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تخصيص پهنای باند براساس درخواست، يکي از الزامات در  :چکيده
-سيستمهاي امروزي برای استفاده از پهنای باند گران قيمت ماهواره می

های پهنای برای جلوگيری از افزايش بار سيگنالينگ، درخواست. باشد
در شرايط . شوند كافي بزرگ فرستاده میباند در فواصل زماني به اندازة

وجود ترافيك انفجاري در شبكه، فواصل زماني بين درخواستهاي پهناي 
افزايش ناگهانی ترافيک ورودي به يك . باند مشكل ساز خواهد شد

. شودبندي می ترمينال منجر به افزايش طول صف ارسال و تأخير صف
نی ترافيک در واحد بيبرای غلبه بر اين مشکل، ما از روش پيش

 استفاده )NCC(تخصيص پهناي باند مستقر در مرکز کنترل شبکه 
هاي ترافيکي و تخصيص پهنای باند  بينی جهشهدف ما پيش. ايم كرده

بينی کنندة ترافيك پيش. ها است مناسب، در زمان مناسب به ترمينال
زی به ساپيشنهاد شده به دليل حجم كم محاسبات مورد نياز، قابل پياده

بنابراين امكان . باشدافزاری در داخل ماهواره میصورت سخت
نتايج . سازد سازي مركز كنترل شبكه را در داخل ماهواره فراهم مي پياده
ها را در شرايط وجود سازی، کاهش تاخير انتها به انتهاي بستهشبيه

  .دهدترافيك انفجاري نشان می
  

، DVB-RCS، استاندارد ایهای ماهوارهشبکه :كليدي واژه هاي
  بينی ترافيکتخصيص ديناميک پهنای باند، پيش

  مقدمه

به عنوان ) Digital Video Broadcasting( ژی گذشته تکنولوةدر ده
 از يیدئوي ویهاسي فراهم کردن سروی برا مورد قبول استانداردکي

 کردن ياده پی برا،۲۰۰۰ سال در .شناخته شده است ماهواره قيطر
 به کانال DVB_S ای، ماهوارههایشبکه  درIPی مبتنی براهسيسرو

شكل ) DVB-RCS(  و استاندارداره مجهز شد ماهوقيبازگشت از طر
 قي از طرISPامکان ارتباط با  به کاربر DVB-RCSتكنولوژي . گرفت

 DVB-RCSهای از آنجا که شبکه. ددهی کانال دو طرفه را مکي
رسی وسيعی را به انواع كاربردها توانند دستپوشش جهانی دارند می

های از سوي ديگر، خصوصيات شبکه. برای کاربران مختلف فراهم کنند
اي مانند تاخير زياد تخصيص و پهنای باند محدود، لزوم طرحی  ماهواره

 را ايجاب )MAC(کارآمد برای پروتکل دسترسي به بستر مخابراتي 
ای به ابرات ماهواره پيشنهاد شده برای مخMACهای پروتکل. کندمی

 .]1[ شوندبندی میسه گروه اصلی طبقه

 های دسترسی تصادفی پروتکل) الف

  )slotted-Aloha]2[ و Alohaشامل (ها در اين دسته از پروتکل
هر ايستگاه به طور . ها وجود نداردتضميني برای ارسال موفق بسته

. کند میعملمستقل برای زمان دسترسی به کانال و ارسال ترافيک 
اينگونه روشهاي دسترسي به پهناي باند، از  بازدهي پاييني برخوردار 
هستند و امكان تداخل اطالعات ارسالي از سوي چند ترمينال وجود 

  .دارد

  های تخصيص پهناي باند ثابتپروتکل) ب

در اين دسته، تخصيص پهنای باند به هر ايستگاه ثابت است و به نياز 
های اين استفاده از پروتکل. ظه وابسته نيستواقعی ايستگاه در لح

گردد، چرا برداري ضعيف از کانال مخابراتي می دسته، اغلب منجر به بهره
که اگر يک ايستگاه فعال نباشد، پهنای باند اختصاص داده شده به آن، 

  .باشدقابل استفاده برای ديگر کاربران نمی

    DAMA( [3] (های تخصيص براساس تقاضاپروتکل) ج

های اين دسته ظرفيت کانال را به صورت ديناميک و در پروتکل
ها که بر پايه وضعيت صف آنهاست، پاسخ به درخواست ايستگاه

