS_LOG_UNCOND(" Rx Bytes: " << i->second.rxBytes); 
 NS_LOG_UNCOND(" Tx Packets: " << i->second.txPackets); 
 NS_LOG_UNCOND(" Rx Packets: " << i->second.rxPackets); 

NS_LOG_UNCOND(" Mean Delay: " << i->second.delaySum.GetSeconds() / (i-
>second.rxPackets) * 1000 << " ms"); 
NS_LOG_UNCOND(" Mean Jitter: " << i->second.jitterSum.GetSeconds () / (i-
>second.rxPackets - 1) * 1000 << " ms"); 
NS_LOG_UNCOND(" Throughput: " << i->second.rxBytes * 8.0 / (i > 
second.timeLastRxPacket.GetSeconds () - i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds ()) / 
1024 << " Kbps"); 

 NS_LOG_UNCOND("Lost Packets = " << i->second.lostPackets); 
 NS_LOG_UNCOND("-------------------------------------------------"); 
  
} 

flowMonitor->SerializeToXmlFile("AODV_Flowmon", true, true); 
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4.8 GnuPlot 

GnuPlot je program pro generování grafů funkcí či dat. Program je k dispozici pro 

všechny dnes využívané operační systémy. Výhodou tohoto programu jsou široké 

možnosti nastavení a podrobná dokumentace. [8] 

V této práci jsme použili GnuPlot, jako nástroj pro grafické znázornění výsledků 

frameworku FlowMonitor. Grafické výstupy jsou pro zpoždění, ztrátovost paketů a 

propustnost mezi serverem a klientem (mezi prvním a posledním uzlem). Uvedeme si 

přiklad kódu pro zobrazení křivky zpoždění. Nejdříve si definujeme proměnné nad hlavní 

funkcí main. 

 

Do kódu FlowMonitoru vložíme kód pro záznam dat do proměnné, aby bylo možné 

data graficky zobrazit.  

 

Následně nastavíme název grafu, popisky os, styl křivky a další parametry grafu. 

 

//--------------graf pro zpoždění - definice proměnných----------------------------- 
string jmenoZpozdeni = "zpozdeni"; 
string zpozdeniGraphicsFileName = jmenoZpozdeni + ".png"; 
string zpozdeniFileName = jmenoZpozdeni + ".plt"; 
string zpozdeniTitle = "Velikost zpoždění"; 
string zpozdeniOsa_Y = "Průměrné zpoždění [ms]"; 
string zpozdeniOsa_X = "čas [s]"; 
 
//Vytvoření instance gnuplot a názvu 
Gnuplot gnuplotZP(zpozdeniGraphicsFileName); 
Gnuplot2dDataset delay; 

double Delay; 
delay.Add(Simulator::Now().GetSeconds(), (i->second.lastDelay.GetMilliSeconds())); 

//------------------graf pro zpoždění - pokračování------------------------------------------------- 
gnuplotZP.SetTitle(zpozdeniTitle); 
 
//Pomocí balíčku gnuplot lze provést vytvoření png souboru 
gnuplotZP.SetTerminal("png"); 
gnuplotZP.SetLegend(zpozdeniOsa_X, zpozdeniOsa_Y);  //Popisy jednotlivých os 
gnuplotZP.AppendExtra("set grid");     //zapnutí mřížky grafu 
delay.SetTitle(zpozdeniOsa_Y);     //vytisknutí názvu grafu 
delay.SetStyle(Gnuplot2dDataset::HISTEPS);    //volba typu grafu (zde 

sloupcový) 



43 

 

Na konci zdrojového kódu ještě přidáme část, která otevře soubor, uloží data a zavře 

soubor. 

 

Posledním krokem pro zobrazení grafu je vytvořit soubor Zpozdeni.png ze 

zdrojového souboru Zpozdeni.plt. To provedeme příkazem v příkazové řádce 

 
student@fekt:~/ns-allinone-3.21/ns-3.21$gnuplot Zpozdeni.plt 

 

Stejným postupem je naprogramované i grafické znázornění ztrátovosti paketů mezi 

serverem a klientem a propustnost linky, taktéž mezi serverem a klientem.  

  

//-----------graf pro zpoždění - pokračování---------------------------------- 
gnuplotZP.AddDataset(delay); 
ofstream plotFileZP(zpozdeniFileName.c_str()); //Otevře soubor  
gnuplotZP.GenerateOutput(plotFileZP);  //Zapíše soubor  
plotFileZP.close();    //Zavře soubor 
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5 Výsledky simulace MANET sítě 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky MANET sítě s využitím AODV 

protokolu. Jsou to zejména směrovací tabulky jednotlivých uzlů, grafické znázornění sítě 

pomocí programu NetAnim, zachycené pakety programem Wireshark a výsledky 

z testování sítě s různými konfiguracemi (například počet uzlů, rychlost pohybu, zatížení 

a podobně). 

5.1 Zobrazení simulace 

V této kapitole jsou zobrazeny různé topologie MANET sítí, které byly v této práci 

využity k testování. První testovanou topologii můžeme vidět na obrázku (viz. Obrázek 

18). Topologie je vytvořena z deseti statických uzlů, které jsou seřazeny ve dvou řadách 

a jednoho uzlu, který se pohybuje pod druhou řadou statických uzlů z jedné strany 

topologie na druhou a zpět. Uzly mají mezi sebou vzdálenost 50 metrů a jejich dosah 

signálu je 60 metrů. Uzly jsou očíslovány číslem 0 až 10 a v textu jsou značeny Node0 až 

Node10. Na obrázku také vidíme IP adresy jednotlivých uzlů. V popisované topologii 

byla nakonfigurována komunikace mezi uzlem Node0, který představuje server a uzlem 

Node10, který je jako klient. 

 

Obrázek 18: Topologie MANET sítě 

Obrázek 19 nám zobrazuje, jak mobilní uzel Node0 posílá zprávu AODV: RREP. 

Tuto zprávu posílá svým sousedům, aby si aktualizoval směrovací tabulku sousedních 

uzlů. Ostatní uzly taktéž posílají zprávy AODV: RREP a aktualizují si své směrovací 

tabulky. Tyto zprávy se vysílají každou sekundu, aby směrovací tabulky sousedů byly 

aktuální.  
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Obrázek 19: Výměna směrovacích tabulek 

Obrázek 20 nám zobrazuje komunikaci uzlu Node0 se svými sousedními uzly. 

Uzel Node0 (server) posílá zprávu AODV: RREQ, která slouží k vyhledání cílového uzlu 

Node10 (klient). 

 

Obrázek 20: Posílání zpráv AODV: RREQ 

Druhou testovanou topologii můžeme vidět na obrázku (viz. Obrázek 21). Je to 

topologie s náhodným pohybem dvanácti uzlů a jejich obdélníkovou výchozí polohou. 

V této simulaci spolu komunikovaly uzly Node0 (server) a Node11 (klient). Server poslal 

zprávy AODV: RREQ pro nalezení klienta a sestavení cesty k němu. Při sestavování 

cesty probíhá mezi uzly v cestě komunikace, která je naznačena na obrázku (viz. Obrázek 

21). Na obrázku je znázorněna komunikace uzlu Node6, který se dotazuje svých sousedů, 



46 

 

zda některý z nich nemá uvedenou IP adresu (10.10.0.12) klienta ve směrovací tabulce. 

Na tento dotaz odpovídá uzel Node8, který má cílový uzel Node11 (klient) ve své 

směrovací tabulce. Odpověď uzlu Node8 můžeme vidět na obrázku (viz. Obrázek 22). 

 

Obrázek 21: Dotazování se o IP adresy 

 

Obrázek 22: Odpověď uzlu na dotaz o IP adresu 
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Obrázek 23 nám znázorňuje topologii s náhodným pohybem uzlů, která je před 

koncem simulace. Uzly se z výchozí obdélníkové topologie přesunuly do polohy, kterou 

obrázek znázorňuje. 

 

Obrázek 23: Topologie sítě po 15 vteřinách simulace 

 

5.2 Směrovací tabulky mobilních uzlů 

Každý uzel má svoji směrovací tabulku s IP adresami sousedů. Pokud některý 

z uzlů chce komunikovat se vzdáleným uzlem, musí nejdříve zjistit cestu k cílovému 

uzlu. Tabulka 2 je směrovací tabulka prvního uzlu (Node: 0). V tabulce můžeme vidět IP 

adresy sousedních uzlů s jedním skokem. Uzel s IP adresou 10.10.0.11 není sousední 

uzel. Tento uzel je dostupný přes výchozí bránu 10.10.0.6 tedy přes šestý uzel. Všimněme 

si, že u této adresy jsou dva skoky. Směrovací tabulky se aktualizují každou sekundu 

pomocí posílání zpráv AODV: RREP. 

