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یتمی جهت افزایش ارائهاین مقاله به در  -یدهچک کیفیت  ی الگور

ــرویس در  ــابعس ــتاندارد از EDCA ت ــه  IEEE802.11e اس پرداخت
. شود انجام می  CW پنجره رقابتی پارامتر شود که این کار با تنظیم می

 EDCAدر  تعریف این پارامتربصورت پیش فـرض و ثابـتبه دلیل 
بــرای انــواع ترافیــک، کیفیــت ســرویس در حــد مطلــوب بــرآورده 

  Queue Length EDCA در این مقالـه روش پیشنهادی. دشو  ینم
 چـونبه رفع مشـکالتی و شود  نامیده می QL-EDCAیا به اختصار 

ــارامتر ت ــرهعیــین پ ــه  Contention Window (CW)رقــابتی  پنج ب
ترافیـک های انـواع  طول صفبصورت ثابت و بدون توجه به میزان 

یتمی این کـار . می پردازدموجود در شبکه  بـا تنظـیم توسـط الگـور
 ،(Voice)های از نوع صدا  ترافیکتوجه به طول صف با  CWپارامتر  

ــــــدئو ــــــالش(Video)وی ین ت ــــــر  و (Best Effort)، بهت
ــس ــه پ ــذیرفت  (Background)زمین ــد پ ــورت خواه نتــایج . ص
سازی حاکی از بهبـود کیفیـت سـرویس روش پیشـنهاد شـده  شبیه

  .باشد می IEEE802.11e  نسبت به استاندارد

ـــات کل ـــدیکلم ـــرویس، –ی ـــت س   EDCA،HCF کیفی
IEEE802.11e ،Medium Access Control. 

   مقدمه -۱

های بیسیم، نقش  روزافزون شبکهدر سال های اخیر با گسترش 

  .کند ها بیشتر جلوه می کیفیت سرویس و همچنین بهبود آن در این شبکه

The Enhancements Task Group (TGe) ی  تحت پروژه

IEEE802.11  شکل گرفت تا به منظور افزایش کیفیت سرویس در

که  این استاندارد. های بیسیم، اقدام به ایجاد استانداردی نماید شبکه

IEEE802.11e شود، به منظور افزایش کیفیت سرویس در  نامیده می

این . ]۱[ارایه گشته است Medium Access Control (MAC) ی الیه

 Hybrid Coordination(استاندارد برای دسترسی به کانال از تابع 

Function(HCF رقابتی  دسترسی به کانال در دو بخش. کند استفاده می 

  . شود انجام می غیر رقابتیو 

 (Enhanced Distributed Channel Access)قسمت اول

EDCA  که بصورت رقابتی و غیر رقابتی  و قسمت دومبه صورت رقابتی

نامیده  HCCA(HCF Controlled Channel Access)است،

مورد بررسی  EDCAبنابراین در این مقاله کیفیت سرویس در . شود می

های مختلف، آنها را به  یت گذاری ترافیکبا اولو EDCA. گیرد قرار می

کند که  تقسیم می ۱مطابق شکل  Access Category  (AC)چهار دسته

یدئو، بهترینهای  ترافیکشامل  به ترتیب  .زمینه است تالش و پس صدا، و

یت و  ترافیک صدا ترین  دارای پایین زمینه ترافیک پسدارای باالترین اولو

رای انواع ترافیک از طریق گذاری ب اولویت .اولویت است

... و CW ،Arbitration Inter-frame Space (AIFS)هایپارامتر

 .]۲[،]۳[پذیرد صورت می

 
  .]AC ]۳اولویت دهی بر اساس : ۱شکل 

الگوریتم . زمان بازگشت وابسته به زمان معرفی شده است ]۴[در   

نامیده  Waiting-time Dependent Backoff (WDB) ،مورد استفاده

در  Waiting Time (WT)در این الگوریتم از پارامتری به نام . می شود

این پارامتر از زمان رسیدن هر . استفاده می شود VOIPی  مورد هر بسته

ماکزیمم زمانی که ( WTmaxآغاز شده و حداکثر تا  MACی  بسته به الیه

مقدار . ادامه خواهد یافت.) بماند MACی  ممکن است یک فریم در الیه

 [WL,WU]ی  از بازه [CW,0]ی  نیز به جای بازه  Backoff timeی  اولیه
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را به عنوان یک واحد  Wating timeاین الگوریتم . انتخاب می شود

