
II-1

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dijelaskan berbagai teori mengenai jaringan komputer,

khususnya Wireless Sensor Network beserta dengan NS-2 sebagai perangkat network

simulator yang digunakan pada penelitian ini. Pembahasan pada landasan teori ini akan

dimulai dari tinjauan singkat mengenai bagian-bagian penting dari sistem jaringan

komputer yang merupakan dasar dari teknologi Wireless Sensor Network. Pustaka yang

dipilih disesuaikan berdasarkan keterkaitan isi dari pustaka tersebut dengan ruang

lingkup topik yang dibahas secara lengkap dan menyeluruh, sehingga dapat mendukung

pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2.1    Protokol Jaringan

Menurut Mulyanta (2005), “Apabila dua buah sistem saling berkomunikasi, hal

yang pertama dibutuhkan adalah kesamaan bahasa yang digunakan, sehingga dapat

memahami alur proses komunikasi”. Untuk itu, dibutuhkan sebuah mekanisme

pengaturan bahasa yang dapat dipahami oleh dua buah sistem tersebut sehingga

pertukaran informasi antar sistem akan terjadi dengan benar.

Sedangkan menurut James F.Kurose (2000), sebuah protokol menjelaskan format

dan urutan dari pertukaran pesan-pesan antara dua atau lebih entitas komunikasi dan

juga perlakuan apa yang harus diambil pada saat transmisi dan atau saat penerimaan

pesan.

Protokol jaringan terbagi atas 3, yaitu model OSI (Open Systems

Interconnection), model TCP/IP, dan model ATM (Asynchronous Transfer Mode).

2.1.1  OSI Model

Model ini pertama kali dikemukakan oleh badan standarisasi dunia (International

Organization for Standarization) atau biasa disebut dengan ISO, dan telah menjadi

protokol standar yang digunakan pada berbagai lapisan jaringan. Model ini bernama

Open Systems Interconnection (ISO) dan sesuai dengan namanya, protokol ini

bertujuan untuk mengatur mekanisme komunikasi antara sistem (mesin) dalam jaringan

komunikasi yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem lainnya. OSI terbagi atas

7 layer/lapisan, diantaranya :
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Gambar 2.1 7 Layer OSI

Setiap lapisan tersebut saling berhubungan dan memiliki tugas serta fungsi

masing-masing. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketujuh layer tersebut.

1. Physical Layer

Lapisan ini bertanggung jawab dalam proses transmisi setiap bit melalui perantara

fisikal. Lapisan ini berhubungan dengan mechanical dan electrical specifications

dari perangkat keras jaringan yang dipakai dengan media physical transmission

yang digunakan untuk transmisinya. Mecanical specifications biasanya

berhubungan dengan kabel, connectors, dan segala macam yang berkaitan dengan

hubungan antar jaringan. Sedangkan untuk electrical specifications, berhubungan

dengan tingkat tegangan yang biasa digunakan untuk merepresentasikan informasi

digital (binary 1 dan 0) dan durasi dari setiap bit.

2. Data Link Layer

Lapisan ini berfungsi untuk memastikan transmisi data yang dilakukan bebas dari

kesalahan. Selain itu, lapisan ini juga bertugas untuk menerima data dari lapisan

diatasnya, membagi datanya menjadi beberapa paket / frame, yang kemudian paket-
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paket/ frame-frame tersebut ditransmisikan. Pada lapisan ini juga terdapat

mekanisme pendeteksian dan mentransmisi ulang paket yang rusak atau hilang.

3. Network Layer

Layer ini bertanggung jawab dalam routing paket data dari node ke sumber ke node

tujuan. Selain itu, network layer juga bertanggung jawab dalam pengalamatan node.

Congestion control juga menjadi tanggung jawab network layer.

4. Transport Layer

Transport layer memiliki beberapa fungsi penting seperti, segmentasi dan

penyusunan kembali pesan, perbaikan kesalahan yang terjadi, pemantauan Quality

of Service (QoS), dan end to end flow control.

5. Session Layer

Sebuah session bisa didefinisikan sebagai koneksi antar 2 presentation layer (yang

akan dijelaskan setelah Session Layer). Tugas dari Session Layer adalah

pembangunan dan pelepasan dari sebuah sesi dalam suatu koneksi, interaction

manager (yang menentukan apakah sesi tersebut two-way simultaneous, two-way

alternate, atau one-way interaction) dan sinkronisasi antar sesi.

