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Resum 
 
L’objectiu d’aquest TFC és l’estudi del rendiment d’un protocol 
d’encaminament multicast en un escenari inalàmbric compost per un nombre 
variable de hosts en mode ad-hoc. 
 
Primer s’estudiarà la part teòrica corresponent a la xarxa, el funcionament de 
multicast i el protocol d’encaminament. 
 
S’explicarà en deteniment el protocol d’encaminament OLSR, que es el que 
farem servir per a la configuració de la xarxa ad-hoc, i el plugin del protocol 
que farà funcionar el multicast a la xarxa, BMF. El software que es farà servir 
per a les transmissions multicast serà el Mint i l’Mgen per a tràfic normal i 
l’VLC per streaming d’àudio i vídeo multicast. 
 
S’analitzarà el comportament i el rendiment del protocol i el plugin multicast 
amb diferents tipus de tràfic en diferents escenaris. 
 
Finalment s’arribarà a unes conclusions del funcionament de multicast en 
xarxes inalàmbriques en mode ad-hoc amb els resultats obtinguts. 
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Overview 
 
 
The objective of this project is the performance study of a multicast routing 
protocol in a wireless scenario made with a variable number of hosts in ad-hoc 
mode. 
 
First I will study the theoretical part corresponding to the network, how 
multicast and the routing protocol work. 
 
Routing protocol OLSR will be explained in detail. OLSR will be the protocol 
used for ad-hoc network configuration, and the plug-in that will be used for 
multicast traffic. The software which will be used for multicast traffic 
transmission are Mint and Mgen for normal traffic and VLC for multicast 
streaming of audio and video.    
 
Performance and behavior of the protocol and plug-in will be analyzed using 
different types of traffic in different scenarios.  
 
Finally conclusions of multicast working in wireless ad-hoc networks will be 
achieved with the obtained results. 
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INTRODUCCIÓ 

Entenem multicast com a la transferència de missatges a múltiples destins 
simultàniament utilitzant només un emissor i el menor número de xarxes. La 
informació s’entrega a cada un dels enllaços una sola vegada, així multicast 
redueix la duplicació innecessària de paquets. 

En distribució multicast inalàmbrica estem fent servir una comunicació per 
ràdio, això es un difícil objectiu per a aconseguir un funcionament òptim, ja que 
s’ha de reduir substancialment l’ample de banda i la energia consumida. 

Una xarxa inalàmbrica es intrínsecament de difusió (broadcast) per naturalesa, 
això vol dir que un paquet pot ser interceptat per tots els nodes de a l’abast del 
emissor. Per aquest motiu cada paquet s’envia nomes una vegada i arribarà a 
tots els destinataris.  

No obstant hi ha vegades que no tots els destinataris estan preparats per rebre 
els paquets, si el emissor ha d’esperar fins que tots els receptors estan 
preparats per rebre tràfic, llavors tot el sistema es torna inestable. Per altra 
banda, si el remitent transmet independentment de si els receptors estan llestos 
per rebre es pot produir una greu pèrdua de dades i disminució del rendiment.  

Multicast ofereix un equilibri entre el rendiment, la estabilitat i la pèrdua de 
paquets.  

Per a assegurar la transmissió de paquets, les pèrdues es poden detectar de 
les següents formes: 

• Emissor iniciat: Els receptors retornen un missatge (ACK)  per cada 
paquet que han rebut correctament. 

• Receptor iniciat: Els receptors informaran al emissor de la pèrdua de 
paquets mitjançant missatges (ACK’s negatius). 

La transmissió multicast inalàmbrica pot tenir lloc sobre IP o ATM. IP 
multicasting permet a un o a molts hosts la comunicació a través d’una 
connexió de xarxa IP sense necessitat d’informació prèvia sobre el número de 
receptors que hi ha. Per altra part, ATM multicast utilitza un servidor multicast 
sobre una connexió punt-a-punt en una xarxa.  

Com funciona 

Multicast via inalàmbrica utilitza diferents aproximacions: 

1. En l’aproximació basada en arbres, multicast fa servir un arbre compartit. 
Només existeix un camí entre un parell de nodes. No obstant, si hi ha un error 
en un node, probablement tot l’arbre es vegi afectat. Aquest mètode s’utilitza 
principalment en xarxes ad-hoc que ofereixen un alt grau de mobilitat de tots 
els components de la xarxa.  
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2. Multicast utilitzant una malla de rutes, requereix més recursos que un arbre. 
Una malla es creada amb el fi de la connectivitat y permet varies rutes entre un 
parell de nodes.   

3. Encaminament independent de la topologia, el qual envia paquets en moltes 
direccions sense una estructura formal d’encaminament. 

4. Topologia d’encaminament multicast fixa. Fa servir diversos protocols com 
Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), Multicast extension to 
Open Shortest Path First (MOSPF), i el Protocol Independent Multicast (PIM). 
Això es convenient per a una infraestructura basada en xarxes inalàmbriques. 

Algunes aplicacions 

1. Videoconferència.  
2. Xarxes de sensors. 
3. Sistemes de transport intel·ligent.  
4. E-learning. 

Aquestes aplicacions requereixen connectivitat, un mínim retard, gran ample de 
banda i multicast segur i fiable. 
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CAPÍTOL 1. ENTORN DE TREBALL 
 
 

1.1. Xarxes Ad-Hoc 
 
 
1.1.1. Definició  
 
Una xarxa ad-hoc (Mobile Ad-Hoc Network o Manet) és una xarxa composta 
per un conjunt de hosts o nodes que es comuniquen entre si sense necessitat 
d’una infraestructura de xarxa fixa, ho fan mitjançant enllaços inalàmbrics. 
Cadascú dels hosts actuen també com a encaminadors (routers) i encaminen 
els paquets cap als altres nodes sense la necessitat d’un enllaç directe entre el 
node d’origen i el de destí. 
 
Així podem veure que aquestes xarxes són descentralitzades i al mateix temps 
autònomes on els hosts s’organitzen de manera dinàmica i estableixen una 
comunicació entre els per a formar una xarxa temporal, amb aquestes 
característiques podem veure com la topologia d’aquestes xarxes pot esdevenir 
en múltiples formes. A la figura 1.1 es mostra un exemple de topologia d’una 
xarxa ad-hoc.  
 

 
Fig. 1.1 Ex. Topologia de xarxa ad-hoc 

 
 
1.1.2. Característiques d’una xarxa Ad-Hoc (Manet)  
 

• La xarxa pot formar-se sense una infraestructura fixa i al mateix temps 
connectar-se a una per millorar el seu funcionament. Podem dir que te 
un funcionament distribuït. 
 

• Els terminals que composen la xarxa són autònoms, val a dir que en 
aquest tipus de xarxes tots els terminals són autònoms perquè poden 
actuar alhora com a encaminadors (routers). 
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• Normalment tots els nodes o hosts que composen la xarxa són terminals 

mòbils, amb la qual cosa l’arquitectura de xarxa canviarà constantment, 
això comporta una topologia de xarxa dinàmica. 
 

• La capacitat dels terminals acostuma a ser baixa al mateix temps que les 
seves bateries. 
 

• Enllaços amb alta probabilitat d’error, donat que es tracta de connexions 
inalàmbriques que utilitzen com a medi de transmissió el medi aire.  

 
 
 
1.2 Aspectes de les Xarxes Ad-Hoc 
 
1.2.1. Encaminament 
 
La problemàtica més gran que comporten aquest tipus de xarxes és la constant 
mobilitat dels terminals que les composen, aquesta mobilitat contínua suposa 
una configuració nova de les taules d’encaminament dels hosts cada cert 
temps per poder encaminar correctament els paquets d’informació i fer-ho amb 
la màxima eficiència possible.  
 
Al projecte explicarem un algoritme d’encaminament, el protocol OLSR, i 
veurem aquesta problemàtica amb una mica més de detall. 
 
 
1.2.2. Seguretat 
 
A diferència de les xarxes cablejades, una xarxa ad-hoc es comunica a través 
del medi inalàmbric. En una xarxa de cable, el mateix fet de comunicar-se a 
través d’un medi físic implica una seguretat inherent ja que sobre aquest suport 
físic es poden implementar altres mecanismes de seguretat.  
 
A la xarxa ad-hoc, el fet de transmetre les dades pel medi aire genera la 
possibilitat de que algú estigui escoltant les comunicacions per aquest medi 
amb el seu equip, llavors les nostres comunicacions poden ser exposades a 
atacs. Ja que es possible i relativament senzill connectar-se a una xarxa 
inalàmbrica aliena si no esta implementant mecanismes de seguretat adequats. 
 
La seguretat en aquest camp continua sent un tema molt important perquè no 
està tant desenvolupada com als sistemes cablejats i s’ha de continuar 
estudiant i profunditzant en aquest camp, per això s`han de tenir en compte tres 
aspectes molt importants en seguretat de xarxes inlàmbriques. 
 

• Serveis de gestió i autentificació de claus de seguretat. 
 

• Seguretat als protocols d’encaminament. 
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• Implementació de sistemes de detecció d’intrusos. 

 
 
1.2.3. Protocol de comunicació IEEE 802.11 
 
 
L’institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) és l’encarregat 
de descriure les normes a seguir per els fabricants de dispositius wireless 
perquè puguin ser compatibles i això a fet possible que les xarxes 
inalàmbriques s’hagin estes molt ràpidament. 
 
L’estàndard 802.11 estableix els nivells inferiors del model OSI per a les 
connexions inalàmbriques que utilitzen ones electromagnètiques. 
 

• La capa física (PHY), que ofereix tres tipus de codificació d’informació. 
 

• La capa d’enllaç de dades, composta per dos subcapes: control d’enllaç 
lògic (LLC) i control d’accés al medi (MAC). 
 

La capa física defineix la modulació de les ones de ràdio i les característiques 
de senyalització per a la transmissió de dades mentre que la capa d’enllaç de 
dades defineix la interfície entre el bus de l’equip i la capa física i les regles per 
a la comunicació entre les estacions de xarxa. En realitat l’estàndard 802.11 te 
tres capes físiques que estableixen modes de transmissió alternatius com es 
pot veure a la figura 1.2. 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Capes físiques de 802.11 
 

 
L’estàndard 802.11 en realitat es el primer estàndard i permet un ample de 
banda de 1 a 2 Mbps. L’estàndard original s’ha modificat per a optimitzar 
l’ample de banda o per a especificar components de millor manera amb el fi de 
garantir una major seguretat i compatibilitat. A continuació mostrem les distintes 
modificacions del estàndard 802.11. 
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Fig. 1.3 Modificacions de l’estàndard 802.11 
 
 
 
1.3 Protocol d’encaminament 
 
Els protocols d’encaminament en xarxes ad-hoc sempre han representat un 
problema més gran que a les xarxes cablejades, a diferencia d’aquestes, on la 
topologia de xarxa és més ben estàtica, ja que la mobilitat en xarxes cablejades 
es dona més ben poc, a les xarxes ah-hoc la topologia de xarxa és dinàmica, ja 
que la mobilitat es una característica d’aquest tipus de xarxes, que es 
comuniquen per el medi aire i per això poden disposar d’una gran mobilitat. 
Això fa que no puguem fer servir els protocols ja existents i haguem de buscar 
uns de nous que s’adaptin a aquestes característiques. 
 
 
1.3.1. Tipus de protocols 
 
En aquest apartat parlarem dels tipus de protocols d’encaminament dels quals 
es podem disposar, els quals es poden dividir en tres grups. Tots aquests 
protocols han de complir unes característiques bàsiques, com un suport per a 
una topologia dinàmica, sistema distribuït, mínima senyalització i temps de 
processat baix. 
 
 
 
 



Entorn de treball  7 
 

• Protocols proactius:  en aquest grup de protocols, els algoritmes 
d’encaminament s’encarreguen de mantenir l’encaminament contínuament 
actualitzat mitjançant l’ús de taules, els nodes o hosts envien informació 
periòdicament i mantenen les taules actualitzades. 

 
En aquest cas cada host emmagatzema la informació d’encaminament que 
ha obtingut dels altres nodes en les seves taules d’encaminament, per 
exemple, quan es produeix un canvi d’un host/node a un altre enllaç, aquest 
n’ha d’informar a la xarxa, la inunda amb missatges broadcast i així els 
altres hosts/nodes actualitzaran totes les rutes a les seves taules.  

 
Fent això aconseguim que en tot moment es coneguin els nodes que estan 
dins la xarxa i els nodes que no i no hem d’esperar fins a trobar una ruta, 
però per contra tenim l’alt tràfic de paquets, que pot produir congestions a la 
xarxa en certs intervals de temps. En aquest grup de protocols serà en el 
que ens centrarem ja que hi pertany el protocol OLSR. 

 
• Protocols Reactius:  a diferencia dels protocols proactius, en els protocols 

reactius el procés de descobriment només es fa quan es sol·licita,  es a dir, 
els protocols reactius busquen com arribar al node de destí quan volen 
iniciar una comunicació, les rutes es creen quan es necessiten i no 
s’emmagatzemen a tots els nodes. El protocol va descobrint la ruta per a 
cada comunicació entre un node font i un node de destí, per això se’ls ha 
arribat a conèixer com protocols sota demanda.  

 
El funcionament és el següent: quan un node de la xarxa (emissor) vol 
comunicar-se amb un altre node de la xarxa (receptor), l’emissor inicia un 
procés de descobriment de rutes per a poder arribar al receptor, l’emissor 
guardarà aquestes rutes durant un interval de temps, si en algun interval 
d’aquest període de temps cau l’enllaç per la falla d’algun node, l’emissor 
torna a recalcular la ruta fins el receptor des del node caigut.  

 
Aquest grup d’algoritmes tenen l’avantatge que optimitzen els recursos 
evitant el reenviament de paquets innecessariament. Com a contrapartida 
està el temps que es perd cada vegada que s’han de realitzar 
descobriments de rutes. 

