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 چکیده

 

است که با معرفي چندین پارامتر نظیر فرصت  IEEE802.11ي استاندارد اصلي ي بهبودیافتهنسخه IEEE802.11eاستاندارد 

طور که ایستگاه به است زمانيمدت TXOP. شودو پنجره رقابت باعث برقراري نسبي کیفیت سرویس مي (TXOP)ارسال 

براي  802.11eاستاندارد . در هاي خود استفاده کندسیم براي انتقال دادهتواند از شبکه بيمداوم و بدون رقابت بیشتر مي

مشکالتي از  شده که این امرفرض در نظر گرفتهثابت و پیش TXOPها، بدون توجه به شرایط پویاي شبکه، ي ایستگاههمه

رو ابع را به دنبال دارد. ازاینهدر رفت من هاي چند نرخي و همچنینعدالتي در میزان دسترسي به کانال در شبکهقبیل بي

در این  شده است؛ کهجهت بهبود کیفیت سرویس و برقراري عدالت ارائه TXOPهاي گوناگوني در رابطه با پویاسازي پژوهش

سیم بي هاي چند گاميسیم و شبکههاي محلي بيهاي مرتبط با تعیین فرصت انتقال در شبکهها و الگوریتممقاله برخي روش

 گیرند.ي عملکرد موردبررسي و تحلیل قرار مينحوه ازنظر

 

 سیم، کنترل دسترسي به رسانه، فرصت ارسال، عدالت، کیفیت سرویسهاي محلي بيشبکهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

مورد بازبیني  1999ارائه شد و در سال  1997سیم در سال هاي بيعنوان اولین استاندارد شبکهبه IEEE802.11ستاندارد ا

پروتکل مدیریت  ،(MAC) 1ي کنترل دسترسي به رسانههاي مختلف شامل زیر الیهدر این استاندارد، الیه. [1]قرار گرفت

MAC شده است.زیر الیه ي فیزیکي تعریفو الیهMAC  سیم از دو مکانیسم اصلي براي دسترسي به رسانه بي 802.11در

است که یک مکانیسم بدون رقابت دسترسي به رسانه است و  (PCF)2اي ها  تابع هماهنگي نقطهکند. یکي از آناستفاده مي

انه عنوان یک مکانیسم دسترسي منصفبه DCFکه مبتني بر رقابت است. روش  (DCF) 3شدهدیگري تابع هماهنگي توزیع

الت باشند.در حهاي رقیب داراي احتمالي برابر در دسترسي به رسانه ميشود زیرا در شرایط یکسان تمام ایستگاهفرض مي

DCF 4ها سطح مشابهي از کیفیت سرویسها،وجود نداشته و تمام ایستگاهتمایزي بین ایستگاه(QoS) کنند.را تجربه مي 

                                                 
1 Media Access Control 
2 Point coordination function 
3 Distributed coordination function 
4 Quality of service 
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یشنهاد شد، درنتیجه براي ترافیک بالدرنگ از قبیل صدا و ویدئو مناسب نیست. براي ترافیک بهترین تالش پ DCFمکانیسم 

ق این منظور تطبیکاربردهاي صدا و خصوصاً ویدئو به پهناي باند باال نیاز دارند تا کیفیت باالیي را تضمین نمایند. به

منظور تضمین کیفیت سرویس در اند که بهدهارائه نمو 802.11eاي بانام استاندارد نسخه ارتقا یافته 802.11کارگروه شرایط،

هاي کیفیت سرویس در اصطالح کمي و کیفي، ویژگي. [2]شده استاي تعریفکاربردهایي مانند صدا و کاربردهاي چندرسانه

با  IEEE802.11e. استاندارد رفته، تأخیر، لرزش و پهناي باند موردنیاز در شبکه اشاره داردهاي ازدستبه گذردهي، بسته

( HCF)1هاي اولویت تالش دارد تا از کیفیت سرویس موردنظر کاربران پشتیباني کند. تابع هماهنگي ترکیبيتعریف مکانیسم

یک تابع هماهنگي متمرکز است که ترکیبي  HCFاست.  IEEE802.11eروش اصلي کنترل دسترسي به رسانه در استاندارد 

شامل دو روش  HCF .[3]کندارائه خدمات متمایز ایجاد ميیفیت سرویس براي را با مکانیسم افزایش ک PCFو  DCFاز توابع 

 3شده به کانالشود( و مکانیسم دستیابي کنترلنامیده مي EDCA)که  2دسترسي است دسترسي به کانال بر اساس رقابت

(HCCA) روش .EDCA  مبتني بر رقابت بوده و براي پشتیباني ازQoS شده است. اما متمایز شده، در نظر گرفتهHCCA 

ي فاقد رقابت در نظر صورت متمرکز کنترل نموده و براي ترافیک پارامتري شده در طول دورهدسترسي به کانال را به