Tabulka 2: Směrovací tabulka prvního uzlu (Node: 0) po 5 sekundách simulace 

Destination Gateway Interface Flag Expire Hops 

10.10.0.2 10.10.0.2 10.10.0.1 UP 2.01 1 

10.10.0.6 10.10.0.6 10.10.0.1 UP 2.10 1 

10.10.0.11 10.10.0.6 10.10.0.1 UP 13.02 2 

10.10.255.255 10.10.255.255 10.10.0.1 UP 9223372031.85 1 

127.0.01 127.0.0.1 127.0.0.1 UP 9223372031.85 1 
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5.3 Analýza paketů v programu Wireshark 

Tato podkapitola se zabývá analýzou výsledků, týkající se obsahu paketů, které 

byly zaznamenány v pcap souborech. Komunikace byla zachycena mezi uzly, které jsou 

situovány v řadě. Komunikuje mezi sebou první uzel a poslední uzel. 

 

5.3.1 AODV pakety 

Pro toto testování jsou vytvořeny tři uzly, které jsou rozmístěny do řady a 

komunikují spolu první a poslední uzel. Na obrázku můžeme vidět zachycenou 

komunikaci na prvním uzlu Node0 (10.10.0.1). Z obrázku je zřejmé, že si prvně uzly 

posílaly zprávy typu RREP pro aktualizaci směrovacích tabulek sousedů. V čase 

1,952860 sekund posílá uzel Node0 zprávu RREQ, která slouží k nalezení cílového uzlu. 

V našem případě hledá uzel Node2 (10.10.0.3). Vidíme, že zpráva je poslána jen svému 

sousedovi (uzlu Node1). V čase 1,957604 sekund přichází od uzlu Node1 (10.10.0.2) 

zpráva RREP, že zná cílový uzel Node2 a může navázat kontakt. Ve zprávě je příznak, 

který vyžaduje potvrzení paketu od zdrojového uzlu. To můžeme vidět v čase 1,959019 

sekund, kdy se posílá zpráva RREP-ACK. Po odečtení času mezi odchozím (RREQ) a 

příchozím paketem (RREP) dostaneme čas, který je potřeba pro navázání spojení v této 

síti o třech uzlech. Čas pro vytvoření spojení je 4,7 ms. S rostoucím počtem uzlů se čas 

spojení prodlužuje. V Tabulka 3 je znázorněno, jak se doba navázání spojení prodlužuje 

se zvyšujícím se počtem uzlů (přeskoků). 

Tabulka 3: Porovnání času navázání spojení v závislosti na počtu uzlů mezi zdrojovým a cílovým 

uzlem 

 

V podrobnostech paketu můžeme vidět, že se paket od zdrojového uzlu šíří 

všesměrově. Dále je zřejmé, že protokol AODV pracuje na portu číslo 654. Protokol 

AODV nese informace o typu zprávy, cílovém uzlu a zdrojovém uzlu a také sekvenční 

čísla. 

Počet uzlů 

(přeskoků) 

Čas odeslání RREQ 

[s] 

Čas přijmu RREP 

[s] 

Doba navázání 

spojení [ms] 

3 1,95286 1,957604 4,74 

5 1,98086 2,017151 36,29 

10 2,00595 2,093806 87,86 

15 1,98786 2,105443 117,58 

20 1,95701 2,146118 189,11 

30 1,99486 2,254085 259,23 

50 1,934001 2,363633 429,63 

55 1,981002 2,521145 540,14 

60 1,969001 2,599689 630,69 
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Obrázek 24: Zachycené pakety AODV na uzlu Node0 

5.4 Zachycené parametry komunikace pomocí FlowMonitoru 

Topologie, pro tento výpis, je s jedenácti uzly a poslední z nich se pohybuje 

rychlostí 5 km/h (viz. Obrázek 14: Topologie s jedním pohybujícím se uzlem). Pomocí 

FlowMonitoru jsme zachytili parametry komunikace mezi zdrojovým uzlem Node0 a 

cílovým uzlem Node10. Na obrázku můžeme vidět zdrojovou a cílovou IP adresu uzlů, 

počet přijatých a odchozích bajtů, počet příchozích a odchozích paketů, průměrné 

zpoždění linky, propustnost a počet ztracených paketů. 

 

Obrázek 25: Hodnoty mezi uzly číslo 0 a 10 
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5.5 Grafické znázornění pomocí GnuPlot 

Pomocí GnuPlot si můžeme zobrazit grafy naměřených hodnot komunikace 

(průměrné zpoždění, ztrátovost paketů a propustnost linky) mezi serverem (Node0) a 

klientem (Node7). Tyto grafy využijeme při testování MANET sítě, kde bude z těchto 

grafů lépe vidět, jak se MANET síť chová při změnách rychlosti uzlů nebo počtu uzlů 

v síti. 

Pro zobrazení následujících grafů byla použita topologii s šesti statickými uzly a 

jedním pohybujícím se uzlem s rychlostí pohybu 10 km/h. Uzly jsou od sebe vzdáleny 45 

metrů a dosah jednotlivých uzlů je 60 metrů. Simulace je dlouhá 70 sekund a mezi uzlem 

Node0 a Node6 probíhá TCP komunikace. 

 

Obrázek 26: Topologie s jedním pohybujícím se uzlem 

5.5.1 Graf zpoždění 

V následujícím grafu (viz. Obrázek 27) můžeme vidět průměrné zpoždění mezi 

serverem (Node0) a klientem (Node6). Komunikace mezi uzly začíná v 5 sekundě, kdy 

průměrné zpoždění je 1 milisekunda. V 13 sekundě došlo k přechodu klienta od jednoho 

uzlu ke druhému. Přechodem k jinému uzlu se změnila cesta komunikace mezi serverem 

a klientem a tím se také zvýšilo zpoždění mezi uzly. K dalšímu přechodu mezi uzly 

dochází v 31 sekundě. V tento čas se průměrné zpoždění zvýší na 3 milisekundy. Klient 

se právě nachází u posledního statického uzlu. Dojde na konec topologie a začne se vracet 

zpět. Zpoždění 3 ms trvá do 48 sekundy, kdy se pohybující uzel vrací zpět a přechází od 
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vzdálenějšího uzlu k uzlu blíže serveru. V tuto chvíli se průměrné zpoždění sníží na 2 

milisekundy. Uzel se stále vrací blíže k serveru. V čase 62 sekund se klient připojí k uzlu 

pod serverem a průměrné zpoždění se sníží. Z toho vyplívá, že čím více uzlů v cestě, tím 

je vyšší průměrné zpoždění. 

 

Obrázek 27: Graf průměrného zpoždění 

5.5.2 Graf propustnosti 

Graf propustnosti (viz. Obrázek 28: Graf propustnosti)  nám znázorňuje, jaká je 

přenosová rychlost směrem od serveru ke klientu (txRate) a směrem opačným (rxRate). 

V aplikaci pro TCP provoz máme definovanou přenosovou rychlost 0,2 Mb/s. Z grafu je 

zřejmé, že od 5 sekundy se propustnost směrem od serveru snižuje. Je to dáno tím, že se 

klient vzdaluje od připojeného uzlu a ztrácí signál. Ve 13 sekundě došlo k přechodu 

klienta k novému uzlu a sestavila se nová lepší cesta. Nová cesta umožňuje vyšší 

propustnost, proto v grafu vidíme nárůst. Je tomu tak jen na chvíli, protože uzel se 

pohybuje stále dál a znovu začíná ztrácet dostatečně silný signál (křivka klesá). Až se 

klient připojí k novému uzlu a vytvoří se nová cesta, tak se propustnost zase zvedá. Tento 

průběh se stále opakuje. Propustnost pro směr od serveru se pohybuje v rozmezí 215,3 – 

216,3 Kb/s a propustnost pro směr k serveru je téměř neměnná kolem 215,2 Kb/s. 
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Obrázek 28: Graf propustnosti 

5.5.3 Graf ztrátovosti 

Následující graf (viz. Obrázek 29) znázorňuje, kolik paketů bylo ztraceno 

v určitém čase. První ztrátu paketů vidíme v čase 22 sekund, kdy došlo ke ztrátě dvou 

paketů. Tyto pakety nemusely být přeneseny při přechodu klienta mezi uzly a mohly se 

následně znovu přeposílat. Ale nakonec přeneseny nebyly. Další ztráta paketů je, když se 

klient nachází nejdál od serveru. Poslední ztráta paketů je zaznamenána při posledním 

přechodu klienta mezi uzly. 

 

Obrázek 29: Graf ztracených paketů 



53 

 

5.6 Testování MANET sítě s různě nastavenými parametry 

V této kapitole se zaměříme na testování naší MANET sítě, ve kterém budeme 

měnit různé parametry sítě. Hlavními parametry jsou: rychlost pohybujících se uzlů, 

počet uzlů v síti, s tím souvisí i počet skoků (uzlů) v cestě, dále topologie sítě a provoz 

v síti. My si některé změny parametrů otestujeme v následujících podkapitolách. 

5.6.1 Změna rychlosti pohybujícího se uzlu 

Pro testování jsem použil topologii s 10 statickými uzly a jedním pohybujícím se 

uzlem. Uzly v prvním testování (Tabulka 4) měly mezi sebou rozestup 45 metrů a dosah 

signálu 60 metrů, tak aby pohybující se uzel měl vždy jen jeden uzel v dosahu.  Mezi 

serverem (Node0) a klientem (Node10) běžela aplikace ping a HTTP (komunikace TCP). 

