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SAMENVATTING

Verkennen van Cross-Layer Afhankelijkheden
in Drukke Draadloze Ad Hoc Netwerken

Mensenmenigten zijn dikwijls lastig voor de mensen die zich er in bevinden.
Neem bijvoorbeeld een groep vrienden die deelneemt aan een stadsfestival.
Zelfs als de vrienden dicht bij elkaar in de buurt blijven kan het beperkte
zicht en de gehinderde bewegingsvrijheid het henmoeilijk maken om als een
groep bij elkaar te blijven. Dit wordt verergerd doordat communicatie met
behulp van alom aanwezige apparaten zoals mobiele telefoons nagenoeg on-
mogelijk is. In grote overvolle gebieden is de druk op cellulaire netwerken
doorgaans vele malen hoger dan gebruikelijk, met als resultaat dat het cellu-
laire verkeer ernstige hinder ondervindt en tekstberichtenmet grote vertrag-
ing afgeleverd worden–als ze sowieso aankomen.
Toch kan een groot aantal mensen met mobiele telefoons verspreid over

een uitgebreid gebied een gedistribueerde vorm van communicatie mogelijk
maken, namelijk ad hoc netwerken. Doordat ad hoc netwerken onafhanke-
lijk van een gecentraliseerde infrastructuur zijn, bieden ze een aantrekkeli-
jke manier om berichten te transporteren, van, stapsgewijs via, en naar de
knopen in het netwerk.
In deze dissertatie introduceren we een protocol voor het monitoren van

groepen dat enkel van ad hoc netwerken afhankelijk is en de privacy van de
deelnemers in aanmerking neemt. We beginnen met een grondige analyse
van de vereisten voor het uitwisselen van berichten door een applicatie voor
het monitoren van groepen. Uit de analyse blijkt dat om ontraceerbare com-
municatie te kunnen bieden, de traditionele aanpak van het gericht routeren
van berichten naar hun bestemming uitgesloten moet worden. Op basis van
de eisenanalyse stellen we een groepsmonitoringsprotocol voor waarin de
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knopen anonieme berichten verspreiden in regelmatige, vantevoren vastge-
stelde tijdsintervallen op een roddel-gebaseerde manier.
Hoewel roddel-gebaseerde verspreiding van berichten essentieel is voor

anonieme communicatie en goed omgaat met mobiliteit van de knopen, in-
troduceert het een grote hoeveelheid redundantie. Aangezienwe verwachten
dat ad hoc netwerken een hoge densiteit hebben, is er een grote kans dat
een grote hoeveelheid verkeer leidt tot het falen van het gehele proces van
berichtverspreiding. Teneinde dit te voorkomen kijken we naar cross-layer
optimalisatie, door te proberen in de netwerklaag de redundantie van berich-
ten te minimaliseren en in de MAC-laag het gebruik van communicatiekana-
len te maximaliseren.
In de netwerklaag bekijken we een welbekend roddelprotocol dat Gos-

sip3 heet en gebaseerd is op probabilistische herverspreiding. We verrichten
een uitgebreide experimentele analyse van dit protocol, waarbij we een hoge
benuttingsgraad simuleren bij verschillende netwerkdichtheden. De studie
laat zien dat het redundantieniveau van het protocol sterk afhankelijk is van
de dichtheidsgraad van het netwerk. Om minimale redundantie te bereiken
bij arbitraire netwerkdichtheden stellen we een nieuw algoritme voor dat
deze tekortkoming van Gossip3 verlicht. Ons algoritme stemt de waarschijn-
lijkheid van herverspreiding af op dewaargenomen dichtheid van de knopen.
Op deze manier kan het verspreidingsprotocol zijn optimale prestaties be-
houden ongeacht de dichtheid van het netwerk waarin het opereert.
In de MAC-laag kiezen we voor het CSMA-protocol met binair exponen-

tiële terugtrekking (BEB), omdat het simpel en robuust is en goede onderste-
uning voor dynamische netwerken biedt. Het protocol heeft twee hoofdpa-
rameters, namelijk de groote van de twistvenster en de snelheid waarmee de
twistvenster toeneemt na elke terugtrekking. We verrichten een brede studie
van de prestaties van verschillende CSMA-BEB parameterwaarden voor een
aantal netwerkdichtheden en verspreidingen van knopen. We emuleren syn-
thetisch netwerkverkeer om de MAC-prestaties onafhankelijk van de net-
werklaag te kunnen evalueren. We registreren de invloed van deCSMA-BEB
parameters op daadwerkelijke aflevering van berichten, gelijke verdeling, en
snelheid van aflevering. Hoewel de snelheid van toename van de twistvenster
een bepaalde invloed op de gelijkheid van verdeling heeft, heeft de grootte
van de twistvenster een invloed op alle drie de gebruiktemaatstaven. Tenslot-
te stellenwe de optimale parameters vast voor een aantal netwerkdichtheden.
Teneinde de effectiviteit van de cross-layer aanpak te tonen, nemen we

zowel de MAC-laag als de netwerklaag in beschouwing in een reeks exper-
imenten met realistisch verkeer, waarbij alle knopen nieuwe berichten ver-
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sturen met regelmatige tijdsintervallen. We laten zien dat een goede cross-
layer-configuratie de knopen in staat stelt meer berichten per tijdseenheid
te versturen terwijl een hoog gemiddeld gehalte van aflevering (dekking) per
bericht behouden blijft. Bovendien tonen we de wisselwerking tussen de
MAC-laag endenetwerklaag bij congestie: een slecht presterendeMAC leidt
tot een hoog aantal botsingen wat vervolgens het roddelprotocol berichten
agressiever doet laten doorsturen. Dit leidt uiteindelijk tot meer verkeer op
het MAC-niveau. Tenslotte is een belangrijk punt dat blijkt uit deze experi-
menten dat het bij het kiezen van configuratieparameters voor de twee lagen
vaak nodig is om keuzes temaken tussen gewenste doelstellingen. Zo kan een
minder complete verspreidingsdekking zorgen voor een veel hogere aflever-
ingssnelheid en andersom.
Concluderend, dit proefschrift presenteert de eerste uitgebreide studie

naar privacy-beschermende ad hoc communicatie in menigten. Het biedt
een overzicht van de belangrijkste uitdagingen van het applicatieniveau naar
beneden tot aan hetMAC-niveau. In het bijzonder biedt de brede studie van
de parameters van de MAC- en netwerklagen een inzicht in de invloed die
deze lagen op elkaar hebben en in de mogelijke keuzes die gemaakt moeten
worden wat betreft hun parameters. Tenslotte tonen we dat cross-layer opti-
malisaties de algehele prestaties van groepscommunicatie aanzienlijk kunnen
verbeteren.