یکي  .هست EDCAجاي آن تمرکز تنها بر روي مکانیسم ، مدنظر نیست و بهHCCAالبته در این مقاله  [4].شده استگرفته

کند یک ایستگاه خاص اجازه پیدا مياي است که در آنبازه زماني TXOPاست. TXOP، پارامتر EDCAپارامترهاي مهم  از

شده ثابت فرض شده است که با توجه تحقیقات انجام  TXOPپارامتر  802.11eهاي خود را منتقل کند. در استاندارد بسته

ي الیه یط کانال، متوسط نرخ داده، میزان بار شبکه، حداقل نرخ دادهبر اساس پارامترهایي نظیر شرا TXOPتنظیم پویا 

اي ههدف اصلي این پژوهش بررسي روش شود. ها باعث بهبود شبکه ازلحاظ عدالت و کیفیت سرویس ميفیزیکي و اندازه فریم

اي هشبکه و تعداد بستههاي بار ترافیکي هاي چندنرخي براساس ویژگيجهت برقراري عدالت در شبکه TXOPتنظیم پویا 

اي ههاي بهبود کیفیت سرویس با توجه به شرایط پویا شبکه، وضعیت فعلي طول صف و نیازاز دست رفته و همچنین روش

هاي تنظیم پویا بندي روش، دسته3خش آمده است. در ب EDCAمقاله مروري بر تابع  2در بخش باشد. گذردهي شبکه مي

TXOP هاي تنظیم پویا ، به ترتیب روش5و  4ر بخش نشان داده خواهد شد. دTXOP  مبتني بر عدالت و بهبود کیفیت

بندي بحث را خواهیم ، جمع6شود. در بخش ها گفته ميایا روشگیرد و معایب و مزبحث و بررسي قرار ميسرویس مورد

  داشت.

 

 

   (EDCAشده )دسترسی به کانال بهبودیافته توزیع. 2

 

. ]5[باشدمترهاي ویژه خود را دارا ميکند که هر رده، صف ارسال و پاراتعریف مي 4ي دسترسيچهار رده 802.11eاستاندارد 

زمینه، ترافیک که به ترتیب بیانگر ترافیک پس AC_VOو  AC_BK ،AC_BE ،AC_VIاند از ي دسترسي عبارتچهار رده

داراي باالترین  AC_VOداراي کمترین اولویت و  AC_BKبهترین تالش، ترافیک تصویر و ترافیک صدا هستند که در آن 

(. 1شوند)شکل سازي ميپیاده CSMA/CAچهار صف مجزا با مکانیسم  وسیلههاي دسترسي بهاین رده .[6]اولویت است

 . [7]یابندهاي ارسال مستقل اختصاص ميهاي رسیده، به یکي از این صفبسته

 

                                                 
1 Hybrid coordination function 
2 Enhanced distributed channel access 
3 HCF controlled channel access 
4 Access category 
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 IEEE802.11eی دسترسی در های مختلف چهار رده. صف1شکل 

 

ي پنجره، (TXOP) 1کند که شامل فرصت انتقالپارامترهایي را تعریف مي  EDCAمنظور پشتیباني از کیفیت سرویس،به

شود که ایستگاه زماني گفته ميدر اصطالح به مدتفرصت ارسال  است. (AIFS) 3ي بین فریمي قرارداديو فاصله (CW) 2رقابت

فرصت ارسال داراي  .[8]هاي خود را بدون شرکت در رقابت مجدد، ارسال نماياست دادهپس از دسترسي به رسانه، مجاز 

هاي خود را در تواند دادهزماني است که ایستگاه ميشود و حداکثر مدتگفته مي TXOPlimitاي است که به آن محدوده

صورت تصادفي از آن گرد بهه مدت عقبکند کي زماني را مشخص ميي رقابت بازهپنجره قالب چندین فریم ارسال نماید.

که یک کار بماند قبل از آنبي EDCAزماني که رسانه باید در حداقل مدت ي بین فریمي قرارداديو فاصله گرددانتخاب مي

نشان  1در جدول  EDCAفرض براي پارامترهاي مقادیر پیش گرد وارد شود.ایستگاه شروع به ارسال نماید یا به حالت عقب

 شده است.دهدا

 

 EDCAفرض پارامترهای . مقادیر پیش1جدول 

TXOP Limit AIFSN maxCW minCW AC رده دسترسي 

0 7 0 7 0 AC_BK 
0 3 0 3 1 AC_BE 

3.008ms 2 6.016ms 2 2 AC_VI 
1.504ms 2 3.264ms 2 3 AC_VO 

 

 

  TXOPتنظیم پویا . 3

 

ها را به دودسته کلي توان این روشطورکلي ميشده است بهارائه TXOPهاي متعددي براي تنظیم پویا ها و روشمکانیسم

جهت  TXOPهاي چند نرخي و دسته دیگر تنظیم پویا جهت برقراري عدالت در شبکه TXOPتقسیم کرد یکي تنظیم پویا 