6. Presentation Layer

Lapisan ini berhubungan dengan sintaks dan semantik dari pertukaran informasi

antar dua sistem. Presentation layer memastikan pertukaran pesan antar dua proses

yang ada pada komputer yang berbeda dimana representasi data yang digunakan

berbeda, memiliki arti secara umum yang sama.

7. Application Layer

Application Layer berperan interface kepada proses suatu aplikasi yang

membutuhkan bantuan komunikasi. Lapisan ini mengacu pada pelayanan

komunikasi pada suatu aplikasi.

2.1.2  TCP / IP (Transmission Control Protocol – Internet Protocol) Model

Model ini yang biasa digunakan pada internet sekarang ini. Moel ini awalnya

dirancang oleh ARPANET sebelum menjadi model standar yang digunakan secara luas.

TCP/IP hanya memiliki 4 layer yang diantaranya adalah host-tonetwork layer,

internet/network layer, transport layer dan application layer dan berikut adalah

penjelasan singkatnya.
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 Host-to-network Layer

Lapisan ini bersifat mirip seperti physical layer pada OSI. Host harus terhubung

pada jaringan menggunakan beberapa protokol yang bertujuan untuk mentransmit paket

yang dikirim.

 Internet Layer

Fungsi utama dari lapisan ini adalah routing dan congestion control. Internet layer

mendefinisikan sebuah protocol yang biasa disebut IP atau Internet Protocol. Paket

yang dikirim oleh Internet Layer kepada lapisan dibawahnya harus mengikuti format IP

ini.

 Transport Layer

Transport layer pada TCP/IP juga memiliki cara kerja yang mirip dengan Transport

Layer pada model OSI. Namun, faktanya adalah desain dari model transport layer OSI

dipengaruhi oleh operasi dan performa dari TCP. Pada layer ini juga, protokol

komunikasi Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP)

ditetapkan. TCP bersifat connection oriented. Pada TCP, dibutuhkan pembangunan

koneksi untuk pertama kalinya sebelum transfer data yang sebenarnya dapat dilakukan.

Setelah koneksi terjalin, barulah kemudian pengiriman paket dapat dilakukan melalui

jalur yang sudah ditentukan. Paket yang dipecah pada saat sebelum proses pengiriman

akan dikirimkan secara terurut dan akan disatukan kembali sesuai dengan urutan

diterimanya paket tersebut. Pada TCP juga terdapat flow control yang dapat mengatur

arus transmisi data, sehingga resiko kehilangan data dan jaringan overloaded lebih

kecil.

UDP merupakan protokol transport layer yang sederhana dan tidak menjamin

keandalan dalam pengiriman paket. Protokol ini mendukung multicast dan broadcast.

UDP mengutamakan waktu pengiriman data daripada keutuhan data. Protokol UDP

bersifat connectionless. Komunikasi dicapai dengan mengirimkan informasi satu arah,

dari sumber ke tujuan tanpa memeriksa terlebih dahulu keberadaan tujuan dan kesiapan

koneksi dalam menerima data. UDP menggunakan metode Cyclic Redudancy Check

(CRC) untuk memeriksa integritas paket. Saat error pada paket terdeteksi, paket

dinyatakan hilang dan dibuang. Protokol ini didefinisikan untuk komunikasi packet-

switched pada mekanisme congestion control untuk mengatasi jaringan yang padat.

UDP cocok digunakan untuk aplikasi seperti Voice Over-IP, online games, internet

radio dimana keutuhan paket tidak menjadi prioritas utama.
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32 Bits

Gambar 2.2 Profil UDP

Source port address mengindikasikan port yang mengirim proses pengiriman

datagram. Destination port address mengindikasikan port yang menerima datagram.

Length berisi ukuran datagram dalam bytes yang juga termasuk header di dalamnya.

Checksum merupakan bagian optional 16-bit 1’s komplemen dari jumlah header

pseudo-IP, header UDP, data UDP dimana header pseudo-IP berisi alamat IP sumber

dan alamat IP tujuan, protokol dan ukuran UDP.

 Application Layer

Bersifat sama seperti Application pada model OSI. Pada layer ini berisi level

protocol yang lebih tinggi seperti File Transfer Protocol (FTP) yang digunakan untuk

pengiriman file antar komputer, Virtual Terminal (TELNET) yang dapat menyediakan

fasilitas remote login, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) yang biasa digunakan

untuk pengiriman e-mail dan HyperText Transfer Protocol (HTTP) untuk mentransfer

halaman web melalui internet.

2.1.3  ATM Model

Asynchronous Transfer Mode (ATM) model pertama kali dikembangkan oleh

Broadband-Integrated Service Digital Network (B-ISDN). Model ATM ini cukup

berbeda dengan model OSI ataupun TCP/IP. Pada model ini, semua informasi

ditransmisikan kedalam paket-paket kecil berukuran tetap yang disebut dengan cells.

