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چکیده
فناوری  MIMOدر شبکههای محلی بی سیم ،امکان استفاده از طیف متنوعی از نرخهای ارسال را فراهم میآورد .بهمنظور بهبود کارایی
پیمانه کنترل نرخ ،اطالعات آماری در مورد تاریخچه و ضعیت و میزان ا ستفاده از هر نرخ ار سال در الیه  MACنگهداری می شود تا به
تعیین نرخ ارسال بستههای آتی کمک نماید .بااینوجود ،تنوع زیاد نرخهای ارسال در استانداردهای  802.11nو  802.11acهزینه سربار
زیادی را برای بهروزرسانی این اطالعات تحمیل میکند .در این مقاله ،برای کاهش فضای حالت نرخهای ارسال و بهروز نگهداری توأمان
آمار همه آنها ،روشی برای دستهبندی نرخها ارائه شده است بهنحویکه هنگام ارسال یک بسته با نرخ ارسال مشخص ،اطالعات آماری
مربوط به همه نرخهای ار سالی که در همان د سته قرار میگیرند ،بهروز شود .درنتیجه ،آمار و ضعیت تعداد بی شتری از نرخهای ار سال
حتی باوجود ارسال تعداد کمی بستههای داده میتواند بهروز شود .سازوکار پی شنهادی در محیط هسته لینوکس پیاده سازی و عملکرد
آن را تحت شرایط مختلف در یک بستر آزمایشی که در آزمایشگاه پژوهشی خود راهاندازی نمودهایم ،ارزیابی گردید .نتایج نشان میدهد
که روش پی شنهادی ازنقطهنظر گذرداد و تعداد ار سالهای موفق از سازوکار  Minstrel-HTبهعنوان روش پیشفرض لینوکس عملکرد
بهتری دارد.
واژگان کلیدی :نرخ کنترل ار سال ،شبکههای بی سیم محلی پر سرعت ،ب ستر آزمای شی ،د ستهبندی نرخ ،روش  ،Minstrel HTروش
CRA

 -1مقدمه

بهترین نرخ ار سال فیزیکی را بر ا ساس کیفیت کانال در شرایط
مختلف ز مانی انت خاب میک ند[ .]1بهطورکلی ز مانی که کا نال
شرایط م ساعدی ندارد ،ار سال دادههای با نرخ کمتر و مقاوم در
برابر عوامل محیطی باوجود زمان انتقال باال انت خاب معقولتری
ا ست ،همچنین در زمان منا سب بودن شرایط کانال ،نرخهای با
گذرداد باال بهتر عمل کرده و داده ها در زمان کوتاهتری ارسبببال
میشببوند .در شبببکههای بیسببیم پرسببرعت به علت داشببتن
مکانیسبببم های مختلف مانند MIMO1و همچنین وجود تداخل،

شبببکههای بیس بیم از رسببانه هوا برای انتقال اطالعات اسببتفاده
میکن ند و به همین دل یل ت حت تأثیر عوا مل مختلفی ازجم له
شبکسبت ،نویز و انعکاس قرار میگیرند .ازآنجاکه میزان تأثیر این
عوامل در محیطهای مختلف متغیر اسببتل لذا شببناخت محیط و
اتخاذ ت صمیمهای منا سب در شرایط مختلف امری حیاتی ا ست.
ازجمله این تصمیمها که تأثیر بسزایی بر روی کارایی شبکه دارد،
انتخاب مناسبببب نرخ ارسبببال داده اسبببت .الگوریتم تطبیق نرخ،
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کانال دارای شبرایط بسبیار متنوعی اسبت .به همین علت تطبیق
نرخ ارسال در این شبکهها از اهمیت بیشتری نسبت به شبکههای
بی سیم سنتی ( )802.11a/b/gبرخوردار ا ست و انتخاب نادر ست
نرخ ارسبببال میتوا ند منجر به پایین آ مدن گذرداد در مق یاس
بزرگتری شبببود[ .]2در مقاله [ ]3نشبببان دادهشبببده اسبببت که
روشهای موجود تطبیق نرخ در شبکههای بی سیم سنتی کارایی
باالیی در شبکههای بی سیم پرسرعت ندارند و این نتایج منجر به
تحقیقات گسبببتردهای درزمینهی تطبیق نرخ در اسب بتانداردهای
 802.11nو  802.11acدر سالهای اخیر شده است[.]4-8
روش تطبیق نرخ ارسبببال شبببامل دو مرحله اسبببت :مرحله اول
تخمین شرایط کانال و مرحله بعدی انتخاب نرخ ار سال منا سب.
برای انتخاب نرخ ارسال مناسب برحسب شرایط کانال روشهایی
وجود دارد که این روش ها به دو دسبببته کلی حلقه باز و حلقه
ب سته [ ]9تق سیم می شوند .در روش حلقه باز فر ستنده بهتنهایی
و با استفاده از مشاهدات و تجربیاتش از کانال ،نرخ ارسال داده را
مشببخص میکند .درحالیکه در روش حلقه بسببته از گیرنده در
جهت انتخاب نرخ ارسال مناسب کمک گرفته میشود.
یکی از روش های تطبیق نرخ حلقه باز روش مبتنی بر ارسبببال
بسته کاوش2هست .در این روش فرستنده ،پس از ارسال موفق و
پیوسببته تعداد ثابت بسببته در یک نرخ مشببخص ،تالش مینماید
یک ب سته با نرخ دیگری ار سال نماید .این ب سته را ب سته کاوش
مینامند که اطالعات و ضعیت ار سال مربوط به این نرخ نگهداری
میگرد د .پس از ار سال ب سته کاوش ،بر ا ساس و ضعیت ار سال
مربوط به نرخها در گذشته از جمله بسته کاوش ،در خصوص نرخ
ارسال برای بستههای بعدی تصمیمگیری میشود .وضعیت ارسال
در روش های مختلف دارای پارامتر های مختلفی مان ند گذرداد،
نرخ-گمشببدگی و  ...اسببت .در روشهای مبتنی بر ارسببال بسببته
کاوش ،با ارسال در یک نرخ ،فقط اطالعات وضعیت ارسال مربوط
به آن نرخ بهروزرسببانی میشببود .برای بهروز نگهداشببتن تمامی
نرخ های موجود ،با ید در ت مامی نرخ ها داده ارسببببال گردد.
بهعبارتدیگر در شبکههای بی سیم پرسرعت مبتنی بر استاندارد
 802.11nکه فرسببتنده دادهها را بر اسبباس یک 3MCSمشببخص
پیکربندی و ارسال میکند ،نیاز است برای تمامی MCSها ارسال
بسببته کاوش صببورت گرفته تا تمامی نرخها بهروز گردد .طبیعتاً
تعداد زیاد نرخها برای ارسال داده سبب ایجاد هزینه سربار زیادی
میگردد .در روش های موجود به دل یل اجت ناب از ارسبببال در