هاي به بررسي روشبهبود پارامترهاي کیفیت سرویس )تأخیر و گذردهي و ...( بر اساس شرایط پویا شبکه است. در ادامه 

بندي مربوط دسته 2پردازیم. شکل هاي مبتني بر بهبود کیفیت سرویس ميهاي چند نرخي و روشمبتني بر عدالت در شبکه

 دهد.را نشان مي TXOPبه تنظیم پویا 

                                                 
1 Transmission opportunity 
2 Contention window 
3 Arbitration Inter-Frame Spacing 
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 TXOPهای تنظیم پویا روش. 2شکل 

 

 

 مبتنی بر عدالت TXOPتنظیم پویا . 4

 

ي معین از زمان به نرخ انتقال داده وابسته است بنابراین شده در یک دورههاي منتقلهاي چند نرخي میزان بستهدر شبکه

عدالتي ثابت سببببب بي TXOPکنند، از طراحي چند نرخي اسبببتفاده مي 802.11eهاي محلي مبتني بر زماني که شببببکه

ستفاده از مي صورت ا ستگاهي که نرخ داده هاي ثابتTXOPشود. درواقع در  شتري ي باالتري دارد، دادهبراي همه، ای ي بی

هاي TXOPهایي براي تولید کند. براي رفع این مشببکل، مکانیسببمي کمتر ارسببال مينسبببت به ایسببتگاه)هاي( با نرخ داده

 پردازیم.ل ميهایي جهت رفع این مشکجدید و سازگار با شرایط شبکه پیشنهادشده است؛ که در ادامه به بررسي روش

در نظر  [9] ( توسط نویسندگانATXOPهاي چند نرخي روشي به نام )عدالتي در شبکهمنظور رفع مشکل بيبه

هاي با نرخ داده بیشتري نسبت به ایستگاه TXOPهایي که نرخ داده کمتري دارند، شده است. در این روش ایستگاهگرفته

هاي خود داشته باشند. نحوه عملکرد این روش به این صورت است کنند تا فرصت بیشتري براي ارسال بستهباالتر دریافت مي

 طهاي موجود در شبکه محاسبه و سپس نرخ ارسال جاري هر ایستگاه با نرخ متوسي ایستگاهکه ابتدا متوسط نرخ ارسال همه

با مضربي از نسبت نرخ جاري به نرخ  TXOPتر یا باالتر باشد مقدار شود اگر نرخ جاري از نرخ متوسط پایینمقایسه مي

هاي هاي ارسالي و دریافتي در شبکهبراي افزایش عدالت و تخصیص منابع میان جریانکند. متوسط ارسال شبکه تغییر مي

شده تعریف (FR) 1در این روش، یک پارامتر جدید به نام نرخ توقف .[10]استشده ارائه DTAFسیم روشي پویا به نام بي

گرد اولیه و زمان توقف به نرخ توقف از دو پارامتر زمان عقب .شودکننده شرایط شبکه استفاده ميعنوان تعییناست که به

کنند. چون هر ایستگاه گرد خود را متوقف ميي عقبها شمارندهزمان توقف زماني است که سایر ایستگاهآید؛ دست مي

ال ارسال ها در حکه سایر ایستگاهکه به صفر برسد و درحاليي رقابت خود را قبل آنگرد پنجرهي عقببایستي مقدار شمارنده

ي شرایط بار در آن زمان است؛ و سپس پارامتر دهندهایستگاه نشان هاي توقف هري زمانهستند متوقف کند، عدد شمارنده

TXOP شود.بر اساس شرایط بار شبکه تنظیم مي 

منظور حل مشکل عدالت به TXOPبراي تعیین مقدار ، (CBR) 2کیم و همکاران روشي بر اساس نرخ مشغولي کانال

زمان مشغولي کانال به . در این روش نرخ مشغولي کانال یا همان بار ترافیک شبکه از طریق تقسیم مدت[11]اندارائه کرده

                                                 
1 Freezing Rate 
2 Channel Busyness Ratio 
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جدید بر  TXOPدار آستانه، مقادیر سپس بر اساس مقایسه این نرخ مشغولي با یک مقشود. زمان ارسال محاسبه ميمدت

 TXOP، مقدار CBRدهد با افزایش میزان نشان مي CBRآید. نتایج استفاده از روش به دست مي نرخ مشغولي کانالاساس 

هاي بایستي کاهش یابد؛ یعني هرچه شبکه بیشتر مشغول و بار بیشتري داشته باشد، فرصت ارسال کمتري در اختیار بسته

هاي مختلفي براي هر کالس روش [12]شوند. در ادامه نویسندگان مقاله ها نیز بتوانند ارسالگیرد تا سایر بستهميفعلي قرار 

ها ایجاد کنند. ها در کالسTXOPاند تا عدالت را با تفاوت میان کرده صورت پویا ارائهبه TXOPمنظور تعیین مقدار ترافیک به