Ukuran dari cells tersebut adalah 53 byte, dimana 5 byte sebagai header diikuti oleh 48

Source Port Address

(16 Bits)

Total Length

(16 Bits)

Destination Port Address

(16 Bits)

Checksum

(16 Bits)
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byte yang dapat diisi. ATM menggunakan teknologi yang disebut cell switching. Cell

switching mirip dengan packet switching, yang dimana membagi data kedalam

beberapa cell yang berukuran sama, lalu ditransmisikan melalui channel tertentu yang

biasa disebut sebagai virtual channel dan saling berbagi dengan node lainnya.

Perbedaan antara packet switching dengan cell switching adalah ukuran cell pada cepp

switching bersifat teta[, pada packet switching tidak. ATM juga dapat berjalan pada

physical layer apapun dan  biasanya ATM berjalan pada fiber optic menggunakan

standar SONET pada kecepatan 155,52 Mbps, 622 Mbps dan lebih tinggi lagi (James

F.Kurose et al.,2000).

2.2 Wireless Network

Wireless network atau jaringan nirkabel merupakan jaringan yang terkoneksi

dengan menggunakan gelombang udara atau nirkabel (wireless). Teknologi ini

terkoneksi tanpa menggunakan kabel atau perangkat elektronika lainnya sebagai media

transmisi. Jaringan nirkabel biasanya digunakan dalam perangkat seperti telepon

selular, personal digital assistant (PDA), GPS, pembuka pintu garasi, wireless network,

mouse wireless, keyboard wireless, headset, televisi satelit, telepon tanpa kabel, dan

lainnya.

Jaringan nirkabel merupakan sebuah jaringan yang menggunakan gelombang

radio untuk menghubungkan perangkat seperti laptop ke internet. Jaringan nirkabel

mengacu pada semua jenis jaringan komputer yang tidak terhubung dengan kabel

apapun. Jaringan telekomunikasi nirkabel umunya dilaksanakan dan dikelola dengan

menggunakan sistem transmisi disebut gelombang radio. Implementasi ini berlangsung

di tingkat physical layer pada struktur jaringan.

Menurut Geier, J. T. Dan Geier, J. (2005, p.4), jaringan nirkabel memiliki

beberapa kategori, berdasarkan dari besarnya ukuran fisik dari suatu area yang dapat di-

cover. Berikut merupakan tipe-tipe jaringan nirkabel :

1. Wireless Personal Area Network;

2. Wireless Local Area Network;

3. Wireless Metropolitan Area Network;

4. Wireless Wide Area Network;

5. Jaringan Peer-to-Peer / Ad-Hoc Wireless LAN;

6. Jaringan Server Based / Wireless Infrastructure.
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2.3 Wireless Sensor Network (WSN)

Wireless sensor network merupakan sekumpulan sensor otomatis yang letaknya

terdistribusi di berbagai tempat, dimana setiap titik sensor di dalam jaringan sensor

dilengkapi dengan radio transceiver atau semacam alat komunikasi wireless. Sensor

tersebut bekerja bersama-sama dan biasanya digunakan unuk memonitor kondisi

lingkungan fisik, antara lain : suhu, gerakan, suara, getaran, perubahan warna, dan lain-

lain, ilustrasi jaringan WSN dapat dilihat pada gambar 2.3. setiap titik/node sensor

biasanya dilengkapi juga dengan mikrokontroler dan sumber energi (biasanya baterai

atau mungkin solar cell). Sebuah WSN biasanya merupakan jaringan wireless ad-hoc,

berarti bahwa setiap sensor mendukung algoritma routing multi-hop dimana node juga

berfungsi sebagai forwarder yang me-relay paket data ke stasiun pusat [4]. Penggunaan

arsitektur ad-hoc dalam WSN dikarenakan arsitektur ini yang paling tepat dan paling

murah untuk diterapkan dalam wireless, mengurangi biaya key factor pada banyak

jaringan, seperti instalasi, maintenance dan ongoing operational needs.

Karakteristiknya antara lain : self transformation function, self repair feature, dan

multi-hop function.

Gambar 2.3 Arsitektur Sederhana Wireless Sensor Network

Dari segi ukuran, node di dalam sensor network memiliki ukuran fisik bervariasi.