 
• Protocols híbrids: com ja diu el seu nom, els protocols híbrids són una 

barreja dels dos grups de protocols anteriors, això és així perquè hi ha rutes 
que són disponibles permanentment i en canvi hi ha altres rutes que es 
descobreixen al moment que es necessiten.  

 
Aquest tipus de protocols s’han fet necessaris perquè d’un cantó els 
protocols proactius no són una solució òptima per a l’encaminament en 
MANETS de gran mobilitat, ja que la constant variació de les taules 
d’encaminament en aquestes xarxes provoquen retards importants en els 
càlculs de rutes, i al mateix temps la inundació amb missatges broadcast 
perquè tots els nodes coneguin la topologia de xarxa pot produir 
congestions a la xarxa. Al mateix temps els protocols reactius provoquen 
importants retards en l’etapa de descobriment de rutes. 
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Aquest motiu fa que els protocols híbrids siguin la millor solució per a 
l’encaminament en MANETS, ja que engloben les millors característiques 
dels protocols proactius i reactius. 

 
 
1.3.2. Procediments de càlcul de rutes  
 
• Estat d’enllaç: aquest tipus de procediment de càlcul de rutes funciona 

guardant una còpia de la topologia de la xarxa i tots els enllaços que coneix 
de la xarxa, amb això s’aconsegueix que tots els nodes tinguin una visió 
complerta de la topologia de xarxa amb el cost de cadascun dels enllaços, 
llavors la informació de l’enllaç es transmet periòdicament a tots els nodes 
per mitjà d’un mecanisme d’inundació amb missatges broadcast. 
 
En la següent figura apreciem una topologia de xarxa implementada per 
estat d’enllaç i podem veure en columnes els paquets enviats per els 
diferents nodes. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Topologia de xarxa per estat d’enllaç 
 

• Vector de distància: aquest tipus de procediment de càlcul de rutes 
funciona a diferencia del d’estat d’enllaç guardant la informació del salt 
següent al veí adjacent i el cost del camí de totes les rutes conegudes, així, 
amb aquest procediment s’aconsegueix que cada node disposi d’una taula, 
anomenada vector de distància la qual conté la informació de la distància 
més curta i el següent salt al camí cap a destí de la xarxa. 
 
A l’inici, cada node nomes coneix la distància dels veïns que es troben 
connectats a ell directament, es a dir, els nodes no disposen d’una visió 
global de la xarxa. Per això es produeix un intercanvi per part de cada node 
del seu vector de distància amb els nodes que hi estan connectats 
directament. Basant-se en els vectors de distància rebuts, els nodes 
calculen els camins més curts capa totes les destinacions que no estan 
connectades directament amb ells i envien les seves taules a la resta de 
nodes. A continuació, en la següent figura veiem una topologia de xarxa 
implementada per vector de distància, en la qual veiem com el node J 
rebent les taules d’informació dels seus veïns genera la seva pròpia taula. 
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Fig 1.5 Topologia de xarxa per vector de distància 
 
 

1.3.3. Mètriques per a calcular l’enllaç  
 
• Per nombre de salts: amb aquest tipus de mètrica calculem el camí 

mitjançant el qual tindrem el mínim nombre de salts. Amb aixó aconseguim 
una gran simplicitat, ja que una vegada coneguda la topologia és fàcil 
comptar i minimitzar el número de salts entre l’emissor i el receptor (origen i 
destí) i no necessitem mesures addicionals per al càlcul del nombre de 
salts. Per contra amb aquesta mètrica no tenim en compte la qualitat de 
l’enllaç, es a dir, l’ample de banda,la pèrdua de paquets, etc. 

 
• ETX (Expexted transmission Count): en aquest tipus de mètrica s’estima 

el nombre de retransmissions necessàries per a enviar un paquet unicast 
mesurant la pèrdua de taxa enviant un nombre parell de paquets broadcast 
als nodes veïns, llavors analitzant els paquets que ha rebut en els últims 10 
segons el node es capaç de calcular la pèrdua de taxa en els enllaços tant 
d’anada com de tornada perquè coneix l’interval  de temps entre dos 
paquets i segons arriben els ACK’s es coneix l’estat de la xarxa, el retard, 
etc. 
 
Per a realitzar el calcul de l’ETX cada node mesura la probabilitat de que un 
paquet arribi amb exit al receptor (df) i la probabilitat de que un ACK arribi 
amb exit a l’emissor (dr). El valor ve proporcionat per la següent expressió: 

 
                                      ETX = 1/(df x dr)                                          (1.1) 
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1.4 OLSR (Optimized Link State Protocol) 
 

 
El protocol OLSR d’encaminament proactiu va ser creat per Thomas Clausen y 
Philiphe Jacquet en el projecte Hipercom INRIA. Es tracta d’un protocol 
proactiu que es basa en la optimització dels clàssics protocols link-state, 
basant-se en l’estat d’enllaç, es a dir, que utilitza encaminament proactiu i per 
estat d’enllaç. Ell mateix permet generar rutes dinàmiques , que s’actualitzen 
constantment en funció de la qualitat de l’enllaç i calcula la mètrica mitjançant 
EXT.  
 
Els paquets en OLSR són enviats mitjançant UDP. El port 698 ha sigut assignat 
per la IANA per a ús exclusiu del protocol OLSR. 
 
OLSR funciona bé en xarxes amb un alt número de usuaris (nodes) i amb una 
topologia canviant. Per dur a terme el control de la xarxa es van intercanviant 
periòdicament missatges amb la finalitat d’aprendre la topologia de xarxa i 
l’estat dels nodes veïns. 
 
Com s’ha mencionat, el protocol està constantment intercanviant paquets per al 
control de la xarxa, aquest constant intercanvi de paquets pot congestionar la 
xarxa i suposar un greu problema. En vies de solucionar aquest problema el 
protocol OLSR utilitza la tècnica de MPR (Multi Point Relay), la qual permet 
reduir el número de retransmissions de paquets. 
 

MPR (Multi Point Relay) 
 
Aquesta tècnica consisteix a seleccionar un mínim número de nodes veïns a un 
salt de distancia que siguin capaços d’arribar a tots els nodes veïns que es 
troben a dos salts de distància, llavors, com veiem un node pot seleccionar un 
conjunt de nodes veïns MPR a un salt d’ell mateix i només pot intercanviar 
missatges de control amb ells. Així evitem l’enviament massiu de missatges 
broadcast i la posterior congestió de la xarxa. 
 
Per a crear la llista d’encaminament, cada node envia el missatge “HELLO” a 
tots els seus veïns. Llavors, aquest paquet incorpora un camp conegut com a 
TTL (Time To Live), que ve a ser el temps de vida del paquet, i te valor 1. Al 
tenir aquest camp el valor a 1 significarà que aquest missatge “HELLO” només 
arribarà als nodes veïns que es troben a un salt de distància, evitant així la 
retransmissió d’aquests paquets per la xarxa. Amb això s’aconsegueix que 
cada node pugui conèixer als seus veïns i al mateix temps las veïns d’aquests. 
Així podem saber quins nodes ens convé seleccionar com a conjunt MPR.  
 
Els missatges “HELLO” s’envien cada cert interval de temps, el qual es pot 
modificar però per defecte serà de 2 segons. Això permet a cada node 
computar una estadística amb el número de missatges “HELLO” rebuts i 
perduts de cada veí i així poder obtenir informació sobre la topologia i la qualitat 
dels enllaços, la qual s’entén com la probabilitat de que un paquet emès per un 
node arribi als seus nodes veïns correctament.  
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La informació que s’ha obtingut de la topologia de la xarxa es difon gràcies als 
missatges “TC” (Topology Control), que són els missatges de control de 
topologia, però aquests només es reenvien a uns nodes determinats, aquests 
nodes son anomenats rellevadors multipunt i són els encarregats d’enviar els 
missatges de control de topologia “TC”. Amb això aconseguim que cada node 
vagi actualitzant els seus enllaços amb els seus veins i assabentant-se de 
qualsevol canvi a la topologia de la xarxa. 
 
A la següent figura podem veure com es seleccionen un conjunt de nodes 
implementant la tècnica que hem esmentat, MPR.    
 

 
 

Fig 1.6 Selecció amb MPR 
 

Com veiem a la figura 1.1 el node central selecciona el mínim número de nodes 
veïns a un salt de distància (els nodes de color negre a un salt), els quals són 
capaços d’arribar a tots els nodes veïns a dos salts de distancia, i així s’anirà 
fent successivament. A la figura pot es pot apreciar com el node central 
selecciona la seva llista de nodes MPR, només amb els quals enviarà 
informació, evitant la inundació de missatges per tota la xarxa i així evitant una 
possible congestió.  
 
A continuació explicarem breument el format del paquet, amb els camps els 
quals es composa. 
 

Format del paquet 
 
A la xarxa, quan un determinat node rep un paquet d’encaminament del 
protocol OLSR, determinarà les accions que ha de dur a terme, el 
processament que a de fer, en relació als camps que incorpora aquest paquet. 
Per això descriurem els mes importants. 
 
 
 
 
 
 



12  Multicast over OLSR network 

 

Capçalera del paquet 
 

• Packet Length 
 

Aquest camp indica la longitud (en bytes) del paquet. 
 

• Packet Sequence Number 
 

El PSN (Packet Sequence Number) ha de esser incrementat en 1 cada 
vegada que un nou paquet OLSR es transmès.  

 
Capçalera del missatge 
 

• Message Type 
 

Aquest camp indica quin tipus de missatge serà trobat a la part “MESSAGE” 
(camp de dades del missatge), si es troba buit el descartarà. 

 
• Vtime 

 
Aquest camp indica per quant temps després de la recepció un node pot 
considerar que la informació que conté el paquet es pot considerar com a 
vàlida, a menys que una actualització més recent de la informació sigui 
rebuda. 

 
• Message Size 

 
Aquest camp indica el tamany del missatge, contat en bytes i mesurat des 
del principi del camp “Message Type” fins al final del paquet. 

 
• Originator Address 

 
Aquest camp conté l’adreça principal del node, la qual originàriament a 
generat aquest missatge. No ha de ser confosa amb la direcció d’origen de 
la capçalera IP. 

 
• TTL (Time To Live) 

 
Aquest camp conté el màxim número de salts que el missatge serà 
retransmès. Abans de retransmetre el missatge es decrementa el seu valor 
en una unitat, quan un node rep un missatge amb un TTL igual a 1 o 0 no 
es torna a retransmetre, així s’evita que el missatge s’estigui retransmetent 
contínuament. 

 
• Hop Count 

 
Aquest camp conté el número de salts que el paquet a realitzat. Tots els 
nodes que reben aquest paquet incrementen el valor de “Hop Count” en una 
unitat. Inicialment aquest valor es posat a “0” per el node que genera el 
missatge. 
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• Message Sequence Number 

 
Mentre que genera el missatge, el node d’origen assignarà un número 
d’identificació únic a cada missatge. Aquest número es introduït al camp 
“Sequence Number ” del missatge. El número de seqüència del missatge es 
incrementat en 1 per cada missatge originat en aquest node. 

 
En la seguen figura es pot observar la distribució bàsica de qualsevol paquet 
OSLR (sense tenir en compte les capçaleres IP i UDP). 
 

 
 

Fig 1.7  Format del paquet OSLR 
 
 

Funcionament 
 
Un node, al rebre un paquet OLSR, el primer que fa es analitzar els seus 
camps. La primera acció a realitzar es determinar de quin tipus es tracta el 
paquet, per dur a terme aquesta tasca el que farà es consultar el camp 
“Message Type”. 
 
Un cop ja sap de quin tipus es tracta el missatge, el següent que fa es mirar el 
tamany del missatge, consultant el camp “Message Size”. Pot donar-se el cas 
que el missatge estigui buit, llavors es descarta. 
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Un cop comprovat el tipus del missatge i el seu tamany, comprovarà el número 
de seqüència del missatge mitjançant el camp “Message Sequence Number” 
per comprovar si es tracta d’un missatge nou o per contra si ja ha rebut aquest 
missatge amb anterioritat. En cas de ser un missatge no rebut en cara la 
següent acció que prendrà el node serà la de comprovar el camp TTL, 
disminuirà el seu valor en una unitat, i en cas que aquest valor sigui major que 
1, el reenviarà quan hagi comprovat la informació del missatge i hagi introduït 
els canvis necessaris, si és menor a 1 ha d’esser eliminat de la xarxa, per això 
no el reenviarà. Finalment, un cop analitzat, mira la informació de l’estat de 
l’enllaç per poder encaminar a altres nodes.  
 
 
1.5 Multicast 
 
Com hem vist en apartats anteriors, el protocol OLSR es un protocol 
d’encaminament proactiu i basat en estat d’enllaç per a xarxes ad-hoc 
principalment, i el seu mode de transmissió es normalment en unicast. 
 
L’objectiu principal d’aquest TFC és l’ús de protocols multicast per a xarxes ad-
hoc i la comprovació del seu funcionament. Això també ho aconseguirem 
gràcies al protocol OLSR. Encara que es un protocol orientat a unicast, el 
protocol OLSR també disposa de plugins que li permeten funcionar en mode 
multicast. Per això en aquest apartat explicarem les característiques de 
multicast per a passar desprès a explicar els plugins multicast del protocol 
OLSR. 
 
 

Introducció 
 
Tradicionalment les aplicacions a una xarxa estaven basades en la 
comunicació de dos ordinadors entre si, però la realitat avui dia es diferent, 
amb el sorgiment de nous serveis de difusió com videoconferències, TV per 
Internet, e-learning (ensenyament a distància). Tots aquests serveis 
requereixen d’una comunicació simultània entre un conjunt d’ordinadors. 
 
