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Conţinutul prezentării 
 “XOR in the Air” aspecte generale 

 Topologia de test “Alice & Bob”; obiective urmărite; 

 Aspecte de implementare; 

 Protocolul de transmisie implementat; 

 Scenarii de test considerate; 

 Rezultate obţinute. Discuţii; 
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“XOR in the Air” aspecte generale 
 Reprezintă o soluţie pentru implementarea tehnicilor de 

cooperare în reţele wireless – de regulă reţele mesh/Ad-Hoc; 

 Se bazează pe utilizarea tehicilor de codare NC; 

 Ce se urmăreşte prin cooperare? 

 Asigurare diversitate fără utilizarea de antene adiţionale; 

 Robusteţe la fadingul ce afecteată canalele radio; 

 Intererenţă redusă/putere de emisie mai mică;  

 Durată baterie mai mare; 

 Rază de transmisie mai mare pentru aceeaşi putere de emisie; 

 QoS îmbunătăţit; 

 Throughput mărit/întârzieri mai reduse: mai puţine retransmisii; 

 Se bazează pe natura “broadcast” a canalului wireless; 

 Semnalului transmis către o destinaţie poate fi “auzit” de către nodurile vecine; 

 Este o soluţie în special pentru reţelele mesh – vezi fig. următoare;  
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“XOR in the Air” aspecte generale 

 Exemplu de reţea mesh wireless 
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“XOR in the Air” aspecte generale 

 Principii de bază utilizate de cooperarea “XOR in the Air” 

 Fiecare nod se conectează la mediu, detectează starea nodurilor 

vecine, detectează oportunităţile de codare şi realizează codarea atât 

timp cât destinaţia poate decoda; 

 Se utilizează trei tehnici de bază 

 Ascultare oportunistică  – “Opportunistic Listening” 

 Se presupune utilizarea antenelor omni-directioale şi mod de lucru “promiscuous”; 

 Codare oportunistică – “Oportunistic Coding” 

 Pentru a se transmite n pachete la n “next-hops”, un nod poate coda XOR 
pachetele numai dacă fiecare “next-hop” are n-1 pachete distincte; 

 Dacă un nod are oportunitate de transmisie va încerca să aleagă valoarea n cea 
mai mare care satisface regula prezentată anterior pentru a maximiza beneficiul 
adus de codare;  

 Detecţia stărilor vecinilor – “Learning Neighbor State” 

 Fiecare nod anunţă vecinii despre pachetele pe care le deţine; 

 Se utilizează şi metode de predicţie, rapoartele de stare nefiind suficiente; 
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“XOR in the Air” aspecte generale 

 Trebuie găsită soluţia optimă de codare pentru a se obţine performanţele maxime 
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Bad Coding (Node C can decode but A cannot)

Good Coding (Both A and C can decode) Best Coding (Nodes A, C and D can decode)



Topologia de test “Alice & Bob” 

 Topologia de test de bază            (Posibilă) Topologie de test extinsă 
 

 Obiectivele urmărite: 

 Determinarea îmbunătăţirilor aduse de tehnica “XOR in the Air” 

în cazul topologiei de bază; 

 Identificarea problemelor care apar la implementarea tehnicilor 

de codare cooperativă în cazul unei acces de tip “contention”; 

 Implementarea unor protocoale de control a erorilor adaptat 

codării “XOR in the Air”; 
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Aspecte de implementare 

 Aplicaţia este implementată la stratul MAC 

 Se poate lucra direct la stratul MAC 802.11 – este modul cel mai eficient; 

este necesară utilizarea unei librării de captură AirPcap; 

 Se poate lucra la stratul MAC 802.3 (Ethernet) – este mai ineficient; se 

lucrează ca şi cu o placă Ethernet; este necesară utilizarea unei librării 

de captură Pcap(libpcap); 

 Aplicaţia a fost scrisă în limbajul C++ pe platforma Eclipse în 

sistemul de operare Linux;  

 Plăcile de reţea trebuie să fie setate în modul promiscuous 

 Plăcile de reţea transmit host-ului toate pachetele, nu numai cele 

destinate acestuia;  

 Driverele Windows pentru plăcile de reţea wireless nu permit de regulă 

setarea în modul promiscuous; 

 Sistemul de operare Linux asigură suport pentru modul de lucru 

promiscuous; 
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Protocolul de transmisie implementat 
 Sunt definite 4 tipuri de pachete 

 ACK 

 DATE - necodate 

 DATE+ACK(piggy) 

 Codate 

 Sunt implementate două categorii de aplicaţii: 
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- Aplicaţia “staţie”: 

 Citeşte datele; 

 Stochează datele într-un fişier; 

 Decodează pachetele codate;  

 Implementează protocolul 

“Stop and Wait”; 

- Aplicaţia releu: 
 Recepţionează fiecare pachet; 

 Stochează pachetele într-o listă; 

 Aşteaptă o oportunitate de codare; 

 Trimite imediat pachetele de ACK;  



Protocolul de transmisie implementat 

 Protocolul de transport/control erori se implementează numai 

în staţiile utilizator – se utilizează un protocol “Stop&Wait”; 
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 Principiul protocolului 

“Stop&Wait” 

 Mesajele de ACK se transmit 

utilizând  “piggybacking” 
 Dacă există pachete de date în sens opus;  

 

 
 

 Sau pachete dedicate 

 



Protocolul de transmisie implementat 

 Structura de pachete utilizată 

 Se definesc două categorii de pachete în ceea ce 

priveşte lungimea pachetului: 

 Există pachete de date de lungime 1500 octeţi şi pachete de 

ACK lungime 50 octeţi. 