Harga juga bervariasi bergantung pada ukuran sensor network serta kompleksitas dari

sensor. Wireless sensor network memiliki karakteristik yang unik, antara lain :

 Daya / power yang dapat disimpan terbatas, oleh karena itu sangat penting untuk

menggunakan device yang hemat energi.
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 Kemampuan menahan kondisi lingkungan yang keras. Device yang digunakan

kemungkinan diletakkan di daerah yang mungkin saja bersuhu ekstrim atau di

daerah berbahaya, sehingga kemampuan ini sangat penting menjaga sensor tetap

bisa digunakan meskipun kondisi lingkungan sangat ekstrim.

 Mobilitas dari node dan topologi jaringan yang dinamis. Device yang digunakan

bisa saja lokasinya berpindah-pindah, misalnya sensor yang diletakkan pada

armada truck pengiriman barang yang mana digunakan untuk tracking posisi dari

armada pengiriman tersebut.

 Adanya kemungkinan kegagalan komunikasi ataupun kesalahan operasi.

 Heterogenitas dari node, baik dari segi hardware (ukuran sensor. Device yang

digunakan, dan lain-lain) maupun software. Selain itu kemampuan yang dimiliki

oleh device pun juga bisa beraneka ragam.

 Jumlah node dalam wireless sensor network bisa diperbanyak, yang membatasi

jumlahnya adalah bandwidth dari gateway.

Wireless sensor network bisa diterapkan diberbagai bidang, umunya digunakan

untuk melakukan aktivitas monitoring dan tracking. Dalam bidang antisipasi dan

pencegahan bencana, sensor dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan bencana.

Sensor diletakkan di berbagai daerah, ketika kemungkinan adanya bencana terdeteksi

maka sensor akan mengirimkan data ke stasiun pusat. Selanjutnya di stasiun pusat

terjadi pengolahan data, memberikan early warning system akan adanya bencana

kepada para penduduk. Pemberitahuan dapat melalui berbagai media, melalui internet,

ataupun sms. Selain itu, informasi dari sensor dalam wireless sensor network

digabungkan dengan Geographic Information System dimungkinkan untuk mengetahui

dimana titik aman yang terlindung dari bencana. Para penduduk selanjutnya bisa

mengambil informasi tersebut dan mengeceknya pada GPS untuk melihat peta lokasi

dari daerah yang aman bencana. Pada bidang pertanian, wireless sensor network dapat

diterapkan untuk memonitor tanaman atau areal pertanian, misalnya saja tanaman teh.

Tanaman teh dimana daun siap dipetik dengan daun belum siap dipetik memiliki warna

yang berbeda. Sensor dapat memonitor citra daun teh, mengirimkan ke stasiun pusat

melalui wireless, kemudian dengan teknik image processing dapat diketahui daerah

mana dari areal perkebunan yang sudah siap untuk dipetik.

Dari design yang ada, yang jelas, sensor dalam wireless sensor network bisa

digunakan untuk mendapatkan data secara real time. Dan dengan adanya wireless,
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memberikan keuntungan sehinga alat bisa diletakkan dimana saja dan dapat dipantau

meskipun dari jarak jauh, contoh device yang digunakan dalam WSN dapat dilihat pada

gambar 2.4.

Gambar 2.4 Contoh device yang digunakan sebagai sensor dalam Wireless

Sensor Network

2.4 Routing Protocol

Routing protocol adalah protokol atau aturan yang menentukan bagaimana router

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam menyebarkan informasi, yang

memungkinkan router untuk memilih rute pada jaringan komputer. Pemilihan rute

dilakukan berdasarkan routing protocol yang digunakan. Pada wireless sensor network

ada dua tipe routing protocol yaitu proactive routing protocol dan reactive routing

protocol. Berikut ini merupakan tabel klasifikasi jenis routing protocol berdasarkan

sifatnya :

Tabel 2.1 Klasifikasi Jenis Routing Protocol

No. Proactive Routing Reactive Routing

1. Destination Sequenced (DSDV) Signal Stability Routing (SSR)

2. Wireless Routing Protocol (WRP) Dynamic Source Routing (DSR)

3. Cluster Switch Gateway Routing

(CSGR)

Temporary Ordered Routing

Algorithm (TORA)

4. Source Tree Adaptive Routing (STAR) Ad-Hoc On-Demand Distance Vector

(AODV)

5. Ad-Hoc On-Demand Multipath

Distance Vector (AOMDV)

6. Relative Distance Microdiversity

Routing (RDMAR)

7. Zone Routing (ZRP) : Campuran antara model proactive dan reactive
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2.4.1 Proactive (Table Driven Routing Protocol)

Pada table driven routing protocol (proactive routing protocol), masing-masing

node memiliki routing table yang lengkap. Artinya sebuah node akan mengetahui

semua route ke node lain yang berada dalam jaringan tersebut. Setiap node akan

melakukan update routing table yang dimiliki secara periodik sehingga perubahan

topologi jaringan dapat diketahui setiap interval waktu tersebut. Contoh table driven

routing (proactive routing protocol) : DSDV (Destination Sequenced Distance Vector),

CGSR (Clusterhead Gateway Switch Routing), dan WRP (Wireless Routing Protocol) .