Aquesta tasca es por dur a termes de tres maneres diferents, a continuació 
explicarem breument aquestes tres formes de les que disposem per a realitzar 
les comunicacions entre diferents ordinadors. 
 

• Unicast 
 

En aquest mode el node emissor ha de enviar un paquet a cadascun del 
nodes que formen el grup multicast, es com si fos una comunicació un-a-un 
amb tots els nodes del grup. Aquesta forma es poc eficient ja que ha de 
enviar una copia de cada paquet per cada membre del grup multicast, 
consumint un gran ample de banda i congestionant la xarxa. 
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• Multicast 
 

En aquest mode l’aplicació en el node d’origen envia un sol paquet dirigit a 
un grup multicast compost per un conjunt de usuaris (nodes) que estan 
interessats en rebre aquesta informació. Amb aquest mètode el paquet es 
dirigit a un grup de receptors, encara que només consti d’un, així només 
s’ha d’enviar un únic paquet al grup multicast, i els receptors subscrits, als 
quals els hi interessa la informació, seran els receptors del paquet. Com 
veiem, a diferencia del mode unicast, en el mode multicast només enviem 
un sol paquet per a un grup de nodes subscrits a un grup multicast, amb 
l’avantatge de que estem consumint un ample de banda molt menor. 

 
• Broadcast 

 
En aquest mode, l’aplicació envia des del node d’origen un paquet dirigit a 
l’adreça broadcast. Aquest mètode es senzill d’implementar, fins i tot més 
que unicast, però pot comportar greus problemes. El primer problema es 
presenta si no treballem en un entorn local, ja que s’haurà d’habilitar l’opció 
d’enviar tràfic broadcast cap a l’exterior, la qual cosa no es gens 
recomanable (els routers filtren el tràfic broadcast per evitar inundacions de 
les xarxes) i a més els paquets broadcast sempre han d’esser processats 
per tots els elements de la xarxa tant si estan interessats com si no, 
incrementant substancialment l’ús dels recursos de la xarxa.   
       

 
Implementació  

 
El mètode multicast es pot implementar tant a nivell d’enllaç (nivell dos en la 
pila OSI) com a nivell de xarxa (nivell tres en la pila OSI). Si es limita l’abast de 
l’aplicació a una xarxa d’àrea local, n’hi ha prou utilitzant propietats de nivell 
dos. Però limitar l’abast d’una aplicació a un entorn local és molt restrictiu i pot 
ser interessant ampliar el marc d’operació, en aquest cas cal implementar 
multicast a nivell 3. Si volem implementar multicast en una xarxa cal resoldre 
quatre conceptes clau. 
 

• Adreces 
 

En aquest escenari es fa necessària una adreça de xarxa que permeti 
comunicar un emissor amb un grup de receptors. A part d’això també hi ha 
d’haver un mecanisme que permeti el mapeig d’aquesta adreça de xarxa a 
una adreça de nivell d’enllaç (en cas necessari). 

 
• Registre dinàmic 

 
S’ha de disposar d’un protocol que permeti als diferents dispositius 
comunicar a la xarxa la intenció de subscriure’s/desubscriure’s  d’un grup 
multicast. Sinó l’emissor no pot conèixer on es troben els receptors dels 
grups multicast i per tant no pot enviar el tràfic sol·licitat.  
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• Encaminament multicast 
 

La xarxa s’ha d’encarregar de construir arbres de distribució de paquets 
perquè el tràfic del emissor (font) pugui arribar als receptors. El objectiu 
principal del arbres de distribució és assegurar-se de que només existeix 
una copia de cada paquet a cada xarxa, el que significa que si hi ha 
diversos receptors en una de les branques, només hi ha d’haver un paquet 
en aquesta branca. La creació d’aquests arbres de distribució es funció del 
protocol d’encaminament multicast.  

 
• Protocol d’aplicació 

 
El protocol d’aplicació es l’element encarregat de crear i gestionar les dades 
que es distribueixen en una sessió multicast. 

 
 

Adreces IP multicast 
 
Les adreces multicast especifiquen un grup arbitrari de hosts IP que s’han 
subscrit a un grup multicast i volen rebre tràfic destinat a aquest grup multicast. 
 
La IANA controla l’assignament d’adreces IP multicast. Aquest organisme ha 
assignat l’antic rang d’adreces D per a ser usat per IP multicast. Això significa 
que totes les adreces de multicast pertanyeran al rang que va de 224.0.0.0 fins 
al 239.255.255.255 (rang 224.0.0.0/4). 
 
Com en unicast, es tracta d’un rang d’adreces limitat, per això s'han 
d'implementar mecanismes que ens permetin la reutilització de les adreces IP. 
L'ús de les adreces en multicast es limita a dos aspectes: 
 

• Lifetime: Període de temps en el qual es valida l'adreça (Temps d'inici i 
final). 

 
• Scope: Zona de la xarxa en la qual es valida l'adreça(Rang d’adreces). 

 
Un aspecte important que s'ha de controlar és el número de routers que 
travessa un paquet multicast a la xarxa, això es pot aconseguir de dos formes:   
 

• Administrative Scoping: definint un abast administratiu podem limitar 
l'abast de les transmissions multicast en funció de les adreces utilitzades  
per tal de permetre la reutilització d'adreces entre diferents 
organitzacions administratives. Aquest sistema funciona introduint roters 
frontera implementant aquest mecanisme, els quals no transmeten 
paquets multicast amb limitacions administratives fora de l'administració 
ni introdueixen paquets no autoritzats per tal de controlar l’ús i mantenir 
el significat dels grups multicast. 
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• TTL (Time-To-Live): El TTL es utilitzat en moltes implementacions 
multicast per controlar fins on poden arribar les transmissions. Una 
interfície amb un llindar de TTL definit no transmetrà paquets amb un 
TTL menor al llindar. Cada router decrementa en una unitat el TTL, i en 
cas d’exhaurir-se, no es retransmetrà. 

 
 

 
 

Fig 1.8  TTL 
 

Apart d'aquests dos mecanismes, hi ha un rang d’adreces reservades, amb un 
abast limitat implícitament. Aquests estan formats per adreces reservades per a 
finalitats concretes, hi han dos grups d'aquestes característiques en Ipv4: 
 
 

• Link Local Scope (224.0.0.0/24): La IANA te reservat el rang d’adreces 
224.0.0.0 – 224.0.0.255 per a ús de protocols d'encaminament i altres 
protocols de manteniment i descobriment de topologia. Els routers 
multicast no retransmetran paquets amb adreces de destí dins d'aquest 
rang. 

 

 
 

Fig 1.9  Adreces Link Local 
 

 
• Global Scope (224.0.1.0 – 238.255.255.255): Les adreces d'aquest rang 

es poden utilitzar per transmetre dades entre organitzacions o a través 
d’Internet. Algunes estan reservades per a aplicacions concretes de 
multicast. 
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Fig 1.10  Adreces Global 
 

 
Protocol IGMP 

 
La distribució del tràfic IP multicast és selectiva, això val a dir que només les 
estacions finals interessades rebran el tràfic d'un determinat grup. El protocol 
de senyalització que utilitzen per formar part d'un grup multicast o abandonar-lo 
és el protocol IGMP. Apart de permetre a les estacions finals unir-se i mantenir-
se com a membres d'un grup multicast, el protocol també permet als routers 
interrogar els terminals d'una determinada subxarxa sobre un grup concret. 
 
Actualment existeixen tres versions del protocol ICMP. La primera versió, 
inclosa al RFC 1112, va ser la primera implementada a gran escala i la primera 
en esdevenir un estàndard a Internet. La versió 2, inclosa al RFC 2236, redueix 
la latència d'abonament, que és el temps que triga un router en adonar-se que 
no hi ha membres d'un determinat grup en una xarxa que te connectada 
directament. La última versió implementada, la versió 3, inclosa al RFC 3376, 
afegeix suport per filtrar les fonts, així cada dispositiu pot escollir de quines 
fonts vol rebre tràfic. Les tres versions són compatibles entre si. 
 
Com el protocol ICMP, el protocol IGMP forma part del protocol IP. Els hosts 
l'han d'implementar d'acord amb el nivell 2 de l'especificació IP multicast. Els 
missatges IGMP s'encapsulen dins els datagrames d'IPv4 amb el número 2 
com a identificador de protocol. 
 

• IGMPv1:  La versió 1 d’IGMP només especifica dos tipus de missatges.  
 

 
 

Fig 1.11  IGMPv1 
 

Quan un host es subscriu per primera vegada a un grup multicast, 
s’envien dos missatges IGMP a l’adreça del grup amb un TTL igual a 1. 
Els routers multicast, per defecte, reben tot el tràfic multicast, és a dir,  



Entorn de treball  19 
 

 
processen tots els aquets amb una adreça multicast, i, per tant, s’adonen 
de l’existència del nou membre. Com que el TTL està fixat a 1, aquests 
missatges IGMP no surten mai de la subxarxa.  

 
• IGMPv2:  La versió 2 del protocol IGMP incorpora un missatge que 

permet als hosts manifestar explícitament la seva voluntat d’abandonar 
un grup. D’aquesta manera els routers poden detectar més ràpidament 
que no tenen membres d’un grup directament connectats i que, per tant, 
no han de continuar enviant tràfic dirigit al grup a través de la interfície 
que correspon a la subxarxa sense membres del grup.  
 

 

 
 
 

Fig 1.12  IGMPv2 
 

 
• IGMPv3:  La versió 3 del protocol IGMP proporciona als routers multicast 

la capacitat de discriminar entre les diferents fonts que generen tràfic 
dirigit a un grup determinat, és a dir, els sistemes poden escollir quines 
fonts els interessen dins un grup i donar la informació al router pertinent. 
Els dos nous tipus de missatges que introdueix l’IGMPv3 són:  

 
Membership report: Aquests informes enviats pels sistemes multicast 
proporcionen als routers informació sobre l’estat de la recepció multicast 
i els canvis en aquest estat o en les interfícies. Aquests missatges 
s’envien a l’adreça 224.0.0.22 . 
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Fig 1.13  IGMPv3 Membership Report 
 

Membership query: Els routers envien Membership Queries per conèixer 
la recepció de tràfic multicast a les interfícies dels sistemes de la seva 
xarxa. Les preguntes genèriques s’envien a l’adreça 224.0.0.1 i les 
preguntes específiques de grup o específiques per un grup i una font 
s’envien a l’adreça del grup.  
 

 
 

Fig 1.14  IGMPv3 Membership Query
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CAPÍTOL 2. SOFTWARE I EINES DE TREBALL 
 
 
2.1. Programes 
 
En aquesta part del projecte descriurem el software amb el que treballarem, on 
el podem trobar i descarregar, la seva instal·lació i el seu funcionament. 
 
 
2.1.1. Mgen (Multicast Generator) 
 
El Multi-Generator (MGEN) és un software de distribució lliure desenvolupar per 
el Naval Research Laboratory (NRL). L’MGEN proporciona les eines per 
testejar el comportament i fer mesures d’una xarxa fent servir tràfic UDP/IP 
(TCF s’està desenvolupant en l’actualitat).  
 
El programa genera tràfic en temps real perquè el comportament de la xarxa 
pugui ser analitzat de diverses formes. El tràfic generat pot ser rebut i 
emmagatzemat en logs per al seu posterior anàlisi. Es poden utilitzar scripts 
per fixar i generar les pautes o característiques del tràfic generat i per rebre 
aquest tràfic. Els scripts poden ser utilitzats per emular els patrons de 
aplicacions unicast i/o multicast UDP/IP.  
En recepció es pot configurar perquè dinàmicament faci els joins i els leaves a 
grups multicast IP. Les dades generades per l’MGEN poden ser utilitzades per 
calcular paràmetres de rendiment de la xarxa tals com throughput, packet loss 
rates, retards i d’altres.  
 
Ara mateix estan disponibles dues versions de l’MGEN, la 3 i la 4. L’última 
versió, la 4, suporta enrutament IPv6 i proporciona suport per les plataformes 
Win32. Diverses millores estan planejades, tals com suport per a missatges 
TCP addicionalment als UDP. 
 
 
Lloc de descarrega de l’MGEN 
 
Les diverses versions de l’Mgen es troben disponibles per a descarregar a la 
pàgina web del Naval Research laboratory. 
 
 http://downloads.pf.itd.nrl.navy.mil/mgen 
 
El paquet inclou els arxius de compilació i instal·lació,  l’arxiu README i l’arxiu 
de la versió i les seves característiques, a mes inclou exemples d’scripts per 
configurar l’Mgen, tant de client com de servidor. 
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Instal·lació de l’Mgen 
 
El paquet inclou els arxius d’instal·lació per a la majoria de plataformes 
conegudes (Unix, Linux, BSD, ...). El software de l’Mgen pot ser compilat amb 
el gcc en la majoria de plataformes Unix/Linux. 
 
Una vegada hem descarregat el paquet amb els arxius per instal·lar el 
programa l’hem de descomprimir amb la següent comanda: 
 
 # tar –zxvf mgen-5.0.1b 
 
Després ens situarem al directori on es troben els arxius d’instal·lació de la 
versio de linux. 
 
 # cd mgen-5.0.1b/unix directory 
 
Fet això i seleccionat el makefile apropiat per a la nostra versió prosseguim a 
compilar-lo amb la següent comanda: 
 
 # make –f Makefile.<os>mgen 
 
On substituirem “os” per el sistema operatiu que estiguem utilitzant, en el nostre 
cas linux. 
 
