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Sammanfattning 
 
Cellular IP är ett nytt nätverksprotokoll på ingång som är tänkt att lösa prestandaproblemen i Mobile IP. 
Influenser har tagits från hur mobiltelefonnäten är uppbyggda för att lösa problemen med förflyttning mellan 
basstationer på ett smidigt sätt. 
 
Detta examensarbete syftade till att optimera routingfunktionen i ett Cellular IP nätverk och integrera det med 
Mobile IP. I uppgiften ingick också att installera och om nödvändigt modifiera befintlig kod för Linux 
Mandrake. Rapporten innehåller dokumentation för installation och konfiguration av protokollet samt all 
nödvändig programvara.  
 
 
Abstract 
Cellular IP is a new network protocol under development that is planned to solve the problems in Mobile IP. 
Ideas are taken from the concept for mobile phone networks in solving the problem in moving between 
basestations i smooth way. 
 
My task was to optimize the routing function in a Cellular IP network and integrate it with a Moblie IP network. 
I shold also install and if nessecery modify existing code so it could run under Linux Mandrake. This report 
includes documentation for installation and configuration of the protocol and all the softaware needed 



Examensarbetet Optimering av CellularIP-nätverk 

2 av 36 

Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett tiopoängs examensarbete utfört för ArchNet&Tech mellan maj 2002 och juli 
2002. Arbetet har utförts i Luleå universitets lokaler i Skellefteå. 
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1 Introduktion 
 
Handdatorer och andra mobila datorenheter är numera billigare, bättre och har snabbare uppkoppling vilket gör 
att fler och fler människor börjar att använda dessa. Detta skapar behov av effektiva nätverksprotokoll för mobila 
enheter. 
 
 
1.0 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är först och främst att optimera ett befintligt Cellular IP-nätverk i en FreeBSD miljö, 
installera Cellular IP i Linux-miljö samt att integrera dessa. I detta ingår bl a att modifiera befintlig kod samt att 
installera drivrutiner och nödvändig programvara för Cellular IP i Linux’ Mandrake version.  
 
 
1.1 Bakgrund 

1.1.0 Mobile IP 
 
Sedan tidigare finns ett protokoll kallat Mobile IP [1] som hanterar transparent mobilitet. Protokollet löser 
problemet med var den mobila enheten befinner sig med hjälp av en så kallad Home Agent. Denna befinner sig 
på hemmanätverket och har en statisk IP-adress, Home Adress. När någon sedan skall kommunicera med den 
mobila enheten skickas en förfrågan till Home Address. Home Agenten skickar vidare inkommande paket till 
den mobila enhetens temporära IP-adress (Care of Address). Temporära adresser delas ut av en så kallad Foreign 
Agent. Då den mobila enheten rör sig mellan olika nätverksceller får den nya temporära IP-adresser. Vid varje 
cellbyte måste alltså en ny temporär adress fås av Foreign Agent som sedan registreras hos den mobila enhetens 
Home Agent.  
 

 
 
I Fig.1 skall den externa enheten kommunicera med den mobila enheten. Kommunikationen inleds genom att 
den externa enheten skickar sin förfrågan till Home Agent där den mobila enhetens Home Address är. Home 
Agent vet sedan var den mobila enheten befinner sig genom dess Foreign Address. Därför vidarebefordrar Home 
Agent alla paket till Foreign Agent som i sin tur skickar vidare till den mobila enheten. Den mobila enheten kan i 
sin tur skicka svar direkt till den externa enheten via Foreign Agent. 
 
Svagheten med Mobile IP ligger först och främst mellan Foreign Agent och den Mobila enheten. Problemet här 
är att det blir väldigt mycket kommunikation då den mobila enheten rör sig mellan noder i samma nät (Hand Off) 
eftersom Home Agent måste meddelas om den nya positionen. Förutom detta hanterar protokollet inte inaktiva 
enheter på ett optimalt sätt utan kräver att även dom skall skicka positionsmeddelanden lika ofta som aktiva 
enheter.  
 

Mobil enhet Home Agent 

Internet 

Foreign agent 

Extern enhet 

Fig 1 beskriver trafikflödet i ett Mobile IP nätverk. 
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1.1.1 Cellular IP 
 
För att lösa dessa problem är ett nytt protokoll under utveckling som heter Cellular IP [3]. Till skillnad mot 
Mobile IP är Cellular IP inriktat mot optimering i lokala trådlösa nätverk. Cellular IP har ärvt mycket av 
mobiltelefonnätens filosofi för att uppnå optimal prestanda. Ett exempel på detta är hanteringen av inaktiva 
enheter. Så länge en mobil enhet inte är aktiv finns ingen anledning att belasta nätet med onödig information 
utan det räcker med att Cellular IP:s gateway vet på ett ungefär var man befinner sig. Följaktligen sparas på detta 
sätt bandbredd i nätverket vilket leder till att fler användare kan utnyttja samma nätverksresurser. Dessutom för 
det med sig fördelar för den mobila enheten då mindre kommunikation gör att batteritiden blir längre. Cellular IP 
är dock fortfarande baserat på IP protokollet och kan därför skalas från väldigt små till väldigt stora 
installationer.  
 
 

1.1.2 Cellular IP Routing 
 
Basstationerna fungerar som ett slags routrar då de skickar vidare inkommande trafik mellan mobila enheten och 
gatewayen efter en uppbyggd tabell. För att minimera kontrollmeddelanden inom nätverket använder 
basstationerna vanliga datapaket från mobila enheter för att komma ihåg dess position. Vid varje basstation 
sparas tabellen och sedan läggs den aktuella basstationen till i flödestabellen för att memoreras i nästa. När man 
inte har någon data att skicka skickas emellanåt tomma paket till gatewayen så att basstationerna har en aktuell 
routing cache [3]. Inkommande paket, s.k. downlink packages, använder sedan tabellen i basstationerna för att 
finna den sökta enheten. För att hitta den mobila enheten i exemplet nedan (figur 2) kommer gatewayen att 
skicka vidare den inkommande trafiken till den basstation som ligger närmast enligt gatewayens routingtabell 
(1). Basstationen skickar sedan vidare paketen till den basstation som enligt dess tabell ligger närmast (2). 
Samma sak händer en gång till (3). Nu befinner sig paketen på den basstation som har den mobila enheten i sitt 
område och kommer att skickas till sin destination (4). Om den mobila enheten inte finns i någon routingtabell 
skickar gatewayen ut en broadcast som vidarebefordras av basstationerna för att kunna lokalisera den. 
 