2.4.2 Reactive (On-Demand Routing Protocol)

Berbeda dengan proactive routing protocol, reactive routing protocol bekerja

ketika dibutuhkan. Ketika node ingin mengirimkan paket data ke node lain, reactive

routing protocol bekerja mencari dan menetapkan jalur yang tepat dengan koneksi

stabil dengan cara awalnya node asal melakukan broadcast request sampai request

tersebut sampai ke node tujuan, kemudian node tujuan membalas dengan mengirimkan

reply. Dari proses inilah ditentukan mana jalur yang akan digunakan untuk

mengirimkan data.

Keuntungan dari menggunakan routing protocol ini adalah penggunaan sumber

daya yang hemat karena sumber daya tidak dibutuhkan untuk menyimpan informasi

tentang rute ke node yang lain. Disamping memiliki kelebihan, reactive routing

protocol juga memiliki kekurangan, yaitu paket data yang dikirim memiliki delay yang

cukup lama dalam antrian node asal menunggu protokol menemukan jalur yang akan

dilewati.

Beberapa contoh reactive routing protocol adalah DSR (Dynamic Source

Routing), AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector), AOMDV (Ad Hoc On-

Demand Multi Path Vector), TORA (Temporary Ordered Routing Algorithm), SSR

(Signal Stability Routing), dan ASR (Associativity Based Routing).

2.4.3 Parameter yang Mempengaruhi Kinerja Routing Protocol

Kinerja jaringan diukur dengan parameter Quality of Service (QoS). Kinerja

jaringan dapat menunjukan konsistensi, tingkat keberhasilan pengiriman data, dan lain-

lain . Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja jaringan

antara lain :
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 Throughput

Throughput adalah laju data aktual per satuan waktu. Throughput bisa disebut

sebagai bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat

tetap, sementara throughput sifatnya dinamis tergantung trafik yang sedang

terjadi. Throughput mempunyai satuan Bps (Bits per second).

 Packet Loss

Packet Loss terjadi ketika satu paket data atau lebih yang melintas pada sebuah

jaringan gagal mencapai tujuan. Packet loss dibedakan sebagai salah satu dari tiga

tipe error yang dihadapi dalam komunikasi digital, dua yang lain adalah bit error

dan paket yang bersifat seperti tiruan oleh karena noise”.

 Packet Delivery Ratio

Packet delivery ratio (PDR) adalah rasio antara banyaknya paket yang diterima

oleh tujuan dengan banyaknya paket yang dikirim oleh sumber.

 End to End Delay

End to end delay merupakan waktu rata-rata yang ditempuh paket data untuk

mencapai tujuan termasuk didalamnya semua kemungkinan delay yang

dikarenakan buffering selama penemuan rute latency, dan antrian di interface

queue.

2.4.4 DSR (Dynamic Source Routing)

Dynamic Source Routing atau yang biasa disingkat DSR, adalah routing protocol

yang tergolong bersifat on-demand. Dalam protokol routing DSR, tiap node yang ada

dapat menemukan beberapa rute menuju node tujuan secara dinamis. Setiap paket data

yang dikirim dari node sumber, terdapat informasi lengkap tentang urutan node yang

harus dilalui pada header paket, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya

looping rute pengiriman paket.

Protokol DSR terdiri atas 2 mekanisme yang dapat bekerja secara bersamaan

yaitu route discovery dan route maintenance. Route discovery adalah mekanisme yang

mana node sumber ingin mengirim paket kepada node tujuan, tanpa mengetahui rute

sebelumnya. Kemudian, route maintenance adalah mekanisme yang dijalankan pada

saat node sumber sudah mengetahui rute menuju node tujuan dan menentukan apakah

rute yang sedang dipakai saat ini masih berlaku atau tidaknya, karena apabila terjadi

perubahan topologi yang mempengaruhi rute menuju node tujuan, maka rute tersebut
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tidak bisa dipakai kembali. Pada saat route maintenance mengindikasikan adanya rute