Iniciació i funcionament de l’Mgen 
 
El programa mgen pot ser activat directament des de la consola de comandes. 
També està disponible una versió amb interfície gràfica. Per operar amb el 
programa mgen utilitzem la següent sintaxis al quadre de comandes: 

 
mgen [ipv4] 

[ipv6] 
[input <scriptFile>] 
[save <saveFile>] 
[output <logFile>] 
[log <logFile>] 
[binary] 
[txlog] 
[nolog] 
[flush] 
[hostAddr {on|off}] 
[event "<mgen event>"] 
[port <recvPortList>] 
[instance <name>] 
[command <cmdInput>] 
[sink <sinkFile>] 
[block] 
[source <sourceFile>] 
[interface <interfaceName>] 
[ttl <timeToLive>] 
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[tos <typeOfService>] 
[label <value>] 
[txbuffer <txSocketBufferSize>] 
[rxbuffer <rxSocketBufferSize>] 
[start <hr:min:sec>[GMT]] 
[offset <sec>] 
[precise {on|off}] 
[ifinfo <ifName>] 
[txcheck] 
[rxcheck] 
[check] 
[stop] 
[convert <binaryLog>] 
[debug <debugLevel>] 

 
Aquestes son totes les comandes per activar les diverses funcionalitats de les 
que disposa, no obstant, per començar a treballar amb el programa només fan 
falta dues comandes bàsiques, la primera és per iniciar la transmissió d’un flux 
multicast des de un servidor amb un script prèviament configurat:  
 

# mgen input “exemple_script” 
 

Aquesta sintaxi és la mateixa que s’utilitza a un client si es vol subscriure i 
rebre dades d’un grup multicast, amb el corresponent script. Si a més volem 
que les estadístiques s’emmagatzemin a un fitxer per al seu posterior anàlisi 
utilitzarem la següent comanda: 
 
 # mgen input “exemple_script” output “exemple_log” 
 
Com hem explicat el programa Mgen pot funcionar amb scripts per fer 
automàtic el procés de configurar l’enviament i la recepció del flux de dades 
multicast, a continuació mostrem un exemple d’un script per enviar tràfic 
multicast amb l’Mgen.   
 

0.0 ON 1 UDP DST 224.225.0.1/5050 PERIODIC [1.0 1400] TTL 10 
30.0 OFF 1 

 
Amb aquestes línies a l’script el que estem fent és a l’instant 0.0 iniciar una 
transmissió amb tràfic UDP Multicast al grup 224.225.0.1 pel port 5050 de 
forma periòdica, amb id=1, a una tassa de 10Mbps i un tamany de paquet de 
1400 bytes, amb un TTL de 10. 
 
A continuació es mostra un exemple de configuració d’un script per iniciar la 
recepció de tràfic multicast amb l’Mgen. 
 

0.0 LISTEN UDP 5050 
0.0 JOIN 224.225.0.1 PORT 5050 
10.0 LEAVE 224.225.0.1 PORT 5050 
10.0 IGNORE UDP 5050 
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Les línies de l’script ens estan indicant que a l’instant 0.0 es comença a 
escoltar tràfic UDP per el port 5050, al mateix temps se subscriu al grup 
multicast  224.225.0.1 per el port 5050. Al final, a l’instant 10.0 s’abandona el 
grup multicast 224.225.0.1 i es deixa d’escoltar tràfic multicast per el port 5050. 
  

2.1.2. Mint 
 
El software mint és una eina que ens permet generar i rebre trafic multicast. És 
una eina molt útil per a tasques de laboratori, per a testejar una xarxa amb 
tràfic multicast. 
 
Instal·lació del programa Mint 
 
El Mint pot funcionar tant en linux com en unix, encara no s’ha provat en 
Windows però s’estan desenvolupant versions per a aquesta plataforma. El 
software es pot trobar a la següent pagina: 
 

http://mc-mint.sourceforge.net/ 
 
En la pàgina de descarrega també es pot trobar informació sobre el programa i 
una direcció de contacte per a possibles consultes. Per a la seva instal·lació em 
de seguir els passos següents: 
 
Primer hem d’extreure el software mint del paquet que prèviament hem 
descarregat, al paquet s’inclouen els arxius d’instal·lació, un arxiu README i 
un arxiu d’exemple de configuració del mint tant d’emissor de tràfic multicast 
com de receptor, per extreure els arxius fem servir les següents comandes: 
 

# gzip -d mint.tar.gz 
# tar -xvf mint.tar 

 
Una vegada descomprimits els arxius ens hem de situar al directori on es 
troben i procedir a la seva compilació i a la posterior instal·lació, per això fem 
servir les comandes següents: 
 

# cd mint1.2 
# make 
# make install 

 
En executar la comanda “make install” el programa es copiarà al directori 
/usr/local/bin, si executem la comanda “make uninstall” el mint serà esborrat del 
directori /usr/local/bin. 
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Utilització del Mint 
 
Si executem el mint sense opcions se’ns mostrarà al terminal la pantalla 
d’ajuda del mint. Opcions: 
 

- h Ajuda. 
- N No guardar resultats a un arxiu. 
- L Especificar ruta alternativa per a l’arxiu de guardat.(Per defecte 

/var/tmp/mint.log). 
- r Configurar MINT com a client multicast. 

 
- p  Especifica el port per escoltar. (Per defecte 4321). 
- d  Temps que està esperant per rebre. (Per defecte 1 segon). 
 

-s Configures MINT to be a multicast sender (Default). 
 

- l Especifica si el loopback s’ha d’activar (1) o no (0). (Per 
defecte desactivat). 

- p Especifica el port per enviar. (Per defecte 4321). 
- t Especifica el TTL. (Per defecte 1). 
- q Especifica l’IP TOS. (entre 0-7, per defecte 0). 
- n Numero de parquets enviats per segon, 

- 1 (Per defecte) Envia tants parquets com es possible. 
AVIS: -1 crea una gran quantitat de tràfic. 

- b  Especifica el numero a enviar en bytes. 
 

- 6 Utilitzar IPv6 en comptes d’IPv4 (Experimental). 
 
 
Un cop es va descarregar i vam utilitzar el programa mint ens vam adonar que 
la versió descarregada el que fa és enviar un missatges a un grup multicast, 
que era el que necessitàvem, però vam trobar un problema, i era que tots els 
missatges eren idèntics al primer que havíem enviat, llavors al receptor on es 
trobava el mint activat nomes reconeixia el primer missatge, els posteriors com 
eren idèntics al primer els descartava, per això es va haver de modificar el mint 
i se li va afegir un número de seqüència perquè els missatges es poguessin 
diferenciar. 
 
 
2.1.3. VLC 
 
A més de provar i testejar la xarxa amb software específic per a transmissió de 
paquets multicast també es faran proves d’streaming multicast sobre la xarxa 
ad-hoc configurada, per poder veure de primera mà com es comports la xarxa 
amb tràfic real d’àudio i vídeo i amb quina qualitat es pot rebre en el nostre 
escenari. 
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L’encarregat de fer l’streaming multicast sera el software vlc, un programa 
bastant conegut en tasques de reproducció d’àudio i vídeo i que compta amb 
capacitat per fer streaming multicast.  

L’VLC media player (inicialment VideoLAN Clien) és un reproductor multimedia 
del projecte VideoLAN, és un software lliure distribuït sota la llicencia GPL. 
Suporta una gran quantitat de códecs, tant d’àudio com de vídeo, així com 
diferents tipus d’arxius a més de DVD, VCD i diversos protocols d’streaming. 
També pot ser utilitzat com a servidor unicast o multicast, tant en IPv4 com 
IPv6, a una xarxa de banda ampla. En quant a sistema operatiu, suporta 
GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket PC, Solaris. 

Emissió  

Per realitzar una emissió d’streaming multicast, tant d’àudio com de vídeo, hem 
d’obrir la pestanya de medi i clicar a “emisión” (wizard). Fet això podrem veure 
una pantalla com a la figura 2.1 on hem de buscar l’arxiu que volem emetre. 

 

Fig 2.1 Configuració per emissió multicast amb vlc 
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Un cop hem seleccionat l’arxiu cliquem en el boto “emision” i passarem a la 
finestra de configuració, que podem veure a la figura 2.2. 
 
En aquesta ventana podem configurar diversos elements necessaris per a la 
transmissió, tals com el protocol de transmissió, la direcció del grup multicast, 
el port per on enviarem, el tipus d’encapsulat del paquet, del que parlarem mes 
endavant, i el TTL. 
 

 
 

Fig 2.2 Finestra de configuració d’emissió per vlc 

 
Tal com veiem a la figura 2.2 podem configurar el protocol, el protocol que hem 
agafat per transmetre el protocol RTP. En aquest apartat també podem 
configurar la IP del grup multicast per al qual volem transmetre i el port per el 
qual transmetrem. 
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RTP són les sigles de Real-Time Transport Protocol (Protocol de Transport en 
Temps Real). És un protocol de nivell de sessió utilitzat per a la transmissió 
d’informació en temps real, com per exemple àudio i vídeo en una 
videoconferència. 
 
Està desenvolupat per el grup de treball de transport d’àudio i vídeo IETF, 
publicat per primera vegada com a estàndard al RFC 1889 i actualitzat 
posteriorment al RFC 3550, que constitueix l’estàndard d’Internet STD 64. 
Inicialment es va publicar com a protocol multicast, encara que també es pot fer 
servir en aplicacions unicast.  
 
Es fa servir freqüentment en sistemes d’streaming, conjuntament amb el 
protocol RTPS, videoconferència i sistemes push-to-talk. Representa també la 
base de la industria de la tecnologia VoIP. 
 
Desprès podem configurar el tipus d’encapsulat dels paquets que transmetrà 
l’vlc. L’encapsulat que utilitzarem serà el MPEG-TS.  
 
MTEG-TS (MPEG Transport Stream) és un tipus de format de contenidor digital 
que encapsula Packetized Elementary Streams [x] i altres tipus de dades. TS 
està especificat en la part 1 del sistema MPEG-2 (ISO/IEC standard 13818-1). 
És també conegut com ITU-T Rec. H.222.0.  
 
El seu objectiu és permetre multiplexació de vídeo digital i àudio i sincronitzar la 
sortida. El TS (Transport Stream) ofereix característiques com correcció 
d’errors en el transport sobre una xarxa poc confiable, i es utilitzat en 
aplicacions broadcast com DVB i ATSC. 
 

Recepció 

Amb el mètode del assistent no podem configurar la interfície de xarxa per la 
qual volem rebre. Això es degut a que quan arranquem el protocol 
d’encaminament amb el plugin multicast aquest crea una interfície de xarxa 
virtual anomenada “bmf0”. En aquest cas el servidor vlc envia per la interfície 
inalàmbrica per defecte, però els clients escolten per la interfície virtual bmf0. 
Per configurar-ho correctament ho hem de fer mitjançant el terminal de 
comandes, on si podem forçar els clients per que escoltin per una determinada 
interfície, hem de fer servir la següent comanda: 
 

# vlc rtp://@”dir_multicast”:”port” --miface “interfície” 
 
Finalment s’activa el vlc en mode client i es posa a escoltar per la direcció i el 
port configurats i per la interfície de xarxa especificada, tal com es veu a la 
figura 2.3. 
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Fig 2.3 Configuració de recepció amb vlc 
 

2.1.4.       Daemon Olsrd i Plugins 
 
El daemon OLSR és una implementació del Optimized Link State routing 
protocol. La documentació d’aquest protocol es troba al RFC 3626. El daemon 
Olsrd està designat per a ser modular i una implementació extensible. Entre les 
seves característiques es troba la implementació de pluguins, permetent 
estendre les funcionalitats de OLSR sense interferir en el codi base, a més 
també inclou una versió experimental del Link Quality Routing. 
 
La primera versió del daemon Olsrd en incloure la funcionalitat del Link Quality 
Routing és la versió 0.4.8. Això permet al daemon escollir rutes que tenen una 
qualitat superior en comtes de rutes que tenen una qualitat inferior encara que 
hi hagin menys salts. Descarregarem la última versió del daemon Olsrd. Els 
arxius estan disponibles per descarregar-se a la pàgina web: 
 

http://www.olsr.org 
 
Instal·lació del daemon Olsrd 
 
Per instal·lar el software de l’olsr haurem de tenir totes les eines regulars de 
compilació i instal·lació al ordinador. Això inclou gcc, make, glibc, makedep, etc. 
Per instal·lar-lo en un altre directori diferent de /etc i /usr/bin utilitzem 
DESTDIR=”noudirectori”. 
 
El primer pas es descomprimir el paquet que hem descarregat amb els arxius 
del daemon Olsrd, ho fem amb les comandes: 
 

# gzip -d olsrd-0.5.6-r4.tar.gz 
# tar -xvf olsrd-0.5.6-r4.tar 

 
Després s’han de compilar i instal·lar els arxius d’instal·lació, per fer això 
utilitzem les comandes: 
 

# Make 
# Make install 
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Finalment, per esborrar els arxius d’istallacio i per una possible desinstalacio 
del programa fem servir les següents comandes: 
 

#Make clean 
#Make uberclean 

 
Abans d’activar el daemon olsrd hem d’editar l’arxiu de configuració 
/etc/olsrd.conf  i introduir com a mínim les interfícies per a les quals s’ha 
d’activar l’olsrd. Si el nivell debug es troba a 0, el daemon s’executarà en segon 
pla i no el veurem funcionar a la shell. 
 
 
Plugins 
 

El daemon Olsrd suporta la carrega dinàmica de plugins (llibreries carregades 
dinàmicament) per funcions tals com generar i processar tipus privats de 
paquets, configuracions de l’escenari de l’olsrd en tems real i moltes més 
funcions. S’ha adoptat aquest disseny, entre altres raons, perquè: 
 

- No sigui necessari canviar codi en el daemon olsrd per incloure noves 
funcionalitats. 
 

- Els usuaris són lliures d’implementar plugins per al daemon olsrd sota 
els termes que ells vulguin. 
 