Simulace trvala 70 sekund a rychlost uzlu se měnila. 

Tabulka 4 znázorňuje jednotlivá měření pro různě nastavené rychlosti. Je zřejmé, 

že nejlepší vlastnosti sítě jsou při malé rychlosti pohybujícího se uzlu. Se zvyšující se 

rychlostí uzlu, se zvyšuje průměrné zpoždění linky, počet ztracených paketů, počet 

ztracených zpráv a zpoždění aplikace ping, a naopak se snižuje průměrná propustnost. 

Hraniční rychlostí uzlu, kdy uzel ještě zvládá komunikaci je 15 km/h. Při 20 km/h se zvýší 

zpoždění a razantně klesne průměrná propustnost. Zprávy ping mají přes 20 % ztrátovost 

v síti a zpoždění odpovědí na ping je nad 150 ms.  

Tabulka 4: Chování MANET sítě v závislosti na změně rychlosti (pohybující se uzel s jedním uzlem na dosah) 

Rychlost 

[km/h] 

Čas 

simulace 

[s] 

Průměrné 

zpoždění 

[ms] 

Průměrná 

propustnos

t [Kb/s] 

Počet 

ztracenýc

h paketů 

Počet 

ztracených 

zpráv 

aplikace 

ping [%] 

Průměrné 

zpoždění 

odpovědi 

na ping 

[ms] 

5 70 2,2 215,13 2 5 4,7 

10 70 7,4 167,18 32 16 5,1 

15 70 7,2 114,07 39 14 67,7 

20 70 36,3 44,11 65 22 175,2 

25 70 69,1 65,42 51 29 244,2 

30 70 50,3 59,61 49 37 276,9 

40 70 30,4 35,79 18 47 338,4 

 

Druhé testování bylo provedeno na stejné topologii jako v předchozím testování. 

Nastavení simulace bude stejné, ale v tomto testování budou nastaveny rozestupy mezi 

uzly na 45 metrů a dosah signálu bude 80 metrů. To zajišťuje, že pohybující se uzel bude 

mít vždy dva uzly na dosah. V předešlém testování měl jenom jeden uzel na dosah. Tím, 

že pohybující se uzel má dva uzly nadosah, tak bude lépe přecházet mezi uzly a nebude 

docházet k častým výpadkům spojení a zmenší se zpoždění. 
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Tabulka 5 je podobná té z předešlého testování, ale všimněme si, že pozorované 

hodnoty jsou pro tento případ lepší než v té předešlé tabulce. Porovnejme si například 

hodnoty obou tabulek pro rychlost uzlu 25 km/h. V testování, kdy uzel měl vždy dva uzly 

nadosah, můžeme vidět, že kvalitativní parametry přenosu jsou pro komunikaci 

vyhovující až do rychlosti 30 km/h. To znamená, že uzel, který má více uzlů nadosah, se 

může rychleji pohybovat. Hraniční rychlost tohoto měření je 30 km/h.  

Tabulka 5: Chování MANET sítě v závislosti na změně rychlosti (pohybující se uzel se dvěma uzly na dosah) 

Rychlost 

[km/h] 

Čas 

simulace 

[s] 

Průměrné 

zpoždění 

[ms] 

Průměrná 

propustnos

t [Kb/s] 

Počet 

ztracenýc

h paketů 

Počet 

ztracených 

zpráv 

aplikace 

Ping [%] 

Průměrné 

zpoždění 

odpovědi 

na ping 

[ms] 

5 70 1,7 215,12 1 1 46,7 

10 70 4,3 170,46 27 7 50,1 

15 70 4,4 153,84 32 7 50,1 

20 70 11,5 132,15 48 8 103,3 

25 70 2,4 215,13 7 1 47,1 

30 70 2,3 215,14 9 1 47,2 

40 70 17,1 145,51 26 22 146,7 

50 70 2,9 215,18 7 30 117,8 

60 70 28,3 79,86 5 33 396,5 

70 70 40 155,64 4 44 758,7 

 

5.6.2 Změna počtu uzlů v síti 

V tomto testování jsem použil topologii, kdy se uzly nacházejí v řadě a nepohybují 

se. Komunikace probíhala mezi prvním uzlem řady a posledním uzlem řady, tak aby se 

při zvyšování počtu uzlů, zvyšoval počet skoků. To nám umožní otestovat zpoždění a 

propustnost v závislosti na počtu skoků (uzlů). 

Z Tabulka 6 je zřejmé, že čím více uzlů (skoků) mezi serverem a klientem, tím 

bude větší zpoždění a menší propustnost. Při počtu 20 uzlů dochází k poklesu 

propustnosti na polovičku maximální propustnosti, která je 215 Kb/s. 
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Tabulka 6: Chování MANET sítě v závislosti na změně počtu uzlů (skoků mezi uzly) 

Počet 

uzlů 

Průměrné 

zpoždění 

[ms] 

Propustnost 

[Kb/s] 

Počet 

ztracených 

paketů 

3 1,76 215,16 0 

5 3,63 215,15 0 

7 5,51 215,13 0 

10 8,31 215,11 0 

15 12,99 215,07 0 

18 15,92 196,56 0 

20 21,71 113,58 0 

25 23,42 67,86 35 

30 31,37 31,84 0 

 

 S počtem uzlů souvisí i doba navázání spojení. Tabulka 3 s dobou navázání 

spojení je v kapitole 5.3.1, kde jsme analyzovali pakety AODV. 
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6 Laboratorní úloha 

Součástí této diplomové práce je laboratorní úloha, která je v příloze A. Laboratorní 

úlohaLaboratorní úloha. Laboratorní úloha je zpracována tak, aby si studenti 

vyzkoušeli nakonfigurovat MANET síť s protokolem AODV. Pro studenty je nachystán 

podrobný návod, jak MANET síť naprogramovat a následně ji analyzovat. Jednotlivé 

úkoly jsou okomentovány, aby studentům bylo zřejmé, co dané kódy programu dělají. 

Nejdříve se studenti seznámí s MANET sítěmi a protokolem AODV v teoretickém 

úvodu. Následně si stáhnou soubor AODV.cc s předpřipraveným zdrojovým kódem. 

Soubor si zkopírují do programu Eclipse a podle návodu v laboratorní úloze budou 

zdrojový kód doplňovat tak, aby naprogramovali MANET síť s protokolem AODV. Pro 

studenty jsou připravené různé testování sítě, aby bylo jasné, jak MANET síť a protokol 

AODV pracuje, a jak se při různých změnách v síti chová. Hlavními parametry, co se 

v testováních mění, jsou rychlost pohybu a počet uzlů v síti.  

Pro všechny simulace jsou také naprogramované nástroje pro analýzu sítě a výpis 

naměřených hodnot linek. Student si bude moci otevřít animaci, kde shlédne pohyb uzlů 

a jaké pakety si uzly posílají. Dále si studenti mohou zobrazit směrovací tabulky uzlů, 

v souborech pcap zachycené pakety mezi uzly a pomocí frameworku FlowMonitor výpis 

naměřených hodnot linky mezi serverem a klientem. Pomocí gnuplot si studenti 

z naměřených hodnot vytvoří grafy pro zpoždění linky, propustnost linky a ztrátovost 

paketů. Na závěr studenti zodpoví několik otázek, které se týkají MANET sítí a protokolu 

AODV. 

Spolu s laboratorní úlohou je vytvořen manuál pro vyučujícího. V tomto manuálu 

jsou doplněny tabulky testovacích simulací, jsou zde vyobrazeny grafy pro zpoždění 

linky, propustnost linky a ztrátovost paketů. Dále zde jsou zodpovězeny kontrolní otázky. 

Spolu s manuálem, vyučující dostane soubor AODV-comp.cc, kde je plně funkční 

zdrojový kód laboratorní úlohy. 
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7 Závěr 

Diplomová práce nás v první části seznamuje s problematikou MANET sítí. Je zde 

vysvětleno, co MANET sítě představují a jaké jsou hlavní charakteristické vlastnosti 

MANET sítí. Dále se diplomová práce zaměřuje na směrování v MANET síti a podrobně 

vysvětluje princip směrování mezi uzly.  

Druhá část diplomové práce byla věnována směrovacímu protokolu AODV. Je zde 

detailně popsán princip směrování protokolu AODV, podrobně popsány jednotlivé 

zprávy, které jsou používány pro komunikaci mezi uzly a také uvedeny klady a zápory 

protokolu AODV. 

Třetí část nás seznamuje se simulačním prostředím Network Simulator – 3. Jsou zde 

uvedeny základní stavební části simulace. Dále je zde popsán postup pro spuštění 

programu a založení nového projektu. 