  پياده سازي اينبه دليل کارايی ضعيف دو روش اول. دهندتخصيص می
ای امروزی به صورت وسيعی های ماهواره شبکهMACروش در پروتکل 

-DVBم تخصيص پهنای باند در استاندارد مکانيز. شوداستفاده می
RCS نيز تركيبي از روشهاي پابت و مبتني بر درخواست است که در 

  .بخش سوم به طور مختصر مرور خواهد شد

-های ماهوارهدر شبکه DAMA مشکل مهم در استفاده از مكانيزم 
ها و طوالني شدن زمان بين ارسال   تاخير باالی اين شبكهGEOای 

اين مشکل برای کاربردهای .  تخصيص پهناي باند استدرخواست و
ای و کنفرانس ويدئويی بيشتر اهميت پيدا بالدرنگ مانند تلفن ماهواره

ها لزوم حساسيت به تاخير و طبيعت انفجاري اين نوع ترافيک. کندمی
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پذير تخصيص های تطبيق ترافيك و طرحبينیاستفاده از روشهاي پيش
   .]4[زد سامنابع را روشن می

بينی ترافيک در بلوک در اين مقاله بر استفاده از روش پيش
-بينی تغييرات سريع ترافيک ورودی ترمينالتخصيص دهنده برای پيش

ما از . ها و تخصيص پهنای باند کافی در زمان مناسب تمركز شده است
بيني خطي با محاسبات كم ولی موثر، با استفاده از دو  يک روش پيش

بينی ها برای پيشيکی از اين فيلتر. ايم  را پيشنهاد كردهEWMAفيلتر 
بينی بكار مقدار سيگنال و ديگری برای تصحيح خطای حاصل از پيش

 در onboardتواند به صورت بينی كننده میبلوک پيش. رفته است
سازی شود و در نتيجه امكان پياده سازي مركز كنترل و ماهواره پياده

مطالب ارائه .  سازد  فراهم مي ا در داخل ماهوارهتخصيص پهناي باند ر
  : باشدشده به شرح زير می

روشهاي تخصيص : ۲بخش . مروری بر کارهای گذشته: ۱بخش 
 تخصيص پهناي باند: ۳بخش . DVB-RCSپهنای باند در استاندارد 

. بينی به کار برده شده پيش روش:۴بخش . بينی ترافيكمبتنی بر پيش
نتيجه : ۶بخش . ی در مقايسه با ديگر روشهاسازشبيهنتايج : ۵بخش 

  .گيری و پيشنهادات

  کارهای پيشين مرتبط ‐١
 برای پروسة تخصيص DAMAهمانطور که ذکر شد، هنگام استفاده از 

ها به پهنای باند، تاخير صف در هنگام ورود ترافيک انفجاري به پايانه
هنای باند مناسب يابد كه ناشي از تاخير در تخصيص پشدت افزايش می

اين بدان معنی است که اگر نرخ ورودی در . باشدبه ترمينال مزبور می
زماني کمتر از تاخير تخصيص پهناي باند و يا در زمان بين ارسال دو 
درخواست متوالي، به شدت افزايش يابد، ترافيک اضافی در ترمينال بافر 

  . شودشده و باعث افزايش تاخير صف می

مشكل استفاده از روشهاي پيش بيني ترافيك چاره براي حل اين 
هاي ناگهاني  ساز خواهد بود به اين ترتيب كه اگر ترمينال بتواند افزايش
تواند پهناي باند  نرخ ورودي ترافيك را از مدتي قبل پيش بيني كند، مي

هاي انفجاري، پهناي  مناسب را درخواست نمايد تا در زمان ورود ترافيك
  . در اختيار داشته باشدباند الزم را 

. بينی ترافيک در مقاالت عنوان شده استدو روش کلی برای پيش
بينی ترافيک از يک مدل دقيق ترافيک در در روش اول براي پيش

سازي نسبتاً   يك روش مدل]1[در . کنند تخصيص استفاده میفرايند
رفي  معH.263دقيق برای ترافيك کنفرانس ويدئويی با فرمت استاندارد 