کنترلی جهت تعیین زمان بازگشت استفاده می کند و با این عمل تغییرات 

 Waiting timeبا افزایش   WUو  WLمقادیر . تاخیر را کاهش می دهد

با اعمال . شروع به کاهش می کند WTmaxیابد و با رسیدن به  افزایش می

که درآن حد باالیی دو برابر  MACاین الگوریتم برخالف پروتکل 

بنابراین . حدود باال و پایین در تعیین زمان بازگشت تغییر می کند ،شود می

ش انتخاب کنند، کاه Backoff time  احتمال آنکه دو گره یک مقدار

بسته هایی . شود نیز کاهش داده می (Collision) تصادم بنابراین. یابد می

بیشتر شود، دور  WTmaxاز حد  MACی  که زمان حضور آنها در زیر الیه

بنابراین در روش ارایه شده تاخیر انتها به انتها و در عین . دنشو   ریخته می

ل قبولی حفظ با نرخ قاب(Drop rate) ها  نرخ از دست رفتن بستهحال 

  .شود می

شود که مقدار اولیه پنجره رقابتی با توجه  الگوریتمی بیان می ]۵[در 

. دشو میتعیین لینک های هر گره ها و نیز کیفیت فیزیکی  به طول صف گره

ی فیزیکی  منظور از کیفیت فیزیکی لینک، بیشینه مقدار نرخ ارسال در الیه

ی  ای است که گره ای که الیه روش ارائه شده در این مقاله بگونه. باشد می

و همچنین بیشترین طول بوده فیزیکی آن قادر به باالترین نرخ ارسال داده 

روش . داختصف را داشته باشد، سریعتر به تصاحب کانال خواهد پر

عملکرد مناسبی جهت افزایش ظرفیت کانال از نظر  ارائه شده در این مقاله

از معایب این روش آن . نشان می دهد (Throughput) بهبود گذردهی

است که تمامی ترافیک ها اعم از بالدرنگ و غیر بالدرنگ در شرایط 

 همچنین. اولویت یکسانی در دسترسی به کانال خواهند داشت ،یکسان

 ]۶[در. ها است ها و نه مقدار ترافیک ه زمان دسترسی به کانال براساس گر
 Carrier sense multiple access (CSMA/CA)با تغییر مکانیزم 

with collision avoidance  ،خیر دسترسی الگوریتمی برای کاهش تا

کاهش تاخیر دسترسی به کانال در  ،هدف اصلی. است به کانال ارایه گشته

زمان بازگشت یک لینک در این روش با . فظ گذردهی کانال استعین ح

به دلیل آنکه طول . بزرگ شدن طول صف، کوتاهتر خواهد شد و برعکس

صف یک ترافیک ممکن است خیلی بزرگ شود، بدین منظور از لگاریتم 

جلوگیری  CWی  طول صف استفاده شده و از بزرگتر شدن بیش از اندازه

  .می شود

  مقاله این اصلی ی ایده - ۲

همان طور که در قسمت مقدمه شرح داده شد، یکی از مشکالت 

EDCA تخصیص اولویت به انواع ترافیک بصورت ثابت و بدون توجه به                                                                   

روش ارائه شده در این مقاله جهت . های مختلف شبکه است میزان ترافیک

روش پیشنهادی در این مقاله . گردد رفع مشکالت نامبرده مطرح می

Queue Length EDCA  زمان بازگشت در این روش نامیده شده که

)Back Off Time (بصورت پویا و با توجه به  های مختلف برای ترافیک

بطوریکه ترافیکی که . گردد هر نوع ترافیک مشخص میمیزان بار ورودی 

صف طویلتری دارد، زمان بازگشت کوتاهتری نیز در دسترسی به کانال 

بنابراین مراحل پیاده سازی روش مذکور در سه مرحله به . خواهد داشت

  :شرح زیر انجام می پذیرد

  .های شبکه انواع ترافیک گره های جمع آوری طول صف - الف

تابعی مناسب به منظور تعیین زمان بازگشت بر تعیین  -ب

  .ی الف اساس اطالعات بدست آمده از مرحله

محاسبه و انتشارزمان بازگشت جدید در سطح شبکه جهت  -ج

  .ها در طول دوره رقابتی و پیاده سازی ی گره استفاده

  .شود ی مذکور پرداخته می در ادامه به تفصیل به شرح سه مرحله

  