 

1.1.3 Hand Off 
 
Cellular IP protokollet har även en bättre lösning på cellbyten (Soft Hand Off). Lösningen minskar 
kommunikationen med den mobila enhetens Home Agent då lokaliseringen av den mobila enheten sköts av 
Foreign Agent. Till skillnad från Mobile IP, där Home Agent känner till den mobila enhetens nuvarande IP 
adress som kan ändras vid cellbytena, känner Home Agent vid Cellular IP bara till Foreign Agent vilken är 

Foreign Agent 

Gateway 
Basstation 1 

2 
3 

Mobil enhet 

Inkommande 
trafik 

4 

Fig 2 beskriver lokalisering av mobil enhet 
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densamma vid cellbyte. Resultatet blir att man slipper en positionerings-fördröjning mellan Home Agent och den 
mobila enheten. 
 
I figur 3 nedan förflyttar sig den mobila enheten mellan två celler (A och B) samtidigt som den sänder data till en 
enhet utanför gatewayen. När den mobila enheten når den nya cellen B, skickar den mobila enheten automatiskt 
sina meddelande via B. Det första paketet som går via basstationerna dirigerar om alla nya inkommande paket 
till den nya cellen B. Nu kommer inkommande paket att både skickas till A och B under en tid som motsvaras av 
tiden för en så kallad Routing cache timeout. Under den här tiden kan den mobila enheten om den har stöd för att 
ta emot data på två logiska kanaler ta emot inkommande paket från A och B (Soft Hand Off). Har den inte stöd 
för det kan den missa några paket som skickas till A innan en omdirigering har skett.  

 
2 Optimering av routingfunktionen 
Tanken med optimering av routingfunktionen är att trafiken mellan två mobila enheter inte ska behöva gå via 
router utan att noderna kontrollerar om berörda enheter finns i den egna routingtabellen. Om så är fallet dirigeras 
trafiken direkt till berörd enhet och en paket för uppdatering av routingtabellen skickas uppåt och registreras i 
varje nod upp till gatewayen. Se fig 4. 
På så sätt blir det dels mindre trafik i nätverket eftersom en del av trafiken inte kommer upp till routern för att 
sedan vända tillbaka, dels blir det snabbare eftersom det blir kortare sträcka. 
 
 
 

Foreign Agent 

Gateway 
Basstation 

Mobil enhet 

Inkommande 
trafik 

Fig 3 beskriver förflyttning av mobila enheten mellan celler 

A 

B 

Gateway 
Basstation 

Mobil enhet2 

Inkommande 
trafik 

A 

B 

Mobil enhet1 

Routinguppdatering 

Fig 4 beskriver trafiken mellan två mobila enheter 
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3 Installation 
 
För installation av FreeBSD, och Cellular IP under FreeBSD se examensarbetet Cellular IP av Erik Jungberg och 
Joel Fransson. [2] 
 
3.1  Installation av och inställningar i Linux Mandrake 
 
De inställningar/ändringar som behöver göras vid installationen av Mandrake[0] är att i filen /etc/lilo.conf under 
rubriken ’Image=/boot/vmlinux’ på raden ’append=”……..”, lägga till pci=biosirq för att Mandrake ska använda 
BIOS IRQhantering, se bilaga. Sedan kör man lilo (skriva lilo vid prompten)  för att få ändringen att gälla. 
 
3.2 Installation av Cellular IP programpaketet 
 
För information om nerladdning av programpaketet Cellular IP se [3]. Paketet kommer i form av en fil packad 
med tar och gzip. Denna fil innehåller i sin tur programvaran till Cellular IP. Den kommer i form av källkodsfiler 
skrivna i programspråket c (c och h filer). För att kunna läsa och skriva inkommande och utgående paket som 
skickas via nätverksinterfacen används biblioteket Pcap av FreeBSD och Mandrake. Detta används eftersom 
Cellular IP fortfarande är på teststadiet och fungerar som ett program som ligger och ”lyssnar” på 
nätverkstrafiken. 
För installationen under Mandrake gäller att man först laddar hem och installerar följande programpaket i 
följande ordning för att undvika kompileringsfel: Bison, Flex, libpcap som finns för nedladdning på följande 
ställen: 
Bison: ftp.sunet.se/gnu/bison/bison_1.35.tar.gz 
Flex: ftp.sunet.se/non-gnu/flex/flex-2.5.4a.tar.gz 
Libpcap: www.tcpdump.org/libpcap-0.7.1.tar.gz 
 
Packa upp dessa arkiv, skriv följande kommandon i respektive katalog: 
./configure 
make 
make install 
Byt namn på biblioteket för libpcap till pcap. 
I filerna för Cellular IP behöver en del include-direktiv skrivas om för att anpassas till var filerna för pcap finns. 
 
 
 

3.2.1 Systemkrav 
 
Se [2]. För Linux behöver option ’packet filter’ i kärnan vara på. Detta är default på i Mandrake . 
 

3.2.2 Installation av Cellular IP protokollet 
 
Cellular IP behöver inte installeras på samma sätt som Pcap utan det räcker med att kompilera källkoden genom 
att skriva make i katalogen ./cip-1.0. efter modifiering av include-direktiven till pcap-filerna.  