Čtvrtá část se zabývá tvorbou simulace. Jsou zde vloženy části zdrojového kódu a 

následně popsány jeho funkce. Jsou zde popsány různé topologie, které byly v testováních 

použity. Nejčastěji využívaná topologie byla s deseti statickými uzly a jedním 

pohybujícím se uzlem.  Každý z uzlů má svoji IP adresu a definovaný směrovací protokol 

AODV. Dále byl simulován provoz v síti pomocí aplikací Ping, HTTP a VoIP. Aplikace 

probíhy mezi prvním a posledním uzlem v síti. Na závěr byly požity nástroje pro 

vyhodnocení a analýzu vytvořené MANET sítě. 

Závěrečná část diplomové práce se věnuje vyhodnocení MANET sítě s protokolem 

AODV. V této kapitole jsou zobrazeny topologie, které byly použity pro testování. 

Topologie jsou zobrazeny pomocí programu NetAnim, ve kterém se můžeme podívat na 

celou animaci simulace. Dále zde jsou popsány směrovací tabulky uzlů, programem 

Wireshark zachycené pakety a pomocí FlowMonitoru jsou naměřeny a do konzole 

vypsány parametry linky mezi serverem a klientem. Z naměřených hodnot FlowMonitoru 

jsem, pomocí grafického nástroje pro grafy Gnuplot, vytvořil grafy pro zpoždění linky, 

propustnost a ztrátovost paketů. Následně byla MANET síť různě testoval. Všechna 

testování jsou v této kapitole okomentovány. 

Z nabytých informací a praktického testování MANET sítě s protokolem AODV 

byla vytvořil laboratorní úlohu, která byla jedním z cílů diplomové práce. Laboratorní 

úloha seznamuje studenty s MANET sítěmi a s protokolem AODV. Vyzkouší si 

naprogramovat MANET síť s protokolem AODV a následně si ji otestují. Budou testovat 

chování protokolu AODV při změnách rychlosti pohybujícího se uzlu a při změně počtu 

uzlů v síti. Časová náročnost laboratorní práce je na dvě vyučovací hodiny. Spolu 

s laboratorní úlohou byl vytvořen manuál pro vyučujícího, kde jsou výsledné tabulky, 

grafy a zodpovězené kontrolní otázky. 
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Abecední přehled použitých zkratek 

ABR   Associativity Based Routing protocol 

ADV   Adaptive Distance Vector 

AODV  Ad Hoc On Demand Distance Vector routing 

DSDV  Destination Sequenced Distavce Vector 

DSR   Dynamic Source Routing Protocol 

DV  Distane Vector 

FSR   FisheyState Protocol 

GPLv2  General Public License v2 

HSLS  Hazy Sighted Link State 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

IoT  Internet of Things 

IP  Internet Protocol  

LS  Link State 

MAC  Media Access Control 

MANET Mobile Ad-Hoc Network 

NIC  Network Interface Controller 

NS – 3  Network Simulátor 3 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OLSR   Optimalized Link State Routing 

PCAP  Packet capturing 

QoS  Quality of Service 

RREQ  Route Request zpráva 

RREP  Route Reply zpráva 

RERR   Route Error zpráva 

RREP-ACK  Route Reply Acknowledgment zpráva 

SIP  Session Initiation Protocol 

TCP  Transmission Control Protocol 

TORA  Temporally Ordered Routing Algorithm 

UDP  User Datagram Protocol 

WiFi  Wireless Fidelity 

WRP   Wireless Routing Protocol 

XML   (eXtensible Markup Language 

ZPR  Zone Routing Protocol 
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Seznam Příloh 

A. Laboratorní úloha 

 

 

Příloha na DVD 

Na přiloženém DVD se nachází následující soubory: 

• DP_Hlavaty.pdf – diplomová práce v elektronické podobě 

• Laboratorní úloha.pdf – příloha A. Laboratorní úloha 

• Manuál.pdf – učitelský manuál 

• MANET-AODV.cc – soubor se zdrojovým kódem MANET sítě s protokolem 

AODV  

• AODV.cc – soubor s předpřipraveným kódem pro laboratorní úlohu 

• AODV-comp.cc – vypracovaný zdrojový kód pro laboratorní úlohu 
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Příloha A 

Směrovací protokol AODV 

Cíl úlohy 

Cílem této úlohy je seznámit studenty s MANET sítěmi a zejména se směrovacím 

protokolem Ad Hoc On Demand Distance Vector routing (AODV). Studentům teoreticky 

přiblíží využití a funkce těchto sítí. Následně na virtuálním stroji v programu NS-3 si 

student vyzkouší naprogramovat MANET síť s protokolem AODV. Vytvořenou MANET 

síť analyzuje a dozví se, jak protokol AODV pracuje. Následně otestuje, jak se síť chová 

při změně parametrů.  

Úkoly 

1. Otevřete program Eclipse a spusťte testovací program. 

2. Vytvořte topologii MANET sítě a aplikujte směrovací protokol AODV. 

3. Na mobilní uzly přidejte mobilitu. 

4. Vytvořte provoz mezi uzly. 

5. Vytvoření aplikací pro výpis výsledků. 

6. Analýza výsledků 

7. Testování směrovacího protokolu AODV 

Teoretický úvod 

MANET síť 

MANET síť je síť, která se skládá z bezdrátových zařízení, které se můžou 

samovolně pohybovat v rámci sítě. Bezdrátová zařízení dokáží v těchto sítích fungovat 

bez pevné infrastruktury. Proto MANET sítě mají různé a měnící se typy topologie. 

Topologie se v těchto sítích mění velice často a nepravidelně. Kvůli tomu musí být 

MANET sítě schopny na tyto změny dynamicky reagovat a přizpůsobit se, aniž by 

koncový uživatel zaznamenal výpadky v komunikaci či úplné odpojení od zbytku sítě. 

Aby bylo možné vytvořit takovou síť, je nutné splnit několik požadavků, jako je například 

automatická konfigurace uzlů (adresy, směrování,…), efektivní skupinová komunikace v 

reálném čase v závislosti na pohybu uzlů, nároky na pokrytí požadovaného území, 

energetická úspornost a nízké nároky na výkon. 

MANET sítě se využívají v armádě, při katastrofách nebo v situacích, kdy spolu musí 

komunikovat záchranné složky. Ve vojenské sféře můžeme také jmenovat například 

použití bezpilotních letounů, které jsou schopny mapovat a monitorovat rozsáhlá území 

a předávat si informace jak s velícím střediskem, tak navzájem mezi sebou. Dále se 

využívají v civilní sféře, kde uzly sítě mohou být umístěny v automobilech, lodích 
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letadlech, ale i v malých zařízeních, které lidé nosí u sebe. Tyto uzly tvoří MANET síť a 

dokáží mezi sebou komunikovat. 

Směrovací protokol AODV (Ad Hoc On Demand Distance Vector routing) 

Směrovací protokol Ad Hoc Demand Distance Vector (AODV) je jeden 

z nejpoužívanějších směrovacích protokolů v MANET sítích. Byl vyvinut ve spolupráci 

dvou univerzit v Nokia Research center. AODV protokol patří mezi reaktivní tabulkově 

řízené směrovací protokoly.  

Charakteristickou vlastností tohoto směrovacího protokolu je to, že se cesta k cíli 

sestavuje až v případě požadavku na přenos a přenos paketu je řízen informacemi ze 

směrovacích tabulek všech uzlů na cestě přenosu. To umožňuje zmenšit režii ve 

směrování, ale zavádí větší zpoždění při požadovaném nastavení trasy. Protokoly AODV 

používají k nalezení cest mechanismus dotaz – odpověď (request – reply) a pro nalezení 

sousedů využívá HELLO zprávy. Tyto protokoly používají sekvenční čísla. Sekvenční 

čísla jsou využita jako identifikátor „aktuálnosti cesty“. To znamená, že jsou použity jen 

ty nejaktuálnější směrovací informace a zajišťuje, aby nedošlo k Bellman Fordově 

„počítání do nekonečna“. Dále se v sítích se směrovacím protokolem AODV využívá tzv. 

časové razítko (time-stamp). Časové razítko je přiděleno každému paketu, a jestliže se 

paket pohybuje v síti delší dobu, než povoluje časové razítko, tak dojde k zahození 

paketu. Tímto způsobem se předchází zacyklení. 

Princip protokolu AODV 

Dříve než uzel bude komunikovat s požadovaným uzlem, musí nejdříve najít cestu 

k cílovému uzlu. Jestliže zdrojový uzel A nemá ve směrovací tabulce záznam o cílovém 

uzlu D, musí vytvořit Route Request (RREQ) zprávu, ve které je adresa zdrojového a 

cílového uzlu. Následně uzel A rozešle RREQ zprávu všem svým sousedům.  

Dále každý uzel, který přijal RREQ zprávu, vykoná potřebnou akci podle toho, 

komu je RREQ zpráva určena. 

Pokud je sousední uzel D cílový, tak si aktualizuje směrovací tabulku a odešle 

nazpět uzlu A zprávu RREP. V této zprávě je zdrojová adresa nastavena jako adresa uzlu 

A, který odesílal RREQ zprávu a cílová adresa je nastavena jako adresa uzlu D, který 

odesílá RREP zprávu. 