تمامی نرخها ،تعداد زیادی از نرخها مدت زیادی بهروز نمی شوند.
لذا نتایج آماری آنها ،مقادیر قابلاطمینانی نبوده و نرخ ارسبببال
انتخابی دارای گذرداد باالیی نیست[.]10 ,3
در این مقاله بهمنظور حل عدم بهروزرسبببانی تمامی نرخها ،یک
سازوکار د ستهبندی معرفی می شود .با انجام د ستهبندی ف ضای
حالت نرخ ارسببالها کوچکتر میگردد .برای هر دسببته فقط یک
بسببته کاوش ارسببال میگردد و وضببعیت ارسببال برای تمامی
MCSهای متعلق به آن دسته بر اساس آن بهروز میگردند .لذا با
ار سال ب ستههای کاوش به همان تعداد قبلی میتوان آمار تمامی
نرخها را بهصببورت تقریبی تخمین زد .انتخاب معیار دسببتهبندی
برای حفظ کیف یت خدمات شبببب که 4از اهم یت زیادی برخوردار
اسببت .در این پژوهش معیار گمشببدگی بسببته5برای دسببتهبندی
پیشبببنهاد گردیده اسبببت و نشبببان داده شبببده اسبببت که معیار
پیشنهادی ،معیار مناسبی برای دستهبندی خواهد بود.
اسببباسببباً برای ارز یابی روش ها و الگوریتم های موجود در حوزه
شبکههای بی سیم میتوان به سه طریق تحلیل ریا ضی ،ابزارهای
شبیهساز و بستر آزمایشی واقعی عمل کرد .هرچند مقیاسپذیری
و تحرک ای ستگاهها در شبیه ساز ب سیار سادهتر صورت میگیرد
ولی با توجه به ویژگیهای رسانهی بیسیم ازجمله وجود نویزهای
متنوع ،تداخل امواج ،نوسانات شرایط کانال ،پدیدهی محوشدگی،
نوسبببانات موجود در اتصبببال  MIMOو  ...نمیتوان آن را بهطور
دقیق و مطابق با دنیای واقعی مدلسببازی و شبببیهسببازی کردل
حالآن که ن تایج بهدسبببتآ مده از بسبببتر آز مایشبببی باوجود
پیچیدگی های پ یادهسبببازی و محدودیت تجهیزات ،میتواند به
نتایج واقعی نزدیکتر باشبببد .به همین دلیل و بهمنظور بررسببی
عملکرد روش پیشنهادی ،تعدادی از روشهای ارائهشده در هسته
لینوکس پیادهسببازی شببده و روش پیشببنهادی بر روی روشهای
مذکور نیز از لحاظ میزان گذرداد مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نوآوریهای این مقاله بهطور خالصه عبارتاند از:
 .1ارائه روشی برای دستهبندی نرخهای ارسال بسته کاوش بر
اساس معیار گمشدگی بسته
 .2سازوکار جدید برای بهروزرسانی وضعیت نرخهای ارسال
 .3پیاده سازی روش ارائه شده بر ب ستر واقعی بهمنظور ارزیابی
روش در محیط واقعی.
در ادامه مقاله ،در بخش دوم مفاهیم پایه و قابلیتهای ا ستاندارد
 IEEE802.11nبیان میشببود .در بخش سببوم کارهای مرتبط و
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علی قالیباف و ...

فا صله محافظ و پهنای کانال مطابق جدول  1به گروههای
تقسیم شده است.

چندین روش تطبیق نرخ برر سی می شود .در بخش چهارم روش
پیشببنهادی بهطور کامل تشببریح شببده و در بخش پنجم نتایج
مقایسببه و ارزیابی گزارش شببده و تحلیل میشببود .باالخره بخش
ش شم به نتیجهگیری و ارائه پی شنهادها در را ستای ادامه پژوهش
حاضر میپردازد.