3.2.3 Cipnode.conf 
 
Den här filen används av cipnode och i den görs inställningar som har med basstationerna och gatewayen att 
göra. Följande inställningar är möjliga (tidsangivelser anges i millisekunder) 
Interface har olika beteckningar i FreeBSD och Mandrake. I FreeBSD heter interfacen fxp0, fxp1 för vanliga 
nätverksinterfacen och wi0 för wavelaninterfacet och i Mandrake heter de eth0, eth1 etc: 
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• GW 
o Yes om datorn skall användas som en gateway. No om den skall användas som 

en basstation. 
 

• IF YES, deafult router’s IP  address 
o Om man använder den som en gateway skall IP numret för routern skrivas in. 

t.ex. 128.59.67.1 
 

• IF NO, neighbor, uplink direction 
o Om det är en basstation skall interface samt IP till datorn som ligger uppåt i 

nätet anges. t.ex. (wire, fxp0, 128.59.68.250)  (FreeBSD) resp. (wire, eth0, 
128.59.68.250) (Mandrake) 

 
• leaf neighbours 

o Här skall underliggande datorer i nätverket anges. t.ex. för basstationerna 
(wireless, wi0) för wavelankorten och för t ex gatewayen (wire, fxp0, 
128.59.68.249). 

 
• paging cache 

o Yes om paging skall användas, No om det inte skall användas. 
 

• if yes then size 
o Storleken på paging cache 

 
• route-timeout 

o Hur lång tid av inaktivitet det skall ta innan en nod tas bort ut routing tabellen. 
t.ex. 3000. 

 
• paging-timeout 

o Hur lång tid av inaktivitet det skall ta innan en nod tas bort ur paging tabellen. 
t.ex. 30000. 

 
• max number of nodes in cache 

o Specificerar hur många noder som skall sparas i tabellerna. t.ex. 100. 
 

• GW IP address 
o IP numret som gatewayen har mot nätverket,. t.ex. 128.50.68.250. 

 
Exempel på cipnode.conf filen som användes för basstationerna respektive gatewayen i testlabbet finns i Bilaga 
1 och Bilaga 2. 
 
4 Systemkonfigurationer 
 
4.1 Systemkonfiguration för mobil enhet 
Se [1] 
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4.2 Systemkonfiguration för basstationerna 
 
Även för basstationen har inställningarna ”scriptats” 11 för att göra det enklare att göra alla konfigurationer efter 
uppstart av systemet.1 Samtliga inställningar för wicontrol är identiska med de i den mobila enhetens script 
förutom stationsnamnen. Dessa är dock satta på precis samma sätt som i den mobila enheten så vidare förklaring 
om hur detta är gjort är överflödigt. Övriga inställningar i scriptet på basstationerna är följande: 
 
sysctl –x net.inet.ip.forwarding=0 
Detta kommando säger åt systemet att inte ”routa” IP-paket. Då all trafikkontroll ska ske via Cellular IP 
programvaran är inte routing i systemet önskvärt. 
 

4.2.1 FreeBSD 
Likt konfigurationen för den mobila noden har även här IP-adresser skrivit in i rc.conf. I detta fallet ser det ut på 
följande sätt: 
 
ifconfig_fxp0=”inet 128.59.68.251 netmask 255.255.255.0” 
ifconfig_wi0=”inet 128.59.69.69 netmask 255.255.255.0” 
ifconfig_pccard=”inet 128.59.69.69 netmask 255.255.255.0” 
 

4.2.2 Mandrake 
Under Mandrake finns inställningsfilerna i /etc/sysconfig/network-scripts/ där varje interface har en egen fil, t ex 
ifcfg-eth0, ifcfg-eth1 där följande rader kan behöva ändras: 
BOOTPROTO=static dvs statisk IP-adress, dhcp för dynamisk 
IPaddress=128.59.68.251 
netmask=255.255.255.0 
broadcast=128.59.68.255 
onboot=yes (ska interfacet aktiveras vid uppstart?)  
 
4.3 Systemkonfiguration för gateway 
 
Konfigurationen för gatewayen är betydligt enklare då denna dator inte har något wavelankort. Gatewayen är i 
stället konfigurerad med två stycken Fast Ethernet kort. Ett som är kopplad till basstationerna via en switch och 
ett som är kopplat till routern antingen direkt eller via switch. Här behövs inga inställningar 
 
5 Användning av Cellular IP 
 
Cellular IP i nuvarande version är uppdelat i två körbara program, cipnode och cipmobile, som används för det 
lokala Cellular IP nätverket.  
 
 
5.1 Basstationerna samt Gateway 
 
På basstationerna samt gatewayen startas cipnode. Basstationerna börjar efter initiering skicka ut beacon 
meddelanden som är tänkta att snappas upp av närliggande mobila enheter. 
 
5.2 Mobila enheterna 
Den funktion som användes mest var ping mellan de bärbara enheterna för att testa att optimeringen fungerade 
som den skulle. 

                                            
1 Se bilaga 8 
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6 Modifieringar i källkoden för Cellular IP 
 
För att kunna genomföra optimeringen behövde vissa funktioner modifieras och en del nya skrivas. För att sända 
uppdateringspaketen används en befintlig funktion från cipmobile med vissa ändringar. För att underlätta 
uppdateringar och/eller annan ändring i framtiden har dessa funktioner lagts i en separat fil. Se bilaga 



Examensarbetet Optimering av CellularIP-nätverk 

12 av 36 

 
7 Testlabb 
 
7.1  Topologi 
 
Samtliga tester var tänkta att  utföras på en topologi enligt figur 4. Uppsättningen skiljer sig till viss del mot den 
som ritas upp i Cellular IP manualen2. Skillnaden är i första hand att testlabbet är uppdelat i 4 olika delar. I 
motsatts mot Cellular IP manualen har dessa olika delar tilldelats olika subnät, 67 för 1, 68 för 2 , 69 för 3, 71 
mellan 3 och 4 och 70 för 4. Anledningen till denna uppdelning är att basstationerna och gatewayen hade 
problem med trafik från samma subnät på de två nätverkskorten samtidigt. För att se mer detaljerad beskrivning 
om hur, gateway, basstationer och den mobila noden är konfigurerade se Bilaga 1 för Basstationer, Bilaga 2 för 
Gateway och Bilaga 3 för de mobila enheterna.  