yang rusak, maka node sumber dapat mencoba untuk menggunakan rute lain yang

sudah diketahui oleh node sumber sebelumnya atau dapat melakukan route discovery

kembali dari node sumber menuju node tujuan. Route maintenance dijalankan hanya

pada saat node sumber mengirimkan paket ke node tujuan. Baik route maintenance

maupun route discovery, keduanya dijalankan secara on-demand. DSR tidak melakukan

pencarian rute secara berkala, status hubungan antar node, atau pendeteksian node

tetangga melalui paket yang dikirim secara berkala. Oleh karena perilaku yang secara

keseluruhan bersifat on-demand dan kurangnya aktifitas pengiriman paket yang

dilakukan secara berkala, menjadikan jumlah dari paket yang overhead bisa

diminimalisir hingga tidak ada sama sekali, hanya saja apabila semua node sudah stabil

dan semua rute yang dibutuhkan untuk komunikasi yang sedang berlangsung sudah

ditemukan.

Pada saat proses route discovery berlangsung, setiap node dapat menyimpan dan

mengingat rute-rute alternatif menuju ke node manapun. Hal tersebut memungkinkan

perubahan rute yang cepat apabila rute yang saat itu digunakan mengalami gangguan

atau kerusakan dan juga dapat menghindari routing overhead apabila dilakukan

kembali route discovery yang baru setiap adanya rute yang rusak.

Cara kerja dari algoritma routing ini pada awalnya node sumber akan melakukan

proses route discovery dengan mengirimkan paket RouteRequest (RREQ) ke node

tetangganya. Saat node tetangga itu mendapatkan paket RREQ tersebut, node tersebut

meneruskan paket tersebut kepada node tetangganya yang belum menerima paket

RREQ tersebut. Apabila ada satu node yang menerima 2 paket RREQ, maka salah satu

paket RREQ tersebut akan dibuang. Paket RREQ tersebut akan terus diteruskan melalui

node perantara sampai menemukan node yang dituju. Pada saat paket RREQ tersebut

sampai pada node yang dituju, maka node tujuan akan mengirimkan kembali paket

RouteReply (RREP) melalui rute yang memungkinkan pada saat proses route discovery

sebelumnya.
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Gambar 2.5 RREQ dan RREP pada routing DSR

Dalam proses pengiriman RREP tersebut, node sumber akan menerima beberapa

paket RREP berdasarjan rute yang mungkin menuju node tujuan, maka akan dipilih

berdasarkan yang paling optimal, sedangkan rute lainnya akan disimpan pada route

cache yang apabila terjadi kerusakan atau hubungan yang terputus pada rute yang

sedang digunakan, maka node yang mengalami masalah dalam pengiriman paket

tersebut akan mengirimkan paket Route Error yang kemudian akan diterima oleh node

sumber. Pada saat node sumber menerima paket Route Error tersebut maka rute akan

dialihkan ke rute yang sebelumnya telah ditemukan yang kemudian digunakan untuk

pengiriman paket menuju node yang dituju.

Kelebihan dari protokol ini adalah tidak adanya pengiriman paket secara berkala

seperti “hello” message yang bertujuan untuk memeriksa apakah ada hubungan antar

node yang rusak di dalam jaringan, yang mana dapat meminimalisir routing overhead

dan penghematan energi tiap node. Selain itu, rute dibangun berdasarkan on-demand

atau saat diperlukan saja, sehingga energi yang terpakai dan routing overhead-nya lebih

kecil. Node yang ada dalam jaringan pun memiliki route cache yang akan sangat

berguna apabila terjadi kerusakan atau hubungan yang terputus menuju node tujuan,

karena setelah node sumber menerima paket Route Error, node sumber dapat

menentukan rute alternatif menuju node tujuan. Sedangkan, kelemahan dari protokol

routing ini, salah satunya, adalah mekanisme pemeliharaan rute tidak memperbaiki

hubungan yang rusak, melainkan hanya mengalihkan rute yang sebelum ke rute yang

lain. Persiapan pembangunan koneksi lebih besar jika dibandingkan dengan protokol

routing yang bersifat table-driven. Walaupun DSR bekerja cukup baik pada lingkungan
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jaringan yang bersifat statis atau mobilitasnya rendah, performa DSR akan terus

menurun seiring dengan pergerakan node yang semakin besar.

2.4.5 AOMDV (Ad Hoc On-Demand Multipath Distance Vector)

Routing protocol AOMDV adalah routing protocol pengembangan dari AODV

untuk menghitung multiple loop-free dan disjoint path yang digunakan di lingkungan

ad hoc networking. Routing protocol AOMDV memiliki multipath dalam setiap proses

pencarian rute. Pada AOMDV, perpindahan rute mengakibatkan banyaknya paket data

drop saat proses transisi antar rute, sehingga rute yang stabil sangat diperlukan untuk

mengatasi masalah akibat mobilitas node tersebut. AOMDV menyediakan dua layanan

utama yaitu penemuan dan pemeliharaan rute.