و از آن براي تخمين پهناي باند مورد نياز هر ترمينال توسط مركز 
 Pearsonدر اين روش از تابع توزيع احتمال . كنترل استفاده شده است

 برای مدل کردن ترافيک استفاده شده Markovدر ترکيب با زنجيرة 
 برای کاهش تلفات پهنای باند در نواحی غيرفعال ترافيک ]5[در . است

VOIPروش.  استفاده شده است1ز روش تشخيص نواحي فعال صوت ا-

                                                                 
1 Voice Activity Detection (VAD)  

های ديگري نيز براي مدلسازي انواع ترافيك در مقاالت مورد اشاره قرار 
البته از . گرفته است و تحقيقات در اين زمينه كماكان ادامه دارد

روشهاي مدلسازي ترافيك تنها براي حل مشكل درخواست يا تخصيص 
 است ولي هر يك از روشهاي پيشنهادي براي پهناي باند استفاده نشده

  . توان در اين بخش نيز بكار برد سازي را مي مدل

سازي، محدود بودن مدل تعريف شده به يك   مدل مشکل اصلی روش
های عبوري از امروزه ترافيک. باشديا چند نوع ترافيک خاص می

د و اين هاي مختلف هستناي ترکيبی از انواع ترافيک هاي ماهواره شبكه
تنوع ترافيکی تعريف يک مدل دقيق و واحد را بسيار پيچيده کرده 

هاي  بيني ترافيك به همين علت استفاده از اين روش براي پيش. است
هاي حاصل از اجتماع  خاص منظوره مناسب است و براي ترافيك

چندين كاربرد مختلف يا اجتماع چندين جريان، عملكرد مناسبي 
  .نخواهد داشت

های بينی ترافيک استفاده از روشتر برای پيشوم و معمولروش د
های اين اکثر روش. ]7[,]6[های زمانی است پردازش سيگنال و سری

 برای محاسبة رنج کوتاه و بلند Auto-regressiveدسته از توابع 
بينی مقادير آينده با استفاده از وابستگی بين مقادير سيگنال و پيش

هاي  در اين روشها معموال ضرايب سري. کننده میتوابع مربوطه استفاد
زماني با گذشت زمان به طور ديناميك تغيير خواهد نمود و يا در ابتداي 
كار با در نظر گرفتن يك دورة آموزش ضرايب به طور ثابت بدست آمده 

ها بار زياد مشکل اين روش. گيرد و در ادامه مورد استفاده قرار مي
و در نتيجه افزاری آنها سازی سختيادهمحاسباتی آنهاست که پ

سازي واحد تخصيص پهناي باند در داخل ماهواره را با مشكل  پياده
  . سازد مواجه مي

بينی در ترمينال در تعدادی از تحقيقات پيشين که از روش پيش
ی مشاهده هاياند بهبود استفاده کرده]1[ و مركز كنترل ]4[ماهواره 

 NCCای در بينی ترافيک سادهازي روش پيشسهدف ما پياده. شودمی
بدين ترتيب . سازي نمود است كه بتوان آنرا در داخل ماهواره پياده

بينی مناسبی برای تخصيص پهنای باند مناسب به ماهواره خود پيش
  ..دهدترمينالها انجام می

  DVB-RCSاستاندارد  ‐٢
ر اينترنتی با در عصر مخابرات پيشرفته، حتی کاربران خانگی نيز خواستا

اي، کنفرانس ويدئويی،  نه های چند رسا پهنای باند باال برای استفاده
با . باشندها می و انواع ديگر سرويسIPدانلود موسيقي و تصوير، تلفن 
 ۱۹۹۹ها يک گروه تحقيقاتي در اوايل سال افزايش تقاضای اين سرويس

با كانال تشکيل گرديد، اين گروه استاندارد پخش سراسري تصوير 
 اين استاندارد، ارتباط دو ].8[ را تدوين نمود2برگشت از طريق ماهواره

 را مهيا hubطرفه از طريق يک کانال بين ترمينال و ايستگاه 

                                                                 
2 Digital Video Broadcast-Return Channel from Satellite (DVB-

RCS)  
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اي به  هاي ماهواره اين تکنولوژی جديد وابستگی شبكه. ]9[ساخت
-DVBساختار شبكة . های کابلی در مسير برگشت را از بين بردشبکه
RCS ايستگاه : سه عنصر اصلی تشکيل شده است ازhub که سيگنال را 