- Els plugins poden ser escrits en qualsevol llenguatge que pugui ser 
compilat com una llibreria dinàmica. 
 

- Les persones amb versions més esteses no necessiten actualitzar tot el 
daemon quan una versió nova del daemon es publicada. 

 
 
Plugin Bmf 
 
El plugin bmf (basic multicast forwarding) ens permet introduir tràfic broadcast i 
multicast en una xarxa on s’està executant el daemon Olsrd. El plugin utilitza 
els MPR’s (Multi Point Relays) identificats per el protocol olsrd per optimitzar 
l’enviament de tràfic broadcast i multicast a tots els hosts de la xarxa. Per 
prevenir una inundació broadcast és guarda un historial de paquets, nomes els 
paquets que no han sigut vistos en els 3-6 segons anteriors són reenviats.  
 
Encara que el plugin bmf ja està inclòs en el tar del daemon Olsrd, és una 
versió antiga, la 1.5.3, per això ens descarregarem la versió més nova, la 1.6.2, 
de la pàgina: 
 

http://sourceforge.net/projects/olsr-bmf/ 
 
Un cop descarregat l’arxiu “olsr-bmf-v1.6.2.tar.gz” el guardem en el directori 
base d’instal·lació del daemon Olsrd. 
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Un cop descarregat el paquet amb el plugin “bmf” el descomprimim, el 
compilem i l’instal·lem amb les següents comandes: 
 

# tar -zxvf ./olsr-bmf-v1.6.2.tar.gz 
# make build_all 
# make install_all 

 
Si no esta creada, haurem de crear una interfície Tuntap (Veure /usr/src/linux/ 
Documentation/networking/tuntap.txt). Per a crear-la hem de fer servir les 
següents comandes: 
 

# mkdir /dev/net   # Si no existeix 
# mknod /dev/net/tun c 10 200 

   
Un com creades se li han d’assignar els permisos pertinents, per exemple que 
nomes l’usuari root tingui tots els permisos: 
 

# chmod 0700 /dev/net/tun 
 
Finalment haurem d’editar el fitxer de configuració de Olsrd /etc/olsrd.conf per 
carregar i configurar el plugin bmf. Si ho volem sense cap configuració haurem 
de adjuntar les línies següents: 
 

LoadPlugin "olsrd_bmf.so.1.6.2" 
{ 
    # No PlParam entries required for basic operation 
} 

 
Plugin TXTinfo 
 
En versions antigues del daemon Olsrd la informació de les rutes, la mètrica, 
els veïns, les direccions IP, la qualitat de l’enllaç, etc es podia veure a la shell 
quan s’activava el daemon, a les noves versions això ja no és possible. Per 
això s’ha implementat el plugin txtinfo, que ens permet veure tota la informació 
de l’estat de l’encaminament degut al protocol Olsrd, tal com les direccions IP 
dels veïns, la mètrica, el numero de salts, etc. 
 
Aquest plugin ve inclos al paquet del daemon Olsrd, només hem d’anar al 
directori lib/txtinfo per compilar-lo i executar-lo, amb les següents comandes:  
 

# cd /olsrd-0.5.6-r4/lib/txtinfo 
# Make 
# Make install 

 
 
Per activar el plugin haurem d’editar el fitxer de configuració de Olsrd 
/etc/olsrd.conf per carregar i configurar el plugin txtinfo. Haurem de adjuntar les 
línies següents: 
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LoadPlugin "olsrd_txtinfo.so.0.1" 
 
{ 
PlParam "port" "8080" 
PlParam "Host" "127.0.0.1" 
# PlParam "Net" "0.0.0.0 0.0.0.0" 
# PlParam "Host" "80.23.53.22" 
# # PlParam "Net" "192.168.0.0 255.255.0.0" 
} 

 
Finalment per activar el plugin hem de tenir engegat el daemon Olsrd i introduir 
la seguen comanda a la shell: 
 

# Echo “all” | nc localhost 8080 
 
Fet això veurem una finestra com la que es mostra s la figura 1.1 on es poden 
apreciar totes les dades referents a mètrica, veïns, direccions IP i qualitat de 
l’enllaç, en aquest cas per a un escenari de dos hosts. 
 
 

 
 

Fig 2.4 Plugin TXTinfo 
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CAPÍTOL 3. ESCENARIS I PROBES DE LABORATORI 
 
 
3.1. Introducció 
 
En les probes de laboratori s’estudiarà el funcionament del protocol Olsr amb 
tràfic multicast en escenaris interconnectats de forma inalàmbrica i amb una 
infraestructura Ad-hoc. Per això utilitzarem el daemon del protocol Olsr, l’Olsrd, 
amb el plugin “bmf” activat, el qual ens proporcionarà les funcionalitats 
multicast. 
 
Per a l’estudi s’utilitzaran diverses configuracions d’escenaris, cadascuna 
adient per a les característiques que es volen estudiar. Així dissenyarem un 
escenari per al càlcul de l’overhead que introdueix el protocol Olsr amb/sense 
el plugin multicast activat, l’overhead de les dades, el funcionament del 
multicast depenent del nombre de salts i dels fluxos multicast que s’emeten al 
mateix temps, etc. Així podrem observar el funcionament i el rendiment de la 
xarxa amb tràfic multicast en diferents situacions.  
 
 
3.2. Encapsulat del tràfic multicast 
 
En aquest punt tractarem un tema que si es te en compte no és important, però 
que si no en tenim constància ens pot falsejar totes les captures de dades i 
proporcionar mesures errònies. 
 
Això és degut al protocol d’encaminament, l’Olsr, i al seu plugin multicast. En 
determinades ocasions voldrem capturar a un ordinador el tràfic que s’envia per 
totes les seves interfícies, ja que quan activem el plugin “bmf” del daemon 
Olsrd s’activarà la interfície de xarxa virtual bmf0, i per aquesta interfície 
veurem el tràfic multicast i els missatges join i leave per inscriure’s i abandonar 
grups multicast i per la nostra interfície de xarxa física veurem tot el tràfic 
unicast.  
 
Com hem vist en determinades ocasions serà necessari capturar a totes les 
interfícies per observar diferents tipus de tràfic. 
 
El problema rau en que quan capturem tràfic multicast per totes les interfícies, 
l’estem veien duplicat en alguns casos sense adonar-nos-en. Això es pot veure 
a la figura 3.1, com es mostra, quan volem emetre tràfic multicast primer el 
generem amb un software que ens permeti emetre en multicast, ja sigui un ping 
multicast,  el Mint, l’Mgen, l’vlc o d’altres.  
 
Aquest tràfic es redirigeix cap a la interfície virtual “bmf0”, que és per on passa 
tot el tràfic multicast, l’snifer ja esta capturant aquests paquets per aquesta 
interfície. A continuació el trafic multicast es encaminat per el protocol Olsr cap 
als hosts de destí, i per enviar-lo a la xarxa ho fa a traves de d’interfície 
inalàmbrica de la màquina, amb IP del rang 192.168.1.X. El que ha fet és 



34  Multicast over OLSR network 

 

encapsular el paquet  de ping/dades multicast provinent de l’interficial “bmf0” 
dins d’un paquet unicast que enviarà des de d’interfície inalàmbrica.  
 
 

 
 

Fig 3.1 Encapsulat de tràfic multicast 
 

A continuació ho explicarem amb un exemple real, com veiem a la figura 3.2, a 
la trama 6 el host amb direcció IP 192.168.1.1 ha fet un ping request a la 
direcció multicast 224.0.0.1, aquesta trama s’ha capturat per la interfície virtual 
bmf0, al mateix temps podem observar que a la trama 7 el mateix host està 
enviant la trama al host amb direcció IP 192.168.1.3, aquesta trama ha sigut 
capturada per la nostra interfície de xarxa inalàmbrica, i conte el paquet icmp 
multicast mencionat abans encapsulat dins un paquet unicast. 
 
 

 
 

Fig 3.2 Encapsulat de ping multicast 
 

Per això, quan estiguem capturant tràfic en mode promiscu a totes les 
interfícies d’una màquina hem de tenir en compte l’encapsulat de les dades 
multicast perquè pot ser que un mateix paquet el tinguem en compte més d’un 
cop alhora d’analitzar el tràfic.  

 
 
3.3. Proves en escenaris reals 
 
En aquest apartat es duran a terme les proves en els set escenaris que s’han 
implementat per estudiar i analitzar tots els aspectes del tràfic multicast que 
s’ha comentat. 
 
En les proves de control s’analitzarà l’overhead de control, es a dir, l’overhead 
que s’introdueix a la xarxa per els paquets de control del protocol Olsr (paquets 
Hello i TC) i també si s’introdueix overhead pel fet de tenir el plugin multicast 
“bmf” activat. També s’analitzarà l’overhead que s’introdueix a la xarxa per el 
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fet d’emetre tràfic multicast. L’overhead de dades s’analitzarà en tres escenaris 
diferents. 
 
Les proves de rendiment es realitzaran en diferents escenaris, amb diferents 
tipus de tràfic multicast i amb un numero variable de fluxes multicast 
transmetent alhora per calcular el retard, el jitter, el throughput i les pèrdues. 
 
Finalment en les proves de comparació de tràfic multicast es capturarà 
diferents tipus de tràfic, paquets d’àudio i vídeo mitjançant l’vlc, i de missatges 
de text mitjançant un programa propi de la universitat. 

 

3.3.1.      Proves d’overhead de control 
 
En les proves de l’overhead de control, en la primera part,  s’ha estudiat 
l’overhead que s’introdueix a la xarxa per el fet de estar treballant en multicast, 
així hem pogut veure com afecta el multicast al rendiment del protocol 
d’encaminament i hem vist quina sobrecarrega introdueix a la xarxa el fet de 
tenir activada la opció multicast al daemon d’olsrd. 
 
En la primera part s’han realitzat dos proves per a la seva posterior 
comparació, la primera prova consta de l’activació del daemon Olsrd sense el 
plugin multicast bmf activat al arxiu de configuració olsrd.conf. La segona prova 
és la mateixa que la primera, però en aquest cas activem el plugin bmf a l’arxiu 
olsrd.conf per observar quin overhead s’introdueix per el fet de la utilització de 
la funció multicast al daemon d’olsrd. 
 
Aquesta prova s’ha dut a terme en un escenari compost per dues maquines, ja 
que només s’ha d’escoltar els missatges de configuració que emet 
periòdicament el daemon olsrd implementant la funció multicast i sense la 
funció multicast activada, per aquesta prova no son necessàries més 
maquines. L’escenari es veu representat a la figura 3.3. 
 

 
 

Fig 3.3 Escenari 2 hosts 
 

Un cop configurat l’escenari s’ha activat el daemon Olsrd als dos ordinadors, 
primer sense el plugin bmf activat, i s’han capturat els paquets de configuració 
que s’enviaven entre els dos ordinadors, els missatges TC i Hello. El resultat 
que s’ha obtingut és el que es mostra  a la figura 3.4, tant els paquets Hello 
com els TC tenen el mateix tamany amb el plugin bmf activat/desactivat, en el 
cas dels paquets Hello 76 bytes i els TC 72 bytes.  
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Per tant podem concloure que activar o desactivar el plugin bmf per disposar de 
la funció multicast no augmenta l’overhead a la xarxa. 
 

 

 
 

Fig 3.4 Tamany dels paquets TC i Hello amb/sense bmf activat 
 

En la segona part s’ha estudiat si els missatges de control del protocol 
introdueixen overhead a la xarxa en un escenari multi-salt amb un únic camí 
fins al destí. Analitzem l’enviament de missatges del protocol amb el wireshark 
per observar si es produeixen retransmissions de paquets del protocol Olsr que 
produeixin un cert overhead.  

 
Analitzem els missatges de configuració que envia el protocol Olsr en una 
xarxa de 4 hosts per confirmar que el protocol no introdueix overhead a la 
xarxa, l’escenari és el que es presenta a la figura 2 [Annexes] i els resultats es 
poden veure a la figura 3.5. 
 
 

 
 

Fig 3.5 Overhead per retransmissions entre 4 hosts 
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Com hem vist a la figura 3.5, s’ha confirmat que els missatges enviats per el 
protocol Olsr no introdueixen overhead a la xarxa per retransmissions, per tant 
podem concloure en aquest apartat que el fet de tenir activat el daemon Olsrd 
al nostre escenari no comportara cap mena d’overhead a la xarxa que empitjori 
el rendiment global. 

 

3.3.2. Proves d’overhead de dades 
 
En el segon cas de proves estudiem l’overhead que s’introdueix a la xarxa 
degut a la transferència d’arxius a un grup multicast, així podrem observar el 
rendiment de la xarxa amb tràfic real degut a la funció de multicast del daemon 
olsrd i la sobrecarrega que s’introdueix a la xarxa per el fet d’estar emetent en 
multicast. 
 
Hem fet servir tres configuracions diferents d’escenaris. La primera configuració 
es tracta de un conjunt de tres ordinadors amb total visibilitat entre ells tres. 
Amb aquesta configuració s’han fet dues probes, la primera consisteix en 
enviar un flux multicast del host 1 als hosts 2 i 3, i la segona és igual a la 
primera però enviant dos fluxos multicast. En la segona configuració s’han fet  
servir quatre hosts amb total visibilitat entre ells i s’envia un sol flux de tràfic 
multicast. La última configuració també conta amb quatre hosts, però en aquest 
cas l’emissor es troba en un extrem i el receptor en l’altre extrem, sense 
visibilitat entre ells, i entremig i han dos hosts que no tenen visibilitat entre ells, 
només amb els extrems. Utilitzem els programes Mint i Mgen per generar el 
tràfic multicast. Les configuracions es poden veure als escenaris 5, 6 i 7 
[Annexes].  
 