از  شود. منظورها تعیین ميرفته و یا تعداد ایستگاههاي ازدستبر اساس میزان بسته هامسیریاب TXOPدر این روش، مقدار 

دریافت نشده است. براي کالس صدا، مقدار  هاآن ACKاي است که هنوز در مبدأ شدههاي ارسالرفته، بستههاي ازدستبسته

TXOP آید که در آن به دست مي (1)ياز رابطهN سیم است.هاي بيتعداد ایستگاه 

𝑇𝑋𝑂𝑃𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑁 × 𝑇𝑋𝑂𝑃𝑄𝑆𝑇𝐴  (1                                          )  
رفته با یک مقدار آستانه محاسبه هاي ازدستي بستهبر اساس مقایسه TXOPو براي کالس ترافیک ویدئو مقدار 

یک مقدار آستانه است که براي تنظیم رفتار  𝛼 (.(2)شود )رابطهتعیین مي TXOPو بر اساس این مقایسه، مقدار  شودمي

𝐿(𝑖شده است. همچنین در نظر گرفته 10رود و مقدار آن برابر با الگوریتم به کار مي − رفته هاي ازدستبیانگر تعداد بسته (1

𝑖در  −  امین زمان بررسي است.1
𝑖𝑓|𝐿(𝑖 − 1)| < 𝛼 

𝑇𝑋𝑂𝑃𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟(𝑖) = 𝑇𝑋𝑂𝑃𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟(𝑖 − 1) ×
𝑁

𝑁−1
(2                             )  

Else 

𝑇𝑋𝑂𝑃𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟(𝑖) = (𝑇𝑋𝑂𝑃𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟(𝑖 − 1) + [𝑇𝑋𝑂𝑃𝑄𝑆𝑇𝐴 ×
𝐿(𝑖 − 1)

𝛼
]) ×

𝑁

𝑁 − 1
 

 

 TXOPبراي تعیین مقدار ، TXOP( هر ایستگاه در طول مدت (3ي)هاي ارسالي )رابطهتعداد بستهکیم و سئو از متوسط 

∑هاي شبکه وتعداد ایستگاه N، (3ي). در رابطه[13]کنندمي منظور بهبود عدالت استفادهبه 𝑘𝑗[𝐴𝐶 = 𝑖]  مجموع مقدار

𝑘𝑗[𝐴𝐶 = 𝑖] شده ایستگاه هاي ارسالکه بیانگر تعداد بستهj  درACi  است. براي محاسبهTXOP (4ي )جدید از رابطه 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎شود که در آن استفاده مي

𝑗 [𝐴𝑐 = 𝑖] ایستگاه ي دادهزمان ارسال یک بستهj   درACi  است که شامل زمان ارسال یک

 است. ACKي زمان اضافهي داده بهبسته

𝐴𝑣𝑔(𝑘[𝐴𝐶]) = ⌊
∑ 𝑘𝑗[𝐴𝐶=𝑖]

𝑁
⌋ (3                                          )  

𝑇𝑋𝑂𝑃𝑛𝑒𝑤𝑗[𝐴𝐶 = 𝑖] =  𝐴𝑣𝑔(𝑘[𝐴𝐶]) × 𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑗 [𝐴𝑐 = 𝑖] (4                               )  

تواند عدالتي شود زیرا یک گره مخرب ميتواند باعث ایجاد بيهاي مخرب هم مينرخ انتقال داده وجود گرهعالوه بر 

ي مخرب رفتار نامناسب یک گره [14]جهت درناکارآمدي شبکه شود بدین کانال را براي مدت طوالني در اختیار بگیرد و باعث

منظور کشف این رفتار نامناسب شده است. در این مقاله ابتدا روشي بهحلي براي آن بیانمعرفي و راه 802.11eمبتني بر 

براي  TXOPشود. سپس مقدار یافته به هر ایستگاه انجام ميي زماني تخصیصي مقدار بازهشده است که بر اساس ذخیرهارائه

عنوان بیشتر باشد، آن ایستگاه به TXOPافته از حداکثر مقدار یکه مقدار تخصیصشود. درصورتيهر ایستگاه محاسبه مي

ود که این ششود. پس از کشف ایستگاه مخرب، براي آن ایستگاه مجازاتي در نظر گرفته ميایستگاه مخرب در نظر گرفته مي

ي باحالتي که گره هاي زماني مشخصي است. با اعمال این روش در مقایسهمجازات شامل معلق شدن آن ایستگاه براي بازه

 د.شوها تقسیم ميتري میان گرهصورت عادالنهمخرب در شبکه وجود داشته باشد و برخوردي با آن نشود، پهناي باند به

که با استاندارد اصلي مطابقت  TXOPسیم چند گامي، یک روش تخصیص هاي بيمنظور دستیابي به عدالت در شبکهبه

شده است. در این معرفي [15]درهاي فعلي وجود ندارد، افزارها و پروتکلراي استفاده در سختدارد و نیازي به تغییر در آن ب