MCS

جدول  -1گروهبندی MCSها []7
Data rate
)(Mbps

 -2مفاهیم پایه
مانند IEEE

یکی از اصبببلیترین اهداف اسبببتانداردهای جد ید
 802.11n6و  ،IEEE 802.11acافزایش گذرداد شبببب که اسبببت.
گذرداد از مشبببخصبببه های مهم در فرآهمآوری کیف یت خدمات
محسبببوب میشبببود .همچنین بهبود گذرداد در شببببکه تأثیر
مستقیمی بر سایر مشخصههای کیفیت خدمات خواهد داشت .در
اسببب تانداردهای مذکور این افزایش با بهبودهایی در هر دوال یه
فیزیکی و کنترل د ستر سی بهد ستآمده ا ست .در الیه فیزیکی
8
سببازوکارهایی مانند ،MIMO7ادغام کانال و فاصببله زمانی محافظ
کوتاهتر و در الیه کنترل دسبترسبی سبازوکارهایی چون سباختار
تصببدیق بلوکی9و تجمیع فریم10بهمنظور بهبود به کار گرفتهشببده
است.
در استاندارد  IEEE 802.11nبا معرفی فناوری  MIMOقابلیت
ارسال و دریافت چندین جریان داده بهصورت همزمان در آنتنهای
مختلف ارائه گردید .همچنین در این استاندارد با ادغام دو کانال
 20مگاهرتز و همچنین کوتاه کردن فاصله بین نمادهای حامل
داده میزان گذرداد اسمی میتواند حداکثر تا  600مگابیت بر ثانیه
ارتقا یابد .این تغییرات در الیه فیزیکی به دلیل وجود سربار در
ارسال بستهها تا اندازهای توانست گذرداد و تأخیر را بهبود بخشدل
عالوه بر این ،سازوکارهایی نیز در الیه کنترل دسترسی بهمنظور
کاهش میزان سربار ارائه شد .مهمترین سازوکار معرفیشده تجمیع
فریم بود که اقدام به تجمیع چندین فریم و ارسال آنها بهصورت
یکجا میکند و سازوکار دیگر تصدیق بلوکی است که چندین
بستهی تصدیق ارسال را بهصورت یکجا و در قالب یک بسته ارسال
میکند.
با معرفی اسبببتاندارد  802.11nاز مدوالسبببیون و کدگذاریهای
متنوعتری بهمنظور تعیین نرخ داده ا ستفاده شد .مدوال سیون و
کدگذاری و یا به عبارتی  MCSبه ترکیب روشهای مدوالسببیون
(مانند  )BPSK,QPSKو روشهای کدگذاری (مانند  1/2و )5/6
گفته می شود .در روش پیشفرض ه سته لینوکس [ ]11و روش
ارائهشده در [ ]12نرخهای موجود بر اساس تعداد جریانها ،اندازه
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 -3مروری بر کارهای مرتبط
در سببالهای اخیر الگوریتمهای متعددی با اهداف مختلفی مانند
کاهش انرژی و تأخیر و یا اسبببتفاده در شببببکههای با مسبببافت
زیاد[ ]13-15در زمینه تطبیق نرخ ارسببال ارائهشببده اسببت اما
هدف عمومی در تطبیق نرخ ارسببال افزایش گذرداد شبببکههای
بیسیم محلی است .در سال  2010پفکیاناکیس و همکارانش[]3
مشبببکالت تطبیق نرخ در  802.11nرا بررسبببی کردند و متوجه
رابطه غیریکنواخت بین نرخ خطای فریم و نرخ ب یت در مدهای
مختلف  MIMOشدند .مبتنی بر همین مشاهده ،روش  MiRAرا
پیشببنهاد دادند .این روش بهصببورت زیگزاگ بین مدهای مختلف
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در تمامی روشهای تطبیق نرخ ارسال ارائهشده ،فرستنده دادهها
را بر اسببباس یک  MCSمشبببخص پیکربندی و ارسبببال میکند.
بهطور مثال زمانی که فرسبببتنده دادهها را در  MCS15ارسبببال
میکند در حقیقت دادهها را در دو جریان دادهای و با مدوالسیون
 64-QAMو کدگذاری  ،5/6در پهنای باند  20مگاهرتز و با فاصله
بین نمادی  800نانوثانیه ارسال میکند.
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هنگام م ساعد بودن شرایط کانال نیز در صورت دا شتن سابقه
مناسب در ارسال MCS ،بعدی جایگزین میشود.
در مقاله [ ]18به بررسی اثر نرخ گمشدگی بستهها در عملکرد و
کارایی شبببکه مدرن  802.11پرداخته شببده اسببت .در این مقاله
ن شان داده شده ا ست خو شهبندی نرخ گم شدگی در کاربردهای
مختلف در این شبکهها از جمله تطبیق نرخ باعث افزایش کارایی
شبکه میگردد.
در  ]19[ L3Sاز تعداد بسبببتههای گمشبببده جهت کاهش نرخ
اسببتفاده شببده اسببت .این روش مانند روش  MiRAبا ارسببال
بستههای کاوش هوشمند در گروههای مجاور سعی در پیدا کردن
و ارسال در بهترین نرخ ممکن را دارد.
گونههای جدید نظیر  802.11acتعداد نرخهای ارسبببال بسبببیار
بیشتری را پشتیبانی نموده و امکان استفاده از نرخهای ارسال تا
چندین گیگابیت بر ثانیه را فراهم میسبببازد .بنابراین با توجه به
گ سترش ف ضای ج ستجو نرخهای ار سال ،تالش بی شتری برای
تعیین نرخ ارسبببال بهینه الزم اسبببت .از طرف دیگر اختالف نرخ
ارسال بهینه و غیر بهینه میتواند آنقدر زیاد باشد که استفاده از
یک نرخ ارسببال غیر بهینه باعث افت شببدید گذرداد کلی شبببکه
گردد .در [ ]20ابتدا رو شی برای کاهش ف ضای ج ستجو و حذف
برخی نرخهای ارسببال باهدف تسببریع همگرایی ارائه مینماید و
سبببپس الگوریتم انتخاب نرخ ارسبببال را مبتنی بر نمونهبرداری
تامسبببون معرفی و کارایی آن را به کمک شببببیهسبببازی ارزیابی
مین ما ید .چی یو لی و هم کاران در [ ،]21روشبببی مبتنی بر
یادگیری ماشببین برای شببناسببایی خودکار همبسببتگی بین نرخ
ارسببال ،گذرداد و کیفیت لینک ارائه دادند و برای کاهش فضببای
جسبببتجو از یک الگوریتم جسبببتجوی نرخ دوسبببطحی و یک
تشبببخیصگر ازد حام بهره میبرد .کارم کار و هم کاران در []22
مسبببئله پیکربندی خودکار لینک در شببببکههای  802.11acرا با
لحبباظ طیف متنوعی از پببارامترهببای الیببه فیزیکی و کنترل
دسترسی بررسی نمودهاند .سپس به کمک یادگیری پویا و منطق
فازی و بر اساس میزان بار شبکه و شرایط کانال روشی برای حل
آن ارائه دادهاند.
در [ ،]23روشی برای انتخاب نرخ ارسال برای شبکههای بی سیم
مش مبتنی بر ا ستاندارد  802.11sمعرفی شده ا ست .با توجه به
ارتباطات چندگانه در این شبکهها ،در انتخاب نرخ ار سال ،میزان
ت صادم ب ستهها و نیز م سئله انتخاب بهترین م سیر در نظر گرفته
شده است.

