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مقدمه
امروزه شبکههای محلی بیسیم ( با نام تجاری  ) Wi-Fiبه صورت فراگیر و در محیطهای مختلفی به کار
گرفته شدهاند .با توجه به استفاده گسترده کاربران و افزایش ترافیک ،نیاز به گذردهی باال و افزایش

و برای نرخهای مختلف در فرمول باال و مقایسه مقادیر  ،Tمیتوان زمان کمینه ارسیال را بیرای ییک
ایستگاه در هر بازه زمانی بدست آورد.

تحلیل و ارزیابی

سرعت در این شبکهها ،همواره به عنوان یک چالش بزرگ مطرح بوده است .یکی از روشهایی که به

به منظور ارزیابی ،روشهای مذکور بر روی هسته لینوکس پیاده شدهاند تا آزمایشات به صیورت کیامیل

منظور افزایش گذردهی استفاده میشود ،مکانیسم تجمیع فریم است ،به این صورت که در هر بار

روی یک بستر واقعی انجام شوند .در هر ازمایش ترافیک  CBRبه صورت  UDPبه مدت  46ثانیه و بیا

دسترسی به کانال به جای ارسال تنها یک فریم ،مجموعهای از فریمها در کنار هم قرار گرفته و ارسال

نرخ ثابت  5مگابایت برثانیه از نقطه دسترسی به ایستگاههای مختلف ارسال شدهاست .آزمیاییش بیرای

میشوند .این روش اولین بار در استاندارد  802.11nمعرفی شد و در استانداردهای بعدی ازجمله

تعداد ایستگاههای متفاوت (بین  1تا  6ایستگاه) تکرار شده و نتایج به صورت زیر است.

 802.11acنیز مورد استفاده قرار گرفته است .تجمیع فریم با دو روش  AMPDUو  AMSDUبا
کاهش هزینه سربار در انتقال بستهها ،باعث افزایش قابل توجه گذردهی میگردند .تعیین اندازه فریم
تجمیعی در هر ارسال با توجه به شرایط متفاوت بوده و نقش بهسزایی در عملکرد این مکانیسم دارد.
واژههای کلیدی :شبکههای محلی بیسیم ،بستر واقعی ،استاندارد  ،IEEE 802.11nتجمیع فریم،
روش  AMPDUو AMSDU

کارهای مرتبط
در روش  ،EDFاولین بسته هر صف مورد بررسی قرار میگیرد .صفی برای ارسال انتخاب مییشیود کیه
بسته موجود در سر صف ،زمان انقضا ( )Deadlineنزدیکتری دارد .پس از انتخاب صف ،عملیات تجمییع
فریم با حداکثر اندازه ممکن بر روی بستهها صورت خواهد گرفت .حداکثر اندازه تجمیع بیا تیوجیه بیه
شکل  :1متوسط بهرهوری کانال به ازای تعداد ایستگاههای

محدودیتهای موجود در استاندارد ،همواره ثابت نیست.
در روش  ،Pure Deadlineانتخاب صف ارسال همانند روش  EDFصورت میگیرد؛ اما فقط بستههاییی
از ابتدای صف برای ارسال انتخاب میشوند که زمان انقضای آنها قبل از زمان ارسال دو  Beaconبعیدی
باشد .در یک صف بستههای دارای شرایط تا حداکثر اندازه ممکن با یکدیگر تجمیع و ارسال خیواهینید
شد .اگر بستهای با شرایط گفته شده وجود نداشت ،بسته ای ارسال نخواهد شد .در این حالت ،عمیلیییات
انتخاب و ارسال با تغییر شرایط ،مثل ورود بستهای جدید یا ارسال  Beaconبعدی مجددا انجام خیواهید
شد.
در روش  ،PID Controlبه هر صف ارسال ،یک مدت زمان ( )Time Allowanceاختصاص داده میشیود
که مقدار آن در ابتدای هر بازه  Beaconبهروز خواهد شد .صفی برای ارسال انتخاب میشود کیه دارای
بیشترین مقدار زمان تخصیصیافته باشد .با توجه به نرخ تعیین شده توسیط  ،Rate Controllerانیدازه
بسته تجمیعی تا جایی افزایش مییابد که مدت زمان ارسال آن از مقدار مجاز تعیین شده بیشتر نباشد.

روش پیشنهادی
هدف اصلی در بیشتر روشهایی که تا کنون برای تجمیع فریم ارائه شدهاند ،افزایش انیدازه بسیتیههیای

شکل  :2متوسط تاخیر بستهها به ازای تعداد ایستگاههای مختلف

تجمیعی تا حد امکان ،به منظور افزایش گذرداد بودهاست .در روش  PIDمعیار ظرفیت کانال نیز در نظر
گرفته شده است.

همانطور که در شکل  1میبینیم ،روش پیشنهادی در حالت ارسال ترافیک اشباع ،نسیبیت بیه سیاییر

در روش پیشنهادی به دنبال این هستیم که با کاهش مجموع زمان ارسال در هر ایستگاه ،میدت زمیان

روشها به میزان کمتری کانال را اشغال نموده و متوسط بهرهوری آن کمتر بودهاست .این درحالی اسیت

استفاده از کانال را کمینه کنیم .در نتیجه در یک زمان مشخص ،کانال برای انتقال ترافیک بیشتری قابل

که مطابق با شکل  ،2متوسط تاخیر بستهها نیز در روش پیشنهادی کمتر بوده است .درواقع با استفاده از

استفاده خواهد بود .برای این منظور جهت تعیین اندازه فریم تجمیعی در هرارسال و در هر ایستیگیاه از

این روش میتوان با در نظرگرفتن شرایط کانال و آیندهنگری مناسب ،بهینهترین اندازه تجمیع را در هیر

یک روش اکتشافی استفاده کردهایم که  Binary Bit Allowanceنام دارد .به هر ایستگاه در هر ارسیال

ارسال مشخص نمود.

و به ازای هر نرخ ،مطابق با فرمول زیر مقدار  1یا  46کیلوبایت اختصاص مییابد:

در این فرمول  Tمجموع زمان ارسال در یک ایستگاه است R .نشاندهنده نرخ ارسال در این ایسیتیگیاه
بوده و  Pاحتمال استفاده از این نرخ را مشخص میکند Const .مدت زمان ثابت در هر ارسیال شیامیل:
زمان ارسال سرآیندها و زمان انتظار برای دسترسی به کانال است .با جایگذاری مقادیر  1و  46بهازای N
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