Tidak seperti AODV, setiap RREP dipertimbangkan oleh node sumber, oleh

karena itu beberapa jalur dapat ditemukan dalam satu penemuan rute. Routing masukan

untuk setiap masing-masing tujuan berisi daftar dari hop (lompatan) berikutnya seiring

dengan jumlah hop yang terkait. Semua hop selanjutnya memiliki nomor urut yang

sama. Hal ini membantu dalam melacak suatu rute. Untuk setiap tujuan, node

mempertahankan jumlah hop yang telah diinformasikan, yang didefinisikan sebagai

jumlah hop maksimum untuk semua jalur yang digunakan untuk mengirim informasi

rute tujuan. Setiap informasi rute ganda yang diterima oleh node yang menentukan jalur

alternatif ke tujuan. Kebebasan loop dapat dipastikan dari node dengan menerima jalur

alternatif ke tujuan apabila memiliki jumlah hop kurang dari jumlah hop yang

diinformasikan untuk tujuan itu. Karena jumlah hop maksimum digunakan, oleh karena

itu jumlah informasi hop tidak berubah untuk nomor urutan yang sama. Ketika sebuah

informasi rute yang diterima untuk tujuan dengan nomor urut yang lebih besar, daftar

hop berikutnya dan hop yang diinformasikan akan terinisialisasi ulang.

Gambar 2.6 Skema Routing AOMDV



II-15

2.4.6 AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector)

AODV adalah distance vector routing protocol yang termasuk dalam klasifikasi

reaktif routing protocol, yang hanya me-request sebuah rute saat dibutuhkan. Ciri

utama dari AODV adalah menjaga timer-based state pada setiap node sesuai dengan

penggunaan tabel routing. Tabel routing akan kadaluarsa jika jarang digunakan.

AODV memiliki route discovery dan route maintenance. Route Discovery berupa

Route Request (RREQ) dan Route Reply (RREP). Sedangkan Route Maintenance

berupa data., Route Update dan Route Error (RRER).

AODV memerlukan setiap node untuk menjaga tabel routing yang berisi field :

 Destination IP Address : berisi alamat IP dari node tujuan yang digunakan untuk

menentukan rute.

 Destination Sequence Number : destination sequence number bekerjasama untuk

menentukan rute.

 Next Hop : ‘Loncatan’ (hop) berikutnya, bisa berupa tujuan atau node tengah,

field ini dirancang untuk meneruskan paket ke node tujuan.

 Hop Count : Jumlah hop dari alamat IP sumber sampai ke alamat IP tujuan.

 Lifetime : Waktu dalam milidetik yang digunakan untuk node menerima RREP.

 Routing Flags : Status sebuah rute ; up (valid), down (tidak valid) atau sedang

diperbaiki.

AODV mengadopsi mekanisme yang sangat berbeda untuk menjaga informasi

routing. AODV menggunakan tabel routing dengan satu entry untuk setiap tujuan.

Tanpa menggunakan routing sumber, AODV mempercayakan pada tabel routing untuk

menyebarkan RouteReply (RREP) kembali ke sumber dan secara sekuensial akan

mengarahkan paket data menuju ketujuan. AODV juga menggunakan sequence number

untuk menjaga setiap tujuan agar didapat informasi routing yang terbaru dan untuk

menghindari routing loops. Semua paket yang diarahkan membawa sequence number

ini.

Penemuan jalur (path discovery) atau Route Discovery di-inisiasi dengan

menyebarkan RouteReply (RREP), seperti terlihat pada gambar 2.7. Ketika RREP

menjelajahi node, ia akan secara otomatis men-setup path. Jika sebuah node menerima

RREP, maka node tersebut akan mengirimkan RREP lagi ke node atau destination

sequence number. Pada proses ini, node pertama kali akan mengecek destination

sequence number pada tabel routing, apakah lebih besar dari 1 (satu) pada
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RouteRequest (RREQ), jika benar, maka node akan mengirim RREP. Ketika RREP

berjalan kembali ke source melalui path yang telah di-setup, ia akan men-setup jalur

kedepan dan meng-update timeout.

Jika sebuah link ke hop berikutnya tidak dapat dideteksi dengan metode

penemuan rute, maka link tersebut akan diasumsikan putus dan RouteError (RERR)

akan disebarkan ke node tetangganya seperti terlihat pada gambar 2.8. dengan demikian

sebuah node bisa menghentikan pengiriman data melalui rute ini atau meminta rute

baru dengan menyebarkan RREQ kembali.