  : ی الف مرحله

ترافیکی خود را به ها باید طول صفوف  ر این مرحله تمامی گرهد

لذا . تفکیک نوع ترافیک به گره مرکزی در شبکه اعالم نمایند

تشکیل   (Sub Field)از زیرمیدانهای معین MACفرمت فریم 

زیرفریم  .نشان داده شده است ۲شکل که در   شده است

این . است موردنظر در این روش، میدان کنترل کیفیت سرویس

بیتی است و حاوی اطالعاتی در خصوص کیفیت  ۱۶زیرمیدان 

. سرویس است که بسته به نوع فریم و زیرفریم متفاوت است

میدان کنترلی کنترل کیفیت سرویس خود از پنج زیر میدان 

تشکیل شده است که فرمت آن بسته به نوع فرستنده یعنی آنکه 

در شبکه، متفاوت  گره عادییک یا  است فرستنده گره مرکزی

در نوع  نشان داده شده است ۳شکل طور که در  همان. است

گردد که فریم مورد نظر به کدام نوع  سوم فریم ها مشخص می

ترافیک متعلق است و مقدار طول آن صف نیز مشخص 

  . گردد می

  

  

  

  
  .]IEEE802.11e ]۷فرمت فریم : ۲شکل   
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  .]IEEE802.11e ]۷ در   Qos زیر فریم  فرمت: ۳شکل 
  

بایست از نوع سوم  های موجود در شبکه می گره  ۳شکل براساس 

 . جهت ارسال طول صفوف خود استفاده نمایند

را در  ۰-۳های  که بیت Traffic identifications (TID)زیرمیدان 

کند که داده  میدان کنترل کیفیت سرویس اشغال می کند، مشخص می

(MSDU) MAC service data unit  به کدام کالس ترافیکی متعلق

طول صف های ترافیکی خود را به  ،گره ها با ارسال این فریم. است

سپس گره مرکزی طول تفکیک نوع ترافیک به گره مرکزی اعالم می کنند و

ها را جمع زده و در یک بافرمحلی ذخیره  های دریافت شده از گره صف

  .نماید می

  :ی ب مرحله

از جمله پارامترهای پارامترهای مختلفی همانگونه که ذکر گردید، 

CW ،AIFS تمرکز اصلی روش . اند در تعیین زمان بازگشت دخیل... و

این پارامتر دارای دو . می باشد CWتر ارائه شده در این مقاله به روی پارام

. گردد مشخص می CWminو  CWmaxباشد که با  کران باال و پایین می

  .]۱[باشد می ۱ ی بر اساس رابطه CWی انتخاب  نحوه

¥(
z��=                                                                  ¦ = 0
z��= + 1) × 2= − 1       ¦ > 0, 
z < 
z���
z���                                      ¦ > 0, 
z > 
z���
 

(1) 
 n  ت که یک گره در طول زمان بازگشت خود اسبرابر تعداد دفعاتی

، نخستین بار برابر CWی  اندازه. موفق به دسترسی به کانال نشده است

ال دو برابر خواهد شد که انکران پایین و پس از هربار دسترسی ناموفق به ک

 اندازه . تر خواهد شد پررنگ CWmaxالنی شدن طول صفوف نقش با طو

CWmin بنابراین. کند نیز مهمترین نقش را در تعیین زمان بازگشت ایفا می 

و  CWmax هر دو پارامتر در طراحی تابع پیشنهادی تمرکز ما برروی

CWmin خواهد بود.   

آن است که مقدار  IEEE802.11eیکی از نقایص استاندارد 

CWmax نشان داده شده برای تمام ترافیک ها  ۱جدول  همانطور که در

 .ثابت است

  

  

  .]EDCA  ]۸مقادیر پارامترهای مورد استفاده در : ۱جدول 

CWmax CWmin 

                  پارامتر         

ترافیک  نوع                  

15 7 Voice 

31 15 Video 

1023 31 Best Effort 

1023 31 Background 

  

انواع ترافیک موجود در شبکه  برای CWmaxروش تعیین پارامتر 

 .خواهد بود ۵الی  ۲ براساس روابط

CWmax(Voice) = CWmax default (Voice) × log È�j�<� +    
CWmin defult (Voice) + 1                                (2)         

CWmax(Video) = CWmax default (Video) × log È�j�<� +    
CWmin defult (Video) + 1                                (3) 

CWmax(Best Effort) = CWmax default (Best Effort) × log È�j	<�  
+ CWmin defult (Best Effort) + 1                               (4) 

CWmax(Background) = CWmax default (Background) × log È�j´<� 
+ CWmin defult (Background) + 1                              (5) 

  

انواع ترافیک موجود در  برای CWminروش تعیین پارامتر  همچنین

 .خواهد بود ۹-۶شبکه براساس روابط 

CWmin(Voice) = CWmin default (Voice) × log È�j�<� +          
0.5 CWmin defult (Voice)                                  (6) 

CWmin (Video) = CWmin default (Video) × log È�j�<�  +            
  0.5 CWmin defult (Video)                                    (7) 