63 

 

 

Obrázek 1: Posílání zpráv mezi uzly – uzel A a D jsou sousední uzly 

Pokud sousední uzel není cílový uzel D, uzel si zkontroluje směrovací tabulku, jestli 

v ní je záznam o cílovém uzlu D. Jestliže uzel zná cestu k cílovému uzlu D, uzel pošle 

nazpět uzlu A zprávu RREP. V RREP zprávě je adresa zdrojového uzlu nastavena jako 

adresa uzlu A odesílající RREQ zprávu a adresa cílového uzlu D jako cílová adresa. 

Cílový uzel musí být také informován, proto mu je také poslána RREP zpráva. V této 

zprávě je cílová adresa nastavena jako adresa uzlu A odesílající RREQ zprávu a jako 

zdrojová adresa je nastavena adresa uzlu D, kterému je RREP zpráva posílána. 

 

Obrázek 2: Posílání zpráv mezi uzly – mezi uzlem A a D je jeden uzel 

Pokud žádný sousední uzel není cílovým a nezná cestu k cílovému uzlu D, uzel si 

uloží do své směrovací tabulky informaci (cestu) o uzlu, který posílá RREQ zprávu. 

Následně uzel přepošle RREQ zprávu všem svým sousedům. Toto se opakuje tak dlouho 

dokud se nenajde uzel, který zná cílový uzel D. Až se najde uzel, který zná uzel D, tak se 

pošlou RREP zprávy stejně jak je popsáno v předchozím odstavci. 
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Obrázek 3: Posílání zpráv mezi uzly – několik uzlů mezi uzlem A a D 

Až uzel D dostane RREQ zprávu, aktualizuje si směrovací tabulku a pošle zpět uzlu 

A RREP zprávu. V momentě, kdy RREP zpráva dorazí ke zdrojovému uzlu A, je 

vytvořena cesta spojení a uzly A a D mohou spolu komunikovat. 

Uzly, které se nachází na cestě, pravidelně rozesílají HELLO zprávy a tím je cesta 

udržována. HELLO zprávy informují uzly o tom, že je cesta stále aktivní. Pokud se cesta 

přeruší, tak uzel nedostane v určitém časovém intervalu HELLO zprávu. To vede k tomu, 

že si uzel aktualizuje směrovací tabulku (vymaže informaci o přerušeném spojení) a pošle 

ostatním uzlům RERR zprávu. 

Uzel, který obdrží RERR zprávu, si aktualizuje směrovací tabulku a pošle RERR 

zprávu dalšímu předřazenému uzlu, který byl v aktivní cestě. Takto se všem uzlům 

dostane zpráva RERR, že cesta neexistuje. Po obdržení RERR zprávy na zdrojovém uzlu, 

si zdroj musí vyžádat nové směrování. 

Postup řešení 

1. Otevřete program Eclipse a spusťte testovací program. 

Po spuštění programu Eclipse, se nám otevře předpřipravený projekt „hello-

simulator.c“. Tento soubor se nachází v projektu NS-3.21 ve složce Scratch. Soubor 

„hello-simulator.c“ smažeme a místo něho do ardesáře Scratch nakopírujeme 

předpřipravený soubor AODV.c. Tuto operaci je dobré udělat přes „Průzkumník 

souboru“, ve kterém najdeme adresář Scratch (/home/student/ns-allinone-3.21/ns-

3.21/Scratch) a soubor AODV.c zkopírujeme. Následně v Eclipse klikneme pravým 

tlačítkem myši na projekt ns-3,21 a klikneme na Refresh. V souboru AODV.c je 

předpřipravený zdrojový kód, který budeme v následujících krocích doplňovat. 
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Spuštění kompilátoru provedeme z menu Run -> položka Run. Tímto dojde k 

vytvoření pomocných souborů nutných pro rozpoznání vytvářeného projektu, které 

využívá debugger. 

Pokud se v konzoli nevypíše hláška „Směrovací protokol AODV“, tak musíme 

nastavit debuggeru správnou cestu k našemu projektu. V menu Run -> položka Run 

Configurations. V nově otevřeném okně klikneme na tlačítko Search Project a zadáme 

název našeho projektu (AODV) viz. Obrázek 4: Výběr projektu. Po vyhledání projektu 

potvrdíme OK a celou akci dokončíme stiskem tlačítka Apply a Run. 

 

 

Obrázek 4: Výběr projektu 

Po opětovném spuštění projektu se nám do konzolového okna vypíšou upozornění 

a text „Směrovací protokol AODV“, viz. Obrázek 5: Testovací výpis. Upozornění se 

vypisuje, protože není nastavena mobilita uzlů. Mobilitu budeme konfigurovat 

v následujících úkolech. 

 

Obrázek 5: Testovací výpis 
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V předpřipraveném zdrojovém kódu jsou definovány všechny hlavičkové 

soubory, které v této laboratorní úloze budou potřeba. Několik důležitých hlavičkových 

souborů je uvedeno v následujícím textovém poli. 

Dále jsou definovány jmenné prostory ns3 a std, které slouží k tomu, abychom 

nemuseli pro každou řádku kódu psát ns3:: a std::. Jsou také definovány základní 

proměnné, které během testování sítě budeme různě nastavovat. 

Pomocí následujícího kódu se vytvoří uzly, na které budeme v dalších úkolech 

aplikovat různé konfigurace. 

Dalším připraveným kódem jsou funkce pro výpis měřených dat za pomoci 

frameworku FlowMonitor a pro animaci je použit program NetAnim. FlowMonitor je 

nakonfigurován tak, aby vypisoval pro každou využitou linku počet odeslaných a 

přijatých bajtů, počet odeslaných a přijatých paketů, průměrné zpoždění a jiter linky, 

propustnost a počet ztracených paketů. 

//vytvoření mobilních uzlů 
NodeContainer nodes; 
nodes.Create(size); 

#include "ns3/aodv-module.h" 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/netanim-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/gnuplot.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

 

using namespace ns3; 
using namespace std  
 

uint32_t size = 7;    // Počet uzlů 

double dist = 50;    // Vzdálenost mezi uzly v metrech 

double range = 60;   //dosah rádia (uzlu) 

double totalTime = 120;   // čas simulace v sekundách 
double speed = 6;   //rychlost v km/h 
double max_speed = 100; 

bool pcap = true;    // Záznam provozu v pcap 
bool nahoru = true;   //posun po ose x 



67 

 

 

Abychom v následujících úlohách mohli testovat linku mezi serverem a klientem, je 

připravena funkce Stats, která bude průběžně zaznamenávat zpoždění linky mezi 

serverem a klientem, propustnost a počet ztracených paketů. Tuto funkci budeme volat 

v hlavní funkci main. Pro vzorkování času, je použita funkce Schedule, která každou 

sekundu volá funkci Stats.  

//-----------------------------Flow monitor------------------------------------ 
FlowMonitorHelper flowHelper; 
Ptr<FlowMonitor> flowMonitor; 
flowMonitor = flowHelper.Install(nodes.Get(0)); 
flowMonitor = flowHelper.Install(nodes.Get(size - 1)); 

Simulator::Stop(Seconds(totalTime));   // Zastaveni simulace 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//------------------------------NetAnim---------------------------------------- 
AnimationInterface anim(animFile); 

anim.EnablePacketMetadata(true);  //Povoli zobrazit popis zasilanych zprav v simulaci 

anim.SetMaxPktsPerTraceFile(100000000);  //zvyseni poctu paketu pro zaznam 
//----------------------------------------------------------------------------- 

 

//---------------flowmonitor pro vsechny linky--------------------------------- 
flowMonitor->CheckForLostPackets(); 
Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowHelper.GetClassifier()); 
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor->GetFlowStats(); 
for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = stats.begin(); i != stats.end(); ++i) 
{ 
 Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow(i->first); 

NS_LOG_UNCOND("\n  Flow ID: " << i->first << "   Src Addr: " << t.sourceAddress << "   Dst 
Addr: " << t.destinationAddress); 

 NS_LOG_UNCOND("  Tx Bytes: " << i->second.txBytes); 
 NS_LOG_UNCOND("  Rx Bytes: " << i->second.rxBytes); 
 NS_LOG_UNCOND("  Tx Packets: " << i->second.txPackets); 
 NS_LOG_UNCOND("  Rx Packets: " << i->second.rxPackets); 

NS_LOG_UNCOND("  Mean Delay: " << i->second.delaySum.GetSeconds () / (i-
>second.rxPackets) * 1000 << " ms"); 
NS_LOG_UNCOND("  Mean Jitter: " << i->second.jitterSum.GetSeconds () / (i-
>second.rxPackets - 1) * 1000 << " ms"); 
NS_LOG_UNCOND("  Throughput: " << i->second.rxBytes * 8.0 / (i-
>second.timeLastRxPacket.GetSeconds () - i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds ()) / 
1024 << " Kbps"); 
NS_LOG_UNCOND("  Lost Packets = " << i->second.lostPackets); 

} 
flowMonitor->SerializeToXmlFile("AODVFlowmon", true, true); 
//----------------------------------------------------------------------------- 

 
  