 TXOPزمان شده است. سپس دو روش براي تعیین مدتدر نظر گرفته nهاي موجود در کانال، برابر با حالت، تعداد جریان
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زمان موردنیاز براي ارسال یک مدت nowT ر این رابطهشود. داستفاده مي (5ي )شود. درروش اول از رابطهه ميدر نظر گرفت

زمان بسته را در مدت nبسته در نرخ فیزیکي فعلي است. با استفاده از این روش، کالس پیروز در رقابت مجاز است تعداد 

TXOP شود. در این رابطه استفاده مي (6ي )سال کند. درروش دوم، از رابطهجدید ارmaxT ي ارسال یک زمان موردنیاز برا

شده هاي انباشته( است. در این روش نیز جریان802.11aدر  6Mbpsو  802.11b/gدر  1Mbpsبسته در کمترین نرخ فیزیکي )

هایي با نرخ که در حالت استاندارد، بستهدرحالي .کنندي فیزیکي واقعي خود، فرصت ارسال پیدا ميبدون توجه به نرخ داده

کنند ارسال مي ترهاي با نرخ پایینهاي بیشتري نسبت به بستهي براي ارسال دارند و تعداد بستهي باالتر فرصت بیشترداده

 شود.که موجب عدم برقراري عدالت مي

𝑇𝑋𝑂𝑃 = 𝑛 × 𝑇𝑛𝑜𝑤 (5                                          )  

𝑇𝑋𝑂𝑃 = 𝑛 × 𝑇𝑚𝑎𝑥 (6                                          )  

 شده است.نشان داده 2ها در جدول هایي که در این بخش ارائه شد و مزایا و معایب آناي از روشخالصه
 

 مبتنی بر عدالت TXOPهای تعیین . بررسی روش2جدول 

 مرجع هدف و اساس روش مزایا معایب

های یک برقراری عدالت برای جریان
 کالس

های های با نرخدادهافزایش عدالت برای  افزایش عدالت در یک کالس

 متفاوت

[9] 

با توجه به شرایط  TXOPعدم تخصیص 
 شبکه

منظور دستیابی به به TXOPتخصیص  بهبود عدالت

 عدالت

[10] 

های مختلف در نظر نگرفتن اولویت

 TXOPترافیک در تعیین مقدار 

 بهبود عدالت

 

 

 [11] بر اساس نرخ مشغولی کانال TXOP تعیین

های میان کالسعدم وجود عدالت در 
 مختلف

برای هر کالس  TXOPتعیین مقدار  بهبود گذردهی و تأخیر
 ترافیک

[12]  

بندی میان بندی و اولویتعدم کالس
 های مختلفکالس

باال های های با نرخایجاد عدالت میان داده

 و پایین یک کالس

 [13] برای افزایش عدالت TXOPتعیین مقدار 

عدم توجه به تأخیر و ناکارآمدی در 
 ی چند گامیشبکه

 [14] ی مخربکشف رفتار نامناسب یک گره ی پهنای باندتقسیم عادالنه

صورت به TXOPعدم استفاده از تخصیص 

 پویا

های بهبود عدالت در گذردهی برای نرخ

 پایین فیزیکی باال و

منظور دستیابی به به TXOPتخصیص 

 عدالت

[15] 

 

 

 مبتنی بر بهبود کیفیت سرویس TXOPتنظیم پویا . 5

 

ها دائماً در حال هاي فعال، شرایط کانال و میزان ترافیک ایستگاهسیم یک شبکه پویا است بدین معني که تعداد گرهشبکه بي

ه اند بدیهي است که با توجه به شرایط پویا شبکشدهتغییر است. در استاندارد پارامترهاي دسترسي به کانال ایستا تعریف

وري بیشتري از کانال و منابع شبکه داشته باشیم و کیفیت سرویس را بهبود نمایند تا بهرهبایستي این پارامترها نیز تغییر 

هاي جدید و سازگار پیشنهادشده است؛ که در TXOPهایي براي تولید درنتیجه با توجه به شرایط پویا شبکه مکانیسمداد. 

 پردازیم.يجهت بهبود کیفیت سرویس م  TXOP هاي تنظیم پویايادامه به بررسي روش

روشي بر  [16]رو نویسندگان باشد که دائماً در حال تغییر است ازاینیکي از عوامل پویا شبکه، بار ترافیکي شبکه مي

، ارائه TXOPمنظور بهبود کیفیت سرویس با تنظیم مقدار هاي موجود در صف بهمبناي طول متوسط بسته و تعداد بسته
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تعداد متوسط  Nي متوسط و طول بسته Pq_lengthآید که در آن به دست مي (7ي )رابطهاز  TXOPاند. در این روش کرده

 هاي در صف است.بسته

𝑇𝑋𝑂𝑃 = 𝑁 × Pq_length         (7                               )  
ي داده همراه با کمترین نرخ فیزیکي مورداستفاده رسد که حداکثر اندازهزماني به مقدار حداکثر خود مي (8)ي رابطه