 را به RCSTکانال بازگشت که سيگنال .دهد انتقال می3به پايانه کاربر
 که سيگنال را Geoکند و ترانسپاندر ماهواره   منتقل میhubايستگاه 

  ).۱شکل ( کند حمل میRCST و hubبين 

  
  DVB-RCS[10]ساختار عمومي يك شبكة : ١‐شكل

  

های دو طرفه برای رنج وسيعی از برای پياده سازی بهينة سرويس
در اين معماری مركز . اي تعريف شده است کاربران، معماری دروازه

مركز كنترل هستة مهم . گيرد قرار می hub در ايستگاه 4كنترل شبكه
. باشدبندي و کنترلی برای کل شبکه می های زمان برای توليد سيگنال

های پهنای باند   همچنين مسئول بررسی درخواستمركز كنترل
ها و تخصيص پهنای باند مناسب به آنها فرستاده شده از طرف ترمينال

اين واحد به صورت متناوب . باشد بوسيلة تخصيص شيارهاي زمانی می
- هاي تحت پوشش خود میRSCT را به گروه 5 ارسال زمانييک نقشة
متعددی از تخصيص پهنای های  روشDVB-RCSاستاندارد . فرستد

های در ادامه سه روش از مهمترين روش. کندباند را توصيف می
  .]11[كنيم پيشنهاد شده در اين استاندارد را مرور مي

   ٦ تخصيص نرخ ثابت .۱
 در اين روش در شروع ارتباط مذاكره اي بر سر تخصيص منابع لينك 

 ثابت گيرد و منابع تخصيص داده شده در طول ارتباط صورت مي
اين حالت احتياج به اختصاص منابع ديناميک ندارد لذا منابع . مانند می

بنابراين اين روش . شوندحتی اگر استفاده نشوند اختصاص داده می
  .ممکن است منجر به از دست رفتن پهنای باند با ارزش ماهواره شود

   ٧درخواست ظرفيت ديناميک بر پاية نرخ .۲

                                                                 
3 Return Channel form Satellite Terminal (RCST)  
4 Network Control Center (NCC)  
5 Burst Time Plan (BTP)  
6 Constant Rate assignment 
7 Rate Based Dynamic Capacity (RBDC) 

ه طور متناوب ظرفيت درخواستی خود را ايستگاه زمينی ب, در اين روش
اين پيغام براساس اندازه گيری نرخ ترافيک . دهد اطالع میNCCبه 

هر درخواست جديدی درخواست قبلی را باطل . شود ورودی داده می
  کند؛ می

   ٨درخواست ظرفيت ديناميک مبتنی بر حجم بافر. ٣
 خـالي كـردن     های زمينی، حجم ديتاي الزم بـراي        در اين روش ايستگاه   

چـون  . كننـد   به مركز كنترل اعـالم مـي     يبافر خود را به صورت ديناميك     
های زمينی را    تواند پهنای باند درخواستی ايستگاه    مركز کنترل الزاماً نمی   

  .های بهترين تالش استگارانتی کند، اين روش بيشتر مناسب جريان

 بينیتخصيص پهنای باند بر اساس پيش ‐٣
ص پهناي باند در ساختار تخصيص بر حسب زمان الزم براي تخصي

تاخير ارسال سيگنال : تقاضا، حاصل مجموع سه عنصر اصلی است
ها و  برای پردازش درخواستNCC، زمان مورد نياز NCCدرخواست به 

واضح است که با افزايش نرخ .  هاRCST به BTPتاخير انتشار سيگنال 
 بافر شده و باعث ورودی در اين فاصلة زماني، ترافيک در ترمينال

  . شود افزايش شديد تاخير صف می
. ايمسازی کرده را در ماهواره پيادهNCCبرای کاهش اين تاخير ما 

ای کوچک که تحت پوشش يك ماهواره هستند، های ماهوارهدر شبکه
NCCدر اين حالت تأخير تخصيص . باشد قابل نصب در ماهواره می