 

 for (int t = 1; t <= totalTime; t++) { 
  Simulator::Schedule(Seconds(t), Stats, flowMonitor); 
 } 
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Nakonec musíme nakonfigurovat vykreslování grafů pro zpoždění, propustnost a počet 

ztracených paketů. Grafy vykreslíme pomocí nástroje Gnuplot. Zde je uveden 

předpřipravený kód pro grafické znázornění zpoždění. 

void Stats(Ptr<FlowMonitor> flowMonitor) { 
flowMonitor->CheckForLostPackets(); 
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor->GetFlowStats(); 
for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = stats.begin(); i != stats.end(); ++i) { 

if (i->first == 2) { 
lostP.Add(Simulator::Now().GetSeconds(), i->second.lostPackets - lastLost); 

 lastLost = i->second.lostPackets; 
 
 delay.Add(Simulator::Now().GetSeconds() - 1,  (i->second.lastDelay.GetMilliSeconds())); 
 
 rxR.Add(Simulator::Now().GetSeconds() - 1, i->second.rxBytes * 8.0 
 / (i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds()- i->second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()) / 1024); 

 
txR.Add(Simulator::Now().GetSeconds() - 1, i->second.txBytes * 8.0  
/ (i->second.timeLastTxPacket.GetSeconds() - i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds()) / 1024); 

 
   flowMonitor->SerializeToXmlFile("AODVFlowmon", true, true); 
}    }     } 

//--------------graf pro zpoždeni---------------------------------------------- 
string jmenoZpozdeni = "Zpozdeni";    //název souboru 
string zpozdeniGraphicsFileName = jmenoZpozdeni + ".png";   
string zpozdeniFileName = jmenoZpozdeni + ".plt"; 
string zpozdeniTitle = "Velikost zpoždění"; 
string zpozdeniOsa_Y = "Průměrné zpoždění [ms]"; 
string zpozdeniOsa_X = "čas [s]"; 
 
//Vytvoření instance gnuplot a názvu 
Gnuplot gnuplotZP(zpozdeniGraphicsFileName); 
Gnuplot2dDataset delay; 

//----------------------------------------------------------------------------- 

//------------------graf pro zpoždění - pokračování---------------------------- 
gnuplotZP.SetTitle(zpozdeniTitle); 
gnuplotZP.SetTerminal("png");    //vytvoření png souboru 
gnuplotZP.SetLegend(zpozdeniOsa_X, zpozdeniOsa_Y); //Popisy jednotlivých os 
//gnuplotZT.AppendExtra("set xrange [0:26]");   //nastavení rozsahu osy x 
//gnuplotZP.AppendExtra("set yrange [0:40]");  //nastavení rozsahu osy y 
gnuplotZP.AppendExtra("set grid");    //zapnutí mřížky grafu 
delay.SetTitle(zpozdeniOsa_Y);     //vytisknutí názvu grafu 
delay.SetStyle(Gnuplot2dDataset::LINES_POINTS);  //volba typu grafu (zde křivka s body) 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//-----------graf pro zpoždění - pokračování----------------------------------- 
gnuplotZP.AddDataset(delay); 
ofstream plotFileZP(zpozdeniFileName.c_str());  //Otevře soubor 
gnuplotZP.GenerateOutput(plotFileZP);   //Zapíše soubor 
plotFileZP.close();     //Zavře soubor 
//----------------------------------------------------------------------------- 
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V následujících úlohách budeme kopírovat zdrojové kódy z textových polí do 

zdrojového kódu a vysvětlíme si co části kódu znamenají. 

2. Vytvořte topologii MANET sítě a aplikujte směrovací protokol AODV. 

V připraveném zdrojovém kódu jsou vytvořeny uzly. Našim úkolem je definovat 

přenosový kanál pomocí třídy YansWifiChannelHelper a fyzickou vrstvu pomocí třídy 

YansWifiPhyHelper. Třída RangePropagationLossModel nastavuje vzdálenost mezi 

uzly. Tuto vzdálenost si můžeme nadefinovat pomocí proměnné range v definici 

proměnných. V naší MANET síti nastavíme základní nastavení kvality služeb pro ad-hoc 

zařízení pomocí třídy QosWifiMacHelper. Třída WifiHelper pomůže vytvořit a 

nakonfigurovat vlastnosti bezdrátových zařízení. Nastavíme konstantní přenosovou 

rychlost za pomoci technologie OFDM s rychlostí 6Mb/s. Nakonec této části vytvoříme 

kontejner, do kterého přidáme všechny uzly s vlastnostmi na fyzické a linkové úrovni. 

Do části s názvem „definice kanálu“ zkopírujte následující kód. 

Dalším krokem pro vytvoření simulace MANET sítě je definice směrovacího 

protokolu. V této práci je využitý směrovací protokol AODV. Protokol AODV je 

standardně implementován v NS – 3. Po definici směrovacího protokolu následuje 

definice adresního prostoru a přiřazení IP adres každému uzlu. K tomu využijeme třídy 

Ipv4AddressHelper a Ipv4InterfaceContainer. Třídy přiřadí prvnímu uzlu (označený 

číslem 0) první IP adresu, následně přičte jedničku a přidělí IP adresu druhému uzlu. Toto 

přidělování IP adres pokračuje pro všechny další uzly. Následující kód zkopírujeme do 

části s názvem „konfigurace AODV“. 

 

 

 

//---------definice kanalu----------------------------------------------------- 
  YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default(); 
  YansWifiChannelHelper wifiChannel = YansWifiChannelHelper::Default(); 
  wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::RangePropagationLossModel", "MaxRange", 
   DoubleValue(range)); 
  wifiPhy.SetChannel(wifiChannel.Create()); 
 
 QosWifiMacHelper wifiMac = QosWifiMacHelper::Default(); 
  wifiMac.SetType("ns3::AdhocWifiMac"); 
 
  WifiHelper wifi = WifiHelper::Default(); 
  wifi.SetRemoteStationManager("ns3::ConstantRateWifiManager", "DataMode", 
    StringValue("OfdmRate6Mbps")); 
 
  NetDeviceContainer devices; 
  devices = wifi.Install(wifiPhy, wifiMac, nodes); 
//----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Na mobilní uzly přidejte mobilitu 

Mobilita uzlů, v simulacích MANET sítí, je jednou z hlavních vlastností a v síti hraje 

důležitou roli. NS-3 poskytuje několik tříd pro mobilitu uzlů. Jsou to třídy, které staticky 

rozmístí uzly, ale i takové, které vnáší do sítě náhodný pohyb uzlů s náhodnou změnou 

rychlosti. My si v naší síti vytvoříme model, kde budeme mít několik statických uzlů a 

jeden uzel, který se bude pohybovat. Zvolili jsme tento model, aby bylo při simulaci 

názorně ukázáno, jak si uzly mezi sebou posílají pakety při přechodu od jednoho uzlu ke 

druhému uzlu. Pro vytvoření topologie použijeme třídu MobilityHelper. Pomocí funkce 

GridPositionAllocator vytvoříme statickou topologii ve tvaru obdélníka s jedním uzlem, 

který bude vyčleněn. Tento vyčleněný uzel se bude pohybovat z jedné strany topologie 

na druhou a zpět. Abychom tento bod rozpohybovali, musíme pomocí funkce Schedule 

volat každou minutu funkci CheckPos. Funkce CheckPos testuje pozici uzlu na ose x a 

podle definovaných hranic, posílá uzel doprava nebo doleva.  Pro změnu vzdáleností mezi 

uzly můžeme využit proměnnou dist a pro změnu rychlosti proměnnou speed. První část 

kódu zkopírujte do sekce s názvem „mobilita jednoho bodu“ a druhou část do sekce 

s názvem „funkce pro posun uzlu“. 

  MobilityHelper mobility; 
  mobility.SetPositionAllocator("ns3::GridPositionAllocator", "MinX", 
    DoubleValue(0), "MinY", DoubleValue(0), "DeltaX", DoubleValue(dist), 
    "DeltaY", DoubleValue(dist), "GridWidth", UintegerValue(size / 2), 
    "LayoutType", StringValue("RowFirst")); 
  mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantVelocityMobilityModel"); 
  mobility.Install(nodes); 
 
  Ptr<ConstantVelocityMobilityModel> mob = nodes.Get(size - 1)->GetObject< 
    ConstantVelocityMobilityModel>(); 
 
  for (int t = 1; t <= totalTime; t++) { 
 
   Simulator::Schedule(Seconds(t), CheckPos, mob); 
  } 

 

 

 

 

 AodvHelper aodv; 
  InternetStackHelper stack; 
  stack.SetRoutingHelper(aodv); 
  stack.Install(nodes); 
 
  Ipv4AddressHelper address; 
  address.SetBase("10.10.0.0", "255.255.0.0"); 
  Ipv4InterfaceContainer interfaces; 
  interfaces = address.Assign(devices); 
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4. Vytvořte provoz mezi uzly 

V tomto úkolu si nejdříve vytvoříme aplikaci Ping, abychom si ověřili konektivitu 

mezi uzly. Ping nastavíme na prvním uzlu (Node0), který bude posílat žádosti na poslední 

uzel (Node6), který se pohybuje. Ping bude probíhat od druhé sekundy až po konec 

simulace. Kód pro aplikaci Ping zkopírujeme do části s názvem „Ping“. 