Gambar 2.7 Mekanisme Penemuan Rute [1]

Gambar 2.8 Mekanisme Data (Route Update) dan Route Error [1]

2.5 NS-2 (Network Simulator 2)

Network simulator merupakan alat simulasi jaringan yang bersifat open source

yang banyak digunakan untuk mempelajari struktur dinamik dari jaringan komunikasi.

NS2 pertama kali dibangun sebagai varian dan real network simulator pada tahun 1989

di University of California Barkeley. Sejak tahun 1995 Defense Advanced Research
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Project Agency (DARPA) mendukung pembangunan NS untuk proyek Virtual

InterNetwork Testbed (VINT) dan sekarang National Science Foundation (NSF)

bergabung untuk pengembangannya (Issariyakul & Hossain, 2009, p. 34).

2.5.1 Arsitektur Dasar NS-2

NS-2 terdiri dari dua bahasa pemrograman, yaitu C++ dan Object-oriented Tool

Command Language (OTcl). Ketika C++ mendefenisikan mekanisme internal dari

objek simulasi, OTcl menyiapkan simulasi dengan merakit dan mengkonfigurasi objek

serta penjadwalan event. C++ dan OTcl dihubungkan satu dengan yang lain dengan

menggunakan TclTL. Di dalam NS-2 C++ menyimpan semua fungsi untuk pengelolaan

sedangkan OTcl bertindak sebagai bagian depan yang berinteraksi langsung dengan

user dan objek OTcl yang lain.

Gambar 2.7. Arsitektur Dasar NS2

Beberapa tool yang mendukung kinerja dari NS-2 adalah dilengkapi denga NAM

yang menciptakan animasi dalam simulasi dan Xgraph untuk  menampilkan grafik dari

hasil pengolahan data yang dilakukan.

Berikut ini beberapa keuntungan penggunaan NS-2 sebagai simulator jaringan:

1. Mudah digunakan

2. Didukung bahasa pemrograman C++ yang mudah untuk dipahami oleh pengguna

3. Didukung protokol TCP/IP pada lapisan OSI yang berbeda.

4. Representasi dukungan grafis
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2.6 Pemrograman AWK

Awk adalah sebuah pemrograman seperti pada shell atau C yang memiliki

karakteristik yaitu sebagai tool yang cocok filter/manipulasi Awk adalah penggabungan

dari nama lengkap sang author, yaitu : Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger dan Brian

W. Kernighan. Awk atau disebut Gawk (GNU awk), yaitu bahasa pemrograman umum

dan utility standard POSIX 1003.2 (Portable Operating System Interface for UNIX).

Jika kecepatan merupakan hal yang penting, awk adalah bahasa yang sangat sesuai.

Awk dan shell, keduanya adalah biasa dipakai untuk aplikasi yang berbeda. Awk

sangat baik untuk memanipulasi file teks, sedangkan shell sangat baik untuk pelaksana

perintah UNIX secara umum bahasa pemrograman awk dapat digunakan untuk :

- Mengelola database sederhana.

- Membuat report.

- Memvalidasi data.

- Menghasilkan index and menampilkan dokumen.

- Membuat algoritma yang digunakan untuk mengubah bahasa komputer ke bahasa

lainnya.

Dengan kata lain awk menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan untuk :

- Memecahkan bagian data untuk proses selanjutnya.

- Mengurutkan data.

- Menampilkan komunikasi jaringan yang sederhana.

Fungsi dasar awk adalah untuk mencari file per baris (atau unit teks lain) yang

berisi pola tertentu. Ketika suatu baris sesuai dengan pola, awk melakukan aksi yang

khusus pada baris tersebut. Awk tetap memproses baris input sedemikian hingga

mencapai akhir baris input.

Program pada awk berbeda dari program di kebanyakan bahasa lain, karena

program awk bersifat “data-driven” yang mana kamu dimunta untuk mendeskripsikan

data yang dikehendaki untuk bekerja dan kemudian apa yang akan dilakukan saat data

tersebut ditemukan. Kebanyakan bahasa lainnya bersifat “prosedural”; kamu harus

mendeskripsikannya secara detail setiap langkah program yang harus dijalankan.

Ketika bekerja dengan bahasa prosedural, biasanya sangat sulit untuk mendeskripsikan

data yang hendak diproses oleh program. Oleh karena itu, program awk sering kali

terasa lebih mudah untuk ditulis dan dibaca.