های ه برای بسياری از کاربرديابد ک پهناي باند به نصف کاهش می
نکتة مهم در اين حالت کاهش بار . بالدرنگ اهميت زيادی دارد

  . به منظور قابل نصب بودن بر روی ماهواره استNCCمحاسباتی 
 ها به منظور RCSTعالوه بر تأخير تخصيص که در باال اشاره شد، 

های خود را هر چند فريم يکبار کاهش حجم سيگنالينگ درخواست
بدين ترتيب اگر ترافيک انفجاري در فاصلة زمانی بين دو . فرستندیم

های سنگين و در نتيجه  درخواست، وارد ترمينال شود مجدداً با صف
برای حل اين مشکل نيز همانطور . تاخير زياد صف مواجه خواهيم بود

بيني ترافيک را برای هر كه در بخش قبل اشاره گرديد از روش پيش
  . ايم كز كنترل استفاده كردهترمينال در مر

افزاری در مركز كنترل افزاری و نرم در اين روش تنها تغييرات سخت
بيني كننده بر روي  سازي بلوك پيش الزم است و ديگر نيازي به پياده

مزيت ديگر آن امكان افزايش فاصلة زمانی . هر يك ترمينالها نخواهد بود
فزايش فاصلة زمانی بين اين ا. ها استهای ترمينال بين درخواست

شود و  ها باعث کاهش قابل توجه در سربار سيگنالينگ میدرخواست
با . گذردهي دادة مفيد را در طول زمان عملكرد شبكه باال خواهد برد

ها در مركز كنترل،  بيني درخواستهاي بعدي ترمينال ايجاد امكان پيش
ها نخواهد  مينالها از سوي ترديگر لزومی بر فرستادن متناوب درخواست

 يا VBDCتوانند در هر ابرفريم يک درخواست از نوع  بود و در عوض مي
RBDCبيني در مركز كنترل ارسال نمايند  براي اصالح خطاي پيش .

                                                                 
8 Volume Based Dynamic Capacity (VBDC) 
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بيني  ها در اين حالت به تعداد گامهاي پيش فواصل زماني بين درخواست
  . بيني كننده وابسته خواهد بود طراحي شده در بلوك پيش

سازی گذردهي دادة موثر حاصل از بكار گيري چند بخش شبيهدر 
شود كه مشاهده می. روش تخصيص با يكديگر مقايسه شده است

بينی  در مقايسه با حالتی که پيشگذردهي مؤثر در طرح پيشنهادی ما 
کاهش حجم . گيرد بهبود يافته استها صورت میترافيک در ترمينال

  .هاي درخواست عامل اصلی اين بهبود است سيگنال

 بينی ترافيک  پيشروش ‐٤
. بينی استفاده شده استهای مختلف پيشدر تحقيقات پيشين از روش

اده در اين تحقيقات بوده ترين روش مورد استفهای زمانی متداولسری
بيني  های عصبی به منظور پيشدر بعضی از مراجع از شبکه. ]12[است 

های  از ترکيب سری]14[در . ]13[اند سيگنال ترافيك استفاده کرده
تقريبا .  است های عصبی براي اين منظور استفاده شدهزمانی و شبکه
ی سنگين هاهای عنوان شده پيچيده و نيازمند روشاكثر روش

بر سازی آنها روی ماهواره هزينهاز اينرو پياده. باشندمحاسباتی می
بينی خطی نيز وجود دارند که های پيشدر اين بين روش. خواهد بود

  .باشدتر بوده و نيازمند عمليات رياضی کمتری می سازی آنها سادهپياده
مجزا  9دهي نمايي گير با وزن در اين مقاله از دو فيلتر ميانگين

آورده شده ) ۱(معادلة رياضي اين تابع در فرمول . استفاده شده است
بينی نرخ ورودی و ديگری برای تصحيح ها برای پيشيکی از فيلتر. است

 تنها براي ]7[از اين تابع در . بيني استفاده شده است خطاي پيش
بينی سيگنال استفاده شده است ولی ما با استفاده از ايدة ارائه پيش
بيني مقدار خطا در گامهاي   از يک فيلتر ديگر براي پيش]15[ده در ش