L’objectiu és veure si es produeix overhead a la xarxa si s’han rebut paquets 
duplicats perquè han arribat per camins diferents. Com a exemple, en el cas de 
la  tercera configuració pot passar que tots dos nodes enviïn el tràfic multicast 
que rebin de l’emissor cap al receptor, quan només seria necessari que l’envies 
un.      

 
A la figura 3.6 es mostra el gràfic amb els resultats de tots els escenaris. Com 
es pot apreciar en totes les proves s’ha produït overhead a la xarxa per la 
recepció de paquets duplicats provinents de diferents camins. En els escenaris 
on tots els nodes eren visibles l’overhead per la recepció de paquets duplicats 
provinents de diferents camins ha sigut molt reduït, això es degut a que el 
plugin bmf conté un mecanisme que evita que es retransmeti un paquet durant 
un període de 6 segons des que l’ha rebut. En la configuració de l’escenari on 
hi havien dos camins i els nodes intermitjos no tenien visibilitat entre ells 
l’overhead ha sigut molt més gran, fins al punt de rebre el receptor el tràfic 
duplicat per dos camins diferents. 
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Fig 3.6 Gràfic de retransmissions 
 
 

Finalment, a la taula 3.1 es pot observar els resultats numèrics extrets amb el 
wireshark, el numero de paquets rebuts i els que s’haurien de rebre en el cas 
ideal, la seva conversió a bytes i el càlcul final de l’overhead a partir dels bytes. 
Com hem mencionat, en els tres primers casos, on hi havia total visibilitat, 
l’overhead ha estat molt reduït, no arribava al 2% en cap dels casos. Per 
contra, en l’ultima configuració, on no hi havia visibilitat entre els nodes 
intermitjos, l’overhead a sigut molt elevat, al voltant del 50%. 
 

 

 
 
 

Taula 3.1 Overhead de dades 
 

Com a conclusió podem extreure que si tots els nodes tenen total visibilitat 
l’overhead per la recepció de paquets duplicats serà petit, tenint en compte la 
funcionalitat del plugin bmf que fa que no es retransmeti cap paquet que rebi si 
l’ha enviat en els 6 segons anteriors. En el cas que hi hagin diferents hosts per 
arribar a un punt final i aquests no es vegin es pot produir un problema 
d’overhead greu com hem vist ja que no s’adonaran que el tràfic també esta 
sent retransmès per un altre camí i el receptor rebrà el tràfic duplicat.  
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3.3.3. Proves de rendiment 
 
En aquest apartat es realitzaran les proves de rendiment de la xarxa, 
s’observaran diversos paràmetres amb tràfic multicast. En concret farem proves 
de throughput, pèrdua de paquets, retard i jitter. Al final de l’apartat també 
farem una comparació dels diferents tipus de tràfic al llarg del temps: si és una 
transmissió més o menys constant (lineal), si va a rafegues, etc.  
 
En aquest escenari hem utilitzat el software Mgen, el quan ens indica el tems 
d’emissió del paquet i el temps de recepció, molt útil per calcular el retard de 
paquets i el jitter, aspectes crítics en emissions multicast si es tractes per 
exemple de una videoconferència. L’Mgen també ens indica el numero de 
seqüència de cada paquet rebut al client (receptor) fet que ens permet veure la 
pèrdua de paquets i si es reben ordenats, donat que estem transmeten en 
UDP.  
 
Els escenaris per a les proves de rendiment tenint en compte el número de 
salts corresponen a les figures 1, 2 i 3 [Annexes] i a la figura 3.3 [Apartat 3.3.1], 
i per a les proves amb diferents fluxes multicast s’utilitzara l’escenari 1 
[Annexes]. 
 
Throughput 
 
En les gràfiques de les figures 3.7 i 3.8 podem veure el throughput respecte al 
número de salts i respecte al número de fluxos multicast que s’estan emetent 
simultàniament. El throughput l’hem estret dels logs de l’Mgen, donat que hem 
tingut problemes amb l’iperf no hem pogut calcular automàticament el 
throughput. Ho hem fet a mà perquè es pot extreure de la seguent expressió: 
 

                            Throughput = Data lenght / RTT                           (3.1) 
 

L’Mgen ens indica el data lenght i el temps d’emissió i recepció (RTT = temps 
de recepció – temps d’emissió) als fitxers de sortida, per tant a partir d’aquestes 
dades podem extreure el throughput. 
 
La primera gràfica correspon al throughput respecte al número de salts, podem 
observar que en el primer salt el througput correspon pràcticament al cas ideal, 
però conforme va augmentant el número de salts el throughput empitjora 
considerablement fins que al quart salt el throughput s’ha reduït 
considerablement.  
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Fig 3.7 Throughput vs Salts 
 

Per el càlcul del throughput amb diferents fluxes multicast s’ha utilitzat un 
escenari amb dos salts, l’escenari 1 [Annexes]. 
En la figura 3.8 podem veure el througput rebut corresponent a la transmissió 
de diversos fluxes multicast. Com es por apreciar, amb un sol fluxe multicast el 
throughput gairebé s’acosta al cas ideal, però conforme es van afegint més 
fluxes multicast emetent simultàniament el rendiment empitjora i el throughput 
experimenta un augment bastant moderat respecte al cas ideal.   
 

 

 
 

Fig 3.8 Throughput vs fluxes 
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Jitter 
 
A les gràfiques de les figures 3.9 i 3.10 podem veure el jitter respecte al número 
de salts i respecte al número de fluxos multicast que s’estan emetent 
simultàniament. 
 
Entenem jitter com la variació del retard entre paquets. Per això interessa un 
jitter el petit possible i el més lineal possible. En la gràfica podem observar com 
aquest augmenta amb el nombre de salts, encara que és manté en un rang no 
excessivament gran, no obstant la variació depenent del nombre de salts és 
gran en alguns casos, això es bastant perjudicial en algunes aplicacions 
multicast com l’streamming d’àudio i vídeo ja que ens interessa tenir un jitter 
petit i molt lineal, per a pal·liar el problema de la variació en retard, jitter, es fan 
servir buffers als receptors per emmagatzemar les dades i enviar-se-les a la 
aplicació amb el mateix retard.   
 
 

 
 

Fig 3.9 Jitter vs salts 
 

En la gràfica anterior podem veure el jitter respecte el nombre de salts, podem 
veure que d’un a dos salts es produeix una variació considerable respecte a 
augmentar un altre salt. A la gràfica 3.10 es pot veure el jitter depenent del 
nombre de fluxes multicast, en aquest cas el jitter és manté més lineal que en 
la prova anterior, això ens serveix per veure que la linealitat del jitter es pitjor si 
augmentem el número de salts que si augmentem el número de fluxes, es a dir, 
el jitter empitjora més amb un augment del nombre de salts que amb un 
augment del nombre de fluxes multicast enviant tràfic al mateix temps.. 
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Fig 3.10 Jitter vs fluxes 
 

Retard 
 
En l’apartat de retard farem dues proves distintes, la primera consistirà a 
calcular el retard amb el ping per a escenaris amb diferents salts, en la segona 
és calcularà amb els logs de l’Mgen com hem fet fins ara. 
 
A la taula 3.2 podem veure el retard conforme va creixent el número de nodes. 
Aquesta prova s’ha realitzat en mode unicast amb el ping ja que no es pot 
realitzar enviant tràfic UDP multicast al no assabentar-nos quan arriba el 
paquet al destí, no obstant, si es disposa d’un software adequat, com el  
programa Mgen, podem arribar a calcular el retard, ja que aquest software 
disposa de logs per guardar els resultats on ens indiquen el temps d’emissió i 
recepció del paquet.  
 
Podem observar que l’augment de salts també comporta un augment del 
retard. A pesar de l’augment del retard, el protocol OLSR te més bons resultats 
que altres protocols d’encaminament ja que quan s’inicia s’intercanvia 
ràpidament missatges amb la resta de nodes de la mateixa xarxa per poder 
conèixer la topologia de xarxa, al contrari per exemple dels protocols reactius, 
que no coneixen la topologia de xarxa i quan volen enviar un missatge han de 
descobrir primer on es troben els nodes de la xarxa. 
 
  Número de Salts 

  1 2 3 4 5 

OLRS min (ms) 0.700 1.373 2.064 5.423 7.138 

 avg (ms) 3.035 6.824 11.464 13.942 38.210 

 max (ms) 19.311 49.437 106.977 74.023 1.021.741 

 mdev (ms) 3.400 9.114 17.025 11.833 141.014 

 
Taula 3.2 Retard amb ping 
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A les gràfiques de les figures 3.11 i 3.12 podem veure el retard respecte al 
número de salts i respecte al número de fluxos multicast que s’estan emetent 
simultàniament. 
 
El retard ens indica el temps que triga un paquet en arribar a destí, per tant ens 
interessa que sigui el més petit possible, en la gràfica de la figura 3.11 s’ens 
mostra el retard conforme anem augmentant el número de salts, podem 
apreciar que cada augment de salt també comporta un augment del retard. 
 

 
 

Fig 3.11 Retard vs salts 
 

En la gràfica de figura 3.12 podem observar el retard respecte al número de 
fluxes multicast, podem veure que quan augmentem el número de fluxes 
multicast que estan emetent simultàniament el retard també augmenta, encara 
que ho fa bastant moderadament respecte al cas de l’augment del número de 
salts. 
 

 
 

Fig 3.12 Retard vs fluxes 
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Així podem observar que per el retard es pitjor augmentar el número de salts a 
augmentar el número de fluxes que emeten simultàniament. 
 
Pèrdues 
 
A les gràfiques de les figures 3.13 i 3.14 podem veure les pèrdues respecte al 
número de salts i respecte al número de fluxos multicast que s’estan emetent 
simultàniament. 
 
En la figura 3.13 podem apreciar les pèrdues que s’estan produint quan 
augmentem el número de salts, realment són unes pèrdues bastant elevades, 
que en el cas de 4 salts estan arribant gairebé fins al 35% dels paquets, però 
també hem de tenir en compte que estem transmetent per medi inalàmbric, i 
aquest comporta més pèrdues que el medi cablejat.  
 
 

 
 

Fig 3.13 Pèrdues vs salts 
 
 

En segon cas, a la gràfica 3.14, podem obserbar les pèrdues que es 
produeixen per el fet d’augmentar el número de fluxes multicast emetent 
simultàniament. Veiem que son inclús majors que en el cas de l’augment del 
nombre de salts , per això observem que es pitjor augmentar el nombre de 
fluxes que el nombre de salts. 
 
Això esdegut a que amb l’augment del nombre de fluxes estem augmentant 
també el tràfic a la xarxa, per això és més fàcil saturar els buffers als hosts i per 
tant, si els buffers estan saturats els paquets que arribin es perdràn i les 
pèrdues augmentaràn. 
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Fig 3.14 Pèrdues vs fluxes 
 

3.3.4. Comparació de tràfics multicast 
 
L’objectiu d’aquest apartat en el projecte es comparar l’enviament de diferents 
tipus de tràfic multicast a traves de la xarxa configurada. 
 
Analitzarem la gràfica del tràfics per veure quins tràfics es comporten d’una 
manera més lineal, quins tràfics són enviats a rafegues, la quantitat de tràfic en 
certs intervals de temps... 
 
Amb això podrem veure si es rebria òptimament el flux de dades, si per contra 
es solaparien per exemple les rafegues i es perdria tràfic per saturació dels 
buffers i també com evoluciona la transmissió d’aquets tipus de tràfics 
conforme es van augmentant els salts. 
 
 
Tràfic de vídeo 
 
En la primera prova es transmet vídeo mitjançant el programa vlc, l’escenari on 
s’ha realitzat la prova és l’escenari 4 [Annexes]. Esta format per 6 hosts, es 
transmet un flux multicast del Host 1 al Host 6, amb 5 salts de distància. 
 
A les següents gràfiques es mostra la transmissió de tràfic multicast en el host 
emissor, en un host intermig i en el host receptor per poder analitzar el 
comportament i la forma del tràfic conforme van augmentant el número de 
salts. 
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Fig 3.15 Comparació de tràfic de vídeo (emissor) 
 
 

 
 
 

Fig 3.16 Comparació de tràfic de vídeo (node intermig) 
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Fig 3.17 Comparació de tràfic de vídeo (receptor) 
 
 
Com s’observa a la primera gràfica el host emissor emet amb una certa 
linealitat, al principi es produeixen algunes ràfegues, però en poca mesura, i és 
una emissió gairebé constant, amb poques variacions tret d’un fet puntual al 
principi de la transmissió al iniciar-se el flux multicast.   
 
A la segona part podem observar el tràfic al passar a través d’un host intermig, 
en concret el quart host de l’escenari 4 [Annexes]. També es pot apreciar que 
la forma del tràfic te una certa similitud amb la forma del tràfic del primer host, 
veient que a partir del segon 60 la transmissió pren una forma més lineal, amb 
petites ràfegues. 
 
En la última gràfica es veu el tràfic al host receptor, en aquest punt les ràfegues 
ja són pronunciades, és un problema que la transmissió es produeixi a ràfegues 
i no d’una forma més lineal, ja que les rafegues de tràfic es poden solapar amb 
altres tipus de tràfic, en aquest punt la sobrecarrega de tràfic pot produir 
desbordament dels buffers als nodes i patir una pèrdua greu de dades. El cas 
ideal seria una transmissió el més lineal possible al llarg del temps per evitar 
possibles pèrdues de dades, però veiem que amb 5 salts els resultats 
s’allunyen del cas ideal. 
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Tràfic de àudio 
 
Després de la prova de vídeo es realitza una prova amb àudio, l’escenari per a 
la prova d’àudio és el mateix utilitzat a la prova de vídeo, l’escenari 4 
[Annexes].  
 