Fig 5 visar planerade topologi för testlabbet 
 
 
 
7.2 Routerkonfiguration 
 
För att kunna testa Celular IP protokollet kopplades en Cisco 2600 series router till gatewayen. Till routern 
kopplades sedan en Windows NT dator, med en ftp server och Apache webbserver installerade, som simulerar 
Internet. Routern konfigurerades alltså med två Ethernet-interface mot två olika nät.  
Utdrag ur routerkonfigurationen: 
FastEthernet0/0 
Ip address 128.60.70.1 255.255.255.0 (mot Internetdatorn) 
 

                                            
2 http://www.comet.columbia.edu/cellularip/manual.htm 
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FastEthernet 0/1 
IP address128.59.67.1 255.255.255.0 (mot gateway) 
 
Router(config)#>Ip  route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0 
Router(config)#>Ip route 128.59.67.0 255.255.255.0 128.50.67.2 
Router(config)#>Ip route 128.59.68.0 255.255.255.0 128.50.67.2 
Router(config)#>Ip route 128.59.69.0 255.255.255.0 128.50.67.2 
Router(config)#>Router rip 
Router(config-router)#>Network 128.59.0.0 
 
För att trafiken till den mobila enheten ska fungera behöver routern konfigureras med statiska router till de 
’interna’ nätverken och att man explicit anger IP-numret till gatewayens ’routerinterface’. 
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8 Test 
 
Vid testerna av optimeringen av Cellular IP protokollet användes kommandot ping för att på ett enkelt skicka 
och ta emot data mellan de mobila enheterna, samt ftp från mobil enhet till servern. För att kunna testa om 
optimeringen fungerade användes uppställningen enligt fig. Första tanken var att använda samma basstation för 
kommunikation mellan de mobila enheterna men detta visade sig vara ogenomförbart eftersom de aldrig använde 
noden utan kommunicerade direkt. Lösningen blev att koppla in en basstation till efter den ursprungliga och 
placera den på så långt avstånd att de mobila enheterna tvingades att använda basstationerna, enligt figur 6. 
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Fig 6 Uppställning 

8.1 Testresultat 
De tester som genomfördes visade att basstationerna och routern uppförde sig som beräknat, dvs all trafik vände 
vid första gemensamma nod och endast ett genererat paket för uppdatering av routingtabellerna skickades vidare 
uppåt. 
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9 Slutsats 
 
Mycket av tiden under examensarbetet ägnades åt felsökning p g a krånglade nätverkskort och datorer. När dessa 
problem var undanröjda var det relativt enkelt att göra de ändringar som behövdes. Ett problem som dök upp var 
att programmen cipmobile varifrån en del funktioner lånades och cipnode hade samma datatyper definierade 
men med olika struktur. För att kunna implementera Cellular IP under FreeBSD och Mandrake behövs viss 
kunskap om Unixliknande operativsystem.   
 
10 Framtida arbete 
 
Något som skulle vara intressant att jobba vidare med inom Cellular IP området skulle vara att modifiera koden 
för noderna så att de blir oberoende av IP-nummer på fasta nätverket för kontakten och uppkopplingen. Vidare 
skulle det vara önskvärt med modifiering av den mobila enheten så att den direkt, utan att bli kontaktad 
’uppifrån’, börjar sända uppdateringspaket för att annonsera sin närvaro.  
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11 Innehåll i bilagorna 
Bilagorna har följande innehåll: 
Bilaga 1: Cipnode.conf 
Konfigurationen för noderna 
Bilaga 2: Cipnode.conf (gateway mode) 
Konfigurationen för gatewayen 
Bilaga 3: Cipmobile.conf 
Konfigurationen för mobila enheterna 
Bilaga 4: commoncip.h 
Gemensam headerfil för cipnode.c och optcip.c. Här finns de definitioner och 
deklarationer som är gemensamma. 
Bilaga 5: newcip.h 
Headerfil för optcip.c, med definitioner mm som är specifika för filen. 
Bilaga 6: optcip.c 
Källkoden med de modifierade funktionerna samt de nyskrivna 
Bilaga 7: cipextra.c 
Fil med funktioner som kan vara bra att använda vid debugging 
Bilaga 8: setup 
Setupscriptet för noderna 
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Bilaga 1: Cipnode.conf 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
%                              cipnode.conf                               
%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
GW:                                   NO % this will be used at run time 
not compile time 
 
IF YES, default router's IP address:       
 
IF NO, neighbor, uplink direction:    (wire,fxp0,128.59.68.250) 
 
leaf neighbours(s):                   (wireless,wi0) 
 
paging cache:                         YES  
 
if yes the size:                      2 
 
route-timeout:                        3000    %in milliseconds 
 
paging-timeout:                       30000  %in milliseconds 
 
max number of mobiles in cache:       100 
 
max number of node interfaces:        10 
 
GW IP address:                        128.59.68.250 
 
% A neighbor is defined by medium(wire/wireless), the interface name  
% on which the neighbor can be reached and the neighbor IP address.  
% In the case of a wireless interface the frequency and nwid should be 
defined.  
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Bilaga 2: Cipnode.conf (gateway mode) 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 
%                              cipnode.conf                               
%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
GW:                                   YES % this will be used at run time 
not compile time 
 
IF YES, default router's IP address:  (wire, fxp1, 128.59.67.1)    
 