  .بعد و  تصحيح آن استفاده کرديم

) ۱                             ()1(
1

)(
)1()(~

2

−+
−

−=
∑
−

−= nr
N

kr
nr

n

Nnk ρρ              

r(n) نرخ ورودی ترمينال در nامين درخواست پهنای باند است  .
 Nپارامتر . اند  داده شده نمايش~ بينی شده با نمادمقدارهای پيش

دهد  بينی را نشان ميتعداد مقادير قبلی سيگنال برای استفاده در پيش
- فراموشي است که عددی بين صفر تا يک را به خود می  فاکتورρو 

 ρسازی خود به عنوان مقدار را براساس تجربة شبيه۰,۹ما . گيرد
بينی ترافيک  برای پيش۰,۹ نيز مقدار ]۱۶[در مرجع . اب کرديمانتخ

به منظور دخيل کردن خطای . شبكة محلي بيسيم انتخاب شده است
گيری  بين مقدار نرخ ورودی اندازه e(n)بينی در فرآيند، خطایپيش
~)(بينی شده  و نرخ ورودی پيشr(n)شده  nr  به شکل زير تعريف
  : دشومی
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)۲                                              ()(~)()( nrnrne −=  

 در هر گام استفاده e(n)بينی  برای پيش) ۱(از يك فيلتر مشابه رابطة 
بينی شده سيگنال و خطا، به سپس از مجموع نرخ پيش. شده است

   .کنيمعنوان مقدار درخواست هر ترمينال در گام بعد استفاده می

request_value(n) = )(~)(~ nenr +                            (۳)                            

بينی استفاده شده را در قالب بلوک دياگرام ارائه  طرح پيش۲شکل 
   .]9[دهدمی

  
  بيني نرخ ترافيك بلوك دياگرام الگوريتم پيش : ۲‐شكل

بينی استفاده شده است ولی برای يشدر اين مقاله از يک گام برای پ
كه البته بار . های بيشتری استفاده کردتوان از گامعملکرد بهتر می

اگر چه روش بکاربرده شده برای . دهد محاسباتي را افزايش مي
سازی بخش بعدی نمايانگر بينی نسبتاً ساده است ولی نتايج شبيه پيش

ي بر ميزان تأخير صف در کارايی اين روش در کاهش اثر ترافيک انفجار
   .اي است هاي ماهواره ترمينال

 سازی و مقايسة نتايجچارچوب شبيه ‐٥
 طرح کلی ۳شکل .  استفاده شده استNS2افزار سازی از نرمبرای شبيه

 ۱۰ و تعداد GEOاين طرح از يک ماهوارة . دهدسازی را نشان میشبيه
 يا NCC به عنوان GEOماهوارة .  تشکيل شده استRCSTعدد 

پروتکل . تخصيص دهندة پهنای باند برای کل شبکه تعريف شده است
-MF ، بر اساس ساختار DVB-RCS طبق استاندارد MACالية  

TDMAروش درخواست پهنای باند توسط .  تعريف شده است
- است که نسبت به نرخ ترافيک ورودی حساس میRBDCها  ترمينال
  .باشد
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  سازي چارچوب شبيه: ٣‐شكل

پارامترهای .  ذکر شده است۱هاي ماهواره در جدول  يات لينکخصوص
اند تا عملكرد شبيه سازی بسيار نزديک به واقعيت در نظر گرفته شده

  .الگوريتمهاي بكار گرفته شده را در محيط واقعي به ما نشان دهند

  پارامترهاي شبيه سازي: ۱‐جدول

 پارامتر مقدار

متعداد شيارهاي زماني در هر فري 120  

 طول هر شيار زماني بر حسب بايت 212

هاي بين دو درخواست متوالي تعداد فريم 4  

500 kbps حداكثر پهناي باند ارسال هر ترمينال 

3 Mbps پهناي باند كلي ماهواره 

 و VOIPهای بالدرنگ مانند کاهش تاخير انتها به انتها برای کاربرد
VoDای که های ماهوارهکهاين موضوع در شب.  بسيار با اهميت است

   بدين جهت ما برای. يابدتاخير انتشار بااليی دارند بيشتر اهميت می
ها   به عنوان ترافيك عبوري از ترمينالVoIPسازی از ترافيک شبيه

 real-audioسازي اين ترافيک از مدل  براي مدل. ايم  نموده استفاده
 اجرا UDP  استفاده كرديم كه روي بستر ارتباطيNSموجود در 