 MIMOحرکت میکند تا نرخ هایی را که بیشبببترین گذرداد را
دار ند پ یدا ک ند .این روش فقط از ت عداد نرخ های م حدودی
پشتیبانی و استفاده میکند .در سال  2013نیز روشی مشابه و با
اندکی تغییر به نام  ]16[ Window-basedارائه شد.
روش  ]11[ Minstrel HTتوسبببعهیافته روش  ]17[ Minstrelو
الگوریتم پیشفرض موجود در اغلب درایورهای بیسبیم منبع-باز
 802.11nاز جمله  ath9kاست .این روش تمامی نرخها را تا زمان
رسیدن به بهترین نرخ به صورت کامالً تصادفی کاوش میکند .در
ابتدای کار تعدادی از MCSها بهصببورت تصببادفی در یک جدول
قرار داده شده و کاوش موفق برای هر  MCSصورت میگیرد .بر
اساس اطالعات وضعیت ارسال در جدول نمونهها ،برای هر بسته
جهت ارسال ،چهار نرخ ارسال مشخص میشود و زمانی که نرخی
بعد از چند ارسال ناموفق باشد ،نرخ بعدی بررسی می شود .اولین
نرخ مربوط به پیکربندی است که باالترین میزان گذرداد را داشته
باشد .دومین انتخاب نرخی با دومین گذرداد است .سومین گزینه
مربوط به نرخی با باالترین احتمال ارسبببال موفق بوده و در آخر
داده با نرخ پایه ارسال می شود .این سازوکار ،زنجیره تکرار نامیده
میشبببود .در هر بازهی زمانی بهترین نرخ در هر گروه مشبببخص
میشببود .برخالف روش  Minstrelکه ارسببال بسببته نرخ کاوش
به صورت کامالً ت صادفی انتخاب می شد ،در این روش ب ستههای
کاوش اینگونه ارسبببال میشبببود که ابتدا یک نرخ در گروه یک
کاوش میشبببود و سبببپس گروه دو و  ...ل اما ترتیب انتخاب نرخ
داخل هر گروه تصادفی است .در این روش هر  50میلیثانیه آمار
تمامی نرخها بهروز میشود.
روش  ]12[ CRAمانند  Minstrel HTاقدام به ارسبببال بسبببته
کاوش در نرخ های دیگر میکند با این تفاوت که کاوش در بین
نرخهای با گذرداد باالتر از نرخ ارسببال فعلی صببورت میگیرد .در
 CRAهر نرخی که در گذشته آمار ارسال موفق باالتری را داشته
باشببد از احتمال باالتری برای ارسببال بسببته کاوش نیز برخوردار
است .مکانی سم روش  CRAبه این شکل است که یک نرخ جهت
ارسال بسته کاوش انتخاب می شود ،اگر آمار ارسال موفق آن نرخ
در بازههای زمانی قبلی باالی  50درصد باشد بسته کاوش در آن
نرخ ارسببال میشببود و اگر بین  10الی  50درصببد باشببد آنگاه با
احتمال  50در صد ب سته کاوش در آن نرخ ار سال شده و در غیر
این صببورت با احتمال  10درصببد ارسببال میشببود .روش CRA
همچنین برای مواجهه با تغییرات زودگذر کانال از سازوکار تغییر
نرخ ارسببال قبل از رس بیدن به زمان بهروزرسببانی اسببتفاده کرده
اسبببت .در این حالت اگر نرخی دچار مشبببکل گردد آنگاه MCS
پایینتر آن تا ر سیدن به انتهای بازه زمانی انتخاب می شود و در
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علی قالیباف و ...