 Pachetele au următoarea structură: 

 MAC header, “My header” şi date – pachete de date; 

 MAC header şi “My header” – pachete de ACK;  

 
 Structura pachetului  de date 

 

 
 Structura pachetului  de ACK 
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Protocolul de transmisie implementat 
 Headerul definit are 17 câmpuri:  

 1. MAC destination address – adresă MAC destinaţie “Ethernet” – 6 octeţi; 

 2. MAC source address – adresă MAC sursă “Ethernet” – 6 octeţi; 

 3. Protocol Identifier – Identificator protocol – 2 octeţi; 

 4. MAC address 3 – adresă MAC “Ethernet” – 6 octeţi;  

 5. MAC address 4  – adresă MAC “Ethernet” – 6 octeţi; 

 6. Packet ID – identificator pachet – 2 octeţi; 

 7. Packet Type – tip pachet – 2 octeţi; 

 8. ACK ID – identificator ACK  – 2 octeţi; 

 9. Packet length – lungime packet – 2 octeţi; 

 10. Coded packet ID1 – Identificator pachet codat ID1 – 2 octeţi; 

 11. Coded packet type1 – Tip pachet codat 1 – 2 octeţi; 

 12. Coded packet ACK ID1 – ACK pachet codat 1 – 2 octeţi; 

 13 Coded packet length1 – Lungime pachet  codat 1 – 2 octeţi; 

 14. Coded packet ID2 – Identificator pachet codat ID2 – 2 octeţi; 

 15. Coded packet type2 – Tip packet codat 2 – 2 octeţi 

 16. Coded packet ACK ID2 – ACK pachet codat  2 – 2 octeţi; 

 17. Coded packet length2 – Lungime packet codat 2 – 2 octeţi; 
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Protocolul de transmisie implementat 

 Primele două câmpuri reprezintă adresele MAC sursă şi 

destinaţie; 

 Al treilea câmp conţine identificatorul de protocol – necesar 

pentru a face separaţia faţă de alte posibile pachete transmise 

în reţea – are valoarea ABAB; 

 Al patrulea şi al cincelea câmp conţin adresele staţiilor a căror 

date se codează la releu; în cazul pachetelor necodate câmpul 

patru poate conţine o adresă de  pseudobroadcast; 

 Al şaselea, “Packet ID” câmp stochează numărul de secvenţă 

al pachetului – utilizat pentru control flux şi control erori; 

 Al şaptelea câmp, “Packet Type”, specifică tipul de pachet; 

poate fi pachet ACK – 0xAC, pachet date  - 0xDD, pachet date 

şi ACK - 0xDA, pachet codat – 0XCC;  
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Protocolul de transmisie implementat 

 Al optălea câmp, “ACK ID”, stochează identificatorul 

pachetului la care se generează ACK; 

 Al nouălea câmp, “Packet length”, stochează lungimea 

pachetelor – se consideră pachete de lungime fixă într-o 

primă etapă; 

 Următoarele câmpuri sunt completate de către releu dacă 

există oportunităţi de codare; 

 Câmpurile 10-13 sunt legate de câmpul adresa MAC 3; 

 Reprezintă ID pachet, tip pachet, ACK ID şi lungime pachet 

pentru pachetul recepţionat de la sursa cu adresa MAC 3; 

 Ultimele 4 câmpuri sunt legate de câmpul de adresă MAC 4 –

semnificaţia lor este cea prezentată anterior; 
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Protocolul de transmisie implementat 
 Aplicaţia staţie – sunt definite două thread-uri: 

      Thread recepţie                                 Thread emisie 
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Protocolul de transmisie implementat 
 Aplicaţia releu - este transparent din p.d.v. al protocolului 
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-Timestamp – arată cât timp se 

aşteaptă oportunitatea de codare; 
 

- Dacă nu există oportunitate de codare 

se transmite pachetul necodat;   
 

- Codarea este precedată de procesare 

header-ului 



Scenarii de test considerate 

 S-au considerat trei experimente majore: 

 Conexiune directă între două staţii;  

 O conexiune între două staţii trecând prin releu şi utilizând 

codare;  

 O conexiune între două staţii trecând prin releu fără utilizarea 

codării;  

 Sistemul wireless experimental este bazat pe 

standardul 802.11b/g;  
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Scenarii de test considerate 
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Scenarii de test considerate 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Transmisia directă are timpul de transfer cel mai mic; 

 Transmisia prin releu cu codare are performanţe 

(throughput) mai bune decât fără codare; 

 Numărul de pachete trimise 492, respectiv 446; 

 Sunt necesare mai puţine retransmisii; 

 

 
 

 Performanţele sunt afectate de metoda de acces la 

mediu şi de protocolul de control al fluxului; 
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Rezultate obţinute. Discuţii 

 Posibile optimizări: 
 Operaţii de scheduling optimizate la releu; 

 Un protocol ARQ mai eficient; 

 Utilizarea unor drivere mai bune; 

 Posibile schimbări/implementări la nivelul kernelului; 

 O interacţiune mai bună între protocolul de control de flux şi 
procesul de codare NC;  
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