زمان هاي در صف برابر با ماکزیمم طول بافر باشد. بنابراین در برخي شرایط ازدحام، مدتقرار گیرد و تعداد متوسط بسته

TXOP دهد تا تمامي پهناي باند را اشغال کنند که این امر با اجازه مي هاي یک کالسرسد و به بستهبه مقدار زیادي مي

هاي موجود در صف را به صورتي بهینه ، تعداد بستهTXOPعدالت در تناقض است. بنابراین در این مقاله براي محدود کردن 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒𝑛ها )عداد بستهشود که در آن مقداري تخمیني براي تاستفاده مي 8ي کنند. براي این کار از رابطهتعیین مي
 )

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒𝑛−1با توجه به مقدار قبلي )
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑞𝑠𝑖𝑧𝑒( و اندازه صف )
 آید.گیري به دست ميي متوسط( بر اساس رابطه 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒𝑛
= 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒𝑛−1

+ 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑞𝑠𝑖𝑧𝑒
(8                         )  

هاي صدا و تصویر براي ترافیک TXOPمنظور کاهش میزان تأخیر و افزایش گذردهي یک روش تعیین همچنین به

آید؛ به دست مي (9ي )ال و اندازه یک بسته از رابطهبر اساس زمان ارس TXOP. در این روش، مقدار [17]شده استارائه

 ي ویدئو است.زمان موردنیاز براي ارسال یک بسته 𝑇𝑝هایي است که بایستي ارسال شود وتعداد بسته 𝑁𝑝که

𝑇𝑋𝑂𝑃𝑛𝑒𝑤 = ⌈𝑁𝑝 × 𝑇𝑝⌉ (9                                        )  
احتمال کمتر دهد تا با یک ابزار مؤثر براي ایجاد عدالت است زیرابه یک گره اجازه مي TXOPهاي متراکم، براي شبکه

زمان بیشتري براي ارسال فرصت داشته باشد؛ اما با افزایش تراکم در شبکه نرخ برخورد هم دسترسي به کانال، براي مدت

روشي  [18]رو ما و همکاران شود ازاینها ميیابد که افزایش نرخ برخورد باعث افزایش نرخ از دست رفتن بستهافزایش مي

شود ها که منجر به کاهش گذردهي در شبکه مي، نرخ از دست رفتن بستهTXOPرست مقادیر ارائه کردند تا با تنظیم د

شود. سپس این مقدار با یک شده در یک ثانیه است محاسبه ميهاي ارسالکه تعداد فریم Txکاهش یابد. در این روش ابتدا 

یابد تا به مقدار یکي افزایش ميیکي TXOPاز مقدار آستانه کمتر باشد، مقدار  Txکه شود. درصورتيمقدار آستانه مقایسه مي

منظور کاهش میزان تأخیر ارائه براي کالس ویدئو به TXOPیک روش تعیین مقدار  RED1الگوریتم حداکثر خود برسد. 

مقدار آستانه پایین و باال براي . روش کار به این صورت است که دو [19]دهد که بر مبناي طول صف و مقدار آستانه استمي

شود و اگر طول صف استفاده مي TXOPشده است اگر طول صف کمتر از آستانه پایین باشد حداقل مقدار صف در نظر گرفته

طور به TXOPشود و اگر طول صف بین آستانه پایین و باال باشد استفاده مي TXOPبیشتر از آستانه باال باشد حداکثر مقدار 

شود تا میزان تأخیر در کالس ویدئو کاهش یابد. لي و همکاران یابد. این روش باعث ميطول صف افزایش مي خطي با

عملکرد  .[20]اندکردههاي گذردهي شبکه پیشنهاد براساس نیاز TXOPو تطبیقي براي تنظیم مقدار  شدهالگوریتمي توزیع

نموده و آن را با گذردهي هدف که از قبل گیري آن به این صورت است که هر ایستگاه، گذردهي خود را در یک پنجره اندازه

دهد و در غیر را کاهش مي TXOPگیري شده از مقدار هدف بیشتر باشد، کند. اگر مقدار اندازهشده است مقایسه ميتعیین

صورت پویا، از ایجاد ازدحام جلوگیري و تواند با توجه به شرایط شبکه بهد. این روش نیز ميدهرا افزایش مي این صورت آن

شده توجه خاصي به وضعیت کانال نشده است و کانال بدون خطا و ایده آل در نظر در اکثر کارهاي انجامآن را کنترل نماید. 