 -4الگوریتم روش پیشنهادی
ابتدا باید دسبببتهبندی MCSها صبببورت گیرد .همانطور که در
الگوریتم  1نشببان داده شببده اسببت در بخش پیشپردازش و گام
اول نرخ گم شدگی ب سته برای هر  MCSمحا سبه میگردد .برای
این منظور باید برای هر  MCSبه مدتزمان مشخصی داده ارسال
گردد تا بر اساس آن نرخ گمشدگی محاسبه گردد .این عمل برای
تمامی MCSها باید صورت پذیرد .در گام دوم الگوریتمMCS ،ها
بر ا ساس نرخ گم شدگی ب سته د ستهبندی میگردند .هر د سته
شببامل MCSهایی اسببت که فاصببله بین نرخ گمشببدگی اعضببای
متعلق به آن دسببته کم اسببت .با تعیین دسببتهها و به دنبال آن
انتخاب فاصبببله مجاز نرخ گمشبببدگی MCS ،ها دسبببتهبندی
میگردند .منظور از فاصله مجاز این است که هر دسته یک مرکز
دارد و  MCSهایی که فاصبببله آن ها از این مرکز کمتر از مقدار
مشخصی است در آن دسته قرار میگیرند.
سپس روش اصلی تطبیق نرخ ارسال آغاز میگردد .در بازههای
زمانی مشخص نرخ ارسال برحسب شرایط کانال انتخاب میگردد.
همانطور که در الگوریتم  1نشان داده شده است ،مطابق با گام
 3در شروع هر بازه زمانی برای هر دسته متوسط نرخ گمشدگی
محاسبه میگردد( .)aplroldiدر خالل ارسال دادهها مطابق
باسیاست روش اصلی(مثالً زنجیره تکرار در  )Minstrel HTممکن
است چندین بار بسته کاوش ارسال گردد .در هر بار ارسال بسته
کاوش در یک نرخ مشخص ،وضعیت ارسال در آن نرخ بهروز می-
گردد(گام  .)4در انتهای بازه زمانی و قبل از انتخاب نرخ ارسال
جدید ،اطالعات وضعیت ارسال برای تمامی نرخها بهروز می-
شود(گام  .)5بدین منظور و مطابق با  aتا  cدر الگوریتم  1برای
هر دسته  iمیانگین نرخ گمشدگی جدید محاسبه شده

)a

محاسبه متوسط  plrبرای  Ciدر aplrnew

)b

محاسبه delta= aplrnew - aplroldi

)c

بهروزرسانی  plrهمه MCSها در  Ciبه جز  MCSxبا
مقدار delta

...

( )aplrnewو بهروزرسببانی نرخ گمشببدگی برای هر  MCSدر آن
دسببته( به جز  )MCSxبا تفاضببل میانگین دسببته قبل و بعد از
ارسببال بسببتههای کاوش( )deltaانجام می شببود .این امر سبببب
میگردد که شیب تغییرات نرخ گمشدگی در دستهها مالیم باشد
و میزان تغییرات در نرخهایی که بسبته در آنها ارسبال میشبود
نسبت به بقیه نرخها بیشتر است.
1_4معیار دستهبندی
همانطور که در بخشهای قبلی ذکر گردید یکی از اصبببلیترین
اهداف استانداردهای جدید مانند  IEEE 802.11nافزایش گذرداد
شبکه ا ست .گذرداد از م شخ صههای مهم در فرآهمآوری کیفیت
خدمات محسببوب میشببود .بنابراین شبباخص گذرداد اثربخشببی
قابلمالحظهای در انتخاب معیار دستهبندی خواهد داشت.
در روش های حل قه باز مبتنی بر روش  ،Minstrel HTبرای
محاسبه گذرداد از فرمول ( )1استفاده میشود[:]11
1
× 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑠𝑃 = 𝑡𝑢𝑝𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ
()1
𝑇
که 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑠𝑃 نشاندهنده میزان موفقیت ارسال هر نرخ در
بازههای قبلی و  Tمدت زمان ارسال است که بر اساس فرمول ()2
محاسبه میشود:

الگوریتم  -1الگوریتم روش پیشنهادی
[پیش پردازش]
[گام  ]1محاسبه نرخ گمشدگی بسته ،plr ،برای ارسالها در هر MCS

)(2

[گام  ]2دستهبندی  MCSبر اساس  plrدر دستههای C1…Ck

𝑑𝑎𝑒𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ
𝑈𝐷𝑃𝑀𝐴𝑔𝑣𝐴

𝑇 = 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 +

که مقدار 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑇 نشاندهنده زمان معمولی ارسال یک بسته در
آن نرخ است و میزان 𝑑𝑎𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎبرابر با میزان سربار ناشی از
ارسال و اندازه 𝑈𝐷𝑃𝑀𝐴𝑔𝑣𝐴 برابر با اندازه میزان تجمیع فریم است.
در روش مدنظر هنگامیکه گذرداد یک نرخ تغییر میکند آنگاه
اندازه گذرداد بقیه نرخها نیز تغییر پیدا میکنند .با باال و پایین
بردن اندازه گذرداد در سایر نرخهای دسته در هنگام بهروزرسانی،
دیگر فرمول  1صحیح نیست چراکه با افزایش و کاهش گذرداد در
نرخهای دیگر فقط مقدار گذرداد افزایش پیدا کرده و درعینحال