Es transmet un arxiu mp3 amb el programa VLC, els paquets multicast hauran 
de travessar 5 salts abans d’arribar al node receptor, en les tres gràfiques 
següents es veu el tràfic quan es enviat, (node emissor) quan travessa un node 
intermig (el host 4) i quan arriba al node final (node receptor). 
 
 

 
 

Fig 3.18 Comparació de tràfic d’àudio (emissor) 
 
 
A la gràfica 3.18 es pot apreciar el tràfic multicast d’àudio al primer host, al 
emissor, a partir de la forma del tràfic podem veure com l’inici de la transmissió 
d’àudio segueix pràcticament un patró lineal al llarg de tota la transmissió, 
sense rafegues aparents que puguin alterar el la correcta recepció del tràfic. 
 
Això es d’esperar ja que al ser el primer salt encara no ha hagut de travessar 
cap host i el tràfic no s’ha vist afectat per els retards i les pèrdues que es 
produeixen als buffers de recepció de cada host per el que passa.  
 
Això contrasta amb el tràfic de vídeo, ja que com hem vist, a la primera gràfica 
de transmissió de tràfic multicast de vídeo ja es produeixen diverses rafegues. 
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Fig 3.19 Comparació de tràfic d’àudio (node intermig) 

 
 
En la gràfica 3.19 podem observar la forma del tràfic quan aquest ja ha 
travessat dos salts. En aquest cas la captura es realitza a un host intermig. 
 
Com es pot apreciar a la gràfica, la forma del tràfic ja no segueix una distribució 
aproximadament lineal com hem vist a la captura de la gràfica 3.18. En aquest 
cas el tràfic ja ha passat per diversos hosts intermitjos, ha cada host aquest 
tràfic pot sofrir d’un cert jitter, retards i pèrdues, ja sigui per l’estat de la xarxa,  
que els buffers limitats del host es saturin o altres factors. 
 
Per això la distribució del tràfic al llarg del temps no és de forma lineal, sinó 
mes ben bé a rafegues. Això s’allunya del cas ideal, que seria una distribució 
de  tràfic lineal, ja que un tràfic a rafegues pot solapar-se amb altres tipus de 
tràfic si es dona que arriben al mateix temps i així saturar els buffers d’arribada, 
i això introdueix com hem mencionat problemes de pèrdues i retards, factors 
que s’han de controlar molt en la majoria d’aplicacions multicast, sobre tot 
streaming d’àudio i vídeo.   
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Fig 3.20 Comparació de tràfic d’àudio (receptor) 

 
En la gràfica 3.20 es pot veure la distribució i la forma del tràfic al últim host, el 
receptor. En aquesta gràfica es pot apreciar que les rafegues de la distribució 
del tràfic son mes prominents que al host emissor i als hosts intermitjos, això és 
lògic ja que el tràfic ha hagut de travessar 5 salts per arribar al destí.  
 
S’ha vist que tant en tràfic multicast de vídeo com d’àudio amb l’augment del 
nombre de salts la distribució del tràfic genera més rafegues, com s’ha dit això 
és perjudicial per a la transmissió donat els problemes que poden derivar. 
 
S’haurien d’implementar mecanismes per millorar l’eficiència en la distribució 
del tràfic, com podria ser camins alternatius per alleugerar la carrega dels 
buffers en determinats hosts de pas, buffers mes grans, millores en la tassa de 
transmissió via wireless, etc.   
 
Tràfic de missatges de text 
 
En aquest apartar es realitzaran proves per analitzar la forma i la distribució del 
tràfic referent a la utilització de missatges de text multicast, per a aquestes 
proves s’utilitzarà un software desenvolupat a la universitat el qual envia 
missatges multicast entre hosts subscrits a un grup multicast. 
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Fig 3.21 Comparació de tràfic de vídeo (emissor / receptor) 
 
 
 

 
 

Fig 3.22 Comparació de tràfic de vídeo (node intermig) 
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Fig 3.23 Comparació de tràfic de vídeo (receptor / emissor) 

 
El programa de missatges multicast genera i rep al mateix temps missatges 
multicast entre els diferents hosts subscrits al mateix grup multicast, així cada 
host fa tant d’emissor com de receptor. 
 
Com es veu a la gràfica 3.21 la comunicació s’inicia amb un augment de la 
transmissió de missatges fins que tots els hosts s’han subscrit al grup multicast. 
La forma i la distribució del tràfic son totalment lineals, al llarg de tota la 
transmissió nomes s’observa una rafega puntual, això ens mostra que aquest 
tràfic no presentarà els problemes que em vist als tràfics de vídeo i àudio. 
 
La gràfica 3.22 correspon al tràfic capturat en un host intermig al escenari 4, en 
concret al quart host, com es pot veure la forma i la distribució del tràfic 
conserva la mateixa linealitat que el tràfic capturat a la gràfica 3.21. 
 
En l’última gràfica, la 3.23 es mostra el tràfic en ser capturat al últim host, el 
receptor, igual que en les dos gràfiques anteriors es veu com el tràfic conserva 
la distribució lineal, això proporcionarà a aquest tipus de tràfic millor rendiment i 
eficiència per a ser enviat amb altres tipus de tràfic en transmissions multicast 
que tràfics d’àudio o vídeo en streaming multicast, ja que no es produeixen 
rafegues puntuals que puguin alterar el rendiment de la transmissió saturant els 
buffers dels hosts o congestionant la xarxa. També s’ha de tenir en compte que 
el volum de tràfic generat per els missatges de text és molt inferior al volum 
generat per tràfic de vídeo o de àudio. 
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CAPÍTOL 4. CONCLUSIONS 
 
En primera instancia, per a la realització d’aquest projecte final de carrera s’han 
assolit primerament uns coneixements teòrics dels conceptes que s’han tractat 
al llarg del projecte i desprès s’han posat en pràctica, a partir dels conceptes 
inicials s’ha anat profunditzant amb casos pràctics. 
 
S’han adquirit coneixements sobre xarxes inalàmbriques amb infraestructura 
Ad-Hoc (Manets) i s’han estudiat els tipus d’algoritmes d’encaminament i les 
seves característiques (mètrica, càlcul de rutes) en aquest tipus de xarxes. 
 
A partir d’aquests punts s’ha triat el protocol d’encaminament OLSR per a dur a 
terme la configuració d’encaminament dels escenaris per a fer les proves, un 
dels motius que han dut a l’elecció d’aquest protocol és la disponibilitat del 
plugin Bmf, amb el qual s’ha dut a terme la transmissió multicast, i també és un 
punt important el que el protocol OLSR és un protocol estandaritzat, garantint la 
interoperabilitat entre sistemes. Apart del plugin multicast també s’ha estudiat el 
plugin TXTinfo, ja que a diferencia de versions anteriors en la ultima versió no 
s’incloïa informació sobre l’estat de les connexions, i aquest plugin ens permet 
aquesta funcionalitat.    
 
Després de tenir els conceptes de la xarxa i del protocol assabentats, s’ha 
procedit a l’estudi i l’elecció del software per realitzar les transmissions de tràfic 
multicast. La realització de les proves s’ha realitzat amb diferent software, en 
concret els programes utilitzats han sigut el Mint, que s’ha utilitzat per fer les 
proves d’overhead en multicast i s’ha escollit perquè és un software dedicat a la 
transmissió de tràfic multicast molt senzill d’utilitzar i a diferencia d’altres 
programes com l’iperf no ha presentat cap problema quan en un ordinador es 
disposava de més d’una interfície. El software Mgen s’ha utilitzat per realitzar 
les proves de rendiment, s’ha escollit aquest software perquè disposava de 
moltes característiques que facilitaven el càlcul de paràmetres de rendiment. 
Per a l’streaming d’àudio i vídeo multicast hem utilitzat l’Vlc perquè es un 
programa relativament senzill d’utilitzar i amb moltes opcions de configuració. 
Finalment s’ha utilitzat un programa desenvolupat a la universitat que envia 
missatges de text multicast per a realitzar les comparacions de la distribució i la 
forma del tràfic. 
 
Un cop adquirits els conceptes per a la realització del projecte s’ha procedit a la 
realització de les proves practiques. La realització de les proves s’ha dut a 
terme en set escenaris reals diferents, provant les transmissions multicast en 
diferents circumstancies amb diferents tipus de tràfics, s’han configurat 
escenaris amb diferents camins partint des d’un salt fins a 5, amb visibilitat total 
entre tots els nodes i amb visibilitat parcial.  
 
Gràcies al projecte s’ha pogut observar el funcionament del protocol OLSR en 
escenaris reals i amb el plugin Bmf del protocol s’ha pogut analitzar la 
transmissió de diferents tipus de tràfics multicast. 
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Amb les proves hem pogut observar l’overhead que s’introdueix a multicast per 
retransmissions si es dona que hi ha més d’un camí per arribar al node receptor 
en els escenaris amb visibilitat parcial. També s’ha pogut analitzar el rendiment 
de multicast conforme es van augmentant el nombre de salts i el nombre de 
fluxes multicast. I finalment s’ha fet una comparació de diferents tràfics 
multicast en una xarxa real per analitzar la forma del tràfic i la seva distribució i 
s’ha vist que el tràfic de missatges de text no pateix gairebé alteracions amb 
l’augment del nombre de salts, a diferencia del tràfic multicast d’àudio i vídeo, 
però s’ha de tenir en compte que el volum de tràfic és molt menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Llista de figures  57 
 

REFERÈNCIES 
 
[1] Protocol OLSR. Descarrega, documentació i configuració:  
http://www.olsr.org/ 
 
[2] Plugin multicast BMF. Descarrega, documentació i configuració: 
http://sourceforge.net/projects/olsr-bmf/    
 
[3] Reproductor VLC. Descarrega, documentació i configuració:  
http://www.videolan.org/vlc/ 
 
[4] Generador de tràfic multicast MGEN. Descarrega i documentació: 
http://cs.itd.nrl.navy.mil/work/mgen/ 
 
[5] Generador de tràfic multicast MINT. Descarrega i documentació:  
http://mc-mint.sourceforge.net/ 
 
[6] IEEE 802.11TM WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS. 
http://www.ieee802.org/11/ 
 
[7] Como hacer multicast sobre TCP/IP. Juan-Mariano de Goyeneche, v1.0.3, 
28 Marzo 1999. Disponible a:  
http://jungla.dit.upm.es/~jmseyas/linux/mcast.como/Multicast-Como.html 
 
[8] Easy Wireless: broadband ad-hoc networking for emergency services. The 
Sixth Annual Mediterranean Ad Hoc Networking WorkShop, Corfu, Greece, 
June 12-15, 2007. Disponible a:  
http://homepages.cwi.nl/~sindo/Reports/180_easywireless.pdf 
 
[9] Multicast Over Wireless Networks. Communications of the ACM. December 
2002/Vol. 45, No. 12. Disponible a:  
http://www.ee.oulu.fi/~skidi/teaching/mobile_and_ubiquitous_multimedia_2002/
multicast_over_wireless_networks.pdf 
 
[10]TopologyAware Group Communication Middleware for MANETs. Roc 
Messeguer Pallarès, Universitat Politècnica de Catalunya. Pedro Garcia Lopez, 
Raúl Gracia, Marc Espelt, Gerard Paris, Marcel Arrufat. Universitat Rovira i 
Virgili. 
 
[11] Williamson, Beau, Developing IP Multicast Networks. Indianapolis: Cisco 
Press, 2000.  
 
[12] Routing Metrics and Protocols for Wireless Mesh Networks. Brasil: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponible a: 
http://www.gta.ufrj.br/ftp/gta/TechReports/CPE08.pdf 
 
 
 



58  Multicast over OLSR network 

 

[13] Encaminament IP multicast, Protocol PIM-SM. Laboratori de xarxes, Escola 
Politècnica Superior de Castelldefels. Departament d’Enginyeria Telemàtica. 
 
[14] Studying Wireless Routing Link Metric Dynamics. Tittsburgh, School of 
ECE, Purdue University and Intel Research.  
Disponible a: http://www.imconf.net/imc-2007/papers/imc191.pdf 
 
[15] Documentació i direccionament multicast. Disponible a:  
http://www.ipmulticast.com/ 
http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses/ 
 
[16] Núria Franco Rosselló, Roc Meseguer Pallarès, “Experiments about a real 
use of mobile ad-hoc networks”, Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
[17] Tutorials de configuració i documentació de Linux. Disponible a: 
http://www.linux.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Llista de figures  59 
 

LLISTA DE FIGURES 
 
Figura 1.1     Ex. Topologia de xarxa ad-hoc ................................................ 03 
Figura 1.2     Capes físiques de 802.11 ........................................................ 05 
Figura 1.3     Modificacions de l’estàndard 802.11 ....................................... 06 
Figura 1.4     Topologia de xarxa per estat d’enllaç ...................................... 08 
Figura 1.5     Topologia de xarxa per vector de distància ............................. 09 
Figura 1.6     Selecció amb MPR .................................................................. 11 
Figura 1.7     Format del paquet OSLR ........................................................ 13 
Figura 1.8     TTL .......................................................................................... 17 
Figura 1.9     Adreces Link Local .................................................................. 17 
Figura 1.10   Adreces Global ........................................................................ 18 
Figura 1.11   IGMPv1 ................................................................................... 18 
Figura 1.12   IGMPv2 ................................................................................... 19 
Figura 1.13   IGMPv3 Membership Report ................................................... 20 
Figura 1.14   IGMPv3 Membership Query .................................................... 20 
 
Figura 2.1     Configuració per emissió multicast amb vlc ............................ 26 
Figura 2.2     Finestra de configuració d’emissió per vlc ............................... 27 
Figura 2.3     Configuració de recepció amb vlc ........................................... 29 
Figura 2.4     Plugin TXTinfo ......................................................................... 32 
 