شود. در پویا در هر ایستگاه انجام مي TXOPنال، تخصیص گیري شرایط کابر مبناي اندازه [21]شده است، در مقاله گرفته

بیني شرایط کانال براساس سه نوع احتمال مختلف شامل احتمال خطاي موجود در کانال، احتمال تصادم در این روش پیش

تگاه ایس محض ورود یک جریان جدید به ایستگاه،صورت که بهشود. بدینکانال و احتمال ارسال موفق در شبکه محاسبه مي

ها ازآن، ایستگاهکند. پسبراساس احتماالت خطا در کانال و تصادم در کانال مي (Ps)شروع به برآورد احتمال ارسال موفق 

کند. مقدار آستانه، معیاري براي تعیین شرایط کانال است که توسط آزمایش احتمال برآورد شده را با مقدار آستانه مقایسه مي

                                                 
1 Random Early Detection 
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تر از مقدار آستانه باشد، بدین معني است که در کانال برخورد و خطاي بزرگ Psرت که اگر احتمال صوشود بدینتعیین مي

یابد. این روش باعث کاهش کاهش مي TXOPافزایش خواهد یافت. در غیر این صورت،  TXOPدهد و درنتیجه کمتري رخ مي

این  باشد که براي حلها مير نظر نگرفتن سایز بستهشود اما از معایب این روش دتأخیر و افزایش گذردهي در کل شبکه مي

پویا براي  TXOPها در محاسبه با این تفاوت که طول بسته داده ،[21]پیشنهادشده است مشابه روش [22]مشکل روشي

 شده است.  ها در نظر گرفتهایستگاه

گیرنده گیري در یک محیط اشتراکي با چندین تصمیمها یک ابزار محاسباتي است که به بررسي تصمیمي بازينظریه

سیم و فرصت بي يهاي یک شبکهپردازد. گرهگذارد، ميکه اهداف مختلفي در ذهن دارند و تصمیماتشان بر یکدیگر تأثیر مي

ده شود. سیم استفاهاي چند گامي بيتواند در شبکهاست. بنابراین این روش ميها مثال خوبي از این محیط تعاملي انتقال آن

GTXOP ها براي تعیین مقادیر ي بازينام روشي است که از نظریهTXOP منظور کاهش سربار شبکه و افزایش کارایي و به

 TXOPشود و انتخاب ر نظر گرفته ميعنوان یک بازیکن دسیم بهدر این روش هر ایستگاه بي. [23]شده استگذردهي استفاده

تر ي فرصت انتقال بیشتواند چندین فریم موفق را تا زماني که از محدودهعنوان عمل آن بازیکن است. ایستگاه برنده ميبه

ها، یک مکانیسم هاي ارسال در ایستگاههاي ناشي از سرریز صفمنظور جلوگیري از حذف دادهبهنشده است، ارسال نماید. 

باري هاي رگهاي شبکه، براي تطبیق با ترافیکهاي ارسال ایستگاهبر اساس وضعیت فعلي صف TXOPي پویاي کنندهظیمتن

ي ازدحام در شبکه کنندهدر این مکانیسم که نوعي روش کنترل .[24]ارائه گردیده است TBD-TXOPو یا عادي، به نام 

رل ها را کنتشود تشخیص داده و ترافیک رگباري ناشي از آنهاي همسان را که باعث ایجاد ازدحام در شبکه مياست، ترافیک

ي صف با که اندازه (3صورت است که هر صف ارسال یک مقدار آستانه دارد )شکل نماید. نحوه عملکرد این روش بدینمي

فرض ثابت و برابر با مقدار پیش TXOPشود تا زماني که طول صف کمتر از آستانه باشد مقدار این مقدار آستانه مقایسه مي

 یابد.فرض افزایش ميتر از مقدار پیشبه یک مقدار جدید بزرگ TXOPاست اما در صورت تجاوز طول صف از حد آستانه، 
 

 
 TBD-TXOP [24]ف برای طرح . یک نمونه ص3شکل 

 

که نرخ ورود به یک کالس ترافیکي بسیار زیاد باشد احتمال از بین رفتن درصورتي 802.11eهاي مبتني بر در شبکه

ها روشي منظور جلوگیري از هدر رفتن بستهیابد. نمازي بهبسته به دلیل سرریز بافر افزایش و گذردهي در شبکه کاهش مي

فتن جاي از بین رسال وجود نداشته باشد بهها در صف ارکه امکان سرویس به بستهارائه کرده است که در این روش درصورتي

شود اختصاص داده مي WFQیابد بدین منظور به هر کالس سرویس وزني بر اساس ها را کاهش ميها سطح سرویس آنبسته

با رسیدن هر  شود )نرخ سرویس براي هر کالس(.ها تقسیم ميهاي سرویس بر اساس این وزنو پهناي باند در میان کالس

تر باشد، شود. اگر نرخ متوسط داده از نرخ سرویس کمي دریافتي با نرخ سرویس مقایسه ميه گره، نرخ متوسط دادهبسته ب

که نرخ متوسط داده از نرخ شوند؛ و درصورتيارسال ميمناسب  TXOPها در همان کالسي که هستند با تخصیص بسته

م باشد، در هدهي به آن فراتر امکان سرویسر در کالس پایینیابد تا اگسرویس بیشتر باشد، سطح سرویس بسته کاهش مي