Provoz jako takový zatím nebudeme konfigurovat, je to z toho důvodu, aby při 

simulaci byly vidět jen AODV pakety pro komunikaci mezi uzly a ICMP pakety.  

5. Vytvoření aplikací pro výpis výsledků. 

V předpřipraveném kódu jsme měli naprogramovaný framework FlowMonitor pro 

výpis informací o linkách a NetAnim pro grafickou simulaci MANET sítě. V této kapitole 

si doplníme kód a nakonfigurujeme si další užitečné nástroje pro podrobnější analýzu 

MANET sítě. Jedním z těchto nástrojů je vytvoření PCAP souborů, které jdou otevřít ve 

Wiresharku a následně analyzovat jaké pakety byly na daných uzlech posílány. Další 

užitečnou funkcí je výpis směrovacích tabulek pro každý uzel. Tento výpis se uskutečňuje 

každých pět sekund, aby bylo názorně vidět, jak se s pohybem uzlů mění. Následující 

kód zkopírujeme do části s názvem „PCAP a směrovací tabulky“. 

void CheckPos(Ptr<ConstantVelocityMobilityModel> mob) { 
Vector m_position = mob->GetPosition(); 

 int flor = floor(size / 2); 
 int x_max = ((flor - 1) * dist) - 1; 
 double vector = speed / 3.6;   //rychlost pohybu uzlu v m/s 
 
 if (m_position.x < vector - 1) { 
  nahoru = true; 
 } 
 if (m_position.x >= x_max) { 
  nahoru = false; 
 } 
 if (nahoru == true) { 
  mob->SetVelocity(Vector(vector, 0, 0)); 
 } else { 
  mob->SetVelocity(Vector(-vector, 0, 0)); 
 } 
} 

 

V4PingHelper ping(interfaces.GetAddress(size - 1)); 
   ping.SetAttribute("Verbose", BooleanValue(true)); 
   ApplicationContainer p = ping.Install(nodes.Get(0)); 
   p.Start(Seconds(2)); 
   p.Stop(Seconds(totalTime-0.1)); 
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V tento okamžik máme vytvořenou simulaci MANET sítě. Zkontrolujeme si na 

začátku kódu, jestli máme definované proměnné následovně: size = 7, dist = 50, range = 

60, totalTime = 120, speed = 6. Zdrojový kód uložíme a následně pomocí tlačítka Run 

spustíme simulaci. Při simulaci můžeme vidět, jak se v konzolové řádce vypisuje Ping a 

na konci simulace výpis z FlowMonitoru. Tento výpis zatím nebudeme brát v úvah, 

protože v síti není dostatečný provoz. V části programu „Project Explorer“ klikneme 

pravým tlačítkem myši na projekt a klikneme na Refresh pro aktualizaci složky. Po 

aktualizaci je vidět, že se nám vytvořily následující soubory. 

• AODV_animace.xml – xml soubor, který slouží k zobrazení animace 

v programu NetAnim 

• Soubory AODV_NODE-x-0.pcap – soubory pcap, které jdou otevřít v programu 

Wireshark 

• AODV-routing – soubor s výpisem směrovacích tabulek pro každý uzel 

6. Analýza výsledků 

V konzolové řádce se nám vypsal Ping. Výpis si prohlédněte a zaznamenejte si čísla 

sekvencí, které májí vyšší zpoždění. Z výpisu je zřejmé, že to je například sekvence číslo 

22 a 50. To znamená, že v čase simulace 22 sekund došlo k přechodu cílového uzlu 

(Node6) od jednoho statického uzlu ke druhému. Abychom si ukázali průběh simulace, 

musíme si otevřít program NetAnim a v něm otevřít náš vytvořený xml soubor (cesta 

k souboru: /home/student/ns-allinone-3.21/ns-3.21). Po otevření souboru se nám zobrazí 

topologie MANET sítě a následně si můžeme spustit animaci. Animaci analyzujte. 

Prohlédněte si jaké pakety jsou posílány, a především se zaměřte na zaznamenané časy, 

kdy dochází k přechodu mezi uzly. 

  wifiPhy.EnablePcapAll(std::string("AODV_NODE")); 
  // Výpis směrovací tabulky do souboru 
  Ipv4GlobalRoutingHelper table; 
  Ptr<OutputStreamWrapper> routingStream = Create<OutputStreamWrapper>("AODV-routing", 
std::ios::out); 
  table.PrintRoutingTableAllEvery(Seconds(5), routingStream); 
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Obrázek 6: Příklad posílání zprávy RREQ 

Uzly si každou sekundu mezi sebou posílají zprávy RREP, aby si aktualizovaly 

směrovací tabulku sousedů. Ve 2 sekundě chce první uzel (Node0) komunikovat s uzlem 

Node6, ale ve směrovací tabulce nemá jeho IP adresu. Proto vyšle všesměrovou zprávu 

RREQ, aby našel cílový uzel (Node6). Až se zpráva dostane k uzlu (Node3), který zná IP 

adresu cílového uzlu, tak tento uzel (Node3) odešle zprávu RREP zpět k uzlu (Node0). 

Uzel Node0 pošle potvrzovací paket RREP-ACK a naváže spojení s uzlem Node6. Poté 

každou sekundu probíhá Ping mezi uzly Node0 a Node6. V čase přechodu (22 sekund) 

ztratí uzel Node3 signál k cílovému uzlu Node6. Uzel Node3 pošle zprávu RERR (Route 

Error), že ztratil uzel Node6 z dosahu. Node0 přijme zprávu a následně vyšle 

všesměrovou zprávu RREQ, aby našel novou cestu k cílovému uzlu Node6. Nová cesta 

k uzlu vede přes uzel Node4. Stejný postup komunikace je i v čase 60 sekund, kdy uzel 

Node6 přechází od uzlu Node4 k uzlu Node5.  

Dále si zobrazte směrovací tabulky uzlů. Otevřete soubor „AODV-routing“. Zde jsou 

vypsány směrovací tabulky každého uzlu, které se každých 5 sekund aktualizují. Zaměřte 

se především na směrovací tabulky uzlů Node0 a Node6. 

Následně si otevřete pcap soubor „AODV_NODE-0-0.pcap“ a analyzujte jaké pakety 

jsou posílány při navazování spojení (2 sekunda) a při přechodu od jednoho uzlu ke 

druhému (22 a 50 sekund). Zaznamenejte si tyto zprávy a prohlédněte si, co obsahují. 
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Obrázek 7: Záznam paketů v pcap souboru 

7. Testování směrovacího protokolu AODV 

7.1 Vytvoření provozu v síti 

Dříve než začneme testovat naši vytvořenou MANET síť se směrovacím protokolem 

AODV, musíme v topologii zprovoznit komunikaci mezi uzly. Pomocí kódu pod tímto 

článkem, vytvoříme aplikaci HTTP, která bude reprezentovat transportní protokol TCP. 

Komunikace bude probíhat mezi uzly Node0 a Node6, kdy Node0 bude server a Node6 

bude klient.  

Dále pomocí třídy OnOffHelper vytvoříme aplikaci pro TCP. Třídou 

TcpSocketFactory vytvoříme soket s IP adresou cílového uzlu (Node6) a portem číslo 

80 (HTTP). Přenosová rychlost této aplikace bude 0,2 Mb/s a velikost paketů 512 bajtů. 

Uzel Node0 (server) začne posílat pakety v páté sekundě simulace a Node6 (klient) začne 

naslouchat na portu 80 ve čtvrté sekundě. Následně celá komunikace končí 5 sekund před 

koncem simulace. Následující kód zkopírujte do sekce s názvem „aplikace HTTP". 
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Po zkopírování kódu projekt uložíme a spustíme simulaci. V konzolové řádce se 

vypíše ping a následně FlowMonitor vypíše linky, na kterých probíhal při simulaci 

provoz. Nás bude zajímat linka mezi serverem a klientem (Src: 10.10.0.1, Dst: 10.10.0.7). 

Z výpisu vidíme, kolik bajtů a paketů se přeneslo, jaké je průměrné zpoždění a jitter linky, 

propustnost linky a kolik paketů se při komunikaci ztratilo. Do tabulky doplníme 

informace z výpisu. 

Tabulka 1: Chování MANET sítě v závislosti na změně rychlosti 

Rychlost 

[km/h] 

Čas 

simulace 

[s] 

Průměrné 

zpoždění 

[ms] 

Průměrná 

propustnos

t [Kb/s] 

Počet 

ztracenýc

h paketů 

Počet 

ztracených 

zpráv 

aplikace 

ping [%] 

Průměrné 

zpoždění 

odpovědi na 

ping [ms] 

6 120      

10 70      

15 70      

 

Z údajů si vytvoříme grafy pomocí programu Gnuplot.  

a) Otevřete terminál a přesuňte se do složky ns-3.21, kde jsou uloženy datové 

soubory měření. Do složky se dostanete pomocí příkazu: cd ns-allinone-3.21/ns-

3.21/ 

b) V této složce jsou vytvořeny soubory BitRate.plt, Zpozdeni.plt a Zratovost.plt. 