Figura 3.1     Encapsulat de tràfic multicast .................................................. 34 
Figura 3.2     Encapsulat de ping multicast ................................................... 34 
Figura 3.3     Escenari 2 hosts ...................................................................... 35 
Figura 3.4     Tamany dels paquets TC i Hello amb/sense bmf activat ......... 36 
Figura 3.5     Overhead per retransmissions entre 4 hosts ........................... 36 
Figura 3.6     Gràfic de retransmissions ........................................................ 38 
Figura 3.7     Throughput vs Salts ................................................................ 40 
Figura 3.8     Throughput vs fluxes ............................................................... 40 
Figura 3.9     Jitter vs salts ........................................................................... 41 
Figura 3.10   Jitter vs fluxes.......................................................................... 42 
Figura 3.11   Retard vs salts ......................................................................... 43 
Figura 3.12   Retard vs fluxes ....................................................................... 43 
Figura 3.13   Pèrdues vs salts ...................................................................... 44 
Figura 3.14   Pèrdues vs fluxes .................................................................... 45 
Figura 3.15   Comparació de tràfic de vídeo (emissor) ................................. 46 
Figura 3.16   Comparació de tràfic de vídeo (node intermig) ....................... 46 
Figura 3.17   Comparació de tràfic de vídeo (receptor) ................................ 47 
Figura 3.18   Comparació de tràfic d’àudio (emissor) ................................... 48 
Figura 3.19   Comparació de tràfic d’àudio (node intermig) .......................... 49 
Figura 3.20   Comparació de tràfic d’àudio (receptor) .................................. 50 
Figura 3.21   Comparació de tràfic de vídeo (emissor / receptor)................. 51 
Figura 3.22   Comparació de tràfic de vídeo (node intermig) ....................... 51 
Figura 3.23   Comparació de tràfic de vídeo (receptor / emissor) ................. 52 
 
 
 
 



60  Multicast over OLSR network 

 

LLISTA DE TAULES 
 
Tabla 3.1   Overhead de dades .................................................................... 38 
Tabla 3.2   Retard amb ping ......................................................................... 42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexes  59 
 

ANNEXES 
 
Arxiu de configuració del daemon Olsrd (olsrd.conf)  
 
Per a utilitzar el plugin bmf primer s’ha de configurar el arxiu olsrd.conf 
(etc/olsrd.conf). Per començar a treballar amb el protocol OLSR al principi 
nomes fa falta configurar l’apartat #Interficies on haurem de posar 
l’identificador de la nostra interfície de xarxa. L’arxiu de configuració utilitzat en 
el projecte es pot veure a continuació: 
 
 
# olsr.org OLSR daemon config file 
# Lines starting with a # are discarded 
# This file was shipped with the debian olsrd package 
# This file is an example of a typical 
# configuration for a mostly static 
# network(regarding mobility) using 
# the LQ extention 
# Debug level(0-9) 
# If set to 0 the daemon runs in the background 
 
DebugLevel 2 
 
# Interfaces and their rules 
# Omitted options will be set to the 
# default values. Multiple interfaces 
# can be specified in the same block 
# and multiple blocks can be set. 
 
# !!CHANGE THE INTERFACE LABEL(s) TO MATCH YOUR INTERFACE(s)!! 
# (eg. wlan0 or eth1): 
#  
# this is (in most cases) the only configuration you need to change 
 
#Interface "eth1" "eth0" "wlan0" "wlan1" "ath0" "ath1" 
Interface "eth1"  
{ 
 
    # IPv4 broadcast address to use. The 
    # one usefull example would be 255.255.255.255 
    # If not defined the broadcastaddress 
    # every card is configured with is used 
 
    # Ip4Broadcast  255.255.255.255 
 
    # IPv6 address scope to use. 
    # Must be 'site-local' or 'global' 
 
    # Ip6AddrType  site-local 
 
    # IPv6 multicast address to use when 
    # using site-local addresses. 
    # If not defined, ff05::15 is used 
 
    # Ip6MulticastSite  ff05::11 
 
    # IPv6 multicast address to use when 
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    # using global addresses 
    # If not defined, ff0e::1 is used 
 
    # Ip6MulticastGlobal ff0e::1 
 
    # Emission intervals. 
    # If not defined, RFC proposed values will 
    # be used in most cases. 
 
    # Hello interval in seconds(float) 
    HelloInterval  25.0 
 
    # HELLO validity time 
    HelloValidityTime  600.0 
 
    # TC interval in seconds(float) 
    TcInterval   20.0 
 
    # TC validity time 
    TcValidityTime  300.0 
 
    # MID interval in seconds(float) 
    MidInterval   30.0 
 
    # MID validity time 
    MidValidityTime  300.0 
 
    # HNA interval in seconds(float) 
    HnaInterval   30.0 
 
    # HNA validity time 
    HnaValidityTime  300.0 
 
    # When multiple links exist between hosts 
    # the weight of interface is used to determine 
    # the link to use. Normally the weight is 
    # automatically calculated by olsrd based 
    # on the characteristics of the interface, 
    # but here you can specify a fixed value. 
    # Olsrd will choose links with the lowest value. 
 
    # Weight 0 
 
    # If a certain route should be preferred  
    # or ignored by the mesh, the Link Quality  
    # value of a node can be multiplied with a factor  
    # entered here. In the example the route  
    # using 192.168.0.1 would rather be ignored. 
    # A multiplier of 0.5 will result in a small 
    # (bad) LinkQuality value and a high (bad) 
    # ETX value. 
 
    # LinkQualityMult 192.168.0.1 0.5 
 
    # This multiplier applies to all other nodes  
    # LinkQualityMult default 0.8 
  
} 
 
# Fisheye mechanism for TC messages 0=off, 1=on 
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LinkQualityFishEye 1 
 
# ignore topology information from nodes further than 3 hops away 
# 
# update topology information every 3.0 seconds 
# (on slower embedded hardware with more than 100 nodes use something like 9 sec) 
#  
LinkQualityDijkstraLimit 3 3.0 
 
# IP version to use (4 or 6) 
 
IpVersion 4 
 
# Clear the screen each time the internal state changes 
 
ClearScreen     no 
 
# HNA IPv4 routes 
# syntax: netaddr netmask 
# Example Internet gateway: 
# 0.0.0.0 0.0.0.0 
 
Hna4 
{ 
#   Internet gateway: 
#   0.0.0.0      0.0.0.0 
#   more entries can be added: 
#   192.168.1.0  255.255.255.0 
} 
 
# HNA IPv6 routes 
# syntax: netaddr prefix 
# Example Internet gateway: 
Hna6 
{ 
#   Internet gateway: 
#   ::              0 
#   more entries can be added: 
#   fec0:2200:106:: 48 
} 
 
# Should olsrd keep on running even if there are 
# no interfaces available? This is a good idea 
# for a PCMCIA/USB hotswap environment. 
# "yes" OR "no" 
 
AllowNoInt yes 
 
# TOS(type of service) value for 
# the IP header of control traffic. 
# If not set it will default to 16 
 
#TosValue 16 
 
# The fixed willingness to use(0-7) 
# If not set willingness will be calculated 
# dynamically based on battery/power status 
# if such information is available 
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Willingness     7 
 
# Allow processes like the GUI front-end 
# to connect to the daemon. 
 
IpcConnect 
{ 
     # Determines how many simultaneously 
     # IPC connections that will be allowed 
     # Setting this to 0 disables IPC 
 
     MaxConnections  0 
 
     # By default only 127.0.0.1 is allowed 
     # to connect. Here allowed hosts can 
     # be added 
 
     Host            127.0.0.1 
     #Host            10.0.0.5 
 
     # You can also specify entire net-ranges  
     # that are allowed to connect. Multiple 
     # entries are allowed 
 
     #Net             192.168.1.0 255.255.255.0      
} 
 
# Wether to use hysteresis or not 
# Hysteresis adds more robustness to the 
# link sensing but delays neighbor registration. 
# Used by default. 'yes' or 'no' 
# Do not use hysteresis with ETX! 
 
UseHysteresis no 
 
# Hysteresis parameters 
# Do not alter these unless you know  
# what you are doing! 
# Set to auto by default. Allowed 
# values are floating point values 
# in the interval 0,1 
# THR_LOW must always be lower than 
# THR_HIGH. 
 
#HystScaling 0.50 
#HystThrHigh 0.80 
#HystThrLow 0.30 
 
# Link quality level 
# 0 = do not use link quality 
# 1 = use link quality for MPR selection 
# 2 = use link quality for MPR selection and routing 
# Defaults to 0 
 
LinkQualityLevel 2 
 
# Link quality window size 
# Defaults to 10 
 
LinkQualityWinSize 100 
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# Polling rate in seconds(float).  
# Default value 0.05 sec 
 
Pollrate 0.1 
 
# TC redundancy 
# Specifies how much neighbor info should 
# be sent in TC messages 
# Possible values are: 
# 0 - only send MPR selectors 
# 1 - send MPR selectors and MPRs 
# 2 - send all neighbors 
# 
# defaults to 0 
 
TcRedundancy 2 
 
# 
# MPR coverage 
# Specifies how many MPRs a node should 
# try select to reach every 2 hop neighbor 
# 
# Can be set to any integer >0 
# 
# defaults to 1 
 
MprCoverage 5 
 
# Olsrd plugins to load 
# This must be the absolute path to the file 
# or the loader will use the following scheme: 
# - Try the paths in the LD_LIBRARY_PATH  
#   environment variable. 
# - The list of libraries cached in /etc/ld.so.cache 
# - /lib, followed by /usr/lib 
 
# Configuration examples for plugins: 
# see /usr/share/doc/olsrd-plugins/ for some for documentation 
 
#LoadPlugin "olsrd_httpinfo.so.0.1" 
#{ 
# # defaults to 1978 
# PlParam "Port" "8080" 
# # if you dont set these, the default is to listen only on the loopback device 
# #PlParam "Host"   "80.23.53.22" 
# #PlParam "Net"    "10.0.0.0 255.0.0.0" 
# #PlParam "Net" "0.0.0.0 0.0.0.0" 
#} 
 
# useful if your machine has an uplink 
#LoadPlugin "olsrd_dyn_gw.so.0.4" 
#{ 
    # Here parameters are set to be sent to the 
    # plugin. Theese are on the form "key" "value". 
    # Parameters ofcause, differs from plugin to plugin. 
    # Consult the documentation of your plugin for details. 
 
    # Example: dyn_gw params 
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    # how often to check for Internet connectivity 
    # defaults to 5 secs 
#   PlParam     "Interval"   "40" 
     
    # if one or more IPv4 addresses are given, do a ping on these in 
    # descending order to validate that there is not only an entry in 
    # routing table, but also a real internet connection. If any of 
    # these addresses could be pinged successfully, the test was 
    # succesful, i.e. if the ping on the 1st address was successful,the 
    # 2nd won't be pinged 
#   PlParam     "Ping"       "141.1.1.1" 
#   PlParam     "Ping"       "194.25.2.129" 
#} 
 
#LoadPlugin "olsrd_nameservice.so.0.2" 
#{ 
 #PlParam "name" "xxx" 
 #PlParam "a.b.c.d" "xxx-eth" 
 #PlParam "a.b.c.e" "xxx-bbb" 
 #PlParam "a.b.c.f" "xxx-olsr" 
 #PlParam "suffix" ".olsr" 
#} 
 
#LoadPlugin "olsrd_dot_draw.so.0.3" 
#{ 
 # accept connection from IP: 
 # default 127.0.0.1 (localhost)  
 #PlParam     "accept" "192.168.0.5" 
 #PlParam     "port" "2004" 
#} 
 
 
LoadPlugin "/home/ubuntu/Desktop/Olsrd/olsrd/lib/bmf/olsrd_bmf.so.1.6.2" 
{ 
} 
 
LoadPlugin "/home/ubuntu/Desktop/Olsrd/olsrd/lib/txtinfo/olsrd_txtinfo.so.0.1" 
{ 
 PlParam "port" "8080" 
 PlParam "Host" "127.0.0.1" 
 # PlParam "Net" "0.0.0.0 0.0.0.0" 
 # PlParam "Host" "80.23.53.22" 
 # # PlParam "Net" "192.168.0.0 255.255.0.0" 
} 
 
 
 
Escenaris 
 
S’han configurat set escenaris en total per a la realització de les proves, els 
escenaris 2.hosts, 5, 6 i 7 s’han fet servir per a les proves d’overhead, els 
escenaris 1, 2, 3 i 4 s’han fet servir per a les proves de rendiment i l’escenari 4 
s’ha fet servir per a les proves de comparació de tràfic. 
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Fig 1.1 Escenari 1 
 
 

 
 

Fig 1.2 Escenari 2 
 
 

 
 

Fig 1.3 Escenari 3 
 
 

 
 

Fig 1.4 Escenari 4 
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Fig 1.5 Escenari 5 
 
 

 
 

Fig 1.6 Escenari 6 
 
 

 
 

Fig 1.7 Escenari 7 
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Iptables  
 
L’eina iptables s’ha utilitzat per configurar els escenaris amb més d’un salt 
sense visibilitat. Un aspecte molt important que s’ha tingut en compte es la 
importància de fer el filtrat a nivell MAC per realitzar l’aïllament de la capa 
d’enllaç. 
 
S’ha realitzat d’aquesta manera ja que si s’hagués realitzat un filtrat per IP 
l’encaminament no funcionaria. Una vegada hem instal·lat els paquets 
necessaris hem de fer servir les següents comandes: 
 
 

#iptables -I INPUT -m mac --mac-source 00:00:00:00:00:00 -j DROP 
 
Crea una regla per a no tenir visió amb el node de la MAC indicada. 
 

#iptables -I INPUT -m mac --mac-source 00:00:00:00:00:00 -j ACCEPT 
 
Elimina la regla que prèviament s’ha creat per a tornar a tenir visió amb el node 
de la MAC indicada. 