IF NO, neighbor, uplink direction:     
 
leaf neighbours(s):                   (wire, fxp0, 128.59.68.249), (wire, 
fxp0, 128.59.68.251) % example 
 
paging cache:                         YES 
 
if yes then size:        1 
 
route-timeout:                        30000    %in milliseconds 
 
paging-timeout:                       60000  %in milliseconds var 30000 
 
max number of mobiles in cache:       1 %var hundra 
 
max number of node interfaces:        10 
 
GW IP address:                        128.59.68.250 
 
%  neighbor is defined by medium(wire/wireless), the interface name  
% on which the neighbor can be reached and the neighbor IP address.  
% In the case of a wireless interface the frequency and nwid should be 
defined.  
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Bilaga 3: Cipmobile.conf 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
wireless interface:         wi0 
mobile's IP address:        128.59.69.71 
air interface name:         mobile-air 
route-update-time:          200         %in milliseconds 
paging-upate-time:          10000       %in milliseconds 
acitve-state-timeout:       2000        %in milliseconds 
handoff:                    0   %automatic or based on SNR  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Bilaga 4: commoncip.h 
 
#ifndef _COMMCIP 
#define  _COMMCIP 
 
#include <sys/param.h> 
#include <sys/file.h> 
#include <sys/socket.h> 
//#include <sys/sockio.h> 
#include <sys/utsname.h> 
#include <sys/sysctl.h> 
#include <sys/ioctl.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <sys/wait.h> 
#include <sys/types.h> 
 
#include <linux/sockios.h> 
 
#include <net/if.h> 
//#include <net/if_dl.h> 
//#include <net/if_types.h> 
#include <net/route.h> 
#include <net/ethernet.h> 
#include "../pcap/net/bpf.h" 
 
#include <netinet/ether.h> 
 
#include <netinet/in.h> 
#include <netinet/if_ether.h> 
#include <netinet/in_systm.h> 
#include <netinet/ip.h> 
 
#include <arpa/inet.h> 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <netdb.h> 
#include "../pcap/pcap.h" 
#include <pthread.h> 
 
#include <bits/pthreadtypes.h> 
 
#include <netinet/tcp.h> 
//#include <netinet/ip_var.h> 
 
#include <unistd.h>  
 
 
/* Defines */ 
 
#define MAX_NUMBER_NODES        10       /* MAX number of interfaces per node */ 
#define IPPROTO_CIPPU     200      /* CellularIP page-update type */ 
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#define IPPROTO_CIPRU     201      /* CellularIP route-update type */ 
#define IPPROTO_CIPSS     202      /* CellularIP semisoft packet */ 
 
/* Structures */ 
 
struct Link{ 
  u_short        wire;           // 0: wire, 1: wireless 
  char           *name;          // interface name 
  u_long         local_ip;       // local interface ip address 
  u_char         lether_addr[6]; // local interface ethernet address 
  u_long         ip;             // neighbor ip address 
  u_char         ether_addr[6];  // neighbor ethernet address 
}; 
 
// node configuration  
struct Configuration { 
  u_short          gw;           // if 0: normal node   1: gateway 
  u_long           router_ip;    // route ip address 
  struct Link      root_if;      // root interface of the node 
  struct Link      leaf_if[5];   // leaf interface of the node 
  u_short          numofleaf;    // num of leaf 
  u_short          lmc;          // if 0: no lmc       1: lmc is used 
  u_short          semisoft; 
  unsigned int     ss_size; 
  unsigned int     route_timeout;   // route cache timeout 
  unsigned int     paging_timeout;  // page cache timeout 
  unsigned int     maxnumof_mobile; // maximum number of mobile host that can be supported 
  unsigned int     maxnumof_node;   // maximum number of interface that can be supported 
  u_long           gw_ip;           // ip address of gateway of cellularip  
}; 
 
struct interface { 
  char    *name; 
  int     leaf_root; 
  pcap_t  *pd; 
  int     pfd; 
  char    *pkt; 
  struct Link *link; 
}intf; 
 
struct linked_ifmac { 
  struct interface        *itf; 
  char                 mac[6]; 
  struct timeval       timer; 
  struct linked_ifmac  *next; 
}; 
 
struct Iptree { 
  u_long               ip;           // key value of binary tree 
  struct linked_ifmac  *lifmac;      // linked list of interface and mac  
 
  struct Iptree        *left;        // pointer to left child 
  struct Iptree        *right;       // pointer to right child 
 
}*iptree; 
 
 
/* Functions */ 
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void  handle_packet(struct interface *, int); 
void  handle_leaf_packet(struct interface *, int); 
char  *source_mac(char *); 
void  forward_packet(char *, struct interface *, int ); 
u_long  source_ip(char *); 
void  modify_dest_mac(char *, char *); 
struct  Iptree *update_entry(struct Iptree *, u_long, struct interface *); 
 
void  ether_print(u_char *); 
int     is_data_or_route(char *); 
unsigned short checksum(unsigned short *, unsigned short); 
 
/* Global variables */ 
 
extern int nflag; 
extern struct Configuration cfg; 
extern struct interface *node[MAX_NUMBER_NODES], *root_node; 
extern char *dest_mac; 
extern int node_cnt; 
extern struct Iptree *init_rmc_iptree, *init_lmc_iptree; 
extern pthread_t  rmc_thread, lmc_thread, adv_thread; 
extern pthread_mutex_t *rmc_mutexp, *lmc_mutexp; 
 
#endif 
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Bilaga 5: nexcip.h 
 
#ifndef _NEWCIP 
#define  _NEWCIP 
 
#include <netinet/udp.h> 
#include "commoncip.h" 
 
#define PADDING         0 
 
struct udp_pkt { 
        struct ip               ip; 
        struct udphdr           udp; 
        char                    data[PADDING]; 
}; 
 
int udplen=sizeof(struct udphdr), 
    iplen=sizeof(struct ip), 
    psize=sizeof(struct udphdr)+sizeof(struct ip)+PADDING, 
    spf_sck; 
 
int check_if_return(struct interface *mynode); 
struct Iptree *my_iptree_search(struct Iptree *iptree, u_long ip); 
u_char *build_packet(); 
void get_MAC_addr(char *mac, char* if_name); 
 
void fixPkg(u_char *pkg,u_long ip,u_char *s_mac,u_char *d_mac); 
 
#endif 
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Bilaga 6: optcip.c 
 
#include "newcip.h" 
#include "cipextra.h" //for debugging 
 
u_char *full_pkt; 
 