نشان  3ها در جدول هایي که در این بخش ارائه شد و مزایا و معایب آناي از روشخالصه. [25]آن کالس سرویس بگیرد

 شده است.داده
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 مبتنی بر کیفیت سرویس TXOPهای تعیین . بررسی روش3جدول 

 مرجع اساس روشهدف و  مزایا معایب
بهبود کیفیت خدمات با تنظیم مقدار  های دریافتیبهبود تأخیر و تعداد بسته های کالسعدم مقایسه

TXOP 
[16] 

های مختلف نظر نگرفتن سطوح و اولویت
 ترافیک

های صدا و برای ترافیک TXOPتعیین  بهبود گذردهی و تأخیر
 تصویر

[17] 

های ترافیکهای عدم توجه به اولویت
 مختلف داده

 [18] هاکاهش نرخ دورریز بسته افزایش گذردهی

  های ترافیکتوجهی به سایر کالسبی
 کاهش میزان تأخیر

برای کالس ویدئو با  TXOPتعیین مقدار 

 یک روش تشخیص زودهنگام تصادفی

[19] 

بندی برای تنظیم مقادیر عدم اولویت
TXOP 

 جلوگیری از ازدحام و کنترل آن

 

های بر اساس نیاز TXOPتنظیم مقدار
 گذردهی شبکه

[20] 

های مختلف نظر نگرفتن سطوح و اولویت
 ترافیک

 بینیپویا بر مبنای پیش TXOPتخصیص  کاهش تأخیر و افزایش گذردهی
 شرایط دقیق کانال

[21] 

های مختلف نظر نگرفتن سطوح و اولویت

 ترافیک

 بینیپویا بر مبنای پیش TXOPتخصیص  کاهش تأخیر و افزایش گذردهی
 شرایط دقیق کانال

[22] 

منظور کاهش ها بهی بازیاستفاده از نظریه بهبود گذردهی و تأخیر بندی ترافیکعدم توجه به اولویت
 سربار شبکه و افزایش کارایی و گذردهی

[23] 

های مختلف نظر نگرفتن سطوح و اولویت

 ترافیک

که بر  TXOPکننده پویای مکانیسم تنظیم وری پهنای باندافزایش بهره
 های ارسالاساس وضعیت فعلی صف

[24] 

بهبود گذردهی و تأخیر برای هر کالس  صورت پویاعدم تعیین وزن به

 سرویس

برای  TXOPیک مکانیسم تنظیم پویای 
 های میانیگره

[25] 
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منظور ایجاد هاي آن معرفي شببد. این اسببتاندارد بهبه همراه پارامترها و ویژگي IEEE802.11eدر این پژوهش، اسببتاندارد 

ست و به این منظور چهار ردههاي بيکیفیت سرویس، در شبکه ف هاي مختلف تعریي دسترسي با اولویتسیم ایجادشده ا

شببود که زماني گفته ميمدت پارامتر فرصببت ارسببال اسببت که به 802.11eشببود. یکي از پارامترهاي مهم در اسببتاندارد مي

ن ایاستاندارد در  هاي خود را بدون شرکت در رقابت مجدد، ارسال نماید.ایستگاه پس از دسترسي به رسانه، مجاز است داده

مشکالتي  رامشده که این فرض در نظر گرفتهها، بدون توجه به شرایط پویاي شبکه ثابت و پیشي ایستگاهپارامتر براي همه

نبال را به دهاي چند نرخي، افزایش تأخیر، افزایش نرخ از بین رفتن بسببته و کاهش گذردهي عدالتي در شبببکهبي از قبیل

شبکهدارد.  سرویس نظیر هاي چندنرخي و بهبود پارامترجهت برقراري عدالت در   هایيو گذردهي روش تأخیرهاي کیفیت 

شبکه، نظریه  شرایط کانال، نیازهاي گذردهي  ستهبازيمبتني بر  شبکه و تعداد ب سال، بار صف ار ضعیت فعلي  اي از هها، و

ست که در این پژوهش نحوه عملکرد این روش شده ا نقاط قوت و ضعف هریک و  TXOPها در تنظیم پویا دست رفته ارائه 

ت بندهاي سبببطوح شبببده اولویهاي ارائهتوجه این اسبببت که در اکثر روشنکته قابلهرکدام ازآنها مورد ارزیابي قرار گرفت. 

 باشببد در نظر گرفته نشببده و یا به میزان کافي به آن توجه نشببده اسببتمي 802.11eمختلف ترافیک که اسبباس اسببتاندارد 

در یک کالس  هاي مختلفشبببده، تمرکز روي نرخمنظور افزایش عدالت در شببببکه مطرحهایي که بهکه در روشطوريبه
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کي هاي مختلف یوجود اولویتهاي مختلف بابنابراین بهبود عدالت میان کالسهاي ترافیک؛ ترافیک اسببت نه تمامي کالس

 سیم است.هاي بياز موضوعات تحقیق در شبکه
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