CWmin (Best Effort) = CWmin default (Best Effort) × log È�j	<�   
+ 0.5 CWmin defult (Best Effort)                            (8) 

CWmin (Background) = CWmin default (Background) × log È�j´<� 
+ 0.5 CWmin defult (Background)                          (9)  
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  برابر Sumدار مق

Sum = Q1 + Q2 + Q3 + Q4                                                          (10) 

بهترین  های صدا، ویدئو، به ترتیب برابر طول ترافیک Q4تا  Q1و مقادیر 

در  (Defult)منظور از مقادیر پیش فرض   .باشد زمینه می و پس تالش

  . است ۱مقادیرجدول   ۹الی  ۲روابط 

دلیل استفاده از لگاریتم در تابع پیشنهادی آن است که در صورت کوچک 

بودن طول صف یک نوع ترافیک درمقابل مجموع طول صفهای انواع 

همچنین . برای آن ترافیک بیش از حد بزرگ نشود CWترافیک، مقدار 

جهت در نظر گرفتن حالتی است  تابع لگاریتم داخل در یکمقدار عدد 

یک نوع ترافیک صفر باشد و از بینهایت شدن مقدار  که مقدار طول صف

CWmax ها  از آنجا که طول صف برحسب تعداد بسته .جلوگیری شود

(Packet) کند بلکه  خواهد بود، درج عدد یک نه تنها مشکلی ایجاد نمی

مقدار عدد یک نیز در خارج . شد سبب پایداری بیشتر شبکه خواهد

با هم برابر  CWmaxو  CWminاست که اریتم برای جلوگیری از حالتی لگ

  .شوند

  : ی ج مرحله

 ی ب محاسبه شده درمرحله CWی مرکزی باید مقادیر  در این مرحله گره

پس از اعمال تابع پیشنهادی و پیاده سازی . را در سطح شبکه منتشر نماید

قبل نشان همانگونه که در . آن به تست و بررسی نتایج پرداخته می شود

یت باالیی برای ترافیک  IEEE802.11eتاندارداس ،داده شد های  اولو

غیربالدرنگ همانند   های نسبت به ترافیک ویدئوو  صدابالدرنگ چون 

  .قائل شده است زمینه  پسو  بهترین تالش

های ترافیکی سبب  بر حسب  طول صف CWبنابراین تعیین پارامترهای  

، بهترین تالش چون ینگرغیربالد در صورت افزایش ترافیک خواهد شد تا

افت کیفیت سرویس این نوع ترافیک در حضور ترافیک بالدرنگ موجب 

  .نشود

  پیشنهادی روش ارزیابی - ۳

بیسیم که  LANی  شبکهسعی می شود در جهت تست روش پیشنهادی 

 با افزایش حجم ترافیک غیربالدرنگ نمایش داده شده است،  ٤شکل  در 

به   شرایط بار  ۲ ک طبق جدولشرایط بار سباز از نوع بهترین تالش 

همچنین بار ترافیکی . عملکرد شبکه ارزیابی شود ۳سنگین طبق جدول

شبیه سازی با  .است ۶الی  ۴سایر انواع ترافیکها در شبکه طبق جدول 

 OPNET Modeler 14.5درمحیط نرم افزار  HCFاصالح و تغییر تابع 

این کار با تعریف سناریوهای مختلف و استفاده از فایل .است انجام شده

HCF  موجود در اصلیOPNET همچنین و HCF صورت  ،اصالح شده

   .پذیرفت

  

 
  

  
  ی محلی بیسیم شبکه: ۴شکل 

  

سازی حاکی از  نشان داده شده است، نتایج شبیه ٥ همانطور که در شکل

نسبت به  ،در روش پیشنهادیبهترین تالش  بهبود گذردهی ترافیک

زیرا در الگوریتم پیاده سازی شده  .باشد می IEEE802.11eاستاندارد 

ی مرکزی طول پنجره رقابتی را با توجه به طول  گره ٨و  ٤ی  طبق رابطه

تاخیر در دسترسی به  ٦صف این نوع ترافیک تنظیم کرده و طبق شکل 

دهد، بنابراین مانع از افت کیفیت  هش میکانال را برای این نوع ترافیک کا

                     . سرویس این نوع ترافیک خواهد شد

    

  
  با  QL-EDCA  پارامتر گذردهی ترافیک بهترین تالش در روش ی  مقایسه :۵شکل 

EDCA.  
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 دربرای ترافیک از نوع بهترین تالش تاخیر در دسترسی به کانال ی  مقایسه :۶شکل 

  .EDCAبا  QL-EDCA روش

  

طرح پیشنهادی نشان داده شده است  ۷همچنین همانگونه که در شکل 

  . شود ها در اثر پرشدن ظرفیت بافر می مانع از بین رفتن بسته

 
.  