[تکرار انتخاب نرخ ارسال در بازههای زمانی مشخص]
[گام  ]3برای دسته iام ،Ci ،در  C1…Ckدستورات زیر را تکرار کن
محاسبه متوسط  plrبرای  Ciدر aplroldi
...
[گام  -4در هر بازه زمانی چندین بار بسته کاوش ارسال میگردد]
ارسال بسته کاوش بر اساس MCSx
بهروزرسانی اطالعات وضعیت نرخ ارسال از جمله  plrمربوط به
MCSx
...
[گام  ]5برای دسته iام ،Ci ،در  C1…Ckدستورات زیر را تکرار کن
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مقادیر  Psuccessو  Tکه اجزای تشکیلدهنده آن هستند بدون تغییر
ماندهاند .بنابراین باید معیار دستهبندی یک معیار مستقل بوده تا
بهروزرسانی بر اساس آن معیار و بدون آسیب رساندن به معیارهای
دیگر صورت پذیرد.
در فرمول 1مقدار  Psuccessمقداری مستقل و غیرقابل تجزیه است
چراکه این مقدار بهصورت کامالً مستقل از متغیرهای دیگر کیفیت
خدمات سرویس و فقط بر اساس میزان موفقیت ارسال بستهها به
دست میآید .ازاینرو معیار نرخ گمشدگی بسته معیار مناسبی
خواهد بود.
2_4یک مثال
ازآنجاکه مطابق اسبببتاندارد و آزمایشهای صبببورت گرفته ،مقدار
فاصببله اطمینان تأثیری در میزان اندازه گمشببدگی بسببته ندارد،
بنابراین مقدار گم شدگی ب ستهها در نرخهای گروه  0تا  5برابر با
میزان گمشبببدگی نرخهای گروه  6تا  11اسبببت .با فرض انجام
آز مایش در با ند فر کانسبببی  20م گاهرتز ،میزان گمشببببدگی
بیستوچهار  MCSاول در جدول 1نشان داده شده است.
روند بهروزر سانی بر ا ساس شکل  1ا ست .در این روش به ازای
تفاوت ایجاد شده در میانگین هر د سته ،میزان موفقیت نرخهای
آن دسبببته نیز تغییر میکنند .در این روش با تغییر گمشبببدگی
بسبببته در یک نرخ میزان میانگین گمشبببدگی آن دسبببته تغییر
میکند .در روش ارائهشبببده این تفاوت بر تمامی نرخهای موجود
در آن دسببته اعمال شببده و پسازآن میانگین مجدد محاسبببه
میشود.
مطابق شکل  1در هر دسته شش  MCSقرار دارد .میانگین PLR
تمامی MCSهای مربوط به د سته اول برابر  0/1ا ست .زمانی که
مقدار گمشبببدگی بسبببته  MCS 3تغییر کند و بهاندازه 0/12
افزایش یابد ،آنگاه میانگین جدید نسبببت به میانگین قبلی 0/02
افزایش پ یدا میک ند .این میزان  0/02بهت مامی نرخ های دیگر
داخل دسببته اضببافهشببده و میانگین جدید بر اسبباس PLRهای
جدید محاسببببه میگردد که در این مثال اندازه میانگین برابر با
 0/136میشود.