// Vytvoření On/Off aplikace využívající TCP protokol 
  Ptr<Node> appSource = nodes.Get(0); 
  Ptr<Node> appSink = nodes.Get(size - 1); 
 
  Ipv4Address remoteAddr = appSink->GetObject<Ipv4>()->GetAddress(1, 0).GetLocal(); 
 
  OnOffHelper onoffTCP("ns3::TcpSocketFactory", Address(InetSocketAddress(remoteAddr, 80))); 
  onoffTCP.SetAttribute("DataRate", StringValue("0.2Mbps")); 
  onoffTCP.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(512)); 
  onoffTCP.SetAttribute("OnTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]")); 
  onoffTCP.SetAttribute("OffTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]")); 
 
  ApplicationContainer appTCP = onoffTCP.Install(appSource); 
  appTCP.Start(Seconds(5.0)); 
  appTCP.Stop(Seconds(totalTime - 5)); 
  // Vytvoření příjemce paketů 
  PacketSinkHelper sinkTCP("ns3::TcpSocketFactory", 
     Address(InetSocketAddress(Ipv4Address::GetAny(), 80))); 
  appTCP = sinkTCP.Install(appSink); 
  appTCP.Start(Seconds(4.0)); 
  appTCP.Stop(Seconds(totalTime)); 
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c) Následně pomocí gnuplot vytvoříme z těchto souborů grafy (soubor s příponou 

png). Použijeme příkazy: gnuplot BitRate.plt, gnuplot Zpozdeni.plt a gnuplot 

Ztratovost.plt. 

d) Dále si otevřeme prohlížeč souborů a ve složce ns-allinone-3.21/ns-3.21/ si 

otevřeme vytvořené grafy. (BitRate.png, Zpozdeni.png a Ztratovost.png) Grafy 

analyzujte. 

Dále se také podíváme na animaci, směrovací tabulky a soubory pcap. 

7.2 Testování MANET sítě v závislosti na rychlosti pohybu uzlu 

V této kapitole se zaměříme na chování MANET sítě při změně rychlosti 

pohybujícího se uzlu. V předchozích simulacích byla rychlost pohybujícího se uzlu 

nastavena na 6 km/h, což je chůze člověka. Následně si vyzkoušíme zvýšit rychlost 

pohybu uzlu a budeme pozorovat, jak se výsledky měření a grafy mění.  

a) Nejdříve si změňte názvy souborů pro grafy. Tyto definice najdete pod 

proměnnýma v blocích kódů, které se nazývají „graf pro zpoždění“, „graf pro 

ztrátu paketů“ a „rx/tx bitrate“. Je to z toho důvodu, aby se nám vytvořené grafy 

nepřepsaly a my je mohli z obou simulací porovnat. 

b) Proměnné změňte následovně:  

jmenoZpozdeni = "Zpozdeni" na "Zpozdeni10" 

jmenoLost = "Ztratovost" na " Ztratovost 10" 

jmenoBitR = "BitRate" na " BitRate 10" 

c) Dále v definici proměnných změníme rychlost pohybu uzlu z 6 Km/h na 10 Km/h 

(proměnná speed = 10) a také zkrátíme dobu simulace na 70 sekund (totalTime = 

70). 

d) Simulaci uložte a spusťte. Po simulaci si zapište informace o lince do tabulky 

Tabulka 1. 

e) Následně v terminálu pomocí gnuplot vytvoříme grafy (soubor s příponou png). 

Použijeme příkazy: gnuplot BitRate10.plt, gnuplot Zpozdeni10.plt a gnuplot 

Ztratovost10.plt. 

f) Grafy analyzujte a porovnejte s grafy předešlé simulace. Také se podívejte na 

animaci, směrovací tabulky a soubory pcap. 

g) Dále si vytvoříme třetí simulaci, ve které nastavíme rychlost speed = 15. Změňte 

také názvy grafů následovně:   

jmenoZpozdeni = "Zpozdeni" na "Zpozdeni15" 

jmenoLost = "Ztratovost" na " Ztratovost 15" 

jmenoBitR = "BitRate" na " BitRate 15" 

h) Dále opakujte body d) – f) s rozdílem názvu souborů pro grafy. 

i) Opakujte body d) – g) pro rychlost speed = 20 

j) Jednotlivé grafy si zobrazte a porovnejte. Na konci hodiny ukažte vyučujícímu. 
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7.3 Testování MANET sítě v závislosti na počtu uzlů mezi serverem a klientem 

V této kapitole se zaměříme na to, jak se MANET síť s protokolem AODV chová při 

změně počtu uzlů. K tomuto testování je třeba změnit topologii sítě na topologii, ve které 

budou uzly v řadě za sebou.  

a) Zakomentujte celý blok pro mobilitu uzlu s názvem „mobilita jednoho bodu“ 

b) Následující kód zkopírujte do části zdrojového kódu s názvem „mobilita 

v řadě“ 

c) Dále upravte v úvodu zdrojového kódu proměnné: size = 3, totalTime = 10. 

Simulaci uložte a spusťte. 

Prohlédněte si výpis v konzoli pro linku mezi prvním uzlem (Src: 10.10.0.1) a posledním 

uzlem (Dst: 10.10.0.3). Informace o zpoždění, propustnosti a ztrátě paketů zapište do 

tabulky č. Tabulka 2. Také se můžete podívat na animaci, jak topologie vypadá. 

Následně měňte počet uzlů na 5, 10, 15, 20 (proměnná size). Realizujte jednotlivé 

simulace a vždy doplňte hodnoty do tabulky Tabulka 2. Dejte pozor na změny cílových 

adres v jednotlivých simulací. Cílové adresy se mění s počtem uzlů. Platí: size = X => 

cílová IP adresa: 10.10.0.X. Pozorujte, jak se hodnoty s přibývajícím počtem uzlů mění. 

 

Tabulka 2: Chování MANET sítě v závislosti na změně počtu uzlů 

Počet 

uzlů 

Průměrné 

zpoždění 

[ms] 

Propustnost 

[Kb/s] 

Počet 

ztracených 

paketů 

3    

5    

10    

15    

20    

30    

 

 

MobilityHelper mobility; 
mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", 
"MinX", DoubleValue (0.0), 
"MinY", DoubleValue (0.0), 
"DeltaX", DoubleValue (dist), 
"DeltaY", DoubleValue (dist), 
"GridWidth", UintegerValue (size), 
"LayoutType", StringValue ("RowFirst")); 
mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 
mobility.Install (nodes); 
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7.4 MANET síť s náhodným pohybem všech uzlů 

Topologie, se kterými jsme doposud pracovaly, byly testovací a upravené pro účel 

názornosti fungování směrování protokolu AODV. Reálně se MANET sítě využívají tam, 

kde je potřeba vysoká mobilita mezi uzly a také kde není pevně daná topologie. Může to 

být na bojištích, v oblasti katastrof nebo také ve firmě, kde spolu různá zařízení 

komunikují. V této kapitole si takovou topologii nasimulujeme.  

a) Nejdříve zakomentujte část kódu s názvem „mobilita v řadě“  

b) Do části zdrojového kódu s názvem „náhodná mobilita, počátek ve tvaru 

obdélníku“ zkopírujte následující kód: 

c) Dále upravte proměnné: size = 30, dist = 50, range = 100, totalTime = 60. 

Simulaci uložte a spusťte. 

d) Prohlédněte si animaci, směrovací tabulky a výpis FlowMinitoru. 

Pro zajímavost si můžete různě nastavit jak globální proměnné, tak i proměnné v kódu 

mobility. V kódu mobility můžete nastavit: distance = vzdálenost pohybu 

     TimeValue = čas pohybu 

     Speed [Constant = x] = rychlost pohybu v m/s 

 

Kontrolní otázky 

1. Jaký je rozdíl mezi MANET sítí a Wi-Fi sítí? 

2. Jaké typy zpráv směrovací protokol AODV posílá a jaký mají význam? 

3. Jaký port protokol AODV používá? 

4. Popište, jak se MANET síť chová při změně rychlosti uzlů a při změně počtu uzlů 

v síti. 

 

MobilityHelper mobility; 
mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", 
"MinX", DoubleValue (0.0), 
"MinY", DoubleValue (0.0), 
"DeltaX", DoubleValue (dist), 
"DeltaY", DoubleValue (dist), 
"GridWidth", UintegerValue (size/5),     //číslo = počet řádků 
"LayoutType", StringValue ("RowFirst")); 
//  mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 
mobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWalk2dMobilityModel", 
"Mode", StringValue ("Distance"), 
"Distance", DoubleValue (10.0),      //vzdálenost pohybu 
"Direction", StringValue ("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=6.283184]"), 
"Time", TimeValue (Seconds (1.0)),      //čas pohybu 
"Speed", StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=2.0]"),          //změna rychlost v m/s 
"Bounds",RectangleValue(Rectangle (-10, 500, -10, 500))); //obdélník, ve kterém se uzly pohybují 
mobility.Install(nodes); 