پذير بودن  تطبيقUDPدليل ديگر انتخاب ترافيک مبتني بر . شود مي
TCPبدين معني كه رفتار يک .  با پهنای باند موجود در خروجي است

 در يک لينک با پهنای باند ديناميک به شدت تحت تاثير TCPارتباط 
يعني ترافيك مبتني بر . باشد مقدار پهنای باند موجود در هر لحظه می

TCP در صورت كمبود پهناي باند خروجي، نرخ ارسال خود را به طور 
دهد و از ايجاد ازدحام در صف ترمينال جلوگيري  خودكار كاهش مي

كند كه اين رفتار با منظور ما از اين پژوهش يعني اثر بررسي اثر  مي
  .افزايش نرخ ارسال در شرايط كمبود پهناي باند خروجي در تضاد است

 ONزمان . باشد میON/OFF به صورت  real-audioمدل منبع 
 بودن اين مدل بر مبناي تابع توزيع احتمال نمايی با OFFبودن يا 

 ثانيه بر طبق OFF  1.35 ثانيه و ميانگين دوره ON 1ميانگين دوره 
 ترمينال، ۵سازی حاضر  در شبيه. كند  تغيير ميITU-Tپيشنهاد 

 ۵ده در باال توليد و براي ترافيک بالدرنگ با مدل توضيح داده ش
های  نرخ ترافيک همة ترمينال۴شکل . كنند ترمينال ديگر ارسال مي

ها شود يکی از ترمينالهمانطور که مشاهده می. دهدمنبع را نشان می
تواند  کند كه ميسازی ترافيک انفجاري توليد میدر اواسط زمان شبيه

. به آن ترمينال باشدناشي از ورود چند كاربر جديد به شبكة متصل 
ها در زمان تغيير ناگهاني جريان رود که تاخير انتقال بستهانتظار می

 به خوبي ۵افزايش چشمگيري داشته باشد كه اين مطلب در شكل 
  .نمايان است

  
   ترمينال فرستنده٥نرخ ورودي ترافيك به : ٤‐شكل

  
رخواست  با استفاده از د٠تأخير انتها به انتهاي ترمينال : ٥‐شكل

 RBDCكنندة 

 كه نرخ ۰ي ارسالي از ترمينال ها تأخير نقطه به نقطه بسته۵شکل 
ورودي ترافيك آن با جهش مواجه شده است را براساس زمان 

در شکل رشد زياد تأخير بعد از رسيدن . دهدسازی نشان می شبيه
بعد از گذشت چند ثانيه، هنگامی که پهنای . ترافيک ناگهانی واضح است
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د کافی به ترمينال تخصيص داده شد، تأخير به زمان نرمال تأخير بان
رود که استفاده از الگوريتم انتظار می.  گردد انتشار لينك ماهواره برمی

ها را در لحظة تغيير ناگهاني بيني ترافيك بتواند مقدار تأخير بسته پيش
  .  نسبت به حالت قبل كاهش دهدt=20نرخ ترافيک يعني در زمان 

 مقايسه تأخير انتها به انتها بين حالت قبل يعني استفاده از ۶ شکل
 و الگوريتم پيشنهادي ما يعني استفاده از RBDCدرخواست کنندة 

در . دهدبيني ترافيك در تخصيص دهنده مبتنی را نشان می پيش
منحني دوم، کاهش مقدار تأخير در زمان رسيدن ترافيک ناگهانی به 

 ميلی ۵۰۰ثر تأخير در الگوريتم ما حدود حداك. شودوضوح ديده می
 ميلی ثانيه ۶۵۰کاهش در مقايسه با مقدار % ۳۰ثانيه است که معادل 

  .  استRBDCدر الگوريتم 

  
 با استفاده از الگوريتم ۰مقايسه تأخير انتها به انتهاي ترمينال : ۶‐شكل

  RBDCبين و  تخصيص پيش

 در طول زمان real-audio ميزان گذردهي کلی ترافيک ۲در جدول 
 است، با استفاده از سه روش مختلف   ثانيه بوده۴۰سازي كه  شبي

