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Mobilitás támogatás az Internet Protokollban 
 

1. Mi a különbség a makro- és mikromobilitás között? 

Mikromobilitásról beszélünk, ha csak egyik bázisállomástól (Access Point) a másikig megyünk át, 

anélkül, hogy egy másik alhálózatba kerülnénk. Makromobilitásról akkor beszélünk, ha egy másik 

alhálózatba is átmegyünk. 

 

2. Mi az a kötés (binding)? 

Kötés (binding): Az otthoni cím és az idegen cím közti összerendelés. 

3. Mire szolgál a hazai ügynök (Home Agent)? 

Otthoni ügynök (home agent): Egy olyan router a mobil eszköz otthoni alhálózatában, melyhez a 

mobil eszköz beregisztrálta pillanatnyi idegen IP címét, azért, hogy az ügynök a neki címzett 

csomagokat erre a címre továbbíthassa. 

4. Mi a BC (Binding Cache) és a BL (Binding List)? Hogyan épül fel egy BC bejegyzés? 

Binding Cache (BC): Tárhely a mobilok kötéseinek megadott ideig történő tárolására. A bejegyzés 

általános formátuma: <hazai IP címidegen IP cím, élettartam> 

Binding List (BL): A mobil eszköz ebben a listában tartja nyilván, hogy kinek küldött Binding Update 

üzenetet. A bejegyzés általános formátuma: <kommunikációs partner IP címe, élettartam> 

5. Hogyan néz ki a háromszög routolás? (ábra!) Miért kell kiküszöbölni? 

A háromszög routolást lehetőség szerint el kell kerülni, mivel ez járulékos hálózati overheadet 

eredményez (jelzés és adatforgalom). 



 

6. Sorolja fel a három legfontosabb üzenetet! Ki küldi kinek és mikor? 

Az alhálózatba való belépéskor a mobil egy Binding Update (BU) üzenetet küld, melyben értesíti az 

otthoni ügynökét az új idegen címéről. Erre egy Binding Acknowledgement (BA) választ kap, 

ellenkezõ esetben a BU üzenetet újraküldi. 

A Binding Request (BR) üzenettel lehetőség van arra, hogy egy kommunikációs partner vagy otthoni 

ügynök megkérjen egy mobil állomást, hogy adja meg az idegen címét. 

7. Hogyan szerez új IPv6 címet magának a Mobil Node amikor új hálózatba érkezik 

A mobil eszköz az IPv6 autókonfigurációs képességének köszönhetõen automatikusan kap egy 

idegen címet az access point-tól (AP), amikor belép egy új alhálózatba. Új cím szerzésére használható 

még az új idegen hálózatban lévõ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szerver is. 

8. Hogyan kommunikálnak egymással az OMNeT++ környezetben megírt modulok? 

Egy OMNeT++ hálózat hierarchikus modulokból épül fel. A modell mélysége nincs meghatározva. A 

modulok üzenetek segítségével kommunikálnak egymással, mely üzenetek komplex adatstruktúrákat 

is tartalmazhatnak. Az üzeneteket a modulok között elõre definiált kapukon és csatornákon keresztül, 

vagy akár közvetlenül is el lehet küldeni. 

9. Mit kell implementálnia a fejlesztőnek OMNeT++ környezetben? 

A fejlesztőnek a hierarchia legalsó szintjén található modul viselkedését kell megírni C++ 

nyelven. 