/*------------------------------------------------------------*/ 
/* if packet is coming from leaf interface update the routing */ 
/* table and foreward them to root interface                  */ 
/* note that changing table is in critical section            */   
/*------------------------------------------------------------*/ 
void handle_leaf_packet_opt(struct interface * mynode, int len) 
{ 
   u_long         src_ip; 
   char        *src_mac; 
char *dest_mac; 
   struct ip         *ip_hdr;  /* Used to check if packet is semisoft packet */ 
int len2; 
   int tmp=0; 
unsigned char *dump; 
#ifdef MOBILE_IP 
   if(cfg.gw) 
   { 
      if(!IsAgentSolicitation(mynode->pkt)) 
      { 
         // call agent advertisement immediately 
      } 
   } 
#endif 
 
/* Make the package used for updating the routingcache upwards if for the first time*/ 
   if (full_pkt==NULL) 
       full_pkt=build_packet(); 
    
   ip_hdr = (struct ip*)(mynode->pkt + sizeof(struct ether_header)); 
   src_ip = source_ip(mynode->pkt); 
   src_mac = source_mac(mynode->pkt); 
   dest_mac=root_node->link->ether_addr; 
#ifdef DEBUG 
     printf("dest_mac= "); 
      ether_print(dest_mac); 
      printf("\n"); 
#endif    
   /* only if packet type is data or route update or semisoft do the followings */ 
      
   if(!is_data_or_route(mynode->pkt) || (ip_hdr->ip_p == IPPROTO_CIPSS)) 
   {   
      /* Routing cache exists by default */ 
      pthread_mutex_lock(rmc_mutexp); 
      init_rmc_iptree = update_entry(init_rmc_iptree, src_ip, mynode); 
      tmp=check_if_return(mynode); // added for opt check if dest. Addr. Is in routing table 
      printf("check_if_return = %d\n",tmp); 
      pthread_mutex_unlock(rmc_mutexp); 
   } 
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   if(cfg.lmc) 
   { 
      /* there is Paging cache here */ 
      pthread_mutex_lock(lmc_mutexp); 
 
      init_lmc_iptree = update_entry(init_lmc_iptree, src_ip, mynode); 
 
      pthread_mutex_unlock(lmc_mutexp); 
 
   } 
   //else {/* keep the mac address of mobile in the mobile_mac table *///keep_mac(mynode);} 
 
   //modify the destination mac address only if no hit 
   if (tmp==0) //modified 
   modify_dest_mac(mynode->pkt, cfg.root_if.ether_addr); 
 
   /* forward to root node */ 
   //   if(cfg.gw) 
   if((cfg.gw) && (tmp==0   )) 
   { // in case of gateway only data will be forwarded  
      if(!is_data(mynode->pkt)) 
      { 
         forward_packet(mynode->pkt, root_node , len); 
         printf("router\n"); 
      } 
      else 
      { //optimize and send it direct down 
        printf("handle as root\n"); 
          handle_root_packet(mynode, len); 
      } 
   } 
   else 
   { // in case of node every packet should be forwarded 
       //  forward_packet(mynode->pkt, root_node , len); 
       if (tmp==0) 
       { 
#ifdef DEBUf 
           printf("tmp==0,should forward\n"); 
#endif            
           forward_packet(mynode->pkt, root_node , len); 
       } 
        
       else 
       { 
        handle_root_packet(mynode, len); 
        len2=sizeof(struct ether_header)+sizeof(struct ip)+sizeof(struct udphdr); 
        fixPkg(full_pkt,src_ip,src_mac,dest_mac); //change info in routing-package 
        forward_packet(full_pkt, root_node , len2);  //and forward it upwards          
       } 
   } 
 
 
} /* handle_leaf_packet */ 
 
/*-------------------------------*/ 
 
/* Checks the routingcache to see if the destination address is present. If so return 1 to indicate 
hit otherwise return 0*/ 
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int check_if_return(struct interface *mynode) 
{ 
  u_long dst_ip; 
  u_short return_it; 
  struct Iptree *didhit; 
 
  return_it=1; 
  if (init_rmc_iptree==NULL) 
     return 0; 
  dst_ip=destination_ip(mynode->pkt); 
/*Search the routing table to see if destination Ipaddress is in the tree*/ 
  didhit=my_iptree_search(init_rmc_iptree,dst_ip);  
  if (didhit==NULL) 
    printf("T'was no hit\n"); 
  else 
    printf("found the bastard\n"); 
  if (didhit==NULL) 
    return 0; 
  return return_it; 
} 
 
/* ------------------------------ */ 
/* A little modified verion om existing iptree_search*/ 
struct Iptree *my_iptree_search(struct Iptree *iptree, u_long ip) 
{ 
#ifdef FILE_DEB 
  FileDebug("iptree_search"); 
#endif 
 
  unsigned char *Printable; 
 
   if(iptree == NULL)  
     return NULL; 
#ifdef DEBUf   
     Printable = (unsigned char *)&(ip); 
     printf("for IP: %d:%d:%d:%d\n", Printable[0], Printable[1], Printable[2], Printable[3]); 
     Printable = (unsigned char *)&(iptree->ip); 
     printf("in IP: %d:%d:%d:%d\n", Printable[0], Printable[1], Printable[2], Printable[3]); 
#endif      
   if(ip < iptree->ip) 
      return my_iptree_search(iptree->left, ip); 
      else if(ip > iptree->ip) 
      return my_iptree_search(iptree->right, ip);  
      else if (ip==iptree->ip) 
      return iptree; 
   else 
       return NULL; 
} 
 
/* ----------------------------- */ 
/*Changes the updatepackage to correspond to the address to be updated in ‘upstrem’ nodes*/ 
void fixPkg(u_char *pkg,u_long ip,u_char *s_mac,u_char *d_mac) 
{ 
  struct ether_header *e_hdr; 
  struct ip * ip_hdr; 
 
  e_hdr=(struct ether_header *)pkg; 
  ip_hdr=(struct ip *)(pkg+sizeof(struct ether_header)); 
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     ip_hdr->ip_p=IPPROTO_CIPRU; 
  ip_hdr->ip_src.s_addr=ip; 
   memcpy(e_hdr->ether_shost,s_mac, sizeof(u_char)*6); 
   memcpy(e_hdr->ether_dhost,d_mac, sizeof(u_char)*6); 
} 
 