شکل  -1مثالی از روش پیشنهادی

 -5ارزیابی روش پیشنهادی
بهمنظور ارزیابی کارایی ،روش پیشببنهادی با اسببتفاده از مجموعه
 Backportsدر هسببته لینوکس پیادهسببازی شببده اسببت .تمامی
آزمایشها در بستر آزمایشی و با شرایط واقعی انجامشدهاند .بستر
مذکور [ ]24در آزمایشببگاه پژوهشببی شبببکه در دانشببگاه بوعلی
سینا راهاندازی شده است.
ازآنجاکه پیاده سازی روش پی شنهادی نیازمند تغییر برخی توابع
در الیه کنترل دسترسی است ،لزوماً بایستی از یک درایور منبع-
باز استفاده شود .به همین دلیل ،مجموعه  Backportsرا در یک
ایسببتگاه مجهز به سببیسببتمعامل لینوکس نصببب نموده و کارت
شبکه حاوی ترا شه بی سیم  Atheros AR9580به همراه درایور
متنباز  ath9kرا به آن ا ضافه نمودیم .این ترا شه و درایور مربوط
به آن در پژوهشهای مرتبط با ارزیابی کارایی مکانیسبببم کنترل
دسترسی در شبکههای بیسیم محلی مورد استفاده قرار میگیرد.
شایان ذکر است که ازآنجاکه الگوریتم انتخاب بهترین نرخ ارسال
بسببته در پیمانه  mac80211اجرا میشببود ،کارتهای شبببکه که
مح صول سازندگان متفاوت ه ستند ،مادامیکه از این ا ستاندارد
پشتیبانی نمایند ،تفاوتی در نتایج آزمایشها ایجاد نمیشود.
عملکرد روشهای  Minstrel HTو  CRAبدون دسببتهبندی نرخ
ارسببال در [ ]25باهم مقایسببه نمودهایم .اسببتفاده از دسببتهبندی
MCSها امکان بهروزرسبانی اطالعات نرخهای ارسبال را با سبربار
کمتر و با سرعت همگرایی بی شتر فراهم می سازد .بنابراین برای
ارز یابی عملکرد آن بایسبببتی میزان تأثیر آن بر یک مکانیسبببم
کنترل نرخ موجود سبببنج یده شبببود .به همین منظور در مقاله
عملکرد ( Ministrel HTبهاخت صار  )MHTبا ن سخه تغییریافته
آن بر اسبباس روش پیشببنهادی ( )Cluster-MHTمقایسببه شببده
اسبببت .یادآوری میگردد که هدف از انجام آزمایشها ،مقایسبببه
 CRAو  Ministrel HTنی ست بلکه ن سخه ا صالح شده هرکدام
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به صورت مجزا با ن سخه ا صلی آن مکانی سم مقای سه می شود تا
تأثیر روش پیشنهادی ارزیابی شود.
مطابق توپولوژی مدنظر در شکل  ،2شبکه و ارتباطهای موردنیاز
در ارزیابی کارایی همانند [ ]24پیکربندی شدهاند .عالوه بر شبکه
 11تمامی ای ستگاهها از طریق یک
بی سیم محلی ،نقطه د ستر سی و
شبببکه اترنت به هماهن کننده12متصببل شببدهاند .آمادهسببازی،
جمع آوری اطال عات و ت مامی فرآی ند مدیر یت و کنترل آز مایش
فقط از طریق شبببکه اترنت انجام خواهد گرفت .با این عمل ،تنها
ترافیک موردبررسی از شبکه بی سیم عبور کرده و سایر ارتباطات
باعث تغییر در شرایط آزمایش نخواهند شد .برای کاهش اختالل
از باند فرکانسی  5گیگاهرتز استفاده شده و آزمایشها در ساعات
نیمهشببب اجرا شببدهاند [ .]3مشببخصببات نقطه دسببترسببی مورد
استفاده در مرحله ارزیابی در جدول  2آمده است.
مدتزمان هر آزمایش  120ثانیه بوده و  10بار نیز تکرار شبببده
اسبببت .پس از ان جام آز مایش ها ،ن تایج بهدسبببتآ مده با بازه
اطمینان 95%محاسبه شدهاند .در شکل  3میزان گم شدگی بسته
در  3ایسببتگاه مدنظر در شببکل  2نشببان داده شببده اسببت .هر
ای ستگاه در تغییر میزان گم شدگی ب سته روند خاص خود را دارد.
ایسبببتگاه  STA1شبببرایط نسببببتاً مطلوبی داردل چراکه میزان
گم شدگی ب سته در اغلب MCSهای آن میزان قابل قبولی ا ست.
ای ستگاه  STA2از دو ای ستگاه دیگر و ضع مطلوبتری دارد و در
آخر ایستگاه سوم دارای مقدار گمشدگی بسته زیاد در MCSهای
باالتر است.
با توجه به میزان گمشبببدگی بسبببته ها در هر لینک اقدام به
دسببتهبندی MCSها شببده اسببت .میزان فاصببلهی مجاز برای
قرارگیری در یک دسببته  0/1در نظر گرفته شببده اسببت .نتایج
ارزیابی د ستهبندی نرخها بر ا ساس میزان گم شدگی ب ستهها در
شکل  4نشان داده شده است.

1
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شکل  -2توپولوژی بستر آزمایش واقعی

جدول  -2مشخصات نقطه دسترسی مورد استفاده در آزمایش
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شکل  -4گذرداد سناریو دستهبندی  Minstrel HTبر اساس نرخ
گمشدگی

در روش پیشنهادی به دلیل بهروزرسانی همزمان اطالعات آماری
همه MCSهای یک د سته ،م شابه با ار سال یک ب سته در یکی از
MCSهای آن دسببته بهروز میشببوند لذا نسبببت به شببرایط و
تغییرات کانال حسببباستر و دقیقتر ع مل میکند .در روش های
حلقه-باز چون بازخوردی از سبببمت مقابل دریافت نمیگرددل لذا
باید فر ستنده تخمین بروزتری از شرایط کانال دا شته با شد .بر
همین ا ساس ،ن سخه ا صالح شده  ،Minstrel HTدر هر مرحله
 MCSمناسبببتری برای ارسببال بسببته داده انتخاب میکند که
درنهایت منجر به افزایش گذرداد شبکه میشود.
بهمنظور بررسبببی تأثیر روش دسبببتهبندی  MCSها بر عملکرد
مکانیسبببمهای دیگر ،ابتدا روش تطبیق نرخ  CRAرا در هسبببته
لینوکس پیادهسازی نمودیم و سپس روش دستهبندی پیشنهادی
م شابه  Minstrel HTرا بر روی آن اعمال نمودیم .نتایج حاصل از
د ستهبندی در روش  CRAدر شکل  5قابلم شاهده ا ست .شکل
 5نشبببان میدهد که ترکیب روش دسبببتهبندی ارائه شبببده با
مکانیسببم  CRAبرخالف  Minstrel HTکارایی مناسبببی ندارد.
برای بررسی بیشتر موضوع ،ابتدا تعداد ارسالهای موفق و ناموفق
را در هر دو روش  CRAو  Minstrel HTبا فعالسبببازی امکان
دستهبندی پیشنهادی بررسی میکنیم.
نمودار پایینی شکل  6نتایج حا صل از روش د ستهبندی  CRAو
نمودار باالیی شکل  6نتایج مربوط به روش دستهبندی Minstrel
 HTرا نشان میدهد .تعداد ارسالهای ناموفق در روش  CRAکه
بخش عمدهای از آن را ب ستههای کاوش شامل می شود ،ب سیار
زیاد اسببت .علت این امر ماهیت ذاتی روش  CRAاسببتل چراکه
ب ستههای کاوش را در نرخهای باالتر ارسال میکند .زمانی که در
یک د سته  ،MCSیک ب ستهی کاوش با موفقیت ار سال می شود،
میانگین موفقیت تمامی نرخها را افزایش میدهد.