  
با  QL-EDCA ه ها در اثر پر شدن بافر درمیزان از دست رفتن بست ی مقایسه :۷شکل 

EDCA.  

به دلیل طبیعت رقابتی دسترسی به کانال، دستیابی بیشتر یک نوع ترافیک 

بنابراین یکی . ها خواهد شد به کانال سبب کاهش دسترسی سایر ترافیک

بهبود کیفیت  طراحی درنظرگرفته شود آنست کهدیگر از عواملی که باید در 

را ها  افت شدید کیفیت سرویس سایر ترافیک سرویس یک نوع ترافیک،

مشاهده می شود، با افزایش  ۹و  ۸های همانگونه که در شکل. موجب نشود

در (نسبت به انواع دیگر ترافیک   بهترین تالشطول نسبی ترافیک 

افت ناچیزی در ) ا ثابت باشدها تقریب صورتیکه حجم سایر ترافیک

  .مشاهده می شود ویدئوو  صداگذردهی ترافیک 

  
  . EDCA  با QL-EDCA در روش صداپارامتر گذردهی ترافیک  ی مقایسه :۸شکل 

  

 
  .EDCAبا  QL-EDCA پارامتر گذردهی ترافیک ویدئو در روش ی مقایسه :۹شکل 

 
شود بهبود کیفیت سرویس  مشاهده می ۹و  ۸های  همانگونه که در شکل

ترافیک غیربالدرنگ تا حدی صورت پذیرفت که منجر به افت کیفیت 

  .سرویس ترافیک بالدرنگ در مقابل حجم باالی این ترافیک نشود

  یریگ جهینت - ۴

به منظور بهبود کیفیت سرویس  QL-EDCAمقاله الگوریتم ن یدر ا

یتم به محاسبه زمان بازگشت بر این الگور .های بیسیم ارائه گردید در شبکه

             به رفع همچنین  های انواع ترافیک موجود در شبکه و  صفاساس طول 

بصورت ثابت و بدون توجه به   CW رقابتی پارامتر مشکالتی چون تعیین 
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شبیه سازی حاکی از افزایش حاصل از نتایج . پرداخت بار ترافیکیمیزان 

کاهش  همچنین روش پیشنهادی می تواند سبب. باشد میگذردهی پارامتر 

های موجود در بافر و کم اولویت که  تاخیر دسترسی به کانال برای بسته

دسترسی اند، شده و مانع از  مدت طوالنی در انتظار دسترسی به کانال بوده

کمتر ترافیکهای غیربالدرنگ به کانال در حضور حجم باالی ترافیکهای 

جهت بهبود روش پیشنهادی رآینده می تواند آنچه که د .بالدرنگ شود

هت کاهش سربار تحمیلی به شبکه ی روشی ج انجام پذیرد، ارائه

  .سبب کاهش ترافیک شبکه گردد تا ،باشد می

  

  )شرایط بار سبک(مشخصات ترافیک بهترین تالش اعمال شده به شبکه:  ۲جدول 

  ویژگی  مقدار

50%  Command Mix (Get/Total)  

Exponential (3600)  Inter Request Time (secs)  

Constant(1000)  Files size (bytes)  

 
  )شرایط بار سنگین(مشخصات ترافیک بهترین تالش اعمال شده به شبکه:  ۳جدول 

  ویژگی  مقدار

50%  Command Mix (Get/Total)  

Exponential (360)  Inter Request Time (secs)  

Constant(50000)  Files size (bytes)  

  

  مشخصات ترافیک ویدئوی اعمال شده به شبکه        : ۴جدول

  ویژگی  مقدار

10 frames/sec  Frame Interarrival Time Information  

128X120 pixels  Frame Size Information  

All Discrete  Traffic mix(%)  

 
  مشخصات ترافیک صدای اعمال شده به شبکه: ۵جدول 

یژگی  مقدار   و

Exponential(0.65)  Silence Length (secs)  

Exponential(0.35)  Talk Spurt Length (secs)  

GSM FR  Encoder Scheme  

0.02  Compression Delay(secs)  

0.02  Decompression Delay(secs)  

All Discrete Traffic mix(%) 

  

  مشخصات ترافیک پس زمینه اعمال شده به شبکه: ۶جدول 

  گیژوی  مقدار

HTTP1.1  HTTP Specification  

Exponential (10)  Page Interarrival Time (secs)  

Constant(5)  Page Properties 

(object per page)  

Exponential (10) Server Selection 

(page per server) 
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