/*------------------------------------------------------------------*/ 
/* build basic packet used for route-update page-update             */ 
/*------------------------------------------------------------------*/ 
u_char *build_packet(/*u_long ip,char *mac*/) 
{ 
        u_char              *new_pkt; 
        int                 len, src_prt, dst_prt; 
        struct udp_pkt      pkt; 
        struct ether_header *e_hdr; 
        struct ip           *ip_hdr; 
        u_long  /*src_addr,*/dst_addr;  
   
 
        dst_addr = 0;   
 
 src_prt=12153; 
 dst_prt=6451; 
 
 
        /* FILL HEADERS */ 
 
        /*   IP header    */ 
        memset(&pkt, 0, psize); 
        pkt.ip.ip_v = IPVERSION; 
        pkt.ip.ip_hl = 5 ;      
        pkt.ip.ip_tos = 1; 
        pkt.ip.ip_len = ntohs(28); 
        pkt.ip.ip_id = 0; 
        pkt.ip.ip_ttl = 255; 
        // pkt.ip.ip_src.s_addr = src_addr; 
        pkt.ip.ip_dst.s_addr = dst_addr; 
 
        /* udp header */ /* ANTESTIG for Mandrake */ 
        pkt.udp.source = htons(src_prt); 
        pkt.udp.dest = htons(dst_prt); 
        pkt.udp.len = htons(sizeof(struct udphdr) + PADDING); 
        pkt.udp.check = 0; 
       
 
        pkt.ip.ip_p = IPPROTO_CIPPU; 
 
        len = sizeof(struct ether_header) + sizeof(struct ip) + sizeof(struct udphdr); 
 
 new_pkt = malloc(len); 
        if(new_pkt == NULL) 
           printf("no memory\n"); 
 
        e_hdr = (struct ether_header *) new_pkt; 
        ip_hdr = (struct ip*)(new_pkt + sizeof(struct ether_header)); 
 
        // set dest mac address 
        e_hdr->ether_dhost[0] = 0xff; e_hdr->ether_dhost[1] = 0xff; 
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        e_hdr->ether_dhost[2] = 0xff; e_hdr->ether_dhost[3] = 0xff; 
        e_hdr->ether_dhost[4] = 0xff; e_hdr->ether_dhost[5] = 0xff; 
 
        e_hdr->ether_type = 0x08; 
 
        ip_hdr->ip_sum = 0; 
        ip_hdr->ip_sum = checksum((u_short*)ip_hdr, 20); 
        memcpy(new_pkt + sizeof(struct ether_header), &pkt, 28); 
 
        return new_pkt; 
} 
 
/*------------------------------------------------------------*/ 
/* this function is called whenever a packet has arrived at       */ 
/* one of interfaces                                          */ 
/*------------------------------------------------------------*/ 
void handle_packet(struct interface * mynode, int len)  
{ 
   struct ip*              ip_hdr; 
#ifdef FILEDEB 
   FileDebug("handle_packet"); 
#endif 
 
#ifdef FILTER  
   /* In wireless interface, sometimes we get strange packet */  
   /* in this case just filter it out                        */ 
 
   ip_hdr = (struct ip*)(mynode->pkt + sizeof(struct ether_header)); 
   if(ip_hdr->ip_v != 4){  
#ifdef DEBUf 
      printf("It is strange packet! blocked!\n"); 
#endif 
      return; 
   } 
 
   /* filter unnecessary packet */  
   if(filter_packet(mynode)) 
      return; 
#endif 
 
#ifdef DEBUf 
   print_packet(mynode, len); 
#endif 
 
#ifdef MOBILE_IP 
   // see if it is agent advertisement or solicitation 
   if(mynode->leaf_root) { //root interface  
      if(!IsAgentAdvertisement(mynode->pkt)) { 
          handle_advertisement(mynode, len); 
          return; 
      } 
   } 
   else  {//only gateway handles solicitation  
      if(cfg.gw && !IsAgentSolicitation(mynode->pkt)) 
      { 
          handle_solicitation(mynode, len); 
          return; 
      } 
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   } 
#endif 
 
   switch(mynode->leaf_root) 
   { 
     case 0: // leaf 
#ifdef OPTVERS         //if to use the optimized version 
        handle_leaf_packet_opt(mynode, len); 
#else        //use the original version 
        handle_leaf_packet(mynode, len); 
#endif         
        break; 
     case 1: // root 
        handle_root_packet(mynode, len); 
        break; 
     default: 
   } /* switch */ 
 
#ifdef DEBUf 
   //print_packet2(mynode->pkt); 
#endif 
  
} 
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Bilaga 7: cipextra.c 
 
#include "cipextra.h" 
 
/*------------------------------------------------------------*/                 
/* Print IP Tree                                              */  
/*------------------------------------------------------------*/ 
void PrintIPTree(struct Iptree *myTree) 
{ 
  unsigned char *Printable; 
  int MACcounter=0, ITFcounter=0, LINKcounter=0; 
  struct linked_ifmac *Trav_ifmac=0; 
  struct interface *Trav_itf=0; 
  struct Link *Trav_link=0; 
   
// Is there any parent 
  if(myTree) 
  { 
    // If any left child  
     if(myTree->left) 
       PrintIPTree(myTree->left); 
    // If any right child 
     if(myTree->right) 
       PrintIPTree(myTree->right); 
 
    // Recursion finished 
    // Iptree node 
     Printable = (unsigned char *)&(myTree->ip); 
     printf("RAW ip: %d\n",myTree->ip); 
     printf("IP: %d:%d:%d:%d\n", Printable[0], Printable[1], Printable[2], Printable[3]); 
 