شکل  -3روند تغییر  PLRدر MCSهای ایستگاههای مختلف

با توجه به نتایج آزمایش میتوان دریافت که روش پیشبببنهادی
میانگین گذرداد باالتری ن سبت به روش  Minstrel HTبه د ست
آورده اسببت که نتایج این آزمایشها در شببکل  4قابل مشبباهده
ه ست .بهطور مثال روش پی شنهادی در ای ستگاه اول تا سوم به
ترتیب باعث افزایش  10 ،8و  43درصببدی گذرداد شببده اسببت.
نتایج مشخصکننده این حقیقت است که در روش Minstrel HT
بسبببیاری از نرخها مطابق شبببرایط کانال بهروز نیسبببتند و باعث
انتخاب نرخ نامناسب میشوندل لذا روش پیشنهادی با بهروزرسانی
مداوم تمامی نرخها موجب انتخاب نرخ مناسب میشود.
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 -6نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا به بررسی روشهای حلقه باز و سازوکار انتخاب
نرخ جهت ارسببال پرداخته شببد .در اسببتانداردهای شبببکههای
پرسببرعت جدید تعداد نرخ ارسببال افزایش پیدا کرده اسببت و از
طرفی در روشهای حلقه باز مبتنی بر تاریخچه ارسببال ،داشببتن
آمار تمامی نرخها امری ضببروری اسببت .بهروزرسببانی کامل آمار
نرخها یا با ار سال داده در تمامی نرخها و یا کوچک کردن ف ضای
حالت امکان پذیر اسبببت .بهمنظور کاهش فضبببای حالت جهت
بهروزرسبببانی آمار تمامی نرخها ،روش دسبببتهبندی MCSها بر
ا ساس معیارهای مختلف برر سی شد که معیار گم شدگی ب سته،
معیار مناسبی جهت دستهبندی نرخها ارائه داد.
در ادامه و برای بررسی عملکرد روش دستهبندی ،الگوریتم CRA
بر روی ه سته لینوکس پیاده سازی و سپس د ستهبندی بر روی
آن انجام گرفت .روش دسبببتهبندی پیشبببنهادی بر روی روش
 Minstrel HTتا حداکثر  43درصببد بهبود در گذرداد نسبببت به
روش بدون دستهبندی ارائه داده است .دستهبندی نرخها بر روی
الگوریتم  CRAموجب کاهش بسببیار کارایی در روش  CRAشببد
که این کاهش پس از برر سی ن شاندهنده نا سازگاری بین روش
پیشنهادی در دستهبندی و عملکرد روش  CRAبود.
در ادامه قصبببد داریم روشبببی کارآمد برای زمانبندی ارسبببال
بسببتههای کاوش و ترتیب نرخهای ارسببال مورد اسببتفاده برای
ار سال این ب ستهها را ارائه دهیم و تأثیر آن بر پارامترهای کارایی
شببببکه نظیر گذرداد و تأخیر انتها به انتها را بر روی بسبببتر ارائه
شده بررسی نمائیم.

شکل  -5گذرداد سناریو دستهبندی  CRAبر اساس نرخ گمشدگی

حال این افزایش ممکن است موجب انتخاب اشتباه نرخهای با
گذرداد باال شود .ماهیت روش  CRAدر کاهش محتاطانه نرخ
ارسال این امر را شدت میبخشد و درنهایت باعث ارسال بستههای
ناموفق متعددی در نرخهای با گذرداد باال میگردد.
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Improving performance of probe-based rate control mechanisms using
classification: evaluation on an experimental testbed for High Throughput
WLANs
Abstract:
MIMO technology offers a wide range of transmission rates for modern wireless LANs. In order to improve the
performance of the rate control module, statistical information on the history of state and usage of each transmission rate
is maintained at the MAC layer to help determine the rate at which future packets are sent. However, the great diversity
of transmission rates in the 802.11n and 802.11ac standards imposes an overhead for updating this information. In this
article, to reduce the state space of transmission rates while keeping statistics approximately up to date for each rate, a
method for clustering rates is presented so that when sending a packet over a transmission rate, statistical information
relating to all the rates belonging to the same cluster is updated. As a result, statistics for a greater number of rates can be
updated even when sending a fewer number of packets. We implemented our proposed mechanism in the Linux kernel
environment and evaluated its performance under different conditions on an experimental testbed deployed in our research
laboratory. The results show that the proposed method outperforms the de-facto Minstrel-HT rate control mechanism in
terms of throughput and number of successful transmissions.

Keywords: Rate adaptation, High-Throughput Wireless LAN, Real Testbed, Classification, Minstrel HT,
CRA.
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