روش اول، روش . تخصيص پهناي باند با يكديگر مقايسه شده است
RBDC است که پيشتر به عنوان يكي از روشهاي پيشنهادي در 

روش دوم عبارتست از روش .  توضيح داده شدDVB-RCSاستاندارد 
ها و روش سوم  بيني در هر يك از ترمينال يتم پيشسازي الگور پياده

  .ين ارائه شده در اين مقاله استبروش تخصيص دهندة پيش

بيني   تشريح شد، استفاده از الگوريتم پيش۴همانطور که در بخش 
شود تا ترمينالها بتوانند حجم  ترافيك در واحد تخصيص دهنده باعث مي
اي متوالي را كاهش دهند و لذا ه سيگنالينگ الزم براي ارسال درخواست

رود كه در اين روش ميزان گذردهي مفيد ترافيك صوت  انتظار مي
ها  بيني كننده در هر يك از ترمينال سازي پيش نسبت به روش پياده

دهد، بهبود قابل توجهي در   نشان مي۲همانطور كه جدول . بيشتر باشد
كوتاه شبيه سازي گذردهي مفيد كانال مخابراتي در روش سوم در زمان 

بديهي است در شرايط كار عادي شبكه .  ثانيه ايجاد شده است۴۰يعني 

كه هر اتصال ممكن است چندين دقيقه به طول انجامد، ميزان گذردهي 
  . كلي با استفاده از روش سوم به شدت افزايش خواهد داشت

 روش ۳مقايسة گذردهي كلي دادة صوت با بكارگيري : ۲‐جدول
   باند بر اساس تقاضاتخصيص پهناي

 گذردهي كلي روش تخصيص پهناي باند
(MByte) 

RBDC 1.887 
Predictive Requester 2.003 
Onboard Predictive Allocator 2.294 

  

 يريجه گينت ‐۶
در اين مقاله، روشی برای کاهش اثر تأخير تخصيص پهنای باند در 

بينی با  ش پيشما از يك رو.  انفجاري ارائه شده است شرايط ترافيک
بينی نرخ ترافيک  برای پيشNCCدار در گره  استفاده از ميانگين وزن

از مقادير حاصل از . ها استفاده کرديمورودی به هر يك از ترمينال
بينی برای تخصيص پهنای باند مناسب پيش از وقوع تغييرات پيش

ه از يک استفاد. ها استفاده شد ناگهاني در نرخ ترافيك ورودي به ترمينال
سازی مركز كنترل بينی، امکان پيادهروش خطی نسبتاً ساده برای پيش
همانطور که عنوان شد استفاده از اين . را بر روي ماهواره به ما داده است

کاهش تأخير تخصيص پهناي باند در اثر : روش دو مزيت عمده دارد
ي در هاي انفجار  در ماهواره و دوم کاهش اثر ترافيکNCCسازی پياده

بينی ترافيک ورودی به هر ترمينال و ها با پيش تأخير صف ترمينال
  .پهناي باند مناسب در زمان مناسبتخصيص 

 DVB-RCS پايانة ۱۰سازی ارائه شده ترکيبی از ساختار شبيه
 در real-audio از مدل ترافيک VoIPسازی ترافيک  برای شبيه. است

تها به انتها را در دو حالت ما تأخير ان.  استفاده شدNS2نرم افزار 
. بيني كننده مقايسه کرديم و الگوريتم پيشRBDCاستفاده از الگوريتم 

در تأخير ناشي از ورود ترافيك انفجاري به % ۳۰نتايج حاكي از بهبود 
بينی در اين کار ما از يک گام پيش. دهد ها را نشان مي يكي از ترمينال

های رود که افزايش گامانتظار میبرای نرخ ورودی استفاده کرديم ولی 
بينی تأثير زيادی در کاهش تأخير تخصيص پهناي باند داشته پيش
توان فواصل  بيني، مي عالوه بر اين با افزايش تعداد گامهاي پيش. باشد

ها بيشتر نمود و با  بين ارسال درخواستهاي متوالي را از طرف ترمينال
 كمتر شده و MACتكل اين كار حجم سيگنالينگ الزم براي پرو

  ..گذردهي مفيد كانال ماهواره را بهبود خواهد بخشيد
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