    // Iptree -> linked_ifmac struct 
    Trav_ifmac = myTree->lifmac; 
    for(MACcounter=0; Trav_ifmac != 0; MACcounter++) 
    { 
      printf("%d MAC: ", MACcounter); 
      ether_print((u_char *)Trav_ifmac->mac); 
      printf("\n"); 
         // Iptree -> linked_ifmac -> interface struct 
      Trav_itf = Trav_ifmac->itf; 
      if(Trav_itf != 0) 
      { 
         // Finns mer i den här structen men struntar i det tills vidare 
        printf("%d Interface name: %s\n", MACcounter, Trav_itf->name); 
 
              // Iptree -> linked_ifmac -> interface -> Link struct 
        Trav_link = Trav_itf->link; 
        if(Trav_link != 0) 
        {          
                   //Interface name 
          if(Trav_link->name != 0) 
          { 
            printf("%d Linkname: %s\n", MACcounter, Trav_link->name); 
          } 
 
                   // Is Link wired or wireless or unkown? 
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          if(Trav_link->wire == 1)  
          { 
            printf("%d Wireless Interface\n", MACcounter); 
          } 
          else if(Trav_link->wire == 0) 
          { 
            printf("%d Wired Interface\n", MACcounter); 
          } 
          else 
          { 
            printf("%d Unkown Interface\n", MACcounter); 
          } 
 
                   // Local IP and ethernet addresses. 
          Printable = (unsigned char *)&(Trav_link->local_ip); 
     printf("LOCAL RAW ip: %d\n",myTree->ip); 
          printf("%d Local IP: %d:%d:%d:%d\n", MACcounter, Printable[0], Printable[1], 
Printable[2], Printable[3]); 
          printf("%d Local Ethernet Address: ", MACcounter); 
          ether_print(Trav_link->lether_addr); 
 
                   // Neighbour IP and ethernet addresses. 
          Printable = (unsigned char *)&(Trav_link->ip); 
          printf("\n%d Neighbour IP: %d:%d:%d:%d\n", MACcounter, Printable[0], Printable[1], 
Printable[2], Printable[3]); 
          printf("%d Neigbhbour Ethernet Address: ", MACcounter); 
          ether_print(Trav_link->ether_addr); 
          printf("\n"); 
        } 
      } 
      Trav_ifmac = Trav_ifmac->next; 
    }          
  }     
} 
 
/* ----------------------------------------- */ 
 
void FileDebug(char *inString) 
{ 
  static int counter = 0; 
  FILE *myFile; 
 
  pthread_mutex_lock(rmc_mutexp); 
 
  if(!counter) 
  { 
    myFile = fopen("test.txt", "w"); 
    if(myFile) 
      fclose(myFile); 
    else 
      printf("Error opening file (trunc)\n"); 
  } 
 
  if( inString && (myFile = fopen("test.txt", "a")) ) 
  { 
    counter++; 
    fprintf(myFile, "%d: %s\n", counter, inString); 
    fclose(myFile); 



Examensarbetet Optimering av CellularIP-nätverk 

34 av 36 

  } 
  else 
  { 
    printf("Error opening file (append)\n"); 
  } 
   
  pthread_mutex_unlock(rmc_mutexp); 
 
} 
 
/*------------------------------------------------------------*/ 
/* Print interface                                            */  
/*------------------------------------------------------------*/ 
void PrintInterface(struct interface *myTree) 
{ 
  unsigned char *Printable; 
  //  int MACcounter=0, ITFcounter=0, LINKcounter=0; 
  //  struct linked_ifmac *Trav_ifmac=0; 
  //  struct interface *Trav_itf=0; 
  //  struct Link *Trav_link=0; 
   
// Is there any parent 
  if(myTree) 
  { 
      printf("\nPRINTINTERFACE\n"); 
      printf("Interface name: %s\n",myTree->name); 
      printf("Root or leaf: %d\n",myTree ->leaf_root); 
      printf("pfd:%d\n",myTree->pfd); 
      printf("Name: %s\n",myTree->link->name); 
       
     Printable = (unsigned char *)&(myTree->link->local_ip); 
     printf("Local IP: %d:%d:%d:%d\n", Printable[0], Printable[1], Printable[2], Printable[3]); 
     ether_print(/*(u_char *)*/myTree->link->lether_addr); 
 
          Printable = (unsigned char *)&(myTree->link->ip); 
     printf("\nNeighbour IP: %d:%d:%d:%d\n", Printable[0], Printable[1], Printable[2], 
Printable[3]); 
     ether_print(/*(u_char *)*/myTree->link->ether_addr); 
     printf("\n"); 
  } 
} 
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Bilaga 8: setup 
 
echo "setting wicontrol" 
wicontrol -i wi0 -p 3 
wicontrol -i wi0 -c 0 
wicontrol -i wi0 -n ANY 
wicontrol -i wi0 -q ANY 
wicontrol -i wi0 -s Base1 
 
echo "setting default router" 
route add default 128.59.68.250 
 
echo "setting sysctl" 
sysctl -x net.inet.ip.forwarding=0 
 
 
 
 
Bilaga 9 lilo.conf 
 
boot=/dev/hda 
map=/boot/map 
install=/boot/boot.b 
default=NT 
keytable=/boot/se-latin1.klt 
lba32 
prompt 
nowarn 
timeout=100 
message=/boot/message 
menu-scheme=wb:bw:wb:bw 
ignore-table 
image=/boot/vmlinuz 
 label=linux 
 root=/dev/hda6 
 initrd=/boot/initrd.img 
 append="devfs=mount pci=biosirq" 
 read-only 
image=/boot/vmlinuz 
 label=failsafe 
 root=/dev/hda6 
 initrd=/boot/initrd.img 
 append="devfs=nomount failsafe" 
 read-only 
other=/dev/hda1 
 label=NT 
 table=/dev/hda 
other=/dev/fd0 
 label=floppy 
 unsafe 



Examensarbetet Optimering av CellularIP-nätverk 

36 av 36 

